ACTIVITEITENVERSLAG 2O2O

Het jaar 2O2O zal voor eeuwig aan het Corona-virus gekoppeld worden. De Stichting begon het jaar

met de kennis dat haar secretaris-penningmeester, Martijn Bos, ernstig ziek was.
Helaas hebben wij hem (a3 jaar) op21. april 2020 verloren.
2O2O

Vanwege het Corona-virus moest de herdenking op 10 mei 2020 conform

de heersende regels

plaatsvinden.
Dus zonder nabestaanden en zonder andere belangstellenden.
Na overleg met Kees

van't Hof Producties (hij verzorgt aljaren het geluid tijdens de herdenking) zijn

wij de herdenking gaan streamen. Zo kon iedereen toch getuigen zijn van de herdenking. En wellicht
waren er nabestaanden die niet in staat zijn om op 10 mei naar Den Haag en terug te reizen.
Nu konden zij de herdenking dus ook zien.
Op de herdenking waren, op gepaste afstand, aanwezig de burgemeester van Den Haag, de
commandant der Cavalerie met zijn adjudant, alsmede de commandant van het Garderegiment
Grenadiers en Jagers met zijn adjudant.
Van de herdenking zijn opnamen beschikbaar.
Vanwege Corona zijn er geen battlefield tours geweest.
Veel activiteiten stonden er gepland bij de organisatie 75 jaar vrijheid Den Haag. ln de voorbereiding
hebben wij enkele bijeenkomsten bezocht. Dit in ons kader van de battlefield tour (in samenwerking

met de Studiegroep Historisch Ockenburg) en mogelijke lezingen door de Studiegroep Slag om de
Residentie (opgericht door uw voorzitter).

juli

journalist van het AD onze stichting met vragen omtrent de graven.
Het betreft hier een noodgraf waar de militairen na dagen van twijfelen uiteindelijk vanaf 1-6 mei
!940, zonder militaire eer, in twee verzamelgraven werden begraven.
ln

2OZO benaderde een

Het bestuur maakt deel uit van een Projectgroep Ereveld Den Haag.
Deze Projectgroep was bezig met het samenstellen van een rapport over het huidige Militaire Erehof.

Het rapport is inmiddels uitgebracht en in oktobe r
Bredemeijer overha

2O2O

op het Militaire Erehof aan wethouder

nd igd.

Vanaf de maand juli verscheen er ongeveer iedere maand een artikel in het AD over de toestand van
het huidige Militaire Erehof.
Vanuit de gemeenteraad van Den Haag (groep de Mos) is een motie bij de raad ingediend om het
Militaire Erehof om te vormen naar een Militair Ereveld naar model van het Ereveld op de
Grebbeberg.

Dit nieuw aan te leggen Ereveld zou dan in de gemeente Den Haag of direct omliggende gemeenten
moeten worden aangelegd.
Zoals het er nu naar uit ziet zal de motie in de maand maart \OZL worden behandeld binnen de raad.

Op de avond voor kerst zijn er op de Algemene Begraafplaats bij oorlogsgraven kaarsen ontstoken.

ln samenwerking met John Braad doen wij dit nu voor de 5* keer.

lnmiddels uitgebreid tot een wandeling langs de familiegraven van slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog, langs het Militaire Erehof, langs het Erehof van de Engelsen m.b.t. de Eerste
Wereldoorlog en ten slotte langs het massagraf van burgers die omkwamen bij het bombardement
op de Haagse wijk Bezuidenhout.

Op het Militaire Erehof waren dat evenveel kaarsen als er gesneuvelden begraven zijn.
Dat gebeurde door nabestaanden en belangstellenden.
Enkele dagen voor deze gebeurtenis plaatste het AD-Haagse Courant een artikel over meerdere

pagina's omtrent Lichtjes op oorlogsgraven, en plaatste daar 72 foto's bij van omgekomen militairen.

Terwijl de duisternis inviel pakte een van de aanwezigen onverwacht een mondharmonica en speelde
op schitterende wijze het Stille Nacht.
Op een doodstille begraafplaats ontroerde dat alle aanwezigen.

