
 

Oorlogsmonumenten 
Plaats van herinnering 
 

In vrijwel elke plaats in Nederland staan oorlogsmonumenten. Zij herinneren aan de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. 

Overal in ons land vind je dit soort monumenten. Het zijn oorlogsmonumenten. Door ons 
hele land verspreid staan honderden monumenten. Bijna iedere stad of dorp heeft er wel 
één. En elk beeld heeft en verhaal over de Tweede Wereldoorlog te vertellen. Verhalen die 
meestal niet leuk zijn. Het gaat dan om gebeurtenissen waarbij mensen zijn gedood. 

Vaak staan er dan ook namen op zo'n monument. Zoals hier: kijk een hele rij.Ieder jaar, 
meestal op 4 mei, komen er mensen naar dit monument om deze slachtoffers van de oorlog 
te herdenken. Ze leggen bloemen bij het monument en kransen en ze zijn een paar minuten 
stil. Ook hier in Putten staat zo'n oorlogsmonument. Hier vond op in 1944 een vreselijke 
gebeurtenis plaats. Meer dan 600 jongens en mannen werden hier door de Duitse bezetters 
weggevoerd naar de concentratiekampen. 552 mensen kwamen nooit meer thuis. Vandaar 
ook hier een beeld van een treurende Puttense vrouw, die huilt omdat ze haar man en haar 
zoon is verloren.  

Iemand die het drama heeft meegemaakt is meneer van der Pol. Hij was negen jaar toen 
het allemaal gebeurde. Maar wat ik eigenlijk wil weten is waarom zijn die mannen eigenlijk 
opgepakt. In de nacht van 30 september op 1 oktober in 1944, in de Tweede Wereldoorlog, 
had het Nederlands verzet een personenauto beschoten. Waarin zaten twee Duitse 
korporaals en twee Duitse officieren. Wat inhield dat er door de Duitse leiding hier in 
Nederland een straf werd opgelegd aan Putten. 

Kunt u mij dan vertellen wat er die dag precies gebeurde? Men heeft de mannen afgevoerd 
naar Duitsland via het kamp in Amersfoort en er zijn 110 woningen verbrand. Als een soort 
van straf? Als een soort straf, ja.Heeft u zelf ook familieleden verloren?Ja, ik heb mijn 
vader verloren. Die is niet meer teruggekeerd na der oorlog, die overleden in Hamburg. 

Wanneer hoorde u dat uw vader niet meer zou terugkomen?'Dat hoorde ik dacht ik eind 
mei 1945.Dus u heeft wel gewoon het bevrijdingsfeest kunnen vieren? Op 18 april 1945 is 
Putten bevrijd door de Canadezen. En we dachten toen? nu komen de mannen thuis. Uit 
Duitsland, want de oorlog is voorbij. 

Maar dat gebeurde niet? De mannen kwamen niet. Vind u het zelf daarom ook belangrijk 
dat dit monument er is?Het monument geeft ons de gelegenheid te gedenken, omdat we 
dus van alle mensen die omgekomen zijn in de oorlog geen tastbare herinnering hebben om 
naar toe te gaan. Wij hebben geen kerkhof voor al die mensen. 


