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Terwijl na de oorlog overal herbe-
grafenissen plaatsvonden van
mensen die waren gesneuveld, ge-
beurde dat, om onduidelijke rede-
nen, niet met de jonge militairen
die sneuvelden in de Slag om Den
Haag. Ton Bos, voorzitter van de
stichting Herdenking Militair Ere-
hof ’s-Gravenhage: ,,Hier op de be-
graafplaats aan de Kerkhoflaan lig-
gen 167 mannen die standhielden
tegen de nazi’s en ervoor zorgden
dat de Oranjes de tijd hadden om
te ontvluchten. Ze hebben met be-
perkte middelen en de moed der
wanhoop een geweldige prestatie
geleverd. Ze verdienen op z’n
minst een waardig graf.’’ 

Sinds tien jaar organiseert Bos
jaarlijks de officiële herdenking op
10 mei. De overheid was daarmee
in 1970 gestopt. Via zijn website
oorlogsgravendenhaag.com infor-
meert hij de burger. Sinds Bos een
geschiedenisleraar van het VCL
benaderde zijn er ook scholieren
aanwezig bij de herdenking. 

,,Iedere scholier zou dit verhaal
moeten kennen’’, zegt Bos, die wil
dat het militaire erehof een waar-
dige plek wordt. ,,Een individuele
steen voor iedere man die hier ligt,
gras dat onderhouden wordt en
geen kale rozenboog maar eentje
waar echte rozen doorheen
groeien. Dat is onze ereplicht.’’

Liefdeloos
Ook voor nabestaanden zijn het
liefdeloze grasveldje en de, volgens
Ton Bos, incorrecte lijst met

namen op het drieluikmonument
van het erehof een doorn in het
oog. ,,Jaap Zevenbergen was de ou-
dere broer van mijn vader’’, vertelt
Arie Zevenbergen (56) uit Rotter-
dam. ,,Jaap kon niet tegen onrecht.
Dat zit bij ons in de familie. Hij
heeft zich doodgevochten. Een

jongen van 19. Mijn oma had z’n
pak nog jaren in de kamer hangen.
Ze hoopte nog heel lang dat hij
terug zou komen. Jaap verdient op
z’n minst een eigen graf.’’ 

De nabestaanden van huzaar Jan
Ketema denken er net zo over. ,,We
zouden een graf willen zien zoals

bij de Grebbeberg. Met een indivi-
duele steen voor iedere gesneu-
velde. Nu loop je zo aan dit veldje
voorbij zonder te beseffen hoeveel
mannen daar liggen die voor Den
Haag en het land gestorven zijn’’,
zegt Jeroen Kersbergen namens de
familie.
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De zoektocht naar een nieuwe
burgemeester van Rijswijk is
nog niet begonnen of er is al
een relletje over de opvolging
van Michel Bezuijen.

Maaike Kraaijeveld
Rijswijk

Ed Braam, raadslid van Beter voor
Rijswijk, gaat er met gestrekt been
in: het is belachelijk dat er pas ná
de zomervakantie wordt gezocht
naar een opvolger van burgemees-
ter Michel Bezuijen, die per 1 okto-
ber in die functie in Zoetermeer
begint. ,,De procedure voor de op-
volging had nu al kunnen begin-

nen, maar nee hoor. Ook de com-
missaris van de Koning, die over de
burgemeestersprocedure gaat, wil
eerst acht weken van zijn bootje op
het Zuid-Hollandse water genie-
ten”, licht Braam toe nadat hij zijn
ongenoegen al via sociale media
heeft gecommuniceerd. 

Gezellige babbel
Braam: ,,Tja en op de boot een ge-
zellige babbel met een waarnemer
voor Rijswijk, die je als gemeente-
raad maar hebt te accepteren. Zo
werken de baantjescarrousel en de
democratie in haar huidige vorm”,
foetert Braam. Volgens hem kan de
ervaren wethouder Björn Lugthart

van Wij Rijswijk prima als waar-
nemer optreden. 

