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SAMENVATTING
In de meidagen van 1940 is in Den Haag hevig gevochten waarbij honderden militairen zijn
omgekomen. In de daaropvolgende bezetting zijn veel mensen gefusilleerd of gedeporteerd en
nooit meer teruggekomen. Veel van deze doden hebben nooit een behoorlijk graf gekregen.
Ze liggen veelal verspreid en als ze al bij elkaar zijn gelegd is dat slordig gebeurd en wordt een
plek als het Militaire Erehof in Den Haag nauwelijks onderhouden.
Om onze gevallenen aan de vergetelheid te onttrekken, om hun zichtbaarheid te vergroten,
om het eerbetoon aan hen te bevorderen, om het Nederlandse volk onderling te verbinden en
het bewust te houden van zijn geschiedenis, om de versnippering van de oorlogsgraven tegen
te gaan en daarmee het onderhoud te verbeteren en kosten te besparen pleiten wij voor de
omvorming van het noodgraf Militaire Erehof Den Haag en de vele particuliere- en stichtingsgraven van oorlogsslachtoffers in de regio Den Haag tot het:
Ereveld Den Haag.
Voor de realisering van dit ambitieuze project zullen de laatste rustplaatsen van de gesneuvelden in kaart moeten worden gebracht, zal contact moeten worden gezocht met hun nabestaanden, zal hun identiteit via DNA-onderzoek met zekerheid moeten worden vastgesteld, zal
een locatie voor het Ereveld moeten worden gevonden, zal een delicate operatie van het overbrengen van verspreide stoffelijke overschotten naar het centrale Ereveld moeten worden uitgevoerd, en zal een organisatie met bijbehorende financiering moeten worden opgetuigd.
Er zal veel werk moeten worden verzet en er zal veel weerstand moeten worden overwonnen,
maar het moet kunnen, want een Ereveld Den Haag is wenselijk, passend, eervol en gerechtvaardigd.
Wanneer u onze visie deelt, wilt u dan de petitie tekenen?
https://petities.nl/petitions/ereveld-den-haag?locale=nl
Reacties kunt u sturen naar:
erevelddenhaag@gmail.com
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INLEIDING
Het Militaire Erehof op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Den Haag is een monument met daarop 167 namen van gesneuvelde militairen uit de strijd van mei 1940. Onder
dat monument liggen waarschijnlijk 167 gesneuvelde Nederlandse militairen. Zij zijn daar in
een noodgraf gestopt zonder militaire eer. Niemand weet wie waar ligt en of de namen wel
correct zijn zoals zij op het monument staan Van een aantal weten we nu al dat het niet klopt.
Bovendien ziet het Militaire Erehof er bepaald verwaarloosd uit, met een gerafelde Nederlandse
vlag en een trapveldje met molshopen.
De Slag om de Residentie is waarschijnlijk de enige slag die het naziregime verloren heeft tijdens zijn opmars in het Westen.
Ongeveer 1200 Duitse parachutisten, waaronder de opleiders van de para’s maar ook de piloten zijn na hun gevangenneming in de Slag om de Residentie afgevoerd naar Engeland.
Na de Slag om de Residentie bleek ongeveer de helft van de Duitse transportvloot vernietigd
dan wel beschadigd in de Hollandse weilanden te liggen.
Tijdens de bezetting na de capitulatie zijn veel mensen gefusilleerd of gedeporteerd en nooit
meer teruggekomen. De inschatting is dat er tussen de 500 en 800 oorlogsslachtoffers in en
rond Den Haag begraven liggen.
Dit initiatief tot een Ereveld is bedoeld om al deze slachtoffers op een centrale plaats een eigen
individueel graf of een eigen individuele vermelding te geven.
Door het bijeenbrengen van de graven en door openbare naamsvermelding worden de doden
weer zichtbaar en zal duidelijk worden welke offers er voor onze vrijheid zijn gebracht.
Zo’n centrale plek is belangrijk voor de noodzakelijke bevordering van het historisch besef van
de inwoners van Den Haag en ommelanden en kan een rol spelen in de vergroting van de onderlinge verbondenheid van de Haagse burgers.
Voor de nabestaanden is een centrale begraafplaats met individuele graven en een monumentale namenlijst evenzeer belangrijk: de herdenking kan er persoonlijker en intiemer door worden.
Bovendien wordt de herdenking gemakkelijker, zowel voor grotere bijeenkomsten als voor individuele bezoeken. Scholen kunnen langsgaan, stichtingen kunnen herdenkingen organiseren
en men kan eens een gang over het veld maken, al dan niet gepland.
Wie gaat er bijvoorbeeld nog op bezoek bij de lang vermiste Oisterwijkse militair Janssens die
begraven ligt op de Gemeentelijke Begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag?
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Het is regeringsbeleid dat elk militair slachtoffer recht heeft op een eigen rijksgraf (conform
het Ereveld op de Grebbeberg); en elke gedeporteerde zou recht moeten hebben op een onmiddellijk zichtbare vermelding van zijn of haar naam.
Gelukkig is er tegenwoordig wat meer aandacht voor de gesneuvelden. Zo worden degenen die
op het Ereveld Loenen als ‘onbekend’ liggen ter identificatie opgegraven. En worden er vliegtuigwrakken opgegraven waarvan men vermoedt dat er nog stoffelijke resten in liggen.
Maar ondanks deze inspanningen loopt Nederland nog mijlenver achter bij andere landen in de
wereld. Ter vergelijking: in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Rusland
worden de gesneuvelden met vele gedenktekens herdacht en hebben ze een heldenstatus.
Door de samenvoeging van alle graven op één centrale plek zou de kwaliteit van het onderhoud aanzienlijk kunnen verbeteren en het zou zeer kostenbesparend werken.
Het zou het Koninkrijk der Nederlanden en de gemeente Den Haag, de zetel van de Staten-Generaal, de regeringsstad, de koninklijke residentie, de stad van Vrede en Recht en de stad van
de Nederlandse Veteranendag, sieren in Den Haag een National Ereveld te realiseren.
Inmiddels zijn de volgende 2 krantenartikelen verschenen in het Algemeen Dagblad:
-

https://www.ad.nl/den-haag/gesneuvelden-woii-liggen-in-liefdeloos-massagraf-om-jerot-te-schamen~ac9e9b78/

-

https://www.ad.nl/den-haag/nabestaanden-willen-dat-familieleden-uit-massagraf-worden-herbegraven-den-haag-waar-is-je-eergevoel~ad608b01/

Figuur 1 Wij konden op hen rekenen…andersom ook? © Peter Nuyten, Nijmegen - in opdracht van Legermuseum Delft, thans Nationaal Militair
Museum (NMM) te Soest.

Ereveld Den Haag.

Van Noodgraf naar Ereveld; Den Vaderland Getrouwe…

Pagina 5 van 49

WAT WILLEN WE EN WAAROM?
Inleiding
In dit hoofdstuk leggen de Initiatiefgroep Ereveld Den Haag uit waarom we dit plan hebben bedacht. Na deze inleiding tonen we met argumenten aan waarom de huidige situatie in onze
ogen ernstig tekortschiet.
Waarom zouden we de huidige situatie willen veranderen? Het Erehof ligt er al 77 jaar zo bij
en dat is toch prima? Waarom laten we de doden niet met rust? Waarom willen wij, met de militaire begraafplaats de Grebbeberg als voorbeeld, de gesneuvelden opgraven, identificeren en
herbegraven in een individueel graf met hun eigen naam?
Wij denken dat de situatie hier niet correct is en dat er sprake is van misstanden uit het verleden. Ook denken we dat de gesneuvelden meer aandacht verdienen en een waardiger rustplaats zouden moeten krijgen. Daarnaast is het voor de militaire geschiedschrijving en voor de
instandhouding van het culturele erfgoed belangrijk om de bestaande situatie te veranderen.
Om onze gevallenen aan de vergetelheid te onttrekken, om hun zichtbaarheid vergroten, om
het eerbetoon aan hen te bevorderen, om het Nederlandse volk onderling te verbinden en het
bewust te houden van zijn geschiedenis, om de versnippering van de oorlogsgraven tegen te
gaan en daarmee het onderhoud te verbeteren en kosten te besparen pleiten wij voor de omvorming van het noodgraf Militaire Erehof Den Haag en de vele particuliere- en stichtingsgraven van oorlogsslachtoffers in de regio Den Haag tot
het Ereveld Den Haag.

Ereveld Den Haag.

Van Noodgraf naar Ereveld; Den Vaderland Getrouwe…

Pagina 6 van 49

Figuur 2 Enkele reacties op facebook nav het artikel in het Algemeen Dagblad van 14juli 2020
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Figuur 3 Het huidige Militaire Erehof te Den Haag.

