Het oorlogmonument in Berkel en Rodenrijs
Vorm en materiaal
Het oorlogsmonument in Berkel en Rodenrijs is een zuil van witte natuursteen, bekroond met een
beeld van drie vrouwenfiguren met gebogen hoofd en de rechterhand op hun hart. Onder de zuil zijn
de stoffelijke resten van negen Berkelse oorlogsslachtoffers begraven.
Tekst
De tekst op het monument luidt:
'1940. TER 1945.
GEDACHTENIS AAN
HEN DIE VIELEN
IN HET VERZET
AANGEBODEN DOOR
_BS/SG EN LO_
VAN BERKEL EN
RODENRIJS.'
Wijziging
In 1946 is een houten kruis als eerste oorlogsmonument geplaatst op het Johan van
Oldenbarneveltplein in Berkel en Rodenrijs.
In 1949 is dit monument vervangen door het huidige monument. Rond 1960 is het monument van dit
plein verdwenen bij de modernisering van het dorp. Het monument is toen overgeplaatst naar een
plek op de Algemene Begraafplaats aan de Ds. van Koetsveldstraat. In 1995 heeft het monument
een meer centrale plaats gekregen op dezelfde Algemene Begraafplaats. Het gedenkteken is toen
ook gerenoveerd. Al sinds de oprichting vormt het monument het centrale gedenkpunt in het dorp.
De geschiedenis
Het oorlogsmonument herinnert de inwoners van Berkel en Rodenrijs aan het leed dat de Tweede
Wereldoorlog heeft veroorzaakt.
De namen en geboorte- en sterfdata van de negen medeburgers die onder het monument liggen
begraven luiden:
Jan Kornelis Havenaar, 08-01-1921 / 03-10-1944
Wim Kaptein, 04-02-1923 / 03-10-1944
Wilhelmus Hendrikus Johannes van der Spek, 03-07-1921 / 03-10-1944
Petrus Johannes Wijsman, 14-01-1916 / 03-10-1944
Gerardus Hendrikus Brand, 18-08-1923 / 13-12-1944
Frederik van der Kaaden, 12-12-1910 / 13-01-1945
Evert Groen, 28-08-1924 / 22-04-1945
Willem Lodewijk Theodoor Thijs, 29-05-1923 / 05-05-1945
Nicolaas Vogelaar, 20-12-1909 / 05-05-1945.
Onthulling
Het monument is onthuld in 1949 door burgemeester Gründemann.

Indië-monument
Er is hier ook een soort grafsteen van rood graniet met de tekst ‘Nederlands-Indië 1945-1950’ met
vier namen met geboortejaar en sterfjaar en –plaats (in Indië). Daaronder de tekst: ‘gedenk in uw

gedachten dat zij hun leven gaven en ver van hun verwanten in den vreemde zijn begraven.’ Links
staat nog als symbool een legerhelm met daarachter een zwaard dat kruist met een palmtak.

