
World War II Netherlands American Cemetery and Memorial. 
Deel III 

 
Niet alleen op Nederlands grondgebied is een Amerikaanse oorlogsbegraafplaats te 

vinden maar verspreid over geheel Europa en daarbuiten. Direct na het staken van 
de vijandelijkheden telde men aanzienlijk meer oorlogsbegraafplaatsen. In de 
jaren na de oorlog is dit aantal aanmerkelijk teruggebracht door verschillende 

reden. Een van de belangrijkste is wel dat de nabestaande de Staat van Amerika 
verzochten het stoffelijk overschot van hun dierbare te naar Amerika is repatriëren 
 
 
 
Overige Amerikaanse begraafplaatsen in Europa. 

De American Battle Monuments Commission, beheerd de op Europees grondgebied 
Amerikaanse begraafplaatsen. Op deze erevelden zijn de Amerikaanse gesneuvelde uit de 
Eerste en Tweede Wereldoorlog ter aarde gesteld. 
 
Belgie. 
Ardennes American Cemetery and Memorial. 

Bij het Belgische plaatsje Neupré [provincie Luik]  ligt het 90 hectare tellende Ardennes 

American Cemetery and Memorial. Nadat de sector door de 3rd Armored Division is bevrijd 
werd besloten nabij deze plaats een oorlogskerkhof aan te leggen Op 8 februari 1945 werd 

de begraafplaats in gebruik. Op Ardennes American Cemetery and Memorial zijn 5.329 
Amerikaanse soldaten begraven. Meer dan de helft van de gesneuvelde behoorde tot de 
USAAF (United States Army Air Force). Van 462 gesneuvelden kon de hun lichaam niet is 
teruggevonden of is geïdentificeerd. Op 12 granieten platen staan hun namen vermeld. 

 

Flanders Field American Cemetery and Memorial. 
Het Flanders Field American Cemetery and Memorial is gelegen nabij de stad Waregem 
[provincie West-Vlaanderen, 29 km ten noordwesten van Luik] met gesneuvelden uit de 
Eerste Wereldoorlog. Op het 2 hectare telde begraafplaats bevinden zich 368 graven. 
Daarvan herbergen 21 graven het lichamen van niet geïdentificeerde, onbekende 
Amerikaanse soldaten. In de kapel bevinden zich de namen van de 43 Amerikaanse 

soldaten die als vermist staan vermeld 
 
Henri-Chapelle American Cemetery and Memorial. 

De Amerikaanse militaire begraafplaats Henri-Chapelle is gesticht medio 1944. Het is 
gelegen bij Hendrikkapelle (Henri-Chapelle) en is ongeveer 20.000 m2 groot. Op de 
begraafplaats liggen 7992 gesneuvelden Amerikaanse militairen en worden 450 vermiste 

soldaten herdacht. Het overgrote deel zijn gesneuveld tijdens het Ardennenoffensief 

(december 1944-januari 1945). Brigadier general USAAF Frederick W. Castle (14 oktober 
1908–24 december 1944) in leven plaatsvervangend commandant 4de Combat Bomber 
Wing is de hoogst in rang die op Henri-Chapelle is begraven.  

 

 
Engeland. 

 
Overzicht van Amerikaanse oorlogsbegraafplaats en herdenkingsmonumenten. 



Brookwood American Cemetery and Memorial. 
Bij het Engelse plaatsje Brookwood, Surrey is het Brookwood American Cemetery and 
Memorial gelegen en stamt uit de periode 1914-1948. Brookwood is gelegen op 48 
kilometer ten zuidwesten van London. De begraafplaats telt 3.364 graven waaronder 41 

graven van onbekende militairen. 
 
 

 
Cambridge American Cemetery and Memorial. 

De Cambridge American Cemetery and Memorial is een Amerikaanse militaire begraafplaats 
nabij het dorp Madingley [Cambridgeshire, 80 kilometer ten noorden van London]. Op het , 
in 1943 aangelegd kerkhof zijn 5.747 militairen begraven. Ook zijn er 24 onbekenden 
militairen ter aarde gesteld. De merendeel van de omgekomen militairen zijn gesneuveld 

tijdens het strategische bombardementen of gedurende Slag om de Atlantische Oceaan. Op 
de begraafplaats worden de namen vermeld van 5.127 vermisten Amerikaanse 
ingezetenen. Medio 1956 werd de begraafplaats geopend. 

