
Samengesteld door Jo Purnot en Frans Roebroeks, 

met redactionele ondersteuning van Sjef Kusters

Bij de samenstelling is voor een groot deel gebruik gemaakt van artikelen in 

Eijsdens Verleden, Grueles en de Keerder Kroniek. Verder ook uit publicaties 

die door de Heemkundeverenigingen van Banholt, Bemelen, Margraten, Mheer, 

Noorbeek en Sint-Geertruid zijn uitgegeven.

Liberationroute van de 
bevrijding van de gemeente 
Eijsden-Margraten



Een korte inleiding
Op 6 juni 1944, D-Day, begon om half zeven in de ochtend de operatie ‘Overlord’, 

de lang verwachte landing van vijf geallieerde infanteriedivisies op de kust van 

Normandië. Drie luchtlandingsdivisies werden diezelfde dag landinwaarts gedropt, 

waardoor in totaal 110.000 manschappen aan de invasie deelnamen. Anderhalve 

week later bevonden zich al twintig infanterie- en pantserdivisies op Franse bo-

dem. Wekenlang werden troepen en materieel aan land gebracht. Toch lukte het 

de geallieerden pas medio augustus door de felle Duitse verdediging te brek-

en, maar toen was er ook geen houden meer aan. De legers walsten dwars door 

Frankrijk, de Duitsers in een wanordelijke vlucht voor zich uit drijvend. Parijs werd 

op 25 augustus bevrijd, Brussel op 3 september.

Het legeronderdeel dat tijdens zijn opmars richting Aken en passant een groot 

deel van Zuid-Limburg zou bevrijden, was het 19e Amerikaanse Legerkorps (bij-

naam ‘Tomahawk’) onder leiding van Charles H. Corlett. Het 19e korps vormde 

samen met het 5e en het 7e het Amerikaanse Eerste Leger. Twee beroemde 

divisies, die hun gevechtskracht al ruimschoots hadden bewezen tijdens de op-

mars, behoorden tot dit korps: de 30e US Infanteriedivisie (‘Old Hickory’) en de 

2e Pantserdivisie (‘Hell on Wheels’). Naast allerlei gevechtseenheden van veld-

artillerie, luchtdoelartillerie, genie en tanks, vormde ook de 113e Cavaleriegroep 

(‘Red Horse’) een onderdeel van het 19e Legerkorps.

Met name de Old Hickories, ondergebracht in het 117e, 119e en 120e regiment, 

en de mannen van de Red Horse (113e en 125e squadron) waren betrokken bij de 

bevrijding van het grondgebied van de huidige gemeente Eijsden-Margraten. En 

die begon op een zonnige dinsdag: op 12 september om 10.00 uur in de ochtend 

overschreden de eerste Amerikanen de Nederlands-Belgische grens bij Mesch.



De Bevrijding 
van het Maasdal
12 en 13 september 1944
Mesch, Eijsden, Rijckholt, Gronsveld, Heer

Twee dagen hebben de Amerikanen nodig om de dorpen Mesch, Eijsden, Maria-

dorp, Maarland, Oost, Rijckholt en Gronsveld te bevrijden. Het zijn mannen van 

de 30ste divisie (Old Hickory), met name het 117e infanterie regiment, het 113e 

cavalerie squadron en een tankbataljon van de 743e , die de klus zullen klaren.

De slachtoffers
Minstens vier Amerikanen moeten de bevrijding van het Maasdal met de dood 

bekopen, allen infanteristen. Het aantal gewonden is niet bekend; de schatting is 

tussen de tien en de twintig, zowel infanteristen als cavaleristen.

Aan Duitse zijde zijn de verliezen vele malen groter; zeker tientallen doden. Op de 

Eijsdense begraafplaats aan de Groenstraat werden op een apart perceel alleen al 

37 gesneuvelde Duitsers begraven.

12 september 1944
In de vroege ochtend van op 12 september krijgt het 117e regiment opdracht om, 

zonder cavaleriesteun, op te trekken richting Mesch. De mannen gaan achter Visé 

om, over Lorette, dwars door weilanden naar Berneau. En dan langs het riviertje 

de Berwijn naar La Haut (de plek waar de weg Moelingen/Voeren de weg Maas-

tricht/Battice kruist). Tussen 8.00 en 9.00 uur komt het 117e regiment hieraan. 

Vervolgens trekt een deel (1e bataljon) in noordoostelijke richting, naar Mesch. 

Om 10.00 uur passeert de A-compagnie tussen grenspaal 35 en grenspaal 36 de 

Nederlandse grens. Een Amerikaan sneuvelt nog voordat ze de Nederlandse grens 

bereiken, Leonard J. Hoffman.

Het 2de bataljon trekt samen met een tankbataljon van het 743e langs het beekje  

de Berwijn naar Moelingen en daarna richting de  Zinkwitfabriek in Eijsden.  

Zij krijgen rond 12.00 uur versterking van onderdelen van het 113e sq  



De strijd om Mesch
Voorbij de Nederlandse grens stuiten de mannen van het 1e bataljon op hevige 

tegenstand. De Amerikanen moeten een open vlakte oversteken, terwijl de Duit-

sers vanuit hun stellingen aan de rand van Mesch vrij zicht hebben op wie op hun 

afkomt. De felle strijd duurt enkele uren. Daarbij lijden de Duitsers flinke verliezen, 

een aantal doden en een aanzienlijk aantal gewonden. In een nabij gelegen een 

café in Mesch richten ze hiervoor een lazaret in. Kort na 14.00 uur komen de eerste 

bevrijders via de Bovenste- en Onderste Berneauweg en over de Moelingenweg 

Mesch binnen. Om 15.00 uur maakt schoolhoofd Jef Warnier in een Amerikaanse 

jeep een rondje door het dorp. De laatste Duitsers zijn dan verdreven en is Mesch 

het eerst bevrijde dorp van Nederland. Burgerslachtoffers zijn er niet gevallen, 

de schade aan gebouwen valt erg mee, met uitzondering van de zwaar getroffen 

hoeve De Laathof. 

 

De voorhoede van de Amerikanen trekt via de Waardhof (een holle weg) en de 

Steenbergweg door richting Mescherheide.



Bevrijdingsmonument
Op 12 september 1984 plaatste de toenmalige gemeente Eijsden, aan de Grijze 

Graaf, een gedenksteen. Dit is de plek waar de Bevrijders ons land binnenkwamen.

