
4. Ga naar beneden naar de percelen met graven. 
U vindt het graf van Generaal George S. Patton Jr. 
boven perceel B tussen de twee vlaggenmasten.
Op 9 december 1945 was Generaal Patton betrokken bij een 
auto-ongeluk in Mannheim, Duitsland. Hij brak twee (2) 
nekwervels, waardoor hij vanaf zijn schouders verlamd 
raakte. Hij werd naar het militair hospitaal in Heidelberg, 
Duitsland gebracht. Zijn gezondheidstoestand verslechterde 
en hij stierf op 21 december 1945. Zijn vrouw, Beatrice Patton 
nam het besluit, zijn wens erend, om hem in deze 
begraafplaats te begraven op 24 december 1945.

Het oorspronkelijke graf van generaal Patton, 

voordat het in maart 1947 naar de huidige plek werd overgebracht.

Private (Pvt.) William McGee diende 
als gevechtshospik. Hij liep vrijwillig 
een mijnenveld in om twee (2) 
soldaten te helpen die gewond waren 
geraakt. Nadat hij één soldaat in 
veiligheid had gebracht, keerde hij terug 
om de tweede soldaat te redden en 
raakte ernstig gewond door een mijn. 
Ondanks zijn zware verwondingen gaf Pvt. 
McGee het bevel aan de andere 
soldaten om niet het mijnenveld 
te betreden en zo hun leven te riskeren 
om hem te redden. Het graf van Pvt. 
McGee bevindt zich in perceel C, rij 7, graf 
13.
7. Hier liggen vijf (5) soldaten begraven van de
Easy Compagnie, 506e Parachute Infanterie 
Regiment, de "Band of Brothers" 

Pvt. Patrick Neil: 
Sgt. Warren Muck: 
PFC John Julian: 
PFC Kenneth Webb: 
PFC Alex Penkala:

Perceel B, Rij 9, Graf 34 
Perceel E, Rij 9, Graf 45 
Perceel F, Rij 10, Graf 24 
Perceel G, Rij 4, Graf 20 
Perceel I, Rij 9, Graf 5

8. 2e Luitenant (2e Lt) Nancy Leo is de 
enige vrouw die begraven is op de 
begraafplaats.
2e Lt. Nancy Leo was een verpleegster bij het 
216e algemene ziekenhuis. Haar zuster, 
Angela, diende ook in het buitenland als 
verpleegster in het Amerikaanse leger. De 
zusters maakten afspraken om elkaar 
uiteindelijk in juli 1945 in Parijs te ontmoeten. 
Toen Nancy naar Parijs reisde, was ze 
betrokken bij een auto-ongeluk en raakte 
ernstig gewond. Ze stierf op weg naar het 
ziekenhuis en heeft haar zuster nooit meer 
gezien. Angela was de eerste die van haar 
dood hoorde. Het graf van 2e Lt. Leo 
bevindt zich in perceel H, rij 9, graf 71.

Bedankt voor uw bezoek aan de 
begraafplaats
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5. Als u langs de paden naar de begraafplaats kijkt,
ziet u vier kleine fonteinen.
Elke fontein is genoemd naar één van de vier Evangelisten 
en bevat zijn symbool. In de christelijke traditie schreven de 
vier Evangelisten de vier (4) evangeliën van het Nieuwe 
Testament. Als u naar de voorkant van de fonteinen loopt, 
ziet u schildpadden die het eeuwig leven symboliseren en 
dolfijnen die de wederopstanding symboliseren. 

6. Hier liggen twee (2) soldaten
begraven die de Medal of Honor
hebben verdiend.
Staff Sergeant (SSgt.) Day Turner
verdiende de Medal of Honor tijdens een
afmattend gevecht tegen Duitse soldaten
in Luxemburg. Op 8 januari 1945 leidde
SSgt. Turner een eenheid van negen (9)
soldaten toen zij door de vijand werden
aangevallen. In de minderheid, gewond en
met weinig munitie sloegen ze de aanval
met succes af. Tijdens de actie namen ze
25 vijandelijke soldaten gevangen en 11
werden gedood. SSgt. Turner's graf
bevindt zich in perceel E, rij 10, graf 72.