Figuur 4 De gewenste situatie conform het Militair Ereveld de Grebbeberg te Rhenen.

Figuur 5 Artist impressie van een mogelijke locatie: nabij het Indische monument te Den Haag.
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We hebben hiervoor de volgende argumenten;
Slag om de Residentie
De Slag om de Residentie is, net als de Slag om de Grebbeberg, krijgshistorisch gezien een
losstaande slag in de strijd om Nederland. Het was de bedoeling van de Duitsers om Nederland
tot overgave te dwingen door koningin Wilhelmina gevangen te nemen en zodoende de oorlog
binnen één dag te beëindigen. Alleen al het feit dat de Duitsers hier verloren hebben rechtvaardigt voor onze gesneuvelden een eigen Ereveld. Dit is (militair) erfgoed dat gezien mag
worden. Onze verdedigers hebben het hier goed gedaan maar dat is nergens terug te zien.
In de regio liggen honderden graven van oorlogsslachtoffers verspreid die daardoor nauwelijks
zichtbaar zijn. Deze worden nu, als het een civiel-, en/of familiegraf betreft geruimd als de nabestaanden er niet meer zijn. De stoffelijke resten van de gesneuvelden worden vervolgens
overgebracht naar de Grebbeberg als zij in de meidagen hebben gevochten. Is het van de periode erna dan gaan ze naar het Ereveld Loenen. Verspreid over de wereld zijn er 66 Erevelden
met duizenden Nederlandse oorlogsslachtoffers, in Nederland slechts 2. Terwijl er ook hier duizenden oorlogsslachtoffers te vinden zijn. De 2 Nederlandse Erevelden liggen in bossen in het
oosten van het land. In de dichtbevolkte Randstad is niets te zien. Geen wonder dat niemand
iets weet van de strijd waarmee onze vrijheid bevochten is. Een Haags Ereveld maakt de geschiedenis en de offers zichtbaar. Als we een begin maken met het Ereveld Den Haag door het
Erehof als basis te gebruiken zal er in dat drukke deel van Nederland, met mensen afkomstig
uit alle windstreken en van zeer veel nationaliteiten, een zeer indrukwekkend Ereveld ontstaan
dat zal bijdragen aan het respect, de waardering en erkenning van de gesneuvelden militairen,
verzetsstrijders en de krijgsmacht.
Noodgraf
Het huidige Militaire Erehof aan de Kerkhoflaan was in eerste instantie een noodgraf van de
gemeente Den Haag en dat is het kennelijk altijd gebleven. Op de 11 andere erehoven in Nederland hebben alle gesneuvelden hun eigen graf met een eigen steen met hun naam erop.
Behalve in Den Haag; de zetel van de Staten-Generaal, de Regeringsstad, de Koninklijke Residentie, de stad van Vrede en Recht, stad van de Nederlandse Veteranendag. Het is altijd een
noodgraf gebleven zonder dat iemand zich erom bekommerd heeft. Men moet hier nog werk
afmaken en de gesneuvelden alsnog een eigen graf geven. Na 80 jaar noodgraf mag men rustig stellen dat het niet te vroeg is om de gesneuvelden alsnog een eigen graf te gunnen.
Verkeerde en ongepaste grootte van het huidige Erehof
Het Haagse Erehof is het kleinst qua oppervlakte maar heeft het meeste gesneuvelden (167)
liggen van alle 12 bestaande erehoven. Het aantal van 167 alleen al rechtvaardigt een eigen
Ereveld.
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Figuur 6 Mededeling van het Comité voor de belangen van de voormalige Nederlandsche Weermacht; gesneuvelden zijn ongeïdentificeerd begraven.

Bevoorrechting van de Nazi gesneuvelden
Het is vreemd dat voor de gesneuvelde Duitsers een groot stuk van de begraafplaats aan de
Kerkhoflaan beschikbaar kwam en dat die daar een individueel graf kregen. Later zijn deze
Duitse gesneuvelden met een tussenstop in Westduin overgebracht naar Ysselsteyn waar ze
allemaal hun eigen graf kregen met hun naam erop.
De Nederlandse gesneuvelden liggen nog steeds in een noodgraf in rijen van 6 hoog en 20
personen naast elkaar, zonder kruis en zonder naam.
Dat zou eervoller en mooier moeten kunnen. Vooral ook gezien de volgende discutabele feiten.
Ereveld Den Haag.
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Onderzoek in de financiële archieven van de Algemene Begraafplaats heeft aangetoond dat:
•

de directeur met ambtenaren van de burgemeester hebben geweigerd om de Nederlandse militairen ter identificatie op te graven,

•

er tegelijkertijd werd begonnen met het, ter identificatie, massaal opgraven van de
Duitse militairen en dit de hele bezetting door ging,

o
o
o
o
o
o
o
o

oktober 1940: opgraven van 1 Duitse militair,
februari 1941: opgraven van 2 Duitse militairen,
7-8 maart 1941: opgraven van 6 Duitse militairen voor nadere identificering,
oktober 1941: verzoek Rode Kruis tot opgraven Nederlanders bij de burgemeester. Afgewezen. Nederlandse graven lagen enkele meters naast die van de Duitsers.
13 mei 1941: opgraven 22 Duitse militairen,
27 mei 1941: opgraven van 9 Duitse militairen ter identificering,
10 november 1941: opgraven van 8 Duitse militairen voor nadere identificering,
12 juni 1942: omzetting van 43 kisten van Duitse militairen (Westduin)

Figuur 7 Boekhouding begraafplaats.

•

de kosten, fl.10,- per lichaam, voor deze operatie werden gedragen door de gemeente,

•

er ook gesprekken met het Rode Kruis en het Commissariaat voor de Belangen van de
voormalige Nederlandsche Weermacht waren geweest ter opgraving en identificatie
van de Nederlanders. Allemaal niet gehonoreerd, zogenaamd dus uit hygiënische overwegingen. Ook gebrek aan hout voor de kisten en ruimte wordt aangevoerd

•

ten tijde van de opgravingen was er nog geen NSB college van B&W.

Ereveld Den Haag.

Van Noodgraf naar Ereveld; Den Vaderland Getrouwe…

Pagina 11 van 49

Ereveld Den Haag.

Van Noodgraf naar Ereveld; Den Vaderland Getrouwe…

Pagina 12 van 49

Figuur 8 Aanvraag Rode Kruis tot opgraving Nederlandse militairen.
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Figuur 9 Afwijzing verzoek van het Rode Kruis door de begraafplaats-directeur.
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Figuur 10 Afwijzing Rode Kruis verzoek door ambtenaren van de gemeente.
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Figuur 11 Ruimte genoeg voor de nazi-bezetters. Onze Nederlandse gesneuvelden kregen het noodgraf.
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Figuur 13 Enkelvoudige graven voor de nazi-bezetters op de Algemene Begraafplaats Kerkhof-laan. Onze Nederlandse gesneuvelden hebben
een verzamel-noodgraf zonder naam.

Figuur 12 Ruim baan voor de nazi-bezetters op de Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan.
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Figuur 14 Verdeling graven Algemene Begraafplaats 1943

