Informatie over: het verzetsmonument in Bergschenhoek
Ter hoogte van Smitshoek 44
Het is een stukje groen dat in een punt uitloopt en het monument staat tegenover lage flatjes en een
parkeerhaventje. Er gaat een klinkerweggetje naartoe dat in een punt uitloopt in een cirkel van
kasseien, in het midden staat een soort korte obelisk van lichte natuursteen met aan de bovenkant
een reliëf van een staande Nederlandse leeuw met in zijn ene poot een zwaard en in de andere een
pijlenbundel.
De tekst op de gedenksteen luidt:
'1940 1945
TER GEDACHTENIS
AAN HEN DIE VIELEN
IN HET VERZET
AANGEBODEN DOOR
BS/SQ. VAN
BERGSCHENHOEK'.
Tussen de twee jaartallen, tussen de poten van de leeuw, staat het
wapen van Bergschenhoek (zie afbeelding links).

Aan de voet van dit monument ligt een roodgranieten bak met daarop een steen met de woorden:
'DEZE AARDE
DEZE MENSEN
DIT NEDERLAND
1942 NEDERLANDS-INDIË 1950.'
Deze is in 2001 daar neergelegd. Onder een glasplaat is aarde aangebracht van de zeven erevelden in
Indonesië. Onder de aarde staat 1942 1950. En een NL wapen (drie NL leeuwen) en de woorden Je
maintiendrai. Op de zeven ‘aarde-bakjes’ staan de namen van de erevelden. De letters zijn half
vergaan en liggen er hier en daar af. De aarde is her en der uitgelopen / nat geworden.
Het verzetsmonument in Bergschenhoek (gemeente Lansingerland) is opgericht ter nagedachtenis
aan de plaatselijke verzetsstrijders die in de strijd tegen de bezetter zijn gesneuveld. Tevens dient het
monument als herinnering aan alle burger- en militaire slachtoffers in het voormalige NederlandsIndië in de periode 1942-1950.
De tweede gedenksteen is onthuld op 4 mei 2001 door de heren A.L. Mosterd, J. Oosthoek, J. van
Dijk en Th. A Corsmit.

Informatie over: het oorlogsmonument aan de Bergweg Zuid.
Naast de oprit naar een bedrijventerrein met de nummers 96-104
Het bestaat uit een eenvoudig houten kruis aan het eind van een klein weggetje van kasseien; met
aan weerszijden twee rotsblokken waarop informatiebordjes zijn aangebracht.
Links staat: ‘Op zondag 7 januari 1945 werden op deze plaats tien Nederlandse jonge mannen bij
wijze van vergelding door de Duitse bezetter ter dood gebracht.’
Rechts staan staan de namen en leeftijden van de tien Nederlandse mannen die hier tijdens de
Tweede Wereldoorlog door de bezetter geëxecuteerd zijn.

Informatie van de site van oorlogsmonumenten:
Het oorlogsmonument in Bergschenhoek (gemeente Lansingerland) is opgericht ter nagedachtenis
aan tien Nederlandse mannen die op 7 januari 1945 op deze plaats door de bezetter zijn
geëxecuteerd.
Op 6 januari 1945 werd een Duitse militair door een onbekende man doodgeschoten op de Bergwegzuid. De dader is daarna direct gevlucht richting Rotterdam en is nooit gevonden. Als vergeldingsactie
voor deze daad heeft de bezetter op zondag 7 januari op dezelfde plaats tien jonge politieke
gevangenen geëxecuteerd.
Oprichting
Direct na de bevrijding is op de plaats van executie een eenvoudig houten kruis opgericht.
Restauratie
Door de heer Van Ruiten sr. is er een houten bord met opschrift bij geplaatst. Dit bord heeft echter
de tand des tijds niet doorstaan. In de loop der jaren is het oorlogsmonument in verval geraakt. De
(voormalig) gemeente Bergschenhoek heeft om deze reden besloten het monument te vernieuwen.
Wijziging
Hierbij zijn ook de rotsblokken met informatiebordjes aan het monument toegevoegd.
Plaats
Links en rechts liggen twee grotere rotsblokken. De bodem naast het weggetje is bedekt met
roodachtig gravel. Het is een klein plekje, aan de voorkant afgesloten door een stoeprand en aan de
achterkant door struiken; langs een drukke geasfalteerde weg, naast de oprit naar een
bedrijventerrein (Bergweg Zuid 96-104). Niet geschikt om naartoe te gaan met leerlingen, je kunt niet
eens een auto kwijt en je kunt er maar met een paar mensen bij staan, nadat je de drukke weg hebt
overgestoken. De ongelukkige locatie is natuurlijk wel goed verklaarbaar, dit is de plek waar het
gebeurd is.

