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Voorwoord 
Het jaarverslag heeft tot doel inzicht te geven in de activiteiten van de Stichting en verantwoording af 

te leggen naar onze sponsoren. Het onderhavige verslag heeft betrekking op het jaar 2014. Een 

bijzonder jaar, omdat het de 70e herdenking betrof die opgeluisterd werd door het bezoek van 

Robert Wisler. Hij is een van de drie nog  in leven zijnde veteranen die de nachtmis in 1944 hebben 

bijgewoond. 

 

 

Doel van de Stichting 

 

Voor Doel, Organisatie en registratie en ANBI informatie, zie onze website: 

www.SHAK1944.org 
 

REALISATIE 
 

SHAK 1944  tracht haar doel te bereiken door middel van financiële ondersteuning door giften en 

sponsoren. Daarnaast zijn er ten tijde van de daadwerkelijke viering nog vrijwilligers actief, die de 

uitvoering door hun belangeloze  inzet en ondersteuning mogelijk maken. 

 

Via het delen van documenten op onze website is meer informatie ter beschikking gekomen voor de 

geïnteresseerde lezer en er is een link geplaatst op de Website van Virtueel Margraten Memorial, 

waardoor meer mensen via Internet de toegang kunnen vinden naar onze website. 

Onzerzijds hebben wij op onze website enige links toegevoegd van andere organisaties die 

raakvlakken hebben met wereldoorlog II. 

SHAK1944 heeft regelmatig informatie over WO II  uit haar archief verstrekt, in het bijzonder zoals 

deze verwerkt is in een onlangs verschenen boek “De Schark” van de hand van Historicus                 

Drs. P. Bronzwaer. 

Sponsoren: 
 

Transformatie Platform ENCI  (TPE) 

DAWI Heating 

De Elizabeth Strouvenstichting 

De Gemeente Maastricht 

Hotel MABI    dhr Persoon 

Golden Tulip Apple Hotels - De heer Benoit Wesly 

Stichting Kanunnik Salden 

Contact Oud Mariniers ( COM ) 

Familie Lieuwen 

Club 44  Jean Maas 

 

Mede door toedoen van bovenstaande sponsoren heeft deze bijzondere 70e herdenking gestalte 

kunnen krijgen. 

 

Het SHAK 1944 heeft een ANBI status van de Belastingdienst sedert 1.1.2014.   

http://www.shak1944.org/
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ACTIVITEITEN 

 
 

• De jaarlijkse  kranslegging op Memorial Day te Margraten. 
  

• Voordrachten/lezingen op school 
Er zijn  enkele scholen aangeschreven  en er was een toezegging  dat dit verder uitgewerkt 
zou worden. Helaas is dit in 2014 nog niet gerealiseerd. 
 

• Rondleidingen in de groeve van zowel Nederlandse als Amerikaanse bezoekers. 
In 2014 reserveerden 3 groepen via SHAK een bezoek aan de Schark. 
De groeve werd individueel bezocht door: 
Major General Martinez  JFC Brunssum 
Capt. US Coast Guard James Robertson 
Groep USAG Schinnen o.l.v. Rita Hoefnagels 
 
Deze rondleidingen, waarbij de aspecten oorlog-vrijheid- en dienstbaarheid aan de orde 

komen, zijn met name gericht op het gegeven dat zij, die hun leven gegeven hebben, in ons 

huidige dagelijkse leven niet vergeten mogen worden. 

 
 

• Aanwezig zijn op de begrafenissen van broeder Lucianus/Eef Smitshuysen/Frans Vaessen. 
 
Broeder Lucianus was de laatst levende misdienaar die bij de mis op 24.12.1944 aanwezig is 
geweest. 
 
In augustus 2014 overleed Eef Smitshuysen. Hij bereikte de gezegende leeftijd van 100 jaar. 
De heer Smitshuysen, Lt. Kolonel vlieger b.d. van de Koninklijke Luchtmacht, was actief in de 

Tweede Wereldoorlog en in Nederlands Indië als jachtvlieger. 

Hij was nauw verbonden aan onze stichting. Een aantal tekeningen in de Groeve zijn van zijn 

hand. 

 
Op 1.12.2014 overleed onze adviseur en voormalig lid van het bestuur Frans Vaessen. 
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 6 december 2014 in de aula van het 
crematorium Nedermaas te Geleen. 
Voorzitter Jons van Dooren heeft een korte toespraak gehouden. 
 

