Monument aan de Wenckebachstraat
Met dit monument worden de burgerslachtoffers welke bij de Hoogovens,
Mekog en Cemij werkten herdacht. De ontwerper van het monument is
J.B. Kloos. Het werd op 5 mei 1948 onthuld
Het monument is een wit betonnen gedenkmuur met zes bronzen
plaquettes. De tekst op het monument luidt: 'HOOGOVENS - MEKOG –
CEMIJ MEI 1940 - MEI 1945'. Hieronder zijn de namen, geboorte- en
overlijdensdata van 69 omgekomen personeelsleden aangebracht.
******************************************
Monument op het Stationsplein
Met dit monument worden de burgerslachtoffers en Verzet Nederland herdacht. De onthulling vond
plaats in 1969. Het monument op het Stationsplein te Beverwijk is een plaquette van natuursteen.
De tekst op het monument luidt:
'OP 16 APRIL 1944
WERDEN VAN HIER
486 JONGEMANNEN
DOOR DE BEZETTER
WEGGEVOERD
VAN WIE VELEN
NOOIT ZIJN TERUGGEKEERD'.
Het monument is in 1984 opgeknapt. Op 4 mei 2005 is een tijdelijke plaquette met de namen van 65
overledenen aangebracht. Er wordt gewerkt aan een definitieve lijst. Tot nu toe zijn ongeveer 426
namen bekend. Bij de toekomstige herinrichting en renovatie van het Stationsplein zal er mogelijk een
definitieve plaquette aangebracht worden. Voor meer informatie : www.razziabeverwijk.nl
*********************************************
Monument op het Westerhoutplein
Met dit monument worden Militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945,
Burgerslachtoffers, Vervolgden Nederland en het Verzet Nederland herdacht
Het monument is ontworpen door Gerrit Bolhuis (1908). Het werd onthuld op 4 mei 1949 door
de weduwe van Dr. J.L. Büller die slachtoffer werd van de bezetter door een vergeldingsactie
van het Silbertanne-commando. Het monument is een beeld/sculptuur van zandsteen,
voorstellende een man met geboeide handen. De boeien zijn verbroken.
*********************************************
Monument in Wijk aan Zee op de Zwaanstraat
Met dit monument worden Militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945,
Burgerslachtoffers, Vervolgden Nederland en het Verzet Nederland herdacht
De ontwerper is Willem van Kuilenburg (1899-1955). Het werd onthuld op 10
mei 1949. Het is een reliëf. In het beeld is een koker aangebracht met daarin
een lijst met alle namen van, tijdens de Tweede Wereldoorlog, omgekomen
Wijk aan Zeeërs.
*********************************************
Monument aan de Breestraat
Met dit monument wordt de Joodse gemeenschap en de voormalige Synagoge herdacht.
De ontwerper is Han Lokhorst op initiatief van Jan van der Linden. Het werd onthuld in
1997.
De twee helften symboliseren de tweedeling in de Joodse gemeenschap door de oorlog.
Een tussenstuk verbindt de twee helften dan weer. Het monument is van graniet.
*********************************************
Monument bij het monument aan de Wenckebachstraat
Het monument 'Gehavende Vrije Vogel' is een figuratief beeld van een vogel, geplaatst op een
zuil. Het is uitgevoerd in staal. Op de zuil is een plaquette aangebracht met daarop de tekst:
‘1940-1945
TER HERINNERING AAN ALLEN DIE IN DE
OORLOG ALS DWANGARBEIDER TE WERK
WERDEN GESTELD DOOR DE BEZETTER.’