Verspreide graven
In Zuid-Holland liggen honderden oorlogsslachtoffers verspreid over vele kerkhoven en zijn als
zodanig weinig zichtbaar. Als de nabestaanden niets meer van zich laten horen worden ze geruimd. Als de slachtoffers in de meidagen zijn gesneuveld worden ze overgebracht naar de
Grebbeberg. Zijn ze ná de meidagen gevallen, dan gaan hun stoffelijke overschotten naar het
Ereveld Loenen. Tussen de 30 en 50% van de oorlogsgraven zijn geruimd zonder erover na te
denken dat de gesneuvelden recht hadden op een eeuwigdurend rijksgraf. Dit is pas sinds een
aantal jaren onder de aandacht gekomen en er wordt nu beter op toegezien. Maar, het gaat
nog steeds fout.
De gesneuvelden van de oorlogshandelingen in en rond Den Haag zouden in Den Haag bij elkaar moeten liggen. Voorts moeten verdere ‘per ongeluk’-ruimingen worden voorkomen.
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Identificatie
Het is op het huidige Militaire Erehof in Den Haag voor meer dan de helft niet bekend wie er nu
daadwerkelijk ligt en waar. In tegenstelling tot b.v. in Loenen worden hier geen pogingen ondernomen om via DNA-onderzoek de identiteit van de gesneuvelden te achterhalen.
In het verleden zijn vaker verzamelgraven geopend en de stoffelijke resten herbegraven omdat het passend werd geacht en mogelijk bleek. Bovendien moeten de stoffelijke resten, volgens de begraafplaats medewerkers nog redelijk op hun plek liggen, aangezien het hier zandgrond betreft en er nadien nimmer is gegraven op deze plek. Dit is van belang omdat daarmee
het identificatieproces aanzienlijk vergemakkelijkt wordt. De resten liggen dus zeer waarschijnlijk niet door elkaar. Bovendien is inmiddels haast geboden want na 100 jaar kan men geen
DNA sporen meer terugvinden.
Bovendien is het ongehoord dat eerdere pogingen om tot identificatie over te gaan niet zijn
toegestaan.
Zichtbaarheid en aanwezige herdenkingscapaciteit
De Haagse oorlogsgraven zijn door hun versnipperde ligging en hun veelal verwaarloosde, zo
niet vervallen staat van onderhoud, onbekend bij de Haagse bevolking. Ook het Militaire Erehof
is nauwelijks bekend bij het grote publiek.
Een nieuw, centraal Ereveld dat indruk maakt door grootte, de rijen zichtbare zerken en een
waardige uitstraling kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij de vergroting van die bekendheid.
Terwijl het gevaar dreigt dat de verhalen en de vele graven onzichtbaar worden door de tand
des tijds neemt, paradoxaal genoeg, de behoefte aan herdenken toe. De herdenkingen worden
steeds drukker bezocht. Ook komen er simpelweg steeds meer mensen bij en die moeten ergens terecht. De herdenking op de Waalsdorpervlakte bijvoorbeeld heeft te kampen met urenlange rijen en de capaciteit wordt tot het uiterste gerekt. De jaarlijkse vrijwilligersactie met
lichtjes op oorlogsgraven groeit en zal ongekend mooi worden waarbij er hele scholen tegelijk
mee kunnen doen.
Er is zeker ruimte en behoefte voor en aan een nieuwe, centrale herdenkingsplaats.
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Gevaar voor vergetelheid
Het Erehof is een aantal keer in de afgelopen 77 jaar letterlijk vergeten (gememoreerd in de
toespraak op 10 mei 2017 van luitenant-generaal v.d. Brink (KMAR, zie de beschrijving van de
geschiedenis) en mochten we de herdenkingen op het Erehof meer toekomstbestendig maken,
de jeugd betrekken en te interesseren, om zo de gesneuvelden aan de vergetelheid te onttrekken is een volwaardig en vooral zichtbaar Ereveld een voorwaarde.
Over Recht en Vrede kan men praten wanneer men heeft kunnen voelen wat Onrecht en Onvrede is. De oudste generatie weet dat misschien nog wel, maar de jeugd groeit op in een heel
andere tijd. Een stad als Den Haag is tegenwoordig de stad van Vrede en Recht. Straal dat uit
met de eigen geschiedenis. Kom er mee naar buiten. Verstop het niet. Wij vinden dat de jeugd
dit soort tastbare herinneringen nodig heeft. Een Ereveld maakt veel meer indruk door de
grootte, de rijen zichtbare zerken en de waardigheid van de plek. Bovendien wordt de zichtbaarheid vergroot. De Haagse oorlogsgraven zijn door de ligging, het uiterlijk en de versnippering niet of nauwelijks bekend bij het publiek. In het verleden zijn er vele graven verdwenen
en zijn de herdenkingen bij de verzamelgraven gestopt. De schooljeugd wordt betrokken bij de
huidige herdenking. “Dit Erehof zegt ons niets. Wij zien 167 namen op het monument”; aldus
leerlingen van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum te Den Haag. Veel beter is het om 80 jaar na
dato te zorgen dat het Erehof wordt aangepakt om de huidige- en toekomstige jeugd hier in de
Randstad een plek te geven waar men zich kan bezinnen op de laatste oorlog op vaderlandse
bodem.
Onderhoud
De OGS hanteert 4 niveaus van onderhoud. Hierbij is A het hoogste niveau en dat vindt dagelijks plaats. D is het laagst niveau en dat staat voor één onderhoudsbeurt per jaar. De Erevelden op de Grebbeberg en in Loenen worden perfect onderhouden, die hebben onderhoudsniveau A. Het Militaire Erehof in Den Haag heeft een treurige staat van onderhoud, onderhoudsniveau D. De staat van onderhoud van de verspreide particuliere- en stichtingsgraven mag ook
als zeer slecht bestempeld worden.
Militaire eer
De gesneuvelden in het noodgraf zijn nooit met militaire eer begraven. Nederland heeft als
‘meester van het slagveld’, geheel volgens de Conventie van Genève, de Duitse gesneuvelden
netjes, zelfs met militaire eer, herbegraven op Ysselsteyn. De eigen Nederlandse gesneuvelden
is deze eer nooit gegund en die zouden alsnog met militaire eer begraven moeten worden. Dit
geldt voor zowel de militairen in het noodgraf als die in particuliere- en stichtingsgraven alsook
voor onze gesneuvelde verzetsstrijders.
De Geallieerden in Nederland en de Nederlanders op de Grebbeberg liggen er prachtig bij.
Zelfs de Duitsers liggen er keurig bij. Het mag nooit zo zijn dat de Nederlandse oorlogsgraven
in Den Haag worden overgeslagen.
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Pijnlijk
Als Amerikanen of Britten de toestand van dit Erehof, en alle andere oorlogsgraven in de
Haagse regio zouden zien, dan zouden we als natie enorm voor schut staan. Het is vreemd dat
de begraafplaatsen van de geallieerden en van de bezetter er perfect bijliggen en dit Erehof
van onze Nederlandse verdedigers niet.
Het komt geregeld voor dat individuele graven ten prooi vallen aan vandalisme. Zo dankbaar
zijn Nederlanders! Clustering op een Ereveld kan dit voorkomen door het betere toezicht en
onderhoud.
Het is opvallend en pijnlijk dat op sommige plaatsen in de regio de Nederlandse begraafplaatsen de voor vrede en veiligheid gesneuvelde mannen en vrouwen tussen de criminelen liggen.
Het is schrijnend om te moeten vaststellen dat misdadigers vaak grote en dure familiepraalgraven hebben en dat de gevallenen in een verwaarloosd en vergeten (nood)graf moeten liggen. Met alle respect voor de ‘normale’ doden maar zij die voor onze vrijheid zijn gestorven
verdienen een apart Ereveld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de inrichting van Erevelden
in Nederland nog niet gebruikelijk, zoals dat in andere landen na de Eerste Wereldoorlog wel
gebruikelijk was. Maar nu kan en moet het wél. Het is cynisch dat de Duitsers het Ereveld
Grebbeberg hebben opgericht.

Figuur 15 Herdenking van de Slag om de Grebbeberg op de Grebbeberg, door de NSB en de Wehrmacht op 21 maart 1943.
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Figuur 16 HELDENGEDENKTAG op de Grebbeberg op 12 maart 1944. Bron: COLLECTIE NIOD, BEELDBANK WO2, FOTONR. 41732, VERVAARDIGER
S. FRITZ

Tegenargumenten
Vandaag de dag is er geen enkel argument te verzinnen om niet een waardig Ereveld te creeren. Er is geen hygiënisch gevaar meer en door DNA-technieken is het technisch mogelijk iedereen te identificeren indien er nabestaanden zijn. Bovendien zijn in het verleden al vaker
verzamelgraven geopend en herbegraven omdat een individueel graf passend en mogelijk was.
De verzetsgroep Oranje Vrijbuiters is zelfs 3 keer begraven. Nog later kreeg die groep een
passend monument.
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“Foute” beslissingen
Rond de zorg voor de gesneuvelden in de Slag om de Residentie in mei 1940 zijn er door de
directeur van de begraafplaats aan de Kerkhoflaan op verschillende momenten 5 besluiten genomen die vanuit vaderlands standpunt niet te begrijpen zijn.
•

Van 16 tot 20 mei 1940 werden de Nederlandse gesneuvelden in een noodgraf gelegd,
terwijl de Duitse gesneuvelden een groot stuk van de begraafplaats ter beschikking
werd gesteld. Waarom niet andersom? De Duitsers in het noodgraf en voldoende ruimte
voor de eigen gesneuvelden.

•

Op 30 mei 1940 waren er 170 Nederlandse militairen begraven en 81 Duitse militairen.
Deze Duitsers hadden allen een individueel graf terwijl de Nederlandse militairen in het
noodgraf waren begraven. Waarom niet andersom? De Duitsers in een verzamelgraf en
de eigen gesneuvelden een individueel graf.

•

In 1940 vroegen veel nabestaanden om hun gesneuvelde dierbaren uit het noodgraf te
mogen halen om ze opnieuw te mogen begraven op een plaats naar de wens van de
nabestaanden. Dat werd door de directeur van de begraafplaats Kerkhoflaan geweigerd
zgn. uit hygiënisch oogpunt. Waarom gunde hij dit de nabestaanden niet, wat elders
wel veelvuldig werd toegestaan?