De eerst bevrijde Nederlanders
De familie Smeets, bewoners van De Muggehof, een boerderij in Laag Caestert, 

had de eer als eerste Nederlanders te worden bevrijd.. Op 12 september, om-

streeks 11.30 uur bereikten de eerste pantserwagens van het 113e squadron de 

boerderij. De groep trok niet verder, maar zuiverde eerst met steun van artillerie-

vuur het omliggende gebied van Duitsers.

Aan het Withuis
Aan het Withuis (voormalige grensovergang) moest men iets langer op de bevrij-

ding wachten. Langs de Rijksweg tot voorbij Mariadorp en ook in de weilanden 

naast de weg hadden Duitsers zich in schuttersputten ingegraven. Ook hier sneu-

velden Duitse soldaten en raakten er velen zwaargewond. Om 16.30 uur was het 

zover de eerste Amerikaanse jeep reed de grensovergang over. Mariadorp was 

toen ook bevrijd. Bij de Lourdesgrot van Mariadorp wordt nog jaarlijks herdacht 

dat er een Amerikaan zwaar gewond raakte.



De Eijsdense stationsbuurt bevrijd
Ongeveer op dezelfde tijd dat de eerste Amerikanen de grensovergang aan het 

Withuis passeren, vechten hun kameraden zich een weg van de Zinkwitfabriek 

richting Stationsplein. De Duitsers bieden forse weerstand, maar moeten na ver-

loop van tijd toch de vlucht nemen. Als de Amerikanen de stationsbuurt in handen 

hebben, stoppen de gevechten. Eijsden-centrum moet nog een nacht geduld 

hebben.

Een voetbrug voor het 
120e regiment
Iets noordelijk van De Muggehof, ter hoogte van 

het Belgische gehucht Nivelle, bouwden de Amer-

ikanen een voetbrug over de Maas, de cavaleristen 

fungeerden hierbij als bruggenhoofd. Tijdens de late 

avonduren en ‘s nachts stak een deel van het 120e 

Infanterie regiment (het 2de bataljon bleef op de west-

elijke oever om richting Maastricht te trekken) de Maas 

over en ging via de Schansweg (terug) naar Moelingen. 

Op 14 september vertrokken deze infanteristen vanuit 

Moelingen via Gulpen en Wahlwiller richting Aken.



De Tweede Bevrijdingsdag, 13 september 1944

Eijsden-centrum bevrijd
In de ochtend van 13 september werd ook Eijsden-centrum door het 113e cavalerie 

squadron bevrijd. Veel strijd was hiervoor niet meer nodig.  Het squadron vertrok 

rond 10.30 uur vanuit Eijsden in noordelijke richting Oost-Maarland.

Oost- Maarland bevrijd
Al gauw raakten de Amerikanen ten zuiden van Maarland en Oost in felle gevech-

ten gewikkeld met Duitse troepen. Bij deze actie, vooral in de Spoorstraat, sneu-

velden enkele tientallen Duitsers. Er vielen vele gewonden en het aantal krijgs-

gevangenen was aanzienlijk.

Ook de vorige dag waren daar al Duitsers gevallen. De oorzaak was uiterst pre-

cies artillerievuur vanaf de overkant van de Maas. Er raakten toen zoveel Duitsers 

gewond dat dorpelingen de opdracht kregen de gewonden met kar en paard naar 

een Duits lazaret in Cadier en Keer te vervoeren. Aan Amerikaanse zijde raakten 

slechts vijf man gewond., waarvan er drie binnen 24 uur weer actief waren.



 

Rijckholt bevrijd door 113e verkenningseskadron
Op 13 september rond 14.00 – 14.30 uur, vielen de cavaleristen van het 113e langs 

de Rijksweg, dus aan de zuidkant,  Rijckholt binnen. De Duitsers hadden – tegen-

over de meest zuidwestelijke boerderij – geschut opgesteld om de Amerikanen op 

te vangen. Maar die maakten daar korte metten mee. Bij die actie sneuvelden de 

twee Duitse soldaten die het geschut bemanden.



Twee mitrailleursnesten
Aan de andere zijde van Rijckholt iets noordelijker van de Steenstraat, stond aan 

de rechterkant van de Rijksweg ook een Duits mitrailleursnest. Waarschijnlijk 

waren de Amerikanen hierover getipt door een verkenningsvliegtuigje dat hen 

begeleidde. Zij verlieten de Rijksweg en gingen via de Groenstraat evenwijdig 

aan de Rijksweg door de weilanden achter de huizen om naar de Kasteelstraat. 

Zo konden ze het mitrailleursnest van opzij benaderden. De Duitsers hadden 

inmiddels eieren voor hun geld gekozen en waren gevlucht. Wel zagen de 

Amerikanen bij de kerk Duitsers in looppas de Rijksweg oversteken. Daarop 

werd prompt gevuurd.

Toen de bevrijders bij het Dominicanenklooster waren, kwamen twee Jezuïeten 

(fraters) aangelopen, die in het zustersklooster aan de Voerenstraat verbleven. Zij 

vertelden dat in het klooster nog Duitsers waren. Reden voor de commandant van 

het eerste peloton, eerste luitenant Martin J. Grady, met drie M5A1 tanks via de 

Steenstraat naar het zustersklooster te rijden. Twee tanks bleven bij het Domini-

canenklooster achter.

Bevrijding van het zusterklooster
Bij aankomst bij het klooster zag Martin Grady dat rond het gebouw een hoge 

muur stond. Zelfs vanuit de geschutskoepel van de tank had hij geen goed zicht 

op het kloosterterrein. Dit maakte hem nerveus en voorzichtig. Hij vermoedde dat 

de ijzeren toegangspoort afgesloten was en gaf zijn tankchauffeur de opdracht 

de poort te rammen en naar binnen te rijden. Omdat de commandant geen vijand 

kon ontdekken, beval hij de schutter Warren (Wally) Lobers, te vuren. Stofwolken 

en stukken van het gebouw vlogen door de lucht. Even later ging de kelderdeur 

open en kwamen de Duitsers naar buiten. In het Duits werd hen opdracht gegeven 

zich over te geven en hun wapens in te leveren. Een van de fraters liet Grady op 

niet mis verstane wijze weten dat hij de aangerichte schade niet kon waarderen. 

Grady kon daar begrip voor opbrengen, maar hij wilde geen risico nemen. Zijn pe-

loton had in de voorafgaande maanden in Frankrijk nogal wat mensen verloren.

 



Een bijzondere buit, een unieke mitrailleur
Een van de geestelijken wist nog te melden dat zich ten oosten van het zuster-

sklooster Duitsers met een mitrailleur ingegraven hadden. Een van de tanks nam 

een strategische positie in en de Amerikaanse officier riep vervolgens in zijn beste 

Duits: “Alles Deutsche Soldaten ergeben. Komme aus und wir nicht schiessen.”

