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LICHTJES MET KERST OP OORLOGSGRAVEN 

 
Dit jaar zal er op de Algemene Begraafplaats aan de 
Kerkhoflaan in Den Haag voor het vierde jaar op rij lichtjes 
geplaatst worden op de graven van hen die slachtoffer van 
de Tweede Wereldoorlog zijn. Dit doen wij aan het einde 
van de middag op de dag voor kerst, dus op dinsdag 24 
december 2019. De ontvangst is tussen half vier en vier 
uur in de ontvangstruimte van de begraafplaats. Om exact 
vier uur zullen wij de ontvangstruimte gaan verlaten om 
vervolgens ongeveer een uur onderweg te zijn naar alle 
graven van de slachtoffers. 
 
Vanuit de ontvangstruimte lopen we over de begraafplaats 
eerst naar het Militaire Erehof met Nederlandse 
gesneuvelden uit de meidagen van 1940. Op weg daar 
naartoe passeren wij al graven van slachtoffers van de 
oorlog, waaronder een oud minister-president. Bij ieder 
van die graven zullen wij een kaars plaatsen en zal in het 
kort verteld worden wie het is en welk lot hem trof. Bij een ieder sluiten wij af met een moment 
van stilte. Op het Militaire Erehof plaatsen wij 167 kaarsen voor de 167 gesneuvelde militairen. 
Ook hier een kort verhaal en een moment van stilte. 
 
Daarna zullen we doorlopen naar het Engelse Militaire Erehof (Royal Navy) uit de Eerste 
Wereldoorlog om ook hier kaarsen te te plaatsen. Tenslotte gaan we naar het massagraf van 
burgers die omkwamen tijdens het bombardement van de Haagse wijk Bezuidenhout. 
Onderweg naar deze drie plekken zullen we in verschillende zijpaden ook een kaars plaatsen 
op het graf van hen die slachtoffer zijn maar in een familiegraf zijn begraven. 
 
Wanneer u op de begraafplaats komt zult u al kaarsen zien branden op graven. Dat zijn graven 
van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die buiten onze looproute liggen. Vooraf zorgen 
wij, als organisatie, er namelijk voor dat ook op deze graven een kaars geplaatst is. 
 
Na afloop zal de ontvangstruimte gesloten zijn. Deze kaars plaatsing maakt onderdeel uit van 
een landelijke actie om voor de kerst op oorlogsgraven een kaars te plaatsen. Inmiddels zal 
dat gebeuren op 235 begraafplaatsen in Nederland. De verschillende achtergronden van de 
slachtoffers op de Algemene Begraafplaats in Den Haag maakt de kaars plaatsing wel heel 
bijzonder. 
 
Komt u ook? 
Dinsdag 24 december aanstaande op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Den 
Haag. Ontvangst tussen half vier en vier uur in de ontvangstruimte van de begraafplaats. In 
Den Haag worden ook kaarsen geplaatst op de begraafplaats Westduin en St. Barbara. De 
aanvang op deze begraafplaatsen is eveneens om 16:00 uur.  
 
Ton Bos  Stichting Herdenking Militaire Erehof  ’s-Gravenhage 
John Braad Able Company - Keep Them Rolling 
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VERDUISTERING DOOR OUD-PENNINGMEESTER 
 

In 2015 hebben we besloten om het bestuur uit te breiden en te verjongen. Hiermee richtte we 
ons op de toekomst en de zekerheid dat de activiteiten van de Stichting door blijven gaan. 
Daarom traden Michel van de Laar (penningmeester) en Martijn Bos (secretaris) toe tot het 
bestuur. Beiden hebben zich toen in ons nieuwsbulletin aan u voorgesteld. 
 
Twee jaar later in 2017 ontstonden er enige vraagtekens omtrent de financiële gang van zaken. 
Onze vragen aan de penningmeester bleven onbeantwoord en in contact met hem komen 
bleek onmogelijk. De secretaris heeft vervolgens alle acties ondernomen die mogelijk waren. 
Uit de daaruit voortkomende informatie bleek dat de penningmeester de bankrekening van de 
Stichting had gebruikt om daarmee privé-uitgaven te doen. 
 
Het bestuur heeft penningmeester Michel van de Laar per direct ontslagen en aan secretaris  
Martijn Bos gevraagd om aangifte bij de politie te gaan doen. Dit is direct gebeurd. Vervolgens 
is er een traject ingezet waarbij de secretaris met de verschillende instanties in contact is 
gebleven om de te nemen acties uit te voeren.  
 
Na meer dan 2 jaar diende op dinsdag 19 november 2019 de rechtszaak tegen onze 
voormalige penningmeester. Wij waren daar natuurlijk bij aanwezig. De rechter wees de 
verdachte meer dan eens op het feit dat hier mensen herdacht worden die voor onze vrijheid 
zijn overleden en dat de herdenking enorm belangrijk is voor mensen die de oorlog hebben 
meegemaakt. De rechter heeft hem veroordeeld tot een taakstraf en het terugbetalen van het 
verduisterde bedrag (te verhogen met de wettelijke rente en een schadeloosstelling). 
 
Wanneer hij de taakstraf niet of onvoldoende verricht dan volgt een onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf. Lost hij zijn schuld aan het CJIB niet in of onvoldoende dan volgt daarvoor 
ook een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De overheid neemt de vordering van de Stichting 
over wat betekent dat de overheid overgaat tot het direct uitbetalen van het totale bedrag aan 
de Stichting. Voor ons was dit een les dat men niet zonder controle maatregelen kan, ook al 
vertrouwen wij elkaar volledig. 
 
Op dit moment is de secretaris tevens onze penningmeester, maar een ander bestuurslid heeft 
de bevoegdheid om ongevraagd overal inzicht in te krijgen en de penningmeester op die 
manier dagelijks te kunnen controleren. Secretaris (Martijn Bos) dank voor alle inzet en je 
doorzettingsvermogen. Dat laatste had je zeker nodig om bij de rechtszitting aanwezig te 
kunnen zijn. Wij wensen jou een volledig herstel toe alhoewel dat nog lang kan duren. 

 

OVERLIJDEN OUD-BESTUURDSLID ROB VAN DE LAAR 
 
Ons bereikte het droevige bericht dat op zaterdag 5 oktober Rob van de Laar is overleden.  
 
Rob was een aantal jaar bestuurslid van onze stichting. Hij heeft veel goeds gedaan voor het 
Militaire Erehof dat een speciale plek had in zijn Haagse hart. Wij zijn hem nog niet vergeten 
en zullen dat ook nooit doen. 
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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 
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