Andere raadsleden reageren ver-
ontwaardigd. ,,Volstrekt ongepast
wat Braam zegt”, vindt Coen Sled-
dering (VVD). ,,Hij is niet eens bij
het gesprek met de commissaris
van de Koning geweest, want hij is
geen fractievoorzitter. En dan die
kwalificatie van Jaap Smit, de com-
missaris van de Koning?!” 

Marieke Alberts, fractieleider
van GroenLinks, de partij die met
Beter voor Rijswijk in het college
zit: ,,Wat Braam vanaf de zijlijn
zegt, is niet de manier waarop we
aan het zoeken naar een nieuwe
burgemeester moeten beginnen.”

Braam erkent dat zijn fractievoor-
zitter Ger Kruger de gesprekken
voert. ,,Maar ik weet hoe mijn par-
tij in de wereld staat. We willen
niet acht maanden op een nieuwe
burgemeester wachten. We moe-
ten snel op zoek naar een Michel
Bezuijen 2.0. Die man staat boven
de partijen en verbindt mensen.” 

Nu al relletje over zoektocht naar
nieuwe burgemeester in Rijswijk

▲ Ed Braam: ,,Commissaris wil
eerst van zijn bootje genieten.’’

DEN HAAGRestaurant La Place in
het complex Megastores bij station
Hollands Spoor sluit de deuren. Het
is een van de 23 vestigingen van de
horecaketen die gaat sluiten, zo
maakte moederbedrijf Jumbo gis-
teren bekend. Bij de 23 filialen die
op slot gaan, werken 480 mensen
die nu in onzekerheid zitten. 

Er gaan geen gedwongen ontsla-
gen vallen, beloofde Ton van Veen
van Jumbo. ,,We gaan proberen
voor alle mensen een oplossing te
zoeken.” Volgens Van Veen bete-
kent dit niet het einde van La Place.
Na de sluiting van 23 vestigingen
blijven er in Nederland nog 54 res-
taurants over.

La Place in
Megastores
gaat dicht

Voor iedere gesneuvelde een steen

▲ Jaap Zevenberg sneuvelde op
19-jarige leeftijd in de Slag om
Den Haag. Links de namen van
een deel van de omgekomen mi-
litairen. FOTO ‘S: FRANK JANSEN EN PRIVÉFOTO

Nabestaanden willen af van verzamelgraf voor soldaten: ‘Dat is onze ereplicht’ 

Ze leverden met
beperkte middelen
en de moed der
wanhoop een
geweldige prestatie
—Ton Bos

INITIATIEF

De Hagenaars die het initiatief
namen om de militairen die
sneuvelden in de Slag om Den
Haag een waardigere plek te
geven hebben zich verenigd.
Ton Bos en Jurriaan Wouters
van de projectgroep Nationaal
Ereveld Den Haag menen dat
een waardig graf voor de
mannen die, met succes,
tegen de nazi’s vochten niet
alleen van belang is voor de
nabestaanden. ,,Het is ook
voor de stad Den Haag en
voor het land belangrijk om
deze jongens aan de vergetel-
heid te onttrekken en ons be-
wust te maken van onze ge-
schiedenis. De Slag om Den
Haag is de enige slag die de
nazi’s verloren hebben in hun
opmars naar het Westen.
Daar mogen we best trots op
zijn’’, zegt Wouters.

Ontrukken aan
de vergetelheid

ONDERHOUD

De Oorlogsgravenstichting
draagt de zorg voor het onder-
houd van 50.000 Nederlandse
oorlogsgraven. Roel Broer van
de Oorlogsgravenstichting is
verantwoordelijk voor het onder-
houd van de graven en heeft be-
grip voor de grieven van mensen
die het Militair Erehof aan de

Kerkhoflaan geen waardige plek
vinden. ,,Het is echter geen mas-
sagraf. Het is een verzamelgraf.
Toch vindt ook de Oorlogsgra-
venstichting dat de plek er net-
ter moet uitzien. Wij treden daar -
om binnenkort in overleg met de
gemeente Den Haag om te zien
wat de mogelijkheden zijn.’’

‘Plek hoort er netter uit te zien’

▲ Plaquette bij het Militaire Ere-
hof op de Algemene Begraaf-
plaats aan de Kerkhoflaan. 