Vanuit de met bomen beplante berm kwamen toen veertien bewapende Duitsers 

te voorschijn. Ook het tweetal van de mitrailleurspost gaf zich over. Zij waren 

opgelucht dat hun zinloze strijd ten einde was. De Duitsers werden afgevoerd 

en gevoegd bij de andere krijgsgevangenen. Twee GI’s namen de achtergelaten 

mitrailleur mee. Het wapen bleek een uniek soort Tsjecho-Slowaakse lichte mitrail-

leur te zijn. Daarom werd besloten niet – zoals gebruikelijk was – het exemplaar te 

vernietigen, maar mee te nemen.

De laatste Duitsers geven zich over
Bij het Dominicanenklooster was inmiddels ook de squadron-commandant  luiten-

ant-kolonel Allan D. Hulse gearriveerd. Hij werd begroet door blije Rijckholtenaren. 

Verder zag hij rijen met krijgsgevangenen die moesten wachten tot ze afgevoerd 

werden. Plotseling staken iets naar het noorden drie Duitsers rennend de Rijks-

weg over. Daar doken ze door de heg een greppel van een meter lager gelegen 

boomgaard in. Onmiddellijk werd een jeep met mitrailleur erop afgestuurd. De 

Duitsers, van wie een aan zijn onderbeen gewond was, gaven zich over, waarna 



een Amerikaan de gewonde Duitser verzorgde. Ook kregen de Amerikanen infor-

matie dat zich in een schuur in de nabijheid Duitsers ophielden. Met een tank en 

de commando-jeep ging men erop af. Luitenant kolonel Hulse vertrok weer naar 

de hoofdmacht en hij nam de gewonde Duitser mee voor verdere medische be-

handeling.

Op weg naar Gronsveld
Via de radio kreeg het eerste peloton opdracht om verder “over de weg naar 

Maastricht” te gaan. Zo trokken ze richting naar Gronsveld dat ze enige tijd later, 

zonder noemenswaardige tegenstand te ondervinden, binnentrokken.

Gesneuvelden
Tijdens de bevrijding van Rijckholt sneuvelde geen Amerikaan, wel viel een aantal 

Duitsers. Hun aantal wordt geschat op twaalf tot twintig. Inclusief de zeven Duit-

sers die kortbij Rijckholt aan de Rijksweg door een granaatinslag om het leven 

kwamen.

De Bevrijding van Gronsveld
De bevrijding van Gronsveld op 13 september 1944 gebeurde langs twee routes. 

De cavaleristen van het 13e squadron kwamen vanuit het zuiden, vanaf Rijckholt, 

over de Rijksweg en konden zonder veel strijd doorstoten tot “Onder” in Grons-

veld. De infanteristen van het 2e bataljon van de 117e  regiment kwamen uit het 

oosten, vanaf Eckelrade, via de Kampweg Gronsveld binnen. Zij werden begeleid 

door mannen van A-compagnie Engineers Combat Bataljon.



De gevechten op de Kampweg
De mannen van het 2de bataljon hadden de nacht van 12 op 13 september iets ten 

oosten van Eijsden doorgebracht en kregen de opdracht vanaf Mariadorp naar Sint 

Geertruid op te trekken. Daar kregen ze het bevel als achterhoede van het 1e ba-

taljon richting Eckelrade te gaan. Tegen twaalf uur kwam de opdracht naar Grons-

veld af te buigen. Via Heer moesten zij dan richting Wyck-Maastricht trekken. Dat 

ging niet zonder slag of stoot. Bij het naderen van Gronsveld bij de Panhof en aan 

‘t Beeldsje stuitten de Amerikanen op hevig Duits verzet. Nadat de Duitsers uit-

geschakeld waren, ontmoetten de mannen van beide Amerikaanse legeronderdel-

en (117e infanterie en 113e cavalerie) elkaar onder in het dorp, op het punt Kamp-

weg/Rijksweg.

Hoeveel Amerikanen sneuvelen in Gronsveld?
Op de Kampweg sneuvelde minstens een Amerikaan, Raymond F. Gargenes 

(G-compagnie), een andere Amerikaan raakte zodanig gewond dat hij een dag la-

ter overleed, John W. Moses (E-compagnie). Overigens bestaat er nog steeds geen 

duidelijkheid over het precieze aantal Amerikanen dat in Gronsveld sneuvelde. 

Ooggetuigen beweren dat er minstens drie Amerikanen zijn omgekomen. Ook 

gaat men ervan uit dat een van de Amerikanen sneuvelde door friendly fire (eigen 

vuur). Hoe het ook zij, de doden vielen bij het 2e bataljon van het 117e regiment. 

Ook vertellen ooggetuigen dat bij ‘t Beeldsje twee dode Amerikanen ‘netjes ver-

zorgd’ naast elkaar lagen, in tegenstelling tot twee afschuwelijk verminkte Duit-

sers die men had laten liggen zoals ze waren omgekomen.

Duitse gesneuvelden
Het aantal Duitsers dat sneuvelde was vele malen groter dan dat van hun tegen-

standers.  Een Duitse officier kwam bij boerderij Waterrijk om het leven en twee 

Duitsers aan ‘t Beeldsje. Andere informanten spreken over meer dan tien gesneu-

velden aan ‘t Beeldsje. Maar het kan zijn dat het hier een verzamelpunt betrof. 

Twee Duitse namen zijn bekend: de 24-jarige wehrmachtkorporaal  Artur Parchert 

en de 19-jarige Ernst Parr.  



Monument voor Raymond F. Gargenes
Op initiatief van de Heemkundeverenging Grueles is in 

2007 ter ere van de gevallen bevrijders, en speciaal 

sergeant Raymond F. Gargenes een monument opgericht. 

Het kunstwerk is gemaakt door de beeldend kunstenaar 

Wil van der Laan. Het staat op de plek waar op 13 sep-

tember 1944 beide Amerikaanse legeronderdelen samenk-

wamen. Het monument is al vaker doelwit geweest van 

vandalisme.

De gevechten rond de Molen tussen Gronsveld en Heer
Tijdens de laatste dagen voor de bevrijding betrokken Duitse artillerie-eenheden 

in een laatste poging de weg van Maastricht-Aken vrij te houden diverse stellingen 

in de regio. Zo ook ter hoogte van de molen; vooral aan de westzijde van de 

spoorlijn. Hierdoor nam het oorlogsgeweld fors toe. Bij een van de Amerikaanse 

beschietingen werd de molenaarswoning flink beschadigd. De Duitse artillerie 

vertrok op dinsdagavond 12 september.