•

Op 18 januari 1941 bood het Rode Kruis aan de Nederlandse gesneuvelden op te graven om ze te identificeren, zoals het ook op de Grebbeberg, in Rotterdam en Driebergen had gedaan. Dat werd door de directeur van de begraafplaats Kerkhoflaan geweigerd. Wederom zgn. uit hygiënisch oogpunt. Gold dat niet op de andere strijdtonelen?
Waarom?

•

In 1941 wilde de Commissaris ter behartiging van de belangen van de Nederlandse
Weermacht de gesneuvelden herbegraven in individuele graven op de begraafplaats
Westduin. Dat werd door de directeur van de begraafplaats Kerkhoflaan geweigerd.
Waarom?

Het onderzoek naar de beweegredenen van de directeur van de begraafplaats Kerkhoflaan om
geen medewerking te verlenen aan de pogingen van nabestaanden en anderen om de gesneuvelden van de meidagen 1940 een individuele en waardige rustplaats te geven gaat verder.
Tussentijdse conclusie
Een Ereveld Den Haag is passend, wenselijk, eervol en gerechtvaardigd.
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WAT MOETEN WE DOEN EN WAT HEBBEN WE NODIG?
Inleiding
In de volgende paragrafen noemen we de deeltaken die nodig zijn om tot realisatie van dit
project te komen. Nadat de kosten zijn geschat, bekijken we de benodigde afmetingen, de
tijdsbalk en eventuele ideeën die meegenomen kunnen worden. Immers bij een ingrijpend project als dit kan men van de gelegenheid gebruik maken om meer zaken aan te pakken. Ook
worden de verschillende mogelijke positieve effecten bekeken voor de participanten. We besluiten dit hoofdstuk met de vermelding van de mogelijke partners en een korte beschrijving
van mogelijke knelpunten.
Deeltaken
•

Onderzoek naar nabestaanden van de gesneuvelden.

•

DNA-afname van nabestaanden.

•

Identificeren van 167 gesneuvelden van het Militaire Erehof Kerkhoflaan.

•

Ontwerpen Ereveld.

•

Gereedmaken grond en Ereveld inrichten conform Grebbeberg.

•

Herbegraven in individuele graven met militaire eer en nabestaanden.

•

Overige particuliere oorlogsgraven bij ontbreken nabestaanden verplaatsen naar eeuwig
graf op dit nieuwe Ereveld. Ook overige stichtingsgraven (zoals bijv. Stijkelgroep, de
militairen van de Oosterbegraafplaats in Voorburg, etc.) kunnen desgewenst worden
overgebracht.

Tijdsbalk
Jaar D-3:

Besluitvorming en organiseren financiën. Historisch onderzoek en contact maken
met nabestaanden/stichtingen.

Jaar D-2:

Opgraven stoffelijke resten en DNA-onderzoek.

Jaar D-1:

Herbegrafenissen slachtoffers.

Jaar D:

Opening Ereveld.

Jaar D+>:

Uitbreiding Ereveld, herdenkingen en vormingsbezoeken van scholen.

Mogelijke knelpunten
•

Gebrek aan politieke wil en/of bereidheid tot vrijmaking van financiële middelen.

•

Ethische bezwaren of bezwaren van nabestaanden om de stoffelijke resten te verplaatsen.

Ereveld Den Haag.
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Kosten
Het is moeilijk om in dit stadium van het initiatief al een schatting van de kosten van de realisering van het Ereveld te maken. Die kosten zijn mede afhankelijk van de bijdragen in natura
of om niet van de deelnemende organisaties.
De kosten van de instandhouding zullen vergelijkbaar zijn met die van het Ereveld op de Grebbeberg. De samenvoeging van de verschillende graflocaties betekent natuurlijk een kostenbesparing op onderhoud en overhead.
De OGS betaalt €2,27 per graf per jaar aan de Gemeente voor jaarlijks onderhoud van niveau
D. Onderhoudsniveau D staat voor 1 maal onderhoud per jaar. Ter vergelijking: op de Grebbeberg is dat onderhoudsniveau A, wat staat voor dagelijks onderhoud. Het verschil tussen D en
A is zeer duidelijk terug te zien in de kwaliteit van het onderhoud en de staat van de graven.
Als het Ereveld uitgebreid wordt met herbegraven slachtoffers uit particuliere graven dan kan
men het 1 x jaarlijkse onderhoud bij elkaar optellen. Men kan dan van alle graven het niveau
verheffen van D naar A. Immers, als we uitgaan van 500 graven uit de omgeving en de 167
graven uit het Erehof zijn dat 667 graven x 1 onderhoudsbeurt per graf per jaar = 667 onderhoudsbeurten. 667 gedeeld door 365 dagen komt neer op 2 onderhoudsbeurten per dag voor
het hele veld. Het is evident dat deze effectiviteit- en efficiëntieslag direct terug te zien zal zijn
in de kwaliteit en uitstraling van het onderhoud. De gemeente kan de plantsoenendienst veel
beter inzetten dan in het huidige systeem en zo voor het hele jaar dit onderhoud niveau A kunnen plegen. De clustering maakt dit mogelijk.
Actie

Actiehouder

Kosten

Sponsor

Totaal

Grond

Gemeente

Ntb

Gemeente

Ntb

Nabestaandencheck
100 overige (70 al bekend)

Gemeente

Ntb

Gemeente

Ntb

Onderzoek naar gesneuvelden

Vrijwilligers

Ntb

Ntb

Ntb

Ontwerp en inrichten

Gezamenlijk

Ntb

Gemeente

Ntb

Opgraven resten

BIDKL

Ntb

Defensie

Ntb

DNA bepalen

BIDKL

600, - p.p.

Defensie

100.200 voor 167

DNA-afname overige
nabestaanden 2/3

BIDKL

600, - p.p.

Gemeente

66.600 voor 2/3 van 167

Herbegraven

Staf CLAS

Cfm convenant 30 p.j.

Onderhoud

Gemeente

2,27 per graf

Gemeente

Geen extra kosten

Zerk Rijksgraf

OGS

350, -

OGS

58.450 voor 167

Inscriptie Rijksgraf

OGS

150, -

OGS

25.050 voor 167
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Figuur 17 De gewenste eindsituatie net zoals in Rotterdam.

Afmetingen
Om een idee te krijgen van de grootte van een Ereveld en de inrichting daarvan is het Militaire
Ereveld op de Grebbeberg als voorbeeld genomen.
Het voorstel is om in Den Haag dezelfde uitgangspunten te nemen als die op de Grebbeberg
waardoor er eenheid is.
30 graven op 1 rij worden als uitgangspunt gebruikt om de benodigde oppervlakte te bepalen.
•

38cm: breedte Rijksgraf zerk,

•

38cm: tussenruimte graven,

•

Per rij: 2 x 38cm x 30 stuks = 22,8 meter plus de zijstukjes (groenvoorziening) totaal:
24m: lengte per 30 graven.

•

2,2m: breedte van een looppad.

•

2m: lengte van het graf.

•

0,5m: deel achter de steen (hegje en stukje gras).

•

4,7m: breedte per grafrij.

De oppervlakte per grafrij is dus 24 x 4,7 = 112,8 m²
Op de grootte van een voetbalveld zouden 64 rijen geplaatst kunnen worden. Voor alleen het
huidige Erehof zijn slechts 6 rijen nodig. Stel dat ooit alle 500 overige oorlogsgraven worden
bijgevoegd zou men ‘slechts’ 17 rijen van 30 nodig hebben. Een voetbalveld zou dus al ruim
genoeg zijn en plaats kunnen bieden aan een waardig en mooi Ereveld.
(een voetbalveld meet volgens de FIFA maximaal 110 x 75 meter (8250 m2) en minimaal 100
x 64 meter (6400 m2))
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Waar kunnen we rekening mee houden?
Vanwege de ‘wet van de remmende voorsprong’ in dit projectvoorstel is vanaf het startpunt
alles mogelijk. Om toch een aantal ideeën te concretiseren en als gedachtebepaling wordt nu
een aantal punten opgesomd die tot de mogelijkheden kunnen behoren.
•

Het Ereveld Den Haag zou voor diverse categorieën slachtoffers een plaats kunnen bieden. De oorlogsslachtoffers met alle diverse categorieën (militairen, verzetsstrijders,
gefusilleerde burgers, etc.). Allemaal op 1 veld maar wel per categorie. Dit maakt gelijk
goed duidelijk wie er allemaal gedood zijn op welk moment in de geschiedenis.

•

De gemeente kan zelfs de slachtoffers van oorlog een plek geven met een gemeentelijk
graf in plaats van een rijksgraf om zo ook die categorie niet te laten vergeten en de gebeurtenissen zichtbaar te maken.

