


Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Recentelijk (juli 1994) is er een monumentvan beeldend kunstenaar Armando geplaatstbij het viaduct over de A28. Het betreft eenveertien meter hoge bronzen ladder die eengedachtenvlucht symboliseert. In 1995 wordter waarschijnlijk op het Raadhuisplein vanMijdrecht een gedenkteken opgericht vooreen joodse familie waarvan drie gezinsledenin Auschwitz zijn omgekomen. Ook inHouten zal een nieuw monument wordengeplaatst. Oorlogsgedenktekens vinden we vaak op hetgraf van een gesneuvelde (Langbroek, N-Hbegraafplaats). In enkele gevallen op begraaf-plaatsen, zoals de Grebbeberg en de begraaf-plaats Rusthof in Leusden. Zij kunnen opplekken staan waar iemand is omgekomen(Werkhoven, Laan van Beverweerd) of bijgebouwen waar mensen zijn gefusilleerd(Bunnik, Fort Rhijnauwen), op locaties diegeassocieerd worden met een dramatische ge-beurtenis of de verzetsdaad van een bevol-kingsgroep (Wijk bij Duurstede, Wijkersloot7-7a). Het

overgrote deel van de oorlogsmo-numenten staat echter op een representatieveplek: bij een gemeentehuis, bij een kerk, opeen kruispunt of in een plantsoen. Ze komenvoor in verschillende gedaanten; een eenvou-dig kruis, een zuil of obelisk, een naald, eenplaquette, een beeld, een muurwerk, gedenk-steen, gcdenkbank of glas-in-lood-raam. Symboliek Oorlogsmonumenten bezitten een traditionele,herkenbare symboliek. Als gedenktekenwordt het kruis als teken van lijden en over-wiimen gebruikt. De gedenknaald of obeliskis een symbool voor standvastigheid endeugd, de zuil is het symbool voor het eindevan het aardse leven. Behalve het kruis isvoor grafmonumenten de liggende of staandegedenkplaat gebruikelijk. Voorts zien we degedenkmuur als specifiek oorlogssymboolvoor de cxecutieplaats, soms opgesierd metbloemperken als afscheidingselement.De beelden zijn altijd symbolisch van aard.Behalve het beeld van Koningin Wilhelminain Utrecht wordt nooit een concrete persoonverbeeld, maar de

symboliek van het verzet:de vrede, de bevrijding, de toekomst, de ach-terblijvers, de man voor het cxecutiepeloton. monument in de provincie Utrecht. In 1953betrof dat het ontwerp voor een gedenktekenbij kamp Amersfoort. De toenmalige ministerCals verleende de vergurming aarzelend,omdat het monument binnen een aantalmaanden geplaatst zou moeten worden. Deminister was hierover ter zeerste ontstemd.Hij was van mening dat het ontwerp veran-derd zou zijn, als er meer tijd voor wasuitgetrokken. De tweede keer dat de minister ingreep, wasin de gemeente Doom. Een burger hadeigenhandig op het monument aan de Rijks-straatweg vier gedenkplaten aangebracht. Denamen van de personen hadden volstrektniets met elkaar of het monument te maken.Op last van de minister werden deze dan ookverwijderd. 123 Oorlogsmonumenten In de provincie Utrecht bevinden zich mo-menteel 123 oorlogsmonumenten. Het monument voor verzetsman 'Piet de Springer' inNederlaiigbroek (foto H.N. Bol,

provincie Utrecht, 1994)