Amerikanen op weg naar Heer
Na de bevrijding van Gronsveld trok een aantal Sherman tanks, pantserwagens en 

jeeps richting molen, geflankeerd door infanteristen die aan de rechterkant van 

weg door greppels en weilanden oprukten. Het eerste obstakel was de molen.

 



Langs de Rijksweg en in de weilanden bij de molen hadden burgers in de dagen 

voor de bevrijding mangaten moeten graven, waar terugtrekkende Duitse infan-

teristen op woensdagochtend 13 september dekking zochten. Ook werd op het 

terrein van de molen een Duitse mitrailleur opgesteld.

De molen brandt!
Tussen drie uur en half vier brak een hevig vuurgevecht uit. De oprukkende Ameri-

kanen, waaronder de E-compagnie van het 2e bataljon van het 117e infanterie-

regiment stuitten op de bezetters rond de molen. Al spoedig stonden de schuur, 

de stallen en de molen in brand. Terwijl de bewoners naar een nabij gelegen 

boerderijtje vluchtten, dreven de Amerikanen de Duitsers uit hun stellingen. Tien-

tallen Duitsers gaven zich over. Anderen moesten gewond worden afgevoerd. 

De Duitse schutter die de mitrailleur bediende, werd getroffen door een kogel en 

overleed ter plekke.  De molen was uitgebrand en de molenkap was ingestort.

 



De intocht in Heer
Na de strijd bij de molen waren de gevechten nog niet voorbij. Aan de zuidkant 

van Heer hadden de Duitsers nog een aantal versperringen opgeworpen. Onder 

leiding van kapitein Harold F. Hoppe, commandant van de E-compagnie gingen 

de Amerikanen opnieuw in de aanval en ze wisten de versperringen op te ruimen. 

Hierbij kwamen verschillende Duitsers om het leven. Ook een Amerikaan: Arthur 

T. Andrew zou dit met zijn leven moeten bekopen. Een dag later werd nog een 

gesneuvelde Amerikaanse soldaat gevonden, enkele honderden meters van de 

molen.

De Bevrijding 
van het Heuvelland
12 en 13 september 1944
Moerslag, Sint-Geertruid, Herkenrade, Eckelrade, 
Mheer,Banholt, Noorbeek, Bergenhuizen, Terlinden 
en Schilberg

Moerslag
Op dinsdag 12 september om 10.00 in de ochtend trokken Amerikaanse infante-

risten van het 1ste bataljon van het 117de regiment tussen Moelingen en Mesch 

de Belgisch-Nederlandse grens over. Mesch werd zo als eerste Nederlands dorp 

bevrijd. Op weg richting Moerslag hadden de Amerikanen aanvankelijk nog af 

te rekenen met uit Voeren vluchtende Duitsers. Na vinnige gevechten met deze 

Duitsers die zich in de helling tussen Mesch en Mescherheide hadden ingegraven, 

bereikten de Amerikanen via Mescherheide tegen vier uur Moerslag. Amerikaanse 

artillerie had eerst zo’n 150 granaten op het gehucht afgevuurd om de Duitsers te 

verjagen. Toch werden de Amerikanen even later in Moerslag nog onder vuur ge-

nomen door drie Duitse soldaten, van wie er een werd neergeschoten en een ver-

wond. Kort daarna werd een groep Duitsers die in een in Maastricht gevorderde 

auto van houthandel Severijns vanuit Eijsden via Moerslag probeerde te vluchten, 

onder vuur genomen. Drie Duitsers werden gedood door de per radio gewaar-

schuwde Amerikanen. Daarna konden de bewoners van Moerslag hun bevrijding 

vieren!

 



Sint-Geertruid
Er is nauwelijks gevochten om Sint-Geertruid. De Duitsers hadden te veel haast 

om weg te komen. Op 12 september waren er wel al enkele Amerikanen even in 

de Eindstraat, maar dat was een verkenningspatrouille. Een tiental Duitsers stond 

in de buurt van de kerk met Panzerfäuste te wachten tot Amerikaanse wagens 

het Bukel op zouden komen. Het groepje werd door de Amerikanen even onder 

vuur genomen, waarbij een van de Duitse soldaten in een voet werd geraakt. Hij 

is nog door de Amerikanen verpleegd en bij de familie Didderen achter gelaten. 

Zijn makkers waren op de vlucht geslagen. Later die dinsdagavond is hij door een 

Duitse patrouille opgehaald. De dag erna kwamen de mannen van het 1e bataljon 

en tanks vanuit Moerslag zonder weerstand te ondervinden het dorp in om naar 

Eckelrade en Cadier en Keer te gaan. Het 2de bataljon ging via Eckelrade door 

naar Gronsveld.

 

Herkenrade
In de ochtend van 13 september kregen de mannen van het 3de bataljon van 117de 

regiment, die iets ten zuiden van de weg van Moerslag naar Libeek gebivakkeerd 

hadden, de opdracht om via de Pley en Heerkuil op te rukken naar Herkenrade. 

Van daaruit moesten ze door de velden en via het Kraojebösjke naar Blankenberg, 

waar de Rijksweg (Maastricht-Vaals) hun belangrijkste doel was.



Rond het middaguur bereikte de K-Kompagnie, 

via het weiland van de familie Lanckohr, Herken-

rade. Daar werden de troepen onder vuur ge-

nomen door kanonnen die opgesteld stonden 

achter de Geul in Valkenburg, waar de Duitsers 

front hadden gemaakt tegen de oprukkende 

Amerikanen. Tijdens deze beschieting kwam 

de 70-jarige Maria Elisabeth Lanckohr-Bours 

om het leven. Zij stond in de poort van haar 

boerderij om de bevrijding van haar dorp mee 

te maken. Een granaatscherf trof ook 

de bevrijder Walter Kruszynski, die daardoor 

levensgevaarlijk aan zijn hoofd werd gewond. 

Kameraden verzorgden hem zo goed en zo 

kwaad als zij konden. Rond half twee werd hij 

door medische troepen opgehaald en afgevoerd 

naar een veldhospitaal in het Belgische Dalhem, 

waar hij na enkele uren overleed. Op 14 septem-

ber werd hij op de tijdelijke begraafplaats van 

Fosse (provincie Namen) begraven.



Een herdenkingssteen voor Walter Kruszynski
Op 5 mei 2010 werd op initiatief van heemkunde vereniging van Sint-Geertruid in 

Herkenrade bij de put aan de weg van Sint-Geertruid naar Mheer een gedenksteen 

opgericht voor Walter Kruszynski.