•

Er zou zelfs een Nationaal Graf van de Onbekende Soldaat opgenomen kunnen worden
in het nieuwe Ereveld. Ook dit ontbreekt in Nederland.

•

Slachtoffers van Terrorisme zouden een plek kunnen krijgen. De status van deze slachtoffers is nu niet bepaald. Over 30 jaar is het weer te laat om hier dan weer iets aan te
doen, waardoor de geschiedenis zich herhaalt.

•

Alle huidige locaties van oorlogsslachtoffers zouden een nieuwe plek kunnen krijgen op
het nieuwe Ereveld. Ook die van andere landen uit beide wereldoorlogen die ook in Den
Haag begraven liggen.

•

Voor de Nederlandse slachtoffers zonder graf, geruimd graf of waarvan de grafligging
onbekend is zou er een muur met namen kunnen komen. Dit bestaat nu alleen op de
Grebbeberg voor de gesneuvelden uit de meidagen 1940 waarvan het graf geruimd is.
We kunnen dit voor de Slag om de Residentie doen en voor de regionale slachtoffers.
Dit kan allemaal nader bepaald worden. Een prachtige invulling aan de ereschuld. We
konden ze niet beschermen, geef ze dan in ieder geval een naam.

•

Bij het Ereveld zou uiteraard ook een informatiecentrum aanwezig moeten zijn.

•

De locatie zou ook, net als de Grebbeberg, de functie herdenkingspark kunnen krijgen
waar organisaties monumenten kunnen plaatsen.
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Figuur 18 Mogelijkheden tot een Herdenkingspark zoals op de Grebbeberg.
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Positieve effecten voor alle participanten
De realisering van een het Ereveld Den Haag heeft vele positieve effecten voor alle participanten. We zetten deze, zonder volledig te zijn, op een rij.
•

Voor nabestaanden:
• erkenning en respect;
• herdenking en eerbetoon op een eeuwige plek.

•

Voor Nederland en Den Haag:
• bijdrage aan het nationale besef en aan de bewustwording van de gebrachte offers:
• inlossen van de ereschuld en verantwoordelijkheid nemen voor de nagedachtenis aan en herdenking van alle gevallenen.

•

Voor Defensie:
• versterking van de zichtbaarheid van Defensie voor burgers en beleidsmakers;
• versterking militaire cultuur, trots, moreel en ‘esprit de corps’ binnen de
gelederen;
• Verhoging van de motivatie voor het personeel, immers zij kunnen de
volgende zijn en dan zien ze hoe mooi men met hen omgaat.

•

Voor de overheid (Rijk en Gemeente Den Haag) versterking van:
• de positie van de zetel van de Staten-Generaal en de regeringsstad;
• de positie van de Koninklijke Residentie;
• de positie als stad van Vrede en Recht;
• de positie als Nationale Veteranenstad;
• citymarketing en –branding.

Ereveld Den Haag.
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Mogelijke partners (niet limitatief)
•

OGS.

•

Ministerie van Defensie;
• De Commandant der Strijdkrachten (CDS), zou een financiële bijdrage
kunnen leveren.
• Staf Commando Landstrijdkrachten (CLAS), Sectie Ceremonieel & Protocol, (verantwoordelijk voor het ceremonieel tijdens de herbegravingen,
volgens ene convenant met de OGS kunnen dat er 30 per jaar zijn).
• de betrokken regimenten en onderdelen;
•

Koninklijke Landmacht;
•

Garderegiment Grenadiers en Jagers,

•

Regiment Limburgse Jagers,

•

Regiment Huzaren van Boreel,

•

Korps/Regiment Artillerie,

•

Koninklijke Marine,

•

Koninklijke Luchtmacht,

•

Etc.

•

Gemeente Den Haag, ter beschikking stellen grond, onderhoud en financiële middelen.

•

Het Rode Kruis; ten behoeve van het nabestaandenonderzoek.

•

Diverse stichtingen;
• Stichting tot handhaving van de traditie van het Garderegiment Grenadiers en Jagers,
• Etc.

•

Het V-fonds.

•

Fonds 1818.

Tussentijdse conclusie
Een Ereveld Den Haag is voor de betrokken partijen een relatief klein project waar veel mee te
bereiken valt.
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TOELICHTING

Inleiding
In dit laatste hoofdstuk beschrijven we de geschiedenis van de huidige situatie. Daarna geven
we de standpunten van de diverse actoren weer voor zover deze nu bekend zijn.

Hoe is de huidige situatie ontstaan? Beknopte geschiedenis
•

1830: Ontstaan Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan. Den Haag kreeg toen direct te
maken met een cholera-epidemie waardoor er meteen een gebrek aan grafruimte was.

•

1862: Tweede cholera-epidemie. Mede daardoor werd bepaald dat op de begraafplaats
stukken grond “open” moesten blijven om bij calamiteiten snel grote aantallen overledenen te kunnen begraven.

•

1935: Op de plattegrond van de begraafplaats is te zien dat het huidige Militaire Erehof
als gebied voor een gemeentelijk noodgraf staat ingetekend.

•

< mei 1940: ruimtegebrek op de Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan.

•

10 mei 1940: Begraafplaats Westduin in ontwikkeling en nog niet beschikbaar.

•

10 mei 1940, 04:00u bombardement Kamp Waalsdorp (minstens 12 doden.

•

10 mei 1940, 04:10u bombardement Nieuwe Alexanderkazerne (66 doden).
Alle gesneuvelden militairen en omgekomen burgers, ook vanuit de Haagse ziekenhuizen, werden door de GGD naar de Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan gebracht. Gekist, dan wel ongekist. Daarnaast werden gesneuvelde Duitse militairen naar deze begraafplaats gebracht. De directeur noemt een aantal
van 67, maar dat zou later nog behoorlijk stijgen. Naast het normale aantal burgers
dat op natuurlijke wijze overlijdt, kwamen nu nog eens de burgerslachtoffers van de
beschietingen, de bombardementen (Casuariestraat) en de zelfmoorden (vanaf 15
mei) bij. Alle overledenen werden in afwachting van hun ter aardebestelling (gekist of
niet) wegens ruimtegebrek op elke denkbare plek, (loods, aula, etc.), op de begraafplaats neergelegd. Niet altijd was duidelijk wie er in de kist lag. Ook de benodigde papieren ontbraken.

•

Om te mogen begraven heeft de directeur van de begraafplaats een verklaring van een
arts nodig dat de overledene is geschouwd.

•

11-12 mei: Onder leiding van luitenant van den Dool komen 59 kisten aan. (vermoedelijk van de Nieuwe Alexanderkazerne).

•

15 mei 1940: vergadering op Kerkhoflaan (aanwezig was o.a. het hoofd van de Haagse
GGD) waar beslist werd dat het begraven van de overledenen direct moest plaatsvinden. Desnoods in een massagraf van 1.000 personen. Daarna moest men uitwijken
naar Westduin, dat nog in ontwikkeling was.

•

16-20 mei 1940: Ingebruikname van het noodgraf voor gesneuvelde Nederlandse militairen. 1e aanwijzing noodgraf. De gesneuvelden werden ZONDER militaire eer in het
noodgraf gelegd. De gesneuvelde Duitsers kregen een groot stuk van de begraafplaats
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beschikbaar kwam en werden dus niet voor het noodgraf aangewezen. Op dit stuk
grond werd aan de linkerzijde en aan de rechterzijde een geul gegraven (bekeken vanuit de toegang tot het Erehof).
Deze geul was aan de linkerzijde zo diep dat er 6 personen boven elkaar konden liggen. Op een rij van 20.
Er zouden 6 keer een rij van 20 personen begraven zijn. Het begraven zal ongeveer als
volgt gegaan zijn. De directeur schreef de nummers1 t/m 20 in het grafregister. Met
daar vervolgens 20 keer achter het woord “Onbekend”. Vervolgens laat de militair arts
dr. Hupkes erbij schrijven “hier liggen begraven………………………”.
Met 20 namen. Dat gebeurde niet overal, want bij de huzaren was een aantal onherkenbaar verbrand. Bij de huzaren wordt ook de aantekening gemaakt dat 4 of 5 huzaren niet werkelijk hier begraven liggen. De oorzaak daarvan is dat zij waarschijnlijkheid bij de brand in de kazerne al volledig verast zijn.
Van deze 4 of 5 huzaren is er een met naam bekend. In zijn personeelsdossier staat
dat feit ook genoteerd; daar staat “is vermist”.
•

17 mei 1940: het bericht kwam dat op het voetbalveld van GDA de gesneuvelden van
Ockenburg begraven waren.
De directeur gaf opdracht tot het opgraven van die kisten daar en het herbegraven op
het Erehof. Dat ging om 53 kisten.

