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Jaargang 13

Hoort:
Het vrije woord
bedreigd, versmoord.
Brengt in de nood
zijn vechters voort
tot aan de dood.
-Jan. H. de Groot-

Dit nieuwsbulletin is een uitgave van de Stichting Herdenking Militaire Erehof
‘s-Gravenhage. Gevestigd: Elzenhorst 14 te 2742 CJ Waddinxveen
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HERDENKING 10 MEI 2O22
Na 2 jaar van herdenken in beperkte
kring mogen wij u nu weer uitnodigen om
bij de herdenking aanwezig te zijn. Het
is onze 13e herdenking op rij.
Daarom roepen wij u op om zich aan te
melden voor de herdenking op dinsdag
10 mei 2022.
Het is belangrijk dat u zich aanmeldt. Dit
vanwege de ruime belangstelling bij
eerdere herdenkingen. Wij willen namelijk zorgen dat iedereen een zitplaats
heeft.
U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar militaireerehof@gmail.com met
de namen van hen 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 zal om 16.00 uur beginnen. Let op: u moet 15:45 in de ontvangstruimte
aanwezig zijn.
Vervoer parkeerterrein v.v. algemene begraafplaats
De ervaring leert wel dat buiten de Kerkhoflaan zelf, waar het betaalt parkeren is, het
moeilijk is een parkeerplaats te vinden.
Vanaf 14.45 uur rijdt er vanaf het parkeerterrein van Madurodam een pendelbusje die
u naar de Algemene Begraafplaats zal brengen. Mocht u hiervan gebruik willen maken
dan is dit vervoer gratis. Na de herdenking kunt u met dat pendelbusje ook weer terug.
Ontvangst
Bij de hoofdingang van de Algemene Begraafplaats wordt u door scouts en/of
leerlingen van het VCL opgevangen. Zij zullen u naar de ontvangstruimte, toilet, etc.
verwijzen. Tevens krijgt u van hen het programmaoverzicht.
De ontvangstruimte op de Algemene Begraafplaats is geopend vanaf 15.00 uur. Bij de
ingang van de ontvangstruimte vragen wij u uw naam, adres en woonplaats in het
herdenkingsboek te schrijven.
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De herdenking
Het is de bedoeling dat iedereen om 15.45 eerst in de ontvangstruimte aanwezig 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, eenieder op
het Militaire Erehof welkom heten en de herdenking officieel openen.
Bloemen/bloemenkransen
Er is gelegenheid om bloemen/bloemenkransen neer te leggen voor het monument.
Heeft u een bloemstuk, dan kunt u bij de poort aan de scouting of scholieren 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 uitnodigingen verzonden naar de
commandanten van de verschillende krijgsmachtonderdelen met in het bijzonder de
Cavalerie en het Garderegiment Grenadiers en Jagers.
Het 22e Regiment Infanterie waartoe het 22e Depotcompagnie Bewakingstroepen
behoorde is lang geleden opgeheven. De tradities van dit regiment zijn overgenomen
door het Regiment Limburgse Jagers. De commandant van dit regiment is ook
uitgenodigd.
Na de herdenking
Na de herdenking biedt de Stichting u broodjes, koffie, thee, fris e.d. aan in de
ontvangstruimte. 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 vermeld hun functie.
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.
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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 diverse links in het hoofdmenu.
In 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.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de voorzitter Ton Bos
via telefoonnummer 06-22210747.
Wij spreken u graag op dinsdag 10 mei 2022.
Het bestuur:
Ton Bos, voorzitter
Marlies Bos
Harry Kampen
Jurriaan Wouters
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 de
gebeurtenissen echt hebben plaatsgevonden. Gewapend met plattegronden en foto’s
van toen gaan wij weer op diezelfde punten staan.
Het start- en eindpunt is de Taverne Meer en Bosch aan de Heliotrooplaan.
De battlefield wandelingen worden gehouden op:
Zondag 17 april 13:00 uur
Zondag 1 mei
13:00 uur
Zondag 8 mei
13:00 uur
Aan deze wandeltour zijn geen kosten verbonden. Wel moet u zich vooraf aanmelden.
Stuur voor deelname een mail naar sgho@hotmail.nl met daarin de dag dat u mee wilt
wandelen en u telefoonnummer.
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Bij slecht weer (regen) zal de wandeltour niet doorgaan. Daarover verwachten wij u de
dag ervoor of op de dag zelf zo goed mogelijk te informeren.
Na 10 mei worden er nog nieuwe data voor battlefield wandeling gepland. Zie daarvoor
onze website en die van vliegveld Ockenburg (rondleidingen).
ONTWIKKELINGEN ROND HET MILITAIRE EREHOF
De afgelopen 12 maanden zijn er enige gebeurtenissen en ontwikkelingen rond het
Militaire Erehof te melden. Daarover ontvangt u op korte termijn nog een apart
nieuwsbulletin.
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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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