 

Eckelrade
Op 13 september rond 10.00 uur kwamen de Amerikanen door de ‘gats’ (loodrecht 

op de Klompenstraat) Eckelrade binnen. Het waren de mannen van het 1ste batal-

jon van het 117de regiment. Kort tevoren was nog een groep van vijftig Duitsers, 

gadegeslagen door een aantal Eckelradenaren, richting Steenberg getrokken. 

De pastoor en een aantal van zijn parochianen konden vanuit een stal van een nabij 

gelegen boerderij de komst van Amerikanen uit de ‘gats’ zien. Vijf Duitsers die nog 

in de buurt waren renden een nabij gelegen boerderij in en kropen daar in de stal 

onder het vee. Van hun andere krijgskameraden was niemand meer te bekennen. 

De Amerikanen slopen met hun geweren in de aanslag langs de huizen. 



Iedereen hield zich zo stil mogelijk. Toen ze merkten dat niets gebeurde, hieven 

ze de geweren omhoog. Voor de inwoners was dat het teken dat ze naar buiten 

konden. Sommigen begonnen gelijk met de bevrijders te praten en aanwijzingen 

te geven. Kort daarna rolden ook tanks het dorp binnen. De soldaten werden get-

rakteerd op koffie en fruit. Later is er buiten het dorp toch nog gevochten. In de 

namiddag hoorde men vanuit de bosjes bij Cadier en Keer en bij Kraaienbos een 

vuurgevecht. Daar zijn toen ook enkele Duitsers gesneuveld. 

Mheer
In de late namiddag (17.00 uur) van 12 september trekt het 1e bataljon van het 

119de regiment vanuit Vitschen (B) de Stadshaag op. Het infanterie bataljon is 

begeleid door een aantal Shermantanks van het 1ste peloton van de C-compagnie 

van het 743 Tank Bataljon. Het 2e infanterie bataljon van het 119de regiment moet 

voor rugdekking zorgen. Via de Stallestraat komen ze in Mheer-Onder, dat dan 

bevrijd wordt.

Bij de bevrijding van Mheer-Boven deed zich nog een “incident” voor. Toen de 

Amerikaanse infanteristen, gesteund door een aantal tanks, moeizaam de Hoes-

berg  naar boven gingen, wilde een op een motor aankomende  Duitser met een 

Panzerfaust  de eerste tank uitschakelen. Een oplettende infanterist zag het gevaar 

en schoot de Duitser door zijn hoofd. Het dode lichaam bleef nog twee dagen in 

de goot tegenover de kerk liggen. In het donker trok de C-kompagnie door naar 

Banholt.



Banholt
Nadat Mheer was bevrijd, dreven de Amerikanen de Duitsers richting Banholt. 

De C-compagnie leidde de opmars met in de voorhoede het tweede peloton 

onder leiding van luitenant Sylvester Shetter. De Amerikanen trokken ondanks 

tegenstand onder dekking van de duisternis op tot vlak voor Banholt. Ze 

schakelden hierbij een Duits geschut. Een boerderij (naast het huidige voet-

balveld) ging door die actie in vlammen op. Net zoals de tegenovergelegen 

boerderij had het huis als munitiedepot gediend. Ongedekt trokken de mannen 

verder Banholt in en ze wisten verschillende zware wapens op de Duitsers te 

veroveren. De Duitsers sloegen op de vlucht, drie van hen konden krijgsgevangen 

worden gemaakt. Aan Amerikaanse zijde raakten drie soldaten gewond. Na een 

verder verkenningstocht, waarbij ook Terhorst werd aangedaan, trokken de Amer-

ikanen zich terug om in bivak te gaan voor de nacht. Op de 13 september trokken 

de Amerikanen in kolonne door Banholt. Het 1e bataljon ging door de velden richt-

ing Margraten en Termaar. De G-kompagnie van het 2de bataljon ging naar Bruis-

terbosch en trok verder door om Honthem te bevrijden.

 

Noorbeek
Op 12 september, omstreeks 16.00 uur, passeer-

den de eerste gevechtseenheden die vanuit 

Schophem (B) kwamen de grens in de richting 

Noorbeek. Na een kort vuurgevecht in het cen-

trum van het dorp volgde de bevrijding van Noor-

beek door het 3de bataljon van 119de regiment 

vergezeld van het 125de cavalerie squadron. De 

K-compagnie ging door naar Onder-Schey. Daar, 

bij de wegsplitsing richting Terlinden en richting 

Hoogcruts sneuvelde de 24-jarige Roy Booher 

(K-cie) afkomstig uit Californië. Ook kwamen in de 

omgeving enkele Duitsers om. 

Burgemeester Nahon liet om 17.30 uur per telegram Koningin Wilhelmina al weten 

dat Noorbeek de eerste bevrijde gemeente van Nederland was. Het moet gezegd, 

door de burgemeester werd het begrip gemeente nogal ruim geïnterpreteerd, 

omdat Vroelen, Schilberg en Hoogcruts pas de dag erna de Nederlandse vlag 

konden uithangen. 

 



Monument voor Roy Booher
In september 2009 werd op initiatief van een aantal 

jongemannen uit Noorbeek in de buurt waar Roy 

Booher sneuvelde een monument opgericht. 

 

Een Belgisch slachtoffer 
in Noorbeek
Een dag of tien voor de bevrijding trokken de Duit-

sers door het Waalse plaatsje Fleron. Georges Ro-

medenne die langs de straatkant de terugtrekkende 

troepen gadesloeg, riep, terwijl hij in zijn handen 

klapte: “Vive la Belgique”. Terstond werd hij gear-

resteerd en via Voeren meegevoerd naar Noorbeek. 

Daar namen de Duitsers een korte pauze en terwijl 

zij in een huis zich te goed deden aan eten en drink-

en, moest Georges buiten op de bank blijven zitten. 

Noorbekenaren adviseerden hem te vluchten. 

Georges echter vond het beter dat niet te doen, 

omdat hij bang was dat de Duitsers wel eens wraak 

zouden kunnen nemen op de bevolking van het dorp. 