•

30 mei 1940: waren er 170 Nederlandse militairen begraven en 81 Duitse militairen.
Deze Duitsers hadden allen een single-graf terwijl de Nederlandse militairen in het
noodgraf waren begraven.

•

>1940: Veel nabestaanden dienen een verzoek in bij de burgemeester van Den Haag
om gesneuvelde militairen uit het noodgraf te halen en her te begraven in de plaats
waar de nabestaanden dat wensten. Categorisch weigerde de directeur van de begraafplaats dit vanwege de hygiënische omstandigheden.

•

Toch werd een aantal officieren uit het noodgraf opgegraven.
(kapitein Boot en luitenant Bieringa) en in hun familiegraf bijgezet.

•

> 15 mei 1940-1945: (her)begraven van de geallieerden op begraafplaats Westduin.
Tot dan lagen zij doorgaans verspreid op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. De geallieerde gesneuvelden werden door de Duitsers met militaire eer op een
eigen Ereveld begraven. Alle overige oorlogsslachtoffers zoals verzetsstrijders, slavenarbeiders en in Westerbork omgekomen Joden werden op civiele begraafplaatsen particulier begraven. Pas in 1946 werd de OGS in het leven geroepen. Daarom zijn al deze
graven verspreid over de hele regio.

•

10 mei 1941: eerste herdenking op noodgraf Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan.

•

18 januari 1941: Rode Kruis biedt aan om de gesneuvelden op te graven en te identificeren. Het Rode Kruis had ervaring opgedaan op o.a. de Grebbeberg, Rijswijk en Rotterdam en was van mening dat er nog de nodige gesneuvelden geïdentificeerd zouden
kunnen worden. Ook gelet op het grote aantal “onbekenden” was het toch wel noodzakelijk om iets te doen. De directeur van de begraafplaats sloeg het aanbod af.

•

1941: Families mochten op de graven een grafteken plaatsen. Naast verschillende vormen van grafkruizen werden er ook allerlei andere zaken neergelegd. De Commissaris
ter behartiging van de Belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht (aangesteld door de bezetter) vond het Erehof een rommeltje en heeft in verschillende fases
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nieuwe standaard kruizen laten plaatsen. Dat leverde eenheid op, maar niet iedere gesneuvelde kon een kruis op zijn graf krijgen. De gesneuvelde militairen werden naamloos begraven. Ook had niemand enig idee wie waar lag. Men besefte dat niemand onder het juiste kruis lag en dat er velen bovendien als onherkenbaar (totaal verbrand)
begraven lagen. Bij het plaatsen van de nieuwe kruizen, op last van de Commissaris
ter behartiging van de Belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht, bleek de
oppervlakte van het Militaire Erehof te krap te zijn. De Commissaris ter behartiging
van de Belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht zette zich toen in om alle
Nederlandse militairen op te graven en te herbegraven (in individuele graven) op de
begraafplaats Westduin. Hier tegen kwam de directeur van de begraafplaats in het geweer. Hij voerde wederom de hygiënische toestand voor zijn personeel aan om hier
onderuit te komen. Wederom besloot de burgemeester van Den Haag negatief op basis
van dit advies.
•

Voorjaar 1942: brief aan de nabestaanden, van het Comité voor de behartiging van de
belangen van de voormalige Nederlandsche Weermacht, waarin hen werd medegedeeld dat alle grafkruizen en andere zaken verwijderd moesten worden. Zou dat voor
een bepaalde datum niet gebeuren, dan zou dat op kosten van de overheid worden
uitgevoerd. Gewezen werd op het grote aantal begraven “onbekende gesneuvelden” en
daarom had men besloten om een groot monument te plaatsen met alle namen van de
gesneuvelden erop.

•

Oktober 1942: het huidige monument is in alle stilte geplaatst. In de linker- en rechterheg stonden grote witte kruizen om de bezoekers te laten weten dat er daadwerkelijk stoffelijke resten lagen. Deze zijn op enig moment door iemand verwijderd. Onbekend is door wie en waarom.

•

Vanaf mei 1945: De op de Waalsdorpervlakte gefusilleerde verzetsstrijders werden,
nadat ze waren teruggevonden in massagraven in de duinen, in gemeentelijke graven
herbegraven op de Kerkhoflaan. 10 jaar later zijn al die graven geruimd.

•

1949: Herbegravingen (soldaat Boer, luitenant Mesritz en luitenant Steenbeek) in het
noodgraf van verschillende militairen die eerst in een separaat gemeentelijk graf lagen
elders op de begraafplaats.

•

1967 en/of 1968: herbegravingen van militairen uit familiegraven op dit Militaire
Erehof.

•

Medio jaren ’60: Naamplaten vervangen.

•

10 mei 1970: de organisatie van de herdenking vindt het na 30 jaar wel voldoende en
stopt met herdenkingen. Het is al zo lang geleden; schrijft de organisatie aan het ANP
(Algemeen Nederlands Persbureau).

•

10 mei 2010: hervatting jaarlijkse herdenking door zorg van Stichting Herdenking Militaire Erehof ’s-Gravenhage.

Onderzoek in de financiële archieven van de Algemene Begraafplaats heeft aangetoond dat:
•

de directeur met ambtenaren van de burgemeester hebben geweigerd om de Nederlandse militairen ter identificatie op te graven,

•

er tegelijkertijd werd begonnen met het, ter identificatie, massaal opgraven van de
Duitse militairen en dit de hele bezetting door ging,
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o

oktober 1940: opgraven van 1 Duitse militair,

o

februari 1941: opgraven van 2 Duitse militairen,

o

7-8 maart 1941: opgraven van 6 Duitse militairen voor nadere identificering,

o

oktober 1941: verzoek Rode Kruis tot opgraven Nederlanders bij de burgemeester. Afgewezen. Nederlandse graven lagen enkele meters naast die van de Duitsers.

o

13 mei 1941: opgraven 22 Duitse militairen,27 mei 1941: opgraven van 9 Duitse militairen
ter identificering,

o

10 november 1941: opgraven van 8 Duitse militairen voor nadere identificering,

o

12 juni 1942: omzetting van 43 kisten van Duitse militairen (Westduin)

•

de kosten, fl.10,- per lichaam, voor deze operatie werden gedragen door de gemeente,

•

er ook gesprekken met het Rode Kruis en het Commissariaat voor de Belangen van de
voormalige Nederlandsche Weermacht waren geweest ter opgraving en identificatie van
de Nederlanders. Allemaal niet gehonoreerd, zogenaamd dus uit hygiënische overwegingen. Ook gebrek aan hout voor de kisten en ruimte wordt aangevoerd

•

ten tijde van de opgravingen was er nog geen NSB college van B&W.
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STANDPUNTEN BETROKKEN ORGANISATIES
Binnenlandse Zaken
•

Stelt subsidie ter beschikking aan de OGS.

•

Dhr. Arjan Noppe van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft verklaard dat het
ministerie geen opdrachten kan geven aan de OGS over hoe de subsidie zou kunnen
worden aangewend. Er zal hier dus ook geen opdracht vandaan komen aangezien het
ministerie zegt dat de OGS ervoor is om deze zaken te regelen.

•

Ook vertelde hij dat wanneer er, volgens de OGS, redenen waren om een incidentele
ophoging van het budget te vragen, dat dat kenbaar gemaakt kon worden via de reguliere kanalen. Hierna zou dan eventueel een ophoging van de subsidie mogelijk zijn.

OGS
•

Wil naar eigen zeggen “een brug bouwen naar de toekomst”.

•

Heeft, op dit moment, geen budget voor dit project maar kan extra middelen aanvragen
bij het ministerie.

•

Wacht een opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken af maar dit ministerie
geeft geen opdrachten aan de OGS.

•

Is zeer terughoudend aangezien zij het Erehof nu nog slechts als symbool ziet en niet
echt meer als een plek om te rouwen. Mogelijk treft men een andere situatie aan dan
men verwacht wat tot teleurstellingen kan leiden.

•

Wil alle separaat liggende oorlogsslachtoffers op de al twee bestaande Nederlandse Erevelden herbegraven en het Haagse Militaire Erehof laten zoals het is.

•

In het kort: geen medewerking.

Defensie
•
•
•

Commandant der Strijdkrachten: volgt.
Staf CLAS, Sectie Ceremonieel & Protocol: volgt.
De regimenten die het initiatief ondersteunen staan vermeld bij steunende partijen.

Rode Kruis
•

Het Rode Kruis wil pas meewerken als de OGS meewerkt.

