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Tekening gemaakt door: Grenadier Staudenmaijer

Dit nieuwsbulletin is een uitgave van de Stichting Herdenking Militaire Erehof
‘s-Gravenhage. Gevestigd: Elzenhorst 14 te 2742 CJ Waddinxveen
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FOTO OP DE VOORPAGINA
Bij de herdenking van 10 mei 2017 was oud-Grenadier Paul Moerman (toen 100 jaar)
aanwezig. Hij droeg de namen van de gesneuvelde uit zijn compagnie in een lijst met
zich mee.
Na de herdenking nam Paul Moerman in de ontvangstruimte plaats aan een tafel
waar aan de andere kant een man zich voorstelde met de naam Staudenmaijer. Nu
moet u weten dat Grenadier Staudenmaijer op de lijst van de gesneuvelden staat die
de heer Moerman met zich meedraagt.
Bent u dan familie vroeg de heer Moerman. Het is mijn oudere broer antwoordde de
heer Staudenmaijer. In het leger noemden wij hem altijd de artiest, omdat hij o.a. zo
goed kon tekenen.
De heer Staudenmaijer stond bijgaande tekening en foto aan ons af. Johann Louis
Staudenmaijer - “de artiest” raakte gewond bij de tegenaanval op Ypenburg op 10
mei 1940 en overleed dezelfde dag in het Rode Kruis Ziekenhuis.

BATTLEFIELD WANDELING
De Studiegroep Historisch Ockenburg en de Stichting Herdenking Militaire Erehof ’sGravenhage organiseren in het kader van de Haagse Vrijheidsweken een battlefield
tour over het “slagveld Ockenburgh”.
De wandeltour zal ongeveer 2,5 uur duren. Daarbij staan wij stil op punten waar het
echt gebeurd is. Gewapend met plattegronden en f oto’s van toen gaan wij weer op
dezelfde punten staan. Start- en eindpunt is de Taverne Meer en Bosch aan de
Heliotrooplaan.
Deze battlefield wandelingen zijn op:
Zaterdag
13 april
11:00 uur en 13:00 uur
Vrijdag
19 april
13:00 uur
Zaterdag
20 april
13:00 uur
Maandag
22 april
13:00 uur
Vrijdag
26 april
13:00 uur
Vrijdag
3 mei
13:00 uur
Zondag
5 mei
11:00 uur
Aan deze wandeltour zijn geen kosten verbonden. Wel moet u zich vooraf aanmelden. Hiervoor kunt u mailen of bellen met onze voorzitter Ton Bos, 06-22210747.
Bij slecht weer (regen) gaat de wandeltour niet door. Daarover verwachten wij u de
dag ervoor of op de dag zelf zo goed mogelijk te informeren.
Emailadres: militaireerehof@gmail.com Geef in uw email ook even uw telefoonnummer door.
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HERDENKING 10 MEI 2019
Hierbij roepen wij u op om zich aan te melden voor de herdenking op vrijdag 10 mei
2019. Het is onze 10e herdenking op rij. Het afgelopen jaar was het schitterend weer
bij onze herdenking. Vanwege de ruime belangstelling bij eerdere herdenkingen
willen wij zorgen dat iedereen een zitplaats heeft. Daarom is het heel belangrijk dat u
zich van te voren aanmeldt.
U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar militaireerehof@gmail.com met
de namen van degene die op deze herdenking aanwezig willen zijn. Of u belt even
met de voorzitter Ton Bos, telefoonnummer 06-22210747.
De herdenking vindt plaats op het Militaire Erehof ’s-Gravenhage. Het Militaire Erehof
bevindt zich op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Den Haag. De
herdenking begint om 16.00 uur. Let op: u moet 15:45 in de condoleanceruimte
aanwezig zijn.
Vervoer parkeerterrein naar algemene begraafplaats
Vanaf 14.45 uur rijdt er een pendelbusje vanaf de ingang van het parkeerterrein van
Madurodam naar de algemene begraafplaats. Mocht u hiervan gebruik willen maken
dan is dit vervoer gratis. Na de herdenking kunt u met dat pendelbusje ook weer
terug.
Van het parkeerterrein naar de algemene begraafplaats is het minder dan 10
minuten lopen. De ervaring leert wel dat buiten de Kerkhoflaan zelf, waar het betaalt
parkeren is, het moeilijk is een parkeerplaats te vinden.
Ontvangst
Bij de hoofdingang van de Algemene Begraafplaats wordt u door scouts en/of
leerlingen van het VCL opgevangen. Zij verwijzen u naar bijvoorbeeld de
condoleance/koffieruimte, toilet etc. Deze ruimte op de Algemene Begraafplaats is
geopend vanaf 15.00 uur. Bij binnenkomst kunt u gebruik maken van gratis koffie of
thee. Bij de ingang van de condoleance/koffieruimte verzoeken wij u uw naam, adres
en woonplaats in het herdenkingsboek te schrijven.
De herdenking
Het is de bedoeling dat iedereen eerst in de condoleance/koffieruimte om 15:45 uur
bijeen is. De ceremoniemeester zal u om precies 15:45 uur vragen hem te volgen
naar het Erehof. Om exact 16.00 uur zal de voorzitter van de Stichting, de heer Ton
Bos, een ieder op het Militaire Erehof welkom heten en de herdenkingsdag officieel
openen.
Bloemen / bloemenkransen
Er is gelegenheid om bloemen / bloemenkransen neer te leggen voor het monument.
Mocht u een bloemstuk hebben dan kunt u bij de poort aan de scouting of scholieren
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vragen of zij uw bloemstuk naar het Erehof willen brengen. Zij leggen deze dan neer
op de daarvoor bestemde “opstelplek”.
Aanwezig op deze herdenkingsdag
Naast een aantal directe en indirecte familieleden van de gesneuvelde en begraven
militairen, bekenden en gasten, heeft de Stichting bericht van aanwezigheid
ontvangen
van
de
Gouverneur
der
Residentie,
de
verschillende
krijgsmachtonderdelen met in het bijzonder het Garderegiment Grenadiers en
Jagers.
Na de herdenking
Na de herdenking biedt de Stichting u gratis broodjes, koffie, thee, fris e.d. aan. Ook
is hier dan nog even de gelegenheid om nader kennis te maken met het bestuur en
alle andere aanwezigen. Daarna kunt met de pendelbus vanaf de Algemene
Begraafplaats richting parkeerterrein Madurodam.
Algemene ondersteuning
De Stichting hoopt er gevrijwaard van te blijven, maar voor onvoorziene
omstandigheden zijn er EHBO-ers van het Rode Kruis aanwezig. De bestuursleden
van de Stichting, de ceremoniemeester en hun ondersteunende leden zijn
herkenbaar aan hun badge met daarop hun functie vermeld.
Mocht u de Stichting alsnog financieel willen gaan ondersteunen dan is de Stichting
daar zeer verheugd mee. Op de website van de Stichting kunt u onder de link
“donaties” exact stap voor stap lezen hoe dit in zijn werk gaat. De Stichting heeft een
ANBI-status van de Belastingdienst, uw eventuele giften zijn dus fiscaal aftrekbaar
voor de belastingdienst. Wilt u uw gift nu al voor meerdere jaren vastleggen, hetgeen
fiscaal nog voordeliger voor u is, belt u vooraf even met onze voorzitter.
De rubriek “Vandaag herdenken wij” op onze website voorzien van 546 namen en
gegevens van hen die in de meidagen 1940 sneuvelden in de Slag om de
Residentie.
Voor alle verdere informatie verwijzen wij u vriendelijk naar de website
www.oorlogsgravendenhaag.com. Hier vindt u alle informatie over de stichting, haar
doelstellingen en de links naar onze zusterorganisaties.
Mocht u desondanks nog met vragen zitten neem dan gerust contact op met de
voorzitter Ton Bos. Onder telefoonnummer 06-22210747 kunt u hem bijna altijd
bereiken.
Wij zien u graag op vrijdag 10 mei 2019.
Het bestuur:
Ton Bos, voorzitter | Marlies Bos | Martijn Bos, secretaris/penningmeester
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FILM HERDENKING 2017
Van de herdenking op 10 mei 2017 is door de Haagsche Amateur Filmclub een
filmverslag gemaakt. Er zijn nog een enkele exemplaren in voorraad.
U kunt een exemplaar bestellen door het overmaken van een bedrag van €12,50 op
de bankrekening van de Stichting. Die informatie treft u aan op de achterzijde van dit
bulletin.