• Afscheid van  De Heer Rob Pilmeijer,van de Kmar, die jarenlang aanspreekpunt was voor 
de stichting.  
 

•  Het bijwonen van het koningsbal in april te Brunssum op uitnodiging van Wrnd Chief of 
Staf Nato. 
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KERSTVIERING 2014 

 
KERSTMIS 2014 EN HET BEZOEK VAN DE FAMILIE WISLER 

 

STICHTING HERDENKING AMERIKAANSE KERSTVIERING   1944    SHAK 1944 

Het jaar 2014 was voor SHAK 1944 een bijzonder jaar.  In dit jaar werd uitgebreid bij de 70-jarige 

herdenking stilgestaan  dat op kerstavond 1944 in de Schark de Heilige Mis werd opgedragen voor 

onze Bevrijders. Niet alleen bijzonder van wege het jaartal, maar ook door de aanwezigheid van 

Robert Wisler en een groot deel van zijn familie. Robert Wisler is een van de drie nog in leven zijnde 

Amerikanen die op 24.12.1944 de nachtmis hebben bijgewoond. 

De heer Wisler heeft ons bezocht met zijn bijna complete familie, in totaal 25 personen w.o. zijn vijf 

zoons, echtgenoten, kinderen en kleinkinderen. 

 

Het programma met de familie Wisler bestond uit een visite aan de Amerikaanse Begraafplaats in 

Margraten , waar we door de Super Intendant Keith Stadler persoonlijk werden rondgeleid. 

 

 
Intensieve aandacht tijdens de uitleg door Keith Stadler 

 

 

 

Indrukwekkend was ook het bezoek onder leiding van Math van Lier aan het Noordelijk 

Gangenstelsel van de St Pietersberg te Maastricht. In dit gangenstelsel bevindt zich de kluis waarin 

gedurende WO II de kunstschatten van het Rijksmuseum lagen opgeslagen zoals de Nachtwacht.  
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Bob Wisler en zijn vijf zonen. Noordelijk Gangenstelsel. 

 

 

 Een bijzonder detail voor onze Amerikaanse gasten was het feit dat een van de Monumenstsman op 

de Militaire Begraafplaats in Margraten begraven ligt. 

 

Hoogtepunt was natuurlijk het bijwonen van de herdenkingsmis op 24.12.2014 in de grotten van de 

Schark. De mis werd voorgegaan door Mgr de Jong en  Lt. Col. Jerzy Rzasowski   Chaplain in het 

Amerikaanse Leger. 

Tijdens deze mis hebben we ook het verscheiden van Frans Vaessen herdacht. Ons voormalig 

bestuurslid en adviseur van het SHAK 1944. Hij heeft deze bijzondere dienst helaas niet meer mogen 

meemaken. De mis werd verder bijgewoond door talrijke Hoogwaardigheidsbekleders uit de Militaire 

en Civiele wereld (w.o. de Gouverneur en de Burgemeesters van Maastricht en Brunssum). 

De mis werd afgesloten met een toespraak van Robert Wisler. 

Aansluitend vond in de Schark een receptie plaats, waarbij het boek “De Schark”, geschreven door 

Paul Bronzwaer, werd gepresenteerd. 

 

Op eerste Kerstdag bezocht de familie de Heilige Mis in de Sint Servaasbasiliek, waar Deken 

Hanneman Robert Wisler nog een gefeliciteerde met zijn 90e verjaardag die dag. 

Bisschop Frans Wiertz feliciteerde hem persoonlijk. 

Het bezoek van de familie Wisler is Eerste Kerstdag afgesloten met een diner in het restaurant van 

Apple Bee’s. Voor aanvang van het diner hield Benoit Wesley een prachtige toespraak waarin hij de 

Amerikaanse Bevrijders nog eens bedankte voor ze wat ze met name ook voor hem betekent 

hebben. 
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Namens SHAK 1944 bood secretaris Els van Oostrom een herdenking aan aan Robert Wisler in de 

vorm van een uitvergroting van de namen op de muur in groeve De Schark 

 Het einde van het diner betekende ook het einde van het bezoek van de familie Wisler. 

Bob (Robert) vertrok 2e KD weer terug naar huis. 

 

De Stichting bedankt alle sponsoren, vrijwilligers en medewerkers die door hun inspanningen 

bijgedragen hebben aan een onvergetelijke herdenking van de Kerstviering op 24 december 1944.  

 

 

SHAK 1944 

 


