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In de coronatijd zaten
ze maandenlang op 
elkaars lip in huize 
De Coninck. P6

Soms was het
hommeles bij
Bep en Dicky

Laatste
kans voor
daders
bij rellen
De mensen die gezocht wor-
den wegens betrokkenheid bij
rellen op het Malieveld, heb-
ben zich nog niet gemeld. De
politie dreigt vandaag foto’s
van de betrokkenen te tonen
in twee opsporingsprogram-
ma’s. Tot die tijd krijgen zij
nog de kans zich te melden. 

Tara Riem
Den Haag

Bij het protest tegen de corona-
maatregelen op zondag 21 juni
kwamen, hoewel dat verboden
was, toch demonstranten naar
het Malieveld. Na een korte be-
toging kwam het tot confronta-
ties met de mobiele eenheid.
Volgens de politie hebben rel-
schoppers daarbij fors geweld
gebruikt.

Premier Mark Rutte zei later
dat ‘doorgesnoven hooligans’
misbruik hebben gemaakt van
de demonstratie.

Die zondag werden meer dan
vierhonderd mensen opgepakt.
Zij zijn diezelfde dag veelal met
een boete naar huis gestuurd.
Van alle arrestaties – de meesten
voor overtreding van de Wet
openbare manifestatie – zijn er
elf opgepakt voor openlijke ge-
weldpleging. De recherche is
nog bezig met het bekijken van
beeldmateriaal om de identiteit
van andere verdachten te achter-
halen.

De foto’s van nog onbekende
verdachten worden vanmiddag
eerst getoond via Omroep West
en vanavond in Opsporing Ver-
zocht.

Nederlandse militairen die in de
Tweede Wereldoorlog het leven
lieten in de strijd om Den Haag
liggen in een liefdeloos massa-
graf aan de Kerkhoflaan. ,,Een
waardig graf is wel het minste
wat ze verdienen.’’

Nicolette van der Werff
Den Haag

De slag om Den Haag zou binnen
een dag over zijn, verwachtten de
nazi’s die op de vroege ochtend
van 10 mei 1940 het offensief be-
gonnen om de stad, de koningin
en de leden van het kabinet nog
voor de lunch in te kunnen reke-
nen. Maar het liep anders. De ge-
oliede Duitse oorlogsmachine
werd bij Den Haag tot staan ge-
bracht. Niet door goedgetrainde en
zwaarbewapende elitetroepen
maar door scholieren, onderwij-
zers, groenteboeren en bakkers die
waren opgeroepen om het vader-
land te verdedigen. De mannen
presteerden iets ongelooflijks en
verdienen een betere plek dan een
slordig massagraf, vinden burgers
die zich nu verenigd hebben.

,,1200 Duitsers zijn er rond Den
Haag krijgsgevangen gemaakt’’,
vertelt Ton Bos (71), belastingadvi-
seur en voorzitter van de stichting
Herdenking Militair Erehof ’s-
Gravenhage. ,,Die krijgsgevange-
nen werden vastgehouden in het
Circustheater, het KLM-gebouw
en de Scheveningse gevangenis.
Vanaf daar werden ze, via Station
Hollands Spoor, naar IJmuiden ge-
bracht en vervolgens ging het per
schip naar Engeland. De slag om
Den Haag kostte het naziregime
ook nog eens 270 Junkers, vliegtui-
gen die door deze mannen hier
zijn neergehaald.’’

Armetierig
De mannen over wie Bos het heeft
zijn de 546 moedige jongemannen
die tijdens de verdediging van
Den Haag het leven lieten. Van
hen liggen 167 gesneuvelden onder
een armetierig grasveldje, in een
massagraf op de Algemene Be-
graafplaats aan de Haagse Kerkho-
flaan. ,,Dit is geen massagraf. Dit is
een militair erehof maar ik begrijp
de vergissing. Het is eigenlijk om
je rot te schamen’’, zegt Ton, die
ter vergelijking de graven laat zien,
op een steenworp afstand, waar
Britse militairen uit de Eerste We-
reldoorlog liggen. Op iedere steen
een naam, tiptop onderhouden
gras en verzorgde rozen. ,,De Brit-
ten spoelden aan nadat hun schip
was getorpedeerd. Hun graven
worden nog steeds goed onder-
houden.’’

Tons moeder, destijds een
meisje uit de Haagse Bloemen-
buurt, was verloofd met één van

de militairen die in de Slag om
Den Haag het leven lieten. ,,Hij
was net klaar met de hbs’’, weet
Bos, die dankzij graafwerk in ar-
chieven en gesprekken met nabe-
staanden ook veel van andere ge-
sneuvelden weet. 

Houtbewerker
,,Het waren jongemannen. Veel
kwamen er uit Rotterdam. Mitrail-
leurschutter Zevenbergen bijvoor-
beeld. Die ligt hier ook. Een 19-ja-
rige houtbewerker. Hij was nog
maar vier maanden in dienst en

hij was zo moedig dat zelfs de
Duitsers hem vermeldden in hun
annalen. Daar om weten we pre-
cies wat er gebeurd is. Exact op de
plek waar later discotheek De Ma-
rathon stond, lag hij achter wat
stenen en heeft hij, met z’n helper
die de trommels met patronen
aangaf, talloze Duitsers weten te
raken. Hij trok het vuur naar zich
toe en gaf niet op. Ik vind dat deze
mannen, die echt wat gepresteerd
hebben, meer respect verdienen
dat dit noodgraf.’’

Het militaire erehof aan de

Kerkhoflaan was een noodmassa-
graf. De mooiste plekken op de be-
graafplaats gingen naar gesneu-
velde Duitsers die weliswaar de
Slag om Den Haag hadden verlo-
ren maar, na het bombardement
op Rotterdam, de oorlog om Ne-
derland hadden gewonnen. Ter-
wijl de Duitse soldaten met mili-
taire eer werden begraven, werden
aan de andere kant van de heg de
Nederlandse mannen (zes op el-
kaar, in rijen van twintig) in twee
geulen gestapeld. Daar liggen ze
nog steeds. P3

Gesneuvelden in Slag om Den Haag in liefdeloos massagraf

Om je rot te schamen...

▲ In 1940 sneuvelden 546 moedige jongemannen tijdens de Slag om Den Haag. 167 van hen rusten in
een matig onderhouden massagraf op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. FOTO’S FRANK JANSEN

▲Op een steenworp afstand, op dezelfde begraafplaats: uitstekend onderhouden graven van Britse
militairen die omkwamen in de Eerste Wereldoorlog. FOTO AD

ZO DOET DEN HAAG HET...

...EN ZO DE BRITTEN  