Toen de Duitsers gereed waren ging de stoet weer op weg. Georges moest 

voorop lopen, na korte tijd namen ze hem zijn bezittingen af en werd hij met twee 

nekschoten gedood. Een stenen monumentje markeert de plek in het Besseme-

wegske waar zich dit triest tafereel afspeelde

 

Bergenhuizen en Terlinden
Via de Wesch bevrijdden de mannen van de L-compagnie van het 3de bataljon 

Bergenhuizen. Daarna gingen ze door naar Terlinden. Daar waren in de ochtend- 

en middaguren van de bevrijdingsdag nog een flink aantal onrustige en zenuwa-

chtige Duitsers die wegversperringen plaatsten. Ze wisten dat het niet lang meer 

zou duren voordat “de hel” zou losbarsten. Dat gebeurde dan ook. Terwijl de 

inwoners in de kelders zaten, vonden er in de middaguren stevige vuurgevech-

ten plaats, waarbij zelfs een boerderij in brand werd geschoten. Rond 20.00 uur 

was het zover, Terlinden was weer vrij, hoewel het nog de hele nacht erg onrustig 

bleef. Zeker 7 á 8 Duitsers vonden de 

dood.

Schilberg
De Duitsers wierpen 12 september op 

de Provinciale weg een aantal weg-

versperringen op. Op verzoek van de 

burgemeester ging een aantal inwon-

ers aan de gang om de barricades van 

karren en ander materiaal op te ruimen. 

Ze wisten niet dat daarin explosieven 

op scherp stonden. Bij de explosie die 

volgde kwam Alphons Detry om het 

leven en raakten twee anderen zwaar 

gewond. Om het ongeval te herdenken 

is in de buurt van het ongeluk een weg-

kruis geplaatst.

 



De bevrijding 
van het Plateau
13 september 1944
Margraten, Termaar, Honthem, Groot-Welsden, 
Klein-Welsden, Cadier en Keer, Bemelen

Margraten
De Duitsers op de vlucht
Eind augustus 1944,  de opmars van de geallieerden door Frankrijk en België 

vorderde gestaag,  werd het steeds drukker op de Rijksweg richting Duitsland. 

Aanvankelijk waren het vooral Belgische en Nederlandse burgers die het – van-

wege hun Duitse sympathieën – te heet onder de voeten werd. Begin september 

gevolgd door Duitse militairen, eerst in auto’s en vrachtauto’s, later met paard en

wagen en zelfs per fiets of te voet. Onder de gedesillusioneerde militairen heerste 

een flinke wanorde. Enkele dagen voor de bevrijding begonnen de troepen-

bewegingen iets gedisciplineerder te verlopen. Maar geallieerde vliegtuigen 

probeerden regelmatig wanorde te scheppen door het militair verkeer op de 

Rijksweg te beschieten, al zorgden de bomen langs de weg voor enige beschut-

ting. Bij zo een beschieting kwam op 6 september bij haar woning aan de Sangerij, 

tussen Cadier en Keer en Margraten, Maria Hornesch-Muijters om het leven toen ze 

haar buitenspelend zoontje naar binnen wilde halen.

Wie waren de bevrijders van 
Termaar en Margraten?
De bevrijders van Margraten en Termaar be-

hoorden tot het 1e bataljon van de 119de 

infanterie regiment van de 30ste infanterie 

divisie, bijgenaamd Old Hickory. Het 1e batal-

jon (ongeveer 800 man) bestond uit: drie 

geweer-compagnies (A-, B-, C-compagnie) en 

de D-compagnie uitgerust met zware wapens. 

 



De opmars naar Termaar en Margraten
Woensdag 13 september kwamen de Amerikaanse soldaten al vroeg in actie. Ze 

hadden de nacht doorgebracht in hun foxholes (schuttersputjes) in boomgaarden 

bij Banholt en Terlinden. Rond 8.00 uur vertrok een deel van het 1e bataljon van 

het 119e infanterie bataljon vanaf Banholt langs Bruisterbosch door de velden rich-

ting Margraten. Een ander deel ging via de Franse Steeg naar Termaar.

De bevrijding van Termaar en Margraten ging niet zonder slag of stoot, Zowel bij 

Termaar als bij Margraten stuitten de Amerikanen op flink verzet. De verkenners 

van het 1e bataljon meldden om 9.50 uur dat ze bij Termaar tegen vijandelijk vuur 

aanliepen. Twintig minuten later vroegen ze tankondersteuning naar Termaar te 

sturen. Omstreeks 11.30 uur konden de mannen van de B-compagnie Termaar in-

nemen. Ook ten zuiden van de Dobbelsteinhoeve boden de Duitsers flinke tegen-

stand. Het duurde daar tot bijna 12.30 uur voordat de Amerikanen de Rijksweg 

konden oversteken. 

Provincialeweg De Hut – De Planck
Op 13 september kreeg het  3de bataljon van het 119e infanterie regiment, dat in 

de buurt van Noorbeek en Terlinden de nacht had doorgebracht, de opdracht op 

te rukken naar Beertsenhoven, een gehucht van een paar boerderijen  ten zuiden 

van Wijlre. Hiervoor moesten de mannen de Provincialeweg van de Hut naar de 

Planck (toen nog een kiezelweg) volgen en bij Ingber de Rijksweg Maastricht – 

Vaals oversteken. Aanvankelijk ondervonden de Amerikanen weinig tegenstand. 

Dat veranderde toen ze dichterbij de Rijksweg Maastricht –Vaals kwamen. De Duit-

sers hadden zich bij Vosbosch (rechts van de Provincialeweg) in gegraven en bij 

de Vruchtenhof (links van de Provincialeweg) zwaar geschut opgesteld. Assistentie 

van enkele tanks van het 743ste tank bataljon was nodig. De situatie werd nog 

eens extra bemoeilijkt, omdat de Duitsers de avond tevoren een betonnen brug 

over de voormalige tramlijn hadden opgeblazen. Hierdoor ontstond een diep gat 

in de Provincialeweg, waar de tanks niet doorheen konden. Die moesten nu via de 

weilanden achter de Vruchtenhof omrijden, wat extra tijd kostte. 

Tijdens de gevechtshandelingen sneuvelde omstreeks 11.00 uur, in de buurt van 

de Molenweg, Louis De Feede uit New York. Ook kwamen verschillende Duitsers 

om het leven. De Vruchtenhof kreeg met enkele voltreffers te maken en kwam 

gehavend uit de strijd. De bewoners waren niet aanwezig, zij hadden op advies 

van de Duitsers elders een heenkomen gezocht. 



Pas tegen 14.30 uur wisten de Amerikanen de weerstand te breken en korte tijd 

later was Ingber bevrijd. ’s Avonds voerden de Duitsers een tegenaanval waarbij 

sergeant Robert S. Baker van de M-compagnie afkomstig uit Rockfort om het 

leven kwam.