 
Frankrijk. 
Aisne-Marne Cemetery and Memorial. 

Op het 170,000 m2  telde Aisne-Marne Cemetery and Memorial in Belleau [Aisne] zijn 

2.289 gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog begraven. Een herdenkingsmonument 
vermeld de namen van 1.060 vermisten Amerikaanse militairen. De begraafplaats werd 

gewijd op 30 Mei 1937. 
 
Brittany American Cemetery and Memorial. 

Het in Saint-James (Manche) gelegen 110,000 m2 grote Amerikaanse begraafplaats telt 
4.410 gesneuvelden Amerikaanse militairen. Ook zijn de namen vermeld van 498 

vermisten Amerikanen. De begraafplaats is op 4 augustus 1944 in gebruik genomen. 
 
Epinal American Cemetery and Memorial. 

Ten zuiden van Épinal [Vosges] ligt het Amerikaanse oorlogskerkhof Quépremont, met 
5.255 graven van gevallen Amerikaanse soldaten.  De begraafplaats werd medio oktober 
1944 aangelegd door Amerikaanse troepen. Naast de gesneuvelde staan ook 450 vermisten 

vermeld op de gedenkmuur 
 
Lorraine American Cemetery and Memorial. 

Nabij Saint-Avold departement Moselle zijn 10.489 Amerikaanse gesneuvelden militairen 
begraven op een 459.000 m2 metende begraafplaats. Op de gedenksteen staan de namen 
van 444 vermisten. De begraafplaats werd al in september 1944 aangelegd door 

Amerikaanse strijdkrachten aangelegd. 

 
Meuse-Argonne American Cemetery and Memorial. 

Op dit 528.000 m2 metende begraafplaats hebben 14.246 gesneuvelde Amerikaanse 
militairen uit de Eerste Wereldoorlog hun laatste rustplaats gevonden. Op de gedenkmuur 
staan de namen vermeld van 954 vermisten. De begraafplaats is gelegen nabij de Franse 
plaats of Romagne-sous-Montfaucon [Meuse]. 

 

Normandy American Cemetery and Memorial. 
De Amerikaanse begraafplaats ligt in het dorp Colleville-sur-Mer, Calvados en kent een 
oppervlakte van 35.000 m². Op de begraafplaats zijn 9.387 omgekomen Amerikaanse 
militairen begraven. Daarbij komen ook nog 307 ongeïdentificeerde militairen welke op dit 
kerkhof ter aarde zijn gesteld. Op de muur der vermisten staan 1.557 namen vermeld. Op 
8 juni 1944 opende het Amerikaanse 1e leger de eerste Amerikaanse tijdelijke 

begraafplaats nabij St. Laurent, op Europese bodem. Na de oorlog werd de huidige 
begraafplaats gevestigd op een korte afstand van de originele plaats. De begraafplaats 
dateert van 1944 maar werd pas officieel in gebruik genomen medio 1956. 

Onder de begraven gesneuvelde bevinden zich General Lesley James McNair (25 mei 1883 
– 25 juli 1944) en Brigadier general Theodore Roosevelt, Jr. [Theodore Roosevelt II ] (13 
september 1887 – 12 juli 1944) 

 

Oise-Aisne American Cemetery and Memorial. 
Velen Amerikaanse militairen verloren in de Eerste Wereldoorlog het leven 6.012 van hen 
zijn op deze begraafplaats ter aarde gesteld. De aanwezige gedenkmuur vermeld 597 
vermiste Amerikaanse militairen. Het Amerikaanse kerkhof is gelegen nabij Fère-en-
Tardenois [Picardy]. 

 
Rhone American Cemetery and Memorial. 