LICHTJES OP DE OORLOGSGRAVEN
Maandag 24 december 2018 verzamelden tegen de klok van 4 uur een 15-tal
mensen in de ontvangstruimte van de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan
in Den Haag. Zij werden daar verwelkomd met koffie en zang.
Een ieder kwam daar met het voornemen om lichtjes te plaatsen op oorlogsgraven.
Lichtjes die vanaf kerstavond tot en met de 2 e kerstdag zouden branden. Wij liepen
langs familiegraven waar iemand begraven ligt die door oorlogshandelingen is
omgekomen. De jongste onder ons plaatste daar een lichtje en vervolgens werd bij
dat graf het verhaal verteld wat de overledene is overkomen.
Verder bezochten wij het Militaire
Erehof met 167 graven van
militairen die in de meidagen van
1940 zijn gesneuveld, het Erehof
van
de
Engelsen
uit
de
1e wereldoorlog en wij sloten af
bij het massagraf van de burgers
die
omkwamen
bij
het
bombardement
op
de
wijk
Bezuidenhout. Landelijk deden
335 begraafplaatsen met ons
mee. Op 24 december 2019 zal
zeker een nieuwe lichtjes op
oorlogsgraven plaats vinden.
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ST ICHT ING HERDE NKI NG M ILIT AIRE EREHOF ‘S -GRAV ENHAGE
De Stichting heeft ten doel:
- Het organiseren van herdenkingen ter nagedachtenis aan gesneuvelde militairen bij de slag om de
Residentie in mei 1940 en het in stand houden van herdenkingen
- Het verzamelen van gegevens, foto's en overige informatie omtrent de slag om de residentie;
- Het fungeren als aanspreekpunt voor nabestaanden van de in de Slag om De Residentie
omgekomen militairen;
- Voorts al hetgeen daartoe met een en ander rechtstreeks en zijdelings verband houdt dat
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

St. Herdenking Militaire Erehof ’s-Gravenhage
Elzenhorst 14
2742 CJ Waddinxveen
Tel: 06-22210747
ANBI nr. 71006
Bank: ABN AMRO nr.: NL59ABNA0533741416
KVK nummer: 24469990 Rotterdam
Mail:
info@militaireerehof.nl of militaireerehof@gmail.com
Web:
www.oorlogsgravendenhaag.com
Facebook: https://www.facebook.com/MilitaireErehof