Schuttersputten graven voor de vijand
De Duitsers schakelden voor graafwerkzaamheden van schuttersputjes en tank-

vallen mannen uit de omgeving in. Ze moesten onder dwang werken en werden zo 

nodig opgepakt. Het werk was niet ongevaarlijk vanwege regelmatige beschietin-

gen door Engelse vliegtuigen. Velen doken onder op hooizolders, schuren in het 

veld  en in de bossen. 

Door het volledige geallieerd overwicht in de lucht werden de Duitse troepen 

voortdurend bestookt. Verder gebruikten de Amerikanen Pipercups als verken-

ningsvliegtuigjes. Deze konden landen en opstijgen vanaf een vlakke akker. Die 

Pipercups hadden contact met de grondtroepen, waardoor die laatste goed 

ingelicht waren over de Duitse stellingen, bewegingen en posities. De vliegtuigjes 

werden vanwege het zeurende geluid dat ze maakten in de volksmond al gauw 

d’n dreuvige genoemd.



Bevrijding Honthem
Honthem werd op 13 september 1944 bevrijd door de G-compagnie van het 

2e bataljon 119de regiment. De compagnie was op een onafhankelijke missie 

gestuurd. De overige compagnieën (de E-, F, en H-compagnie) van het 2de batal-

jon waren rond de middag naar Termaar en Margraten gegaan. 

De bevrijding van Honthem verliep niet zonder slag of stoot. De Honthemenaren 

hoorden vanuit hun schuilplekken, dat er flink gevochten werd. Vier Amerikanen 

raakten gewond: Jay F. Aykens, Jim E. Freeman, John J. Jurkowski en Richard B. 

Noël. Verder sneuvelde een aantal Duitsers. Zelfs de dag na de bevrijding maakten 

de Amerikanen in Honthem nog een aantal Duitsers krijgsgevangen.

De bevrijding van Scheulder
Scheulder werd ook op 13 september bevrijd. Welk bataljon van het 119e regiment 

hiervoor verantwoordelijk was, is niet met zekerheid te zeggen. Waren het de 

bevrijders van Margraten (1ste bataljon) die ook Sibbe bevrijdden of waren het de 

bevrijders van Ingber (3e bataljon)? Feit is dat de pastoor in zijn aantekeningen 

vermeldde dat de Amerikanen rond 17.00 uur in de buurt van de Heerstraat (zijde 

IJzeren) waren en dat om 18.30 uur de eerste Amerikaanse patrouilles door het 

dorp reden. 

De bevrijding van Groot-Welsden
Op 13 september waren nog veel Duitsers in Groot-Welsden, waar een comman-

dopost gevestigd was van de Duitsers. Hun verdediging bestond voor een groot 

deel uit schuttersputten, aangelegd door zeer jeugdige soldaten met weinig 

front-ervaring. Ook werden Duitse soldaten die vanuit de richting Margraten 

moesten vluchten opgevangen en opnieuw ingedeeld. Nadat Margraten inge-

nomen was, bestookten de Amerikanen de Duitsers in Groot-Welsden met gra-

naatvuur. Soms zo hevig dat deze zich voor een deel terugtrokken richting Wolf-

shuis, maar niet allemaal. Want toen rond 18.00 uur de Amerikaanse infanteristen 

door de boomgaarden en vanaf de Eijkerweg de bebouwing van Groot-Welsden 

naderden en een eerste poging deden om Welsden binnen te dringen, mislukte 

dit. Volgens de Amerikaanse rapporten hadden ze ’s avonds Groot-Welsden bezet 

, maar moest rond 21.45 uur de cannon company in actie komen om een tege-

naanval van de Duitsers af te slaan. Hierbij werden zes krijgsgevangen gemaakt en 

één Duitser gedood. In ieder geval brachten veel inwoners van Groot-Welsden de 

nacht van 13 op 14 september in de kelder door. 



Toen het weer licht werd, zagen ze soldaten met een vreemd uniform door  hun

dorp lopen. Spoedig gevolgd door enkele voertuigen. De bevrijding van 

Groot-Welsden was een feit.

De bevrijding van Klein-Welsden en ’t Rooth
Klein-Welsden en ’t Rooth werden op 13 september in de late namiddag bevrijd 

door het 3de bataljon 117e regiment. Ze kwamen vanaf de Sangerij via de Mössje-

pöt door rechts van de weg gelegen weilanden door Klein-Welsden. In eerste in-

stantie hadden ze wat last van een Duitse afweerstelling, maar die werd met hulp 

van Amerikaans mortiervuur al vrij snel buiten gevecht gesteld.

De mannen van het 3e bataljon trokken via ’t Gasthuis verder naar Terblijt en 

kwamen daar omstreeks 18.30 uur aan. Diezelfde avond nog bereikten ze de 

Rijksweg van Maastricht naar Valkenburg.

In de muur van de O.L.V. kapel op ’t Rooth – Margraten 

is een plaquette ingemetseld van de verzetsstrijder 

Mathieu Speetjens (geb. 1919). Na verraad (7–7–1944) 

werd hij gearresteerd en kwam op 5 maart 1945 om 

het leven in concentratiekamp Mauthausen.

 

De Amerikanen tussen Eckelrade en Cadier en Keer
Vanaf Eckelrade trokken de mannen van het 1e en 3e bataljon van 117de infanterie 

regiment door de weilanden in twee rijen richting Cadier en Keer. Hun opdracht 

was de Rijksweg Maastricht – Aken in handen zien te krijgen. Hierbij kregen ze 

ondersteuning van het 1ste peloton van het 743e Tankbataljon.

De infanteristen gingen niet over de weg, maar via de weilanden. Toen rond 11.00 

uur de mannen van de C-compagnie, die voorop gingen, het hellingbos rechts van 

de Keerstraat  naderden, zagen ze dat een aantal Duitsers zich aan de rand van het 

bos verschanst hadden. Verschillende Duitsers sneuvelden bij de gevechten. 

Twee van hen werden in het Blankenbergerveld begraven. Pas in 1954 zijn de 

graven geruimd en de stoffelijke resten naar de Duitse Begraafplaats in Ysselsteyn 

overgebracht.



Bevrijding van Cadier en Keer
De Duitsers wisten van welke kant de Amerikanen het dorp wilden binnentrekken, 

daarom hadden ze  aan de Rijksweg bij de Groenstraat een geschut opgesteld dat 

richting het Eckelraderveld kon vuren. Veel kon dit niet uitrichten, omdat de GI’s 

vanuit de lucht begeleid werden door vliegtuigjes. Toen de Amerikanen wisten 

waar het gevaar vandaan kwam, beantwoordden ze met gericht artillerievuur. In 

een mum van tijd was het Duits geschut uitgeschakeld.