Gemeente Den Haag
•

Fractie Hart voor Den Haag gaat eind 2019 van dit initiatief een initiatiefvoorstel maken. Hierdoor zullen diverse middelen en de benodigde grond vrijkomen voor het ereveld.
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Overzicht standpunten politieke partijen en de bijzonderheden
Partij
GdM/HvD
VVD
D66
GroenLinks
CU/SGP
NIDA
PvdA
PvdD
CDA
PVV, SP, HSP, ID, PvdE, FH

Standpunt
met zetels
8
7
6
5
1
1
3
2
3
9

Bijzonderheden
Indiener initiatiefvoorstel.
Steunen plan ereveld.
Steunen plan ereveld.
Steunen plan ereveld.
Steunen plan ereveld.
Wachten reactie van college af.
Steunen onderzoeken haalbaarheid.
Opknappen en veel vragen voor college.
Volgt OGS.
Geen reactie.

In principe is er een meerderheid voor het initiatiefvoorstel. De Haagse gemeenteraad bestaat
uit 45 zetels en daarvan hebben 27 zetels steun uitgesproken. In maart 2021 zal het initiatiefvoorstel in de gemeenteraad worden besproken.
Nabestaanden
De Stichting Herdenking Militaire Erehof s’-Gravenhage contact met de volgende nabestaanden:
Rechte lijn:
1e graad
2e graad

14 kinderen
4 kleinkinderen

Zijlijn:
2e graad
3e graad
4e graad

5 broers-zussen
27 neven - nichten
6 achterneven-nichten

Zij worden op dit moment benaderd met de vraag of ze dit plan ondersteunen. Zij kunnen de
volgende antwoorden geven:
- Voor.
- Tegen.
- Geen bezwaar.
- Geen uitspraak.
Zeven (7) nabestaanden hebben op dit moment aangegeven voor te zijn.
Drie (3) nabestaanden hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen een wijziging.
Eén (1) nabestaande (1e graad) heeft aangegeven het erehof te willen houden zoals het is met
als reden: het erehof moet als aanklacht/protest wegens het schandelijke gedrag van de overheid in stand blijven.
De laatste reactie zegt alles. Hier heeft de overheid, hoe dan ook, nog een taak te verrichten.
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DIVERSE BEGRIPPEN EN ACHTERGRONDEN
In Nederland onderhoudt de Oorlogsgravenstichting (OGS) de graven op Nationaal Ereveld
Loenen (3898 graven) en Militair Ereveld Grebbeberg (852). Daarnaast onderhoudt de OGS
12.060 verspreid in Nederland liggende oorlogsgraven: 2151 Nederlandse, 7944 Gemenebest
en 1965 andere geallieerde graven.
Naast de twee Nederlandse Erevelden zijn er in Nederland nog twaalf Militaire Erehoven waarvan er één in Den Haag ligt.
Nederland heeft veel gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië, Korea en
meer recentelijk van vredesmissies en de ‘opbouw’-missie in Uruzgan.
Bovendien waren er gesneuvelden van vergeten oorlogen van voor de Tweede Wereldoorlog:
Waterloo (1815), de Tiendaagse Veldtocht (1831), de Citadel van Antwerpen (1832) en de
Atjeh-oorlog (1873-1942).
De OGS verzorgt het onderhoud van ongeveer 50.000 graven van Nederlandse oorlogsslachtoffers. Deze graven liggen in meer dan 50 landen, verspreid over vijf continenten. Soms bevinden deze graven zich op speciale Erevelden, maar vaak ook op gewone begraafplaatsen in steden en dorpen. Veel oorlogsslachtoffers hebben echter geen aanwijsbaar graf. De namen van
deze 125.000 mensen staan in 42 gedenkboeken die bewaard worden op het Nationaal Ereveld
Loenen.
De OGS registreert in haar database zowel ‘oorlogsslachtoffers’ als ‘slachtoffers van de oorlog’.
Oorlogsslachtoffers zijn volgens onze definitie burgers en militairen die in de strijd met de vijand of door hun handelingen of houding tegenover de vijand het leven hebben verloren. Ook
mensen die tijdens de door de vijand opgelegde internering of vervolging overleden zijn, rekenen we hiertoe.
Mensen die zijn omgekomen door oorlogsgeweld zoals een beschieting of bombardement,
maar ook de mensen die de oorlog overleefd hebben en hun ervaringen altijd met zich hebben
meegedragen omschrijft de OGS als ‘slachtoffer van de oorlog’.
De oorlogsgraven in Nederland zijn verdeeld in vier categorieën, met elk een ‘status’. De status is belangrijk omdat die de mate van betrokkenheid van de OGS (en de gemeente) bij het
onderhoud bepaalt. Aan de grafinrichting is niet te zien welke status een oorlogsgraf heeft. We
onderscheiden:
1.
2.
3.
4.

Militaire Rijksgraven: graven van Nederlandse- en geallieerde militairen.
Civiele Rijksgraven: graven van Nederlandse burgers.
Stichtingsgraven: graven die in de loop der tijd eigendom zijn geworden van de OGS.
Particuliere graven: graven in eigendom van particulieren.
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CONTACTGEGEVENS PROJECTGROEP EREVELD DEN HAAG
STICHTING HERDENKING MILITAIRE EREHOF ’S -GRAVENHAGE
T. Bos
Voorzitter
Elzenhorst 14
2742CJ Waddinxveen
info@militaireErehof.nl
06-22210747
VERENIGING 18 JUNI
J.W. Wouters
Voorzitter
Johannes Camphuijsstraat 133
2593CK Den Haag
jwouters@vereniging18juni.nl
06-16596515
STEUNENDE PARTIJEN
Garderegiment Grenadiers en Jagers
Regimentscommandant, Luitenant-kolonel der Grenadiers
J. Hubbers
Clement van Maasdijklaan 5
6816TW Arnhem
HJ.Hubbers.01@mindef.nl
026-3532681
Regiment Limburgse Jagers
Regimentscommandant, Luitenant-kolonel der Limburgse Jagers
R.J. Plender
Eindhovensedijk 42
5688GN Oirschot
RJ.Plender@mindef.nl
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Regiment Cavalerie Huzaren van Boreel
Namens de regimentscommandant, Luitenant-kolonel der Huzaren
H.A.R. Kampen
Herculeslaan 1
3584 AB Utrecht
HAR.Kampen.01@mindef.nl
06-30342280
Korps Artillerie en Korps Luchtdoelartillerie
Korpscommandant, Kolonel
P.G.F. Hoefsloot
Eperweg 149
8084 HE ’t Harde
06-83625460
Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers
Luitenant-kolonel der Jagers
O.J.A Lagas
Sliedrechthof 3
6843 EZ Arnhem
secretarisvvgj@gmail.com
06-34707263
Studiegroep Historisch Ockenburg (SGHO)
Onderzoekers, de Heren
R. Vrolijk en G. van Ojen
sgho@hotmail.nl
www.vliegveld-ockenburg.net
06-48133643

Ereveld Den Haag.

Van Noodgraf naar Ereveld; Den Vaderland Getrouwe…

Pagina 40 van 49

Stichting Oorlogsslachtoffers
Onderzoeker, de Heer
Richard Schoutissen
Kolgans 18
5754CS Deurne
info@oorlogsslachtoffers.nl
www.oorlogsslachtoffers.nl
06-43037036
Madurodam
Algemeen directeur Madurodam
Joris van Dijk
George Maduroplein 1
2584 RZ Den Haag
Via Dorien Korsten: 06-20598058
DKorsten@madurodam.nl
www.madurodam.nl
Yarden uitvaartorganisatie
Communicatieadviseur
Monique Orriëns
Transistorstraat 10
1322 CE Almere
pers@yarden.nl
www.yarden.nl
06-45702354
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BIJLAGE 1 GRAFGEGEVENS MET VRAAGTEKENS
Op het Militaire Erehof in Den Haag staat een monument met daarop de namen van 167 omgekomen militairen. Het grafregister bevat 167 namen met even zo veel grafposities. Op het
eerste gezicht zou men dan constateren dat op dit onderdeel alles correct is. Dat is niet waar.
Overzicht grafligging
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Groen: naam bekend, op basis van het grafregister, met zekerheid vast te stellen per graf.
Rood: naam onbekend.
Wit: geen lichaam, door herbegraving of er is nooit iemand begraven zoals in regel
4 rij 19 en 20.
Geel: de gesneuvelden Boer, Steenbeek en Mesritz. zij lagen eerst in een gemeentelijk graf
elders op de begraafplaats. Rond het jaar 1949 werden deze graven geruimd en zijn zij
naast Moerman en de Haan begraven. Volgorde onbekend.
Begraafplaats spreekt over: 3e regel m.b.t. de indeling van de graven. OGS spreekt over
rij. 3e regel: liggen rechts. 4e regel: liggen links.