Op deze, 49.000 m2 grote begraafplaats zijn de stoffelijke overschotten te rusten gelegd 
van 861 Amerikaanse militairen. Naast de gesneuvelde staan nog eens 62 vermisten 



Amerikaanse militairen vermeld. Op deze begraafplaats is de medio augustus 1944 de 
eerste dode ter aarde gesteld. In 1956 kreeg het oorlogskerkhof de huidige  en definitieve 
vorm. De begraafplaats is gelegen biij de Fanse plaats Draguignan [Rhone Valley] 

 

Somme American Cemetery and Memorial. 
Op deze begraafplaats nabij Bony [Aisne],  liggen uit de eerste Wereldoorlog 1.844 
Amerikaanse gesneuvelde militairen begraven. De begraafplaats kent een oppervlakte van 

58,000 m2, Verder staan de namen van 333 vermisten vermeld. 
 

St. Mihiel American Cemetery and Memorial. 
Op de 164.000 m2 grote begraafplaats liggen 4.153 gesneuvelde Amerikaanse militairen 
begraven. Daarnaast zijn in twee stenen gedenkmuren de namen van 284 vermisten 
vermeld. 

 
Suresnes American Cemetery and Memorial. 

Op dit 30.000 m2 metende Amerikaanse begraafplaats, nabij Suresnes [Hauts-de-Seine],  
liggen 1.541 gesneuvelde Amerikaanse militairen welke sneuvelde in de periode 1914-
1918. Van 974 vermisten uit dezelfde periode staan vermeld op de gedenkmuur. Verder 
zijn er 24 onbekende gesneuvelden wier naam onbekend is, uit de WW-II, begraven. De 
Amerikaanse begraafplaats is gelegen nabij Thiaucourt (Meurthe-et-Moselle). 

 
Italië. 

Florence American Cemetery and Memorial. 
Op het 28 hectare grote Florence American Cemetery and Memorial nabij Florence hebben 
4.402 gesneuvelden hun laatste rustplaats gekregen. In de gedenkmuur staan de namen 
van 1.409 vermisten Amerikaanse militairen. Het merendeel behoorde tot het Amerikaanse 
5e Leger. 

 
Sicily-Rome American Cemetery and Memorial. 

Nabij Nettuno op de 77 hectare grote begraafplaats liggen 7.861 gesneuvelde Amerikaanse 
militairen begraven. Deze begraafplaats is twee dagen na de landing in de sector Anzio op 
24 januari 1944 als tijdelijke begraafplaats in gebruik genomen. In de gedenkmuur staan 
de namen van 3,095 vermisten. Charles Leslie Keerans JR. [14 januari1899 – 11 juli 1943], 

bij leven Brigadier-General bevind zich onder de vermelde vermisten. 
 
Nederland. 
Netherlands American Cemetery and Memorial. 

Major-General Maurice Rose, commandant 3th Armored Division [26 november 1899 - 30  
maart 1945] is de militair met de hoogste rang welke op Margraten is begraven is.  

 

Luxemburg. 
Luxembourg American Cemetery and Memorial. 

De sector waarin de Amerikaanse begraafplaats is gelegen is op 10 september 1944 door 
de 5de US Pantserdivisie bevrijd. In eerste aanleg van de tijdelijke begraafplaats vindt vanaf 
29 december 1944. Door zorg van het 609th Quartermaster Company behorende tot het 
Derde Amerikaanse Leger. De begraafplaats wordt op 4 juli 1960 officieel ingewijd. Op de 
204,000 m2  metende begraafplaats, nabij Hamm, zijn 5.076 gesneuvelde militairen van 

het Amerikaanse leger begraven. Hamm is gelegen op 4 kilometer ten oosten van de stad 
Luemburg. Van de aldaar begraven gesneuvelden is 39 percent gevallen bij de Slag om de 
Ardennen. Onder de gesneuvelden bevindt zich Generaal George S. Patton [11 november 
1885 – 21 december 1945] , bij leven bevelhebber Derde Amerikaanse Leger. 
 



 

Overzicht van 
Amerikaanse 

oorlogsbegraafplaats en 
herdenkingsmonumente

n. 

 
Noot. 

De internetsite van de American Battle Monuments Commission beschrijft alle Amerikaanse 

oorlogsbegraafplaatsen waar ook ter wereld. 

 