Tegenover het bezoekerscentrum kunt u de toiletten 
vinden. In het bezoekerscentrum is een AED voor 
medische noodgevallen beschikbaar



U bevindt zich op een van de 26 Amerikaanse begraafplaatsen 
buiten de Verenigde Staten die beheerd worden door de 
American Battle Monuments Commission (ABMC). Na de 
Eerste Wereldoorlog werden in Europa acht (8) permanente 
begraafplaatsen aangelegd door het Amerikaanse ministerie 
van Oorlog. In 1923 riep het  Amerikaanse Congres ABMC in 
het leven om monumenten en herdenkingsplaatsen te bouwen 
op overzeese begraafplaatsen. ABMC werd in 1934 
verantwoordelijk voor de exploitatie van de begraafplaatsen. 
De eerste voorzitter was generaal John J. Pershing, 
bevelhebber van het Amerikaanse expeditieleger tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. Op 29 december 1944 werd de 
Amerikaanse Begraafplaats Luxemburg ingericht als tijdelijke 
begraafplaats voor de gesneuvelden van het 
Ardennenoffensief. In 1946 lagen hier 8412 soldaten begraven.
In 1946 werd de begraafplaats geselecteerd als permanente 
begraafplaats. In 1947 nam de Gravendienst van het 
Amerikaanse leger contact op met families met de  vraag of ze 
hun naasten permanent in Europa wilden laten begraven of 
repatriëren. De huidige begraafplaats werd ontworpen door 
het architectenbureau Keally and Patterson uit New York City 
en op 4 juli 1960 ingewijd.

Begrafenis of repatriatie van soldaten in de late jaren 1940.

Wanneer u de kapel nadert, ziet u het zegel van 
de Verenigde Staten van Amerika met 
daaronder een citaat in het Engels. Hoewel het 
citaat verwijst naar de ‘zonen’ van Amerika, mag 
niet vergeten worden dat meer dan 400.000 van 
haar ‘dochters’ ook in de Tweede Wereldoorlog 
hebben gediend. Boven de ingang van de kapel 
is een engel uit rood graniet gebeiteld, 
ontworpen door Leo Friedlander. Het kostte een 
Italiaanse beeldhouwer en zijn twee (2) neven, 
vier (4) weken om dit kunstwerk te voltooien

Als u de deuren van de kapel nadert, ziet u de acht (8) 
Deugden van een soldaat: geloof, familiebanden, 
opoffering, trouw, vastberadenheid, moed, 
vakbekwaamheid en fysieke fitheid.

Als u de kapel binnenkomt, vindt u op de achterwand vijf (5) 
gebrandschilderde ramen, die de insignes voorstellen van de 
vijf (5) belangrijkste Amerikaanse legeronderdelen die in de 
regio opereerden: 9e Luchtmacht, 8e Luchtmacht, 3e Leger, 
1e Leger en de 12e Legergroep. 

Kijk naar boven naar het 
plafondmozaïek. Hier ziet u dat een 
duif, die de Heilige Geest voorstelt, 
wordt ondersteund door vier (4) 
engelen met een Engelse inscriptie, 
ruwweg vertaald: In trotse en 
dankbare herinnering aan de mannen 
van de strijdkrachten van de 
Verenigde Staten van Amerika die in 
dit gebied en in de lucht daarboven 
alles hebben doorstaan en alles 
hebben gegeven opdat het recht onder 
de volkeren zou zegevieren, de 
mensheid van de vrijheid zou genieten 
en vrede erven.
2. Aan de rechterkant, bij het verlaten van de 
Kapel, vindt u een kaart met uitleg over militaire 
operaties in West-Europa.

3. De kaart aan de linkerkant geeft uitleg over
de gevechten tijdens het Ardennenoffensief en de 
Amerikaanse veldtocht in het Duitse Rijnland.

De Muren der Vermisten bevinden zich aan de achterkant van 
de kaarten. 371 namen van vermisten van de Amerikaanse 
strijdkrachten staan alfabetisch in deze muren gebeiteld. 
Naast sommige namen staat een bronzen rozet om aan te 
geven dat de soldaat niet langer vermist is. Tot nu toe zijn 24 
vermisten geïdentificeerd. De gravures werden voltooid door 
beeldhouwers; een van hen was een gewonde Duitse 
krijgsgevangene die zijn arm tijdens zijn dienst aan het 
Russische front had verloren.

Lt. John Dyer (links) is zo'n soldaat 
die op de Muur der Vermisten staat. 
Hij werd op 29 december 1944 
gedood door luchtafweergeschut. 
Zijn stoffelijk overschot werd in 
2002 geborgen. Zijn dochter besloot 
hem terug te laten brengen naar de 
Verenigde Staten voor een laatste 
rustplaats.

De militairen liggen begraven onder 5076 grafstenen 
gemaakt van Lasa marmer. 119 Davidssterren sieren de 
graven van soldaten met het Joodse geloof. 22 broederparen 
liggen naast elkaar begraven. Er zijn 101 Latijnse kruisen van 
onbekende militairen met de, ruwweg vertaalde tekst: Hier 
rust in ere een kameraad wiens naam alleen gekend is door 
God. U kunt een onbekende soldaat vinden in perceel B, 
rij 1, graf 11.

1. Ga verder naar de kapel.




