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FOTO VOORPAGINA
In de week van kerst verscheen in het AD - Haagse Courant een artikel over het
Militaire Erehof. Bij dat artikel waren tientallen foto’s van de gesneuvelde militairen
geplaatst. In het artikel vertelde John Braad over het plaatsen van grafkaarsen op de
dag voor kerst (in de namiddag). Op het Militaire Erehof worden dan 167 kaarsen
geplaatst. Uit de nog niet gebruikte kaarsen werd een hart gevormd. Een foto
daarvan treft u op deze voorpagina aan.
Toen de duisternis inviel was het effect van de lichtjes goed zichtbaar. Terwijl de
aanwezigen daarnaar keken, pakte een van de aanwezigen zijn mondharmonica en
over een leeg en donkere begraafplaats klonk ‘Stille Nacht’.
De kaarsen worden door John Braad en Ton Bos tevens geplaatst op het Militaire
Erehof van de Engelsen uit de Eerste Wereldoorlog, het massagraf van de burgers
die omkwamen bij het bombardement van de Haagse wijk Bezuidenhout (3 maart
1945) en op alle familiegraven op deze begraafplaats waar een van hen een oorlogsslachtoffer is.
HERDENKING 10 MEI
Het zal u niet ontgaan zijn dat u dit jaar nog geen bulletin van ons heeft ontvangen.
Wel zult u begrijpen dat ook wij geen herdenking mogen organiseren vanwege de
maatregelen die getroffen zijn om het Corona-virus te beteugelen. In ieder geval niet
op een wijze zoals u die vanaf 10 mei 2010 van ons heeft gezien.
Daarom verzoeken wij u allen om thuis te blijven en NIET naar het Erehof te komen
in de middag van 10 mei a.s. Binnen de mogelijkheden van de huidige maatregelen
houden wij op 10 mei 2021 om 16:00 uur een korte herdenking op het Militaire
Erehof. Bij de herdenking zullen aanwezig zijn de burgemeester van Den Haag, de
heer van Zanen, de Regimentscommandant van het Regiment Huzaren van Boreel,
de kolonel der Cavalerie van Dalen en namens de Regimentscommandant van het
Garderegiment Grenadiers en Jagers, de kolonel der Grenadiers b.d. Kool.
Vorig jaar is er een nieuw regiment opgericht, het Regiment Huzaren Prinses
Catharina-Amalia. De Regimentscommandant luitenant-kolonel der Huzaren de Haan
zal ook aanwezig zijn.
Om ervoor te zorgen dat u thuis toch mee kunt kijken met de herdenking hebben wij
opnieuw onze geluidstechnicus (Kees van ’t Hof) gevraagd om de hele herdenking
live te streamen.
Dit is op maandag 10 mei 2021 vanaf iets voor 16:00 uur te volgen via
www.streamingweb.nl.
Het wachtwoord zal te vinden zijn op www.oorlogsgravendenhaag.com

Jaargang 12
April 2021

DONATIES
Onze dank voor uw donaties die wij mochten ontvangen. Om verzendkosten te
besparen sturen wij geen aparte bedankbriefjes. Die middelen besteden wij liever
aan het Militaire Erehof. Zoals nu de live stream.
Met de giften uit het najaar 2020 financierden wij de lichtjes die wij met kerst op de
oorlogsgraven plaatsten. Meer foto’s daarvan kunt u op onze facebook-pagina
vinden.
VERDERE ACTIVITEITEN
Online bijeenkomst
Gelet op de overheidsmaatregelen ter bestrijding van Covid-19 vonden nergens
bijeenkomsten plaats. Recent woonde de voorzitter een online bijeenkomst bij van
het Nationaal Comite 4 en 5 mei.
Battlefield wandelingen
Voor de maanden mei, juni en juli hebben wij onze Battlefield wandelingen “In de
voetsporen van het 1e bataljon Grenadiers” doorgegeven aan de organisatie van de
Haagse Vrijheidsweken. Wanneer het weer mag, zullen de data en tijden op onze
website vermeld worden.
Bezoek hoofdkwartier Winkelman
In de planning stond ook nog een eenmalig bezoek aan het voormalig hoofdkwartier
van generaal Winkelman (10 mei 1940), die zal wellicht nog dit jaar kunnen
plaatsvinden.
Plaquette
Met het Noords Hollands Archief waren in oktober 2019 al afspraken gemaakt over
de plaquette van v.d. Linden (Regiment Jagers). Wegens alle bekende maatregelen
werd daar door hen nog geen goed moment voor gevonden.
De plaquette is inmiddels wel terug in Haarlem en zal op passende wijze voor 10 mei
worden geplaatst in de leeszaal van het Noord Hollands Archief.
Functies stichting
Het bestuur is op dit moment bezig om de vacante functies op te vullen. Zodra wij
daar vorderingen in gemaakt hebben, zullen wij u daarover berichten en komt dat
ook op de website.
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STICHTING HERDENKING MILITAIRE EREHOF ‘S -GRAVENHAGE
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.
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