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Het is vanzelfsprekend dat we dierbare overledenen herdenken: hoe sterker de 
band des te groter die behoefte. We kunnen en willen ze niet vergeten.  
De doden uit de oorlog kenden we niet persoonlijk. Toch herdenken wij en met 
ons vele Nederlanders. Meestal is de plaats van samenkomst een monument 
waar men een zekere binding mee heeft. In België en Frankrijk is het herdenken 
van de oorlogsslachtoffers een sterke nationale traditie. De meeste 
monumenten in deze landen hebben betrekking op de nog langer geleden Eerste 
Wereldoorlog, die de Grote Oorlog wordt genoemd. Nagenoeg elke plaats heeft 
een monument dat herinnert aan de dorpsgenoten, die omkwamen in deze 
vreselijke oorlog, die aan het neutrale Nederland voorbijging. Ons land kent 
nagenoeg alleen oorlogsmonumenten en herdenkingen, die betrekking hebben 
op de Tweede Wereldoorlog. 
In Linden kwamen vijf Amerikaanse soldaten om het leven toen hun vliegtuig 
neerstortte. Omdat het hier ooit gebeurde, is er een verbinding ontstaan. Hun 
namen en hun verhaal houden voor ons een belangrijk moment in de 
geschiedenis levend als wij hen gedenken. Het kleine monument op ons kerkhof 
en het nieuwe monument maken dat tastbaar en samen met het regelmatig 
herdenken op deze plaatsen zorgen zij er voor dat we de geschiedenis en de 
betekenis van de gebeurtenissen niet vergeten. Dat het monument vernieuwd is 
precies 75 jaar nadat dit oorlogsvliegtuig met inzittenden neerstortte, is een 
aansporing om het herdenken met alle nieuwe generaties in stand te houden. 
 
Het gaat niet alleen om respect voor het offer dat deze vijf jonge Amerikanen 
brachten voor onze bevrijding maar ook om het besef hoe belangrijk vrijheid en 
vrede zijn. Op vele plaatsen in de wereld moeten vrijheid en vrede nog  
bevochten worden en dat kost nog elke dag offers van mensen. Alleen al om die 
reden zou herdenken meer moeten zijn dan de verliezen lijdzaam of in stilte te 
accepteren; het kan ons ook leren het ideaal van vrijheid en vrede overal 
dichterbij te brengen.  
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