Rond 14.00 uur bereikten de eerste Amerikanen de Rijksweg. Ze liepen in het dorp 

kort langs de huizen, aan elke straatkant een rij. Dat het Amerikanen waren, was 

voor sommige dorpelingen een verrassing. De meeste dachten dat het de Engels-

en, een enkeling zelfs de Russen waren. 

Hoeveel Duitsers in Cadier en Keer gesneuveld zijn, is niet met zekerheid te zeg-

gen. In ieder geval wel de 24-jarige Unteroffizier Heinz W. Fiedler uit Gönitz. Hij 

werd op een stuk land (op ’t Gruusselt) “in de grond gestoken”. Toen enkele jaren 

later de boer een kledingstuk van hem in zijn ploegijzers kreeg, vond men het toch 

maar tijd om de stoffelijke resten over te brengen naar de Duitse begraafplaats in 

Ysselsteyn.  



Cadier en Keer was niet voor alle bevrijders het eindpunt van die dag. Het 3e ba-

taljon kreeg nog de opdracht op te trekken naar Berg en Terblijt. Het 1ste bataljon 

kreeg een paar dagen rust. Tegen de avond werd hier de commandopost van het 

1ste bataljon ingericht.

Een monument voor 
Albert H. Strahle jr. 
Bij de eerste groep Amerikanen die Cadier en Keer 

bevrijdde was ook de 35-jarige soldaat Albert Strahle 

jr. Hij was gehuwd en afkomstig uit Mission (Texas). 

Albert kwam rond 15.30 uur om het leven (killed in 

action). Het drama speelde zich af op de huidige 

T-splitsing Willem Alexanderstraat – Bemelerweg. Vol-

gens ooggetuigen was hij bezig zijn foxhole te graven, 

toen hij getroffen werd door een schot van een Duitse 

sluipschutter die zich verderop aan de Bemelerberg 

in een boom had verschanst. In 2009 werd op de plek 

waar Albert sneuvelde een monument opgericht met 

de tekst: Vrijheid is niet vanzelfsprekend



Belgisch monument op Landgoed Heerderberg
Achter het voormalige Huize Sint-Joseph (tegenwoordig Landgoed Heerderberg) 

staat een monument om te herinneren dat op 12 september 2014 op die plek elf 

Belgische verzetsstrijders en een onbekende (waarschijnlijk een Wit-Rus) zijn gefu-

silleerd. De laffe daad vond plaatst de dag voordat de Amerikanen die plek zouden 

bevrijden. De Belgische verzetsstrijders maakten deel uit van de sector Maaseik.

Op 10 september overvielen de Duitsers het schuiloord van de groep in Rotem (B), 

waar ze zich in de bossen schuil hielden. Veel verzetslieden sneuvelden of werden 

gevangen genomen. Een groep van 26 mannen en vrouwen werd in vrachtauto’s 

tot Maastricht gebracht. Van daaruit ging men te voet verder naar Heer. In de 

buurt van Huize Sint-Joseph werden de gevangenen in een kelder gestopt. De 

volgende dag werden twaalf mannen een voor een uit de kelder gehaald en tegen 

de avond zonder enig proces gefusilleerd. De chroniqueur van Huize Sint-Joseph, 

broeder Jean Slenter, noteert die avond: “We menen dat er vanavond tegen een 

uur of vijf, hier in het bos ’n stuk of zes mensen zijn dood geschoten. Het is echter 

te gevaarlijk om te gaan kijken”. 

 



Bemelen – Sint-Antoniusbank
Als op 13 september Amerikanen in Sint-An-

toniusbank gesignaleerd worden, zijn dat 

alleen maar patrouilles, een paar sjeeps met 

verkenners. Geen ‘blijvers’. Bemelen mag 

pas op 14 september echt bevrijd heten. Om 

9.00 uur hangt de gemeentekantonnier die 

dag vlag uit, dat was nog een beetje aan de 

vroege kant, want die ochtend waren nog 

steeds Duitsers in het dorp.

 

De Amerikaanse begraafplaats in Margraten
De Amerikaanse begraafplaats in Margraten is de enige Amerikaanse militaire be-

graafplaats in Nederland.  Hier rusten 8301 Amerikaanse soldaten die sneuvelden 

gedurende de Tweede Wereldoorlog. De meeste van hen gaven hun leven tijdens 

de luchtlandings- en grondoperaties om het oosten van Nederland te bevrijden, 

de opmars door Duitsland over de Roer en Rijn en tijdens de luchtoorlog boven 

deze streken.  Bovendien staan de namen van 1722 Amerikanen gebeiteld in de 

muren van het Ereplein waarvan de stoffelijke overschotten niet zijn gevonden of 

niet geïdentificeerd konden worden.  Een bronzen rozet markeert degene die na-

derhand zijn teruggevonden.  105 Grafstenen markeren de graven van 106 onbek-

enden.

De American Battle Monuments Commission is verantwoordelijk voor de verwezen-

lijking en het onderhoud van deze 26 ha grootte begraafplaats en gedenkteken.  

Uit eerbied en dankbaarheid heeft het Nederlandse volk de grond in eigendom 

genomen en in eeuwigdurend gebruik afgestaan.

Na de Eerste Wereldoorlog heeft de American Battle Monuments Commission een 

kapel opgericht in elk der acht militaire begraafplaatsen in Europa alsook 11 monu-

menten op de verschillende slagvelden. 



Na de Tweede Wereldoorlog werden 14 militaire begraafplaatsen buiten Amerika 

aangelegd. Elke begraafplaats bevat een verslag, in blijvende grafische tekens, 

van de prestaties der Amerikaanse strijdkrachten in deze streek. In de graven van 

deze begraafplaatsen rusten ongeveer 39 procent van hen welke er oorspronkelijk 

begraven werden. De stoffelijke overschotten van de overige 61 procent werden 

op verzoek van de nabestaanden gerepatrieerd. Een marmeren grafsteen merkt 

elk graf: een Davidster voor hen die het Joodse geloof beleden en een Latijns kruis 

voor alle anderen. 

Een Amerikaanse beheerder heeft de leiding op begraafplaats. Gedurende de 

openingstijden is Engelstalig personeel aanwezig om inlichtingen te verstrekken 

en eventueel bijstand te verlenen. De begraafplaats is iedere dag van het jaar ge-

opend van 9 tot 17 uur met uitzondering van Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

Netherlands American Cemetery

AM Begraafplaats 1

6269 NA  Margraten

Tel: 043–4581208

E-mail: netherlands@abmc.gov

Website: www.abmc.gov