Dossier 42a
•
•

•
•

Het grafregister geeft een aantal keer de zin “zie dossier 42a”. Dit dossier is niet teruggevonden. Wat is dossier 42a en waar is dat gebleven?
Achter de naam Arman staat “zie dossier 42a”. De burgemeester van Den Haag laat bij
brief weten dat deze persoon nog in leven is en aan de Marktweg 170 in Den Haag
woont.
A. Westra bleek ook nog levend.
De omschrijving “zie dossier 42a” staat verder bij de namen Roozendaal, Muntelaar (register geeft aan dat de naam ook Muntenaar kan zijn) komt op 13 mei uit Bronovo, T.
Leinaards (is herkent als C. Krijnen) en L.H.M. Grootens.

Verzorging in het Bronovo ziekenhuis
•

•

Veel gewonde militairen, zeker die uit de Nieuwe Alexanderkazerne, werden overgebracht naar het Bronovo ziekenhuis. Daar overleden verschillenden van hen. De penningmeester van dit ziekenhuis verzorgde de aangifte bij de gemeente, zodat er een
overlijdensakte kon worden opgemaakt. De overledene werd in het ziekenhuis gekist.
Zijn kist kreeg op de bovenkant vanuit het ziekenhuis een nummer mee. In het grafregister is maar een deel van alle kistnummers terug te vinden. Hoe kan dit?
Ook het Rode Kruis gaf op haar formulieren soms aan met welke tekens een grafkist
herkent kon worden. Op één van de formulieren van een gesneuvelde staat een aantekening dat op zijn kist de eerste letter (in brons) van zijn achternaam is geplakt. Deze
aantekening ontbreekt daarna in het grafregister.

Opgravingen/herbegravingen
•
•
•

Het was de onwrikbare mening van de directeur van de begraafplaats dat alleen de kisten die bovenop lagen in aanmerking konden komen om te worden herbegraven.
De volgende gesneuvelde militairen lagen als bovenste in het graf. Zijn opgegraven en
elders herbegraven. Bierema, Boot, Grootens, de Metz en Warner.
Wanneer alleen de bovenste in een graf voor herbegraven in aanmerking komt, waarom
zijn dan kennelijk H. Pasman en W. Faber, die in hun graf als 2e lagen, wellicht opgegraven en elders herbegraven? Hun namen staan in het register, maar zijn later doorgehaald.
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Huzaren
•

•

•

In de Nieuwe Alexanderkazerne was het Depot Cavalerie gehuisvest. Op 10 mei 1940
om 04:15 uur werd deze kazerne gebombardeerd. Veel huzaren kwamen daarbij om
het leven. Van sommigen van hen is niets meer teruggevonden. Hun namen staan wel
op het monument. Maar zij zijn bij de ontstane brand kennelijk verast.
Dan is onze conclusie dat zij nooit op het Erehof begraven kunnen zijn. Dat betekent
dat het totaal van het aantal namen afneemt. Maar het aantal grafposities blijft hetzelfde. Omdat vrijwel alle huzaren, maar ook militairen van andere eenheden als “onbekend” staan geregistreerd, weten wij niet wie nu waar precies zou moeten liggen.
Van de gesneuvelde huzaren werd in de eerste maanden na de capitulatie aangifte van
overlijden bij de gemeente Den Haag gedaan door de eerste luitenant Baron van Heeckeren van Brandenburg. Waarom heeft hij van de hierna genoemde 16 huzaren geen
aangifte gedaan?

Onbekenden
•
•
•

•
•
•

•

Veel militairen die met naam bekend waren, zijn hier als “onbekend” begraven.
Soms staat er in het grafregister een nadere aanduiding, zoals “onbekend Grenadier” of
“onbekend Waalsdorp” maar ook een keer “onbekend – grenadier (Curaçao)”.
Welke informatie had de directeur van de begraafplaats om met zekerheid in het register te kunnen vastleggen dat dit een grenadier is die afkomstig is van het eiland Curaçao?
Verschillende deskundigen m.b.t. de geschiedenis van de Antillen in de Tweede Wereldoorlog hebben wij om informatie gevraagd. Geen van hen kon ons de oplossing geven.
In het grafregister staat 86 keer, meer dan de helft, het woord “onbekend” bij een grafpositie.
Wat wij hier willen benadrukken is dat personen die met naam op het monument staan
en waarvan aannemelijk is dat zij hier nooit begraven kunnen zijn, geen grafpositie
kunnen innemen.
Maar het aantal grafposities blijft 167. Liggen er dan militairen op dit Erehof waarvan
hun naam niet bekend is en wiens namen ook niet op het monument staan?

Conclusies
•
•
•
•
•
•
•

Heel veel op dit Militaire Erehof is onzeker.
Meer dan 50% van de hier begraven militairen liggen als onbekenden, terwijl hun namen bekend zijn.
Maar op welke grafpositie liggen zij?
Zes vermisten kunnen hier niet begraven zijn. Welke zes anderen liggen hier, wiens
naam niet op het monument staat?
Van tien huzaren zijn de papieren onvindbaar of nooit opgemaakt. Liggen hun stoffelijke resten wel op dit Erehof?
Wanneer er zo veel verkeerd is gegaan bij de aanleg van dit Erehof, kunnen wij dan de
zaken die wij als vaststaand beschouwen, dan wel zo houden?
Moeten wij niet met de kennis van heden iedere gesneuvelde militair zijn graf, zijn
naam en daarmee zijn gezicht teruggeven?

Ereveld Den Haag.

Van Noodgraf naar Ereveld; Den Vaderland Getrouwe…

Pagina 44 van 49

Figuur 19 Berends wordt vermeld op het monument maar is officieel vermist. Bron: Limburgsch Dagblad 4 juni 1940.
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Overzicht van de bescheiden en de bijzonderheden van de gesneuvelden
Naam
Agteresch, G.
Akker, L. van den
Amerongen, C.J.
van
Asperen, L. van
Baaren, H. van
Backes, G.M.A.
Beerman, J.J.
Beijersbergen, B.H.
Berends, C.
Berg, G.J.A. van den
Berg, T. van den
Berge, J. van den
Bierema, P.T.
Block, P.Q. de
Boer, D.
Boot, P.J.A.
Bos, C.H. van den
Bos, J.H. van den
Böttger, W.O.J.
Bourgonje, P.J.
Bouwer, H.A.
Bravenboer, D.
Broeken, K.
Brouwers, T.
Bruijn, W.J. de
Clavaux, J.
Cornelissen, J.H.
Das, J.
Dijk, P. van
Dongen, M.J. van
Droomers, C.
Eck, A.P. van
Eijgenraam, P.
Eijsinga, J.
Els, J.T. van der
Engel, P. van den
Faber, C.
Feller, J.
Floris, W.A.
Fokkens, G.B.
Fresco, J.
Goutziers, J.P.
Goverde, P.C.S.
Groot, C.
Grotens, L.H.M.
Haan, H. de
Haan, J. de
Hage, A.J.
Helden, G. van
Hendrix, M.
Hengeveld, W.H.
Hermsen, C.J.
Hollander, W. den
Hopman, G.C.
Huizinga, E.O.
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Hulst, J.W.
Hunen, J.M. van
Huntjens, J.H.
Jacobs, C.J.W.
Jansen, N.F.
Janssens, C.W.
Jong, P. de
Jongeneel, J.
Jonkman, A.J.
Joosten, A.D.
Kamphuis, M.
Kamstra, A.
Kamstra, C.
Keijzer, T.H.
Kennedij, J.H.
Ketelaar, H.T.A.
Ketema, J.
Keulen, C. van
Kneepkens, M.S.
Koel, P.G.
Kok, A.
Kolk, J. van der
Kooi, B.
Kooiman, N.R.L.
Koolmoes, G.
Koppens, J.
Korving, P.J.
Krijnen, C.
Krispijn, T.
Krist, J.
Kroll, J.
Kruithof, F.
Kuijen, Th. Van
Kuik, G
Lenos, J.
Linden, D.J. van der
Lomé, B.M.
Louwinger, J.J.H.
Luscuère, T.F.A.
Male, W. van der
Maret, J.
Mes, H.
Metz, A. de
Mesritz, mr. M.I.
Moerman, J.
Mol, C.P.
Muller, G.
Noordam, A.P.
Noort, G.J. van
Noort, L.
Nouwens, C.
Oorschot, J. van
Oudhof, A.
Pastoor, A.
Paulusse, P.
Peters, J.
Peters, Th.G.H.
Pijpers, A.C.
Plambeck, M.H.
Pomeren, E. van
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Raaijmakers, P.
Ramakers, L.J.
Riet, A.B. van
Ritsman, G.
Roberti, W.
Roele, C.
Roorda van Eijsinga,
N.P.P.J.
Rosierse, A.Th.W.
Rosse, A. van
Schaap, H.
Schammeldt, J.C.
Scheres, J.H.
Schut, B.
Smeele, P.J.G.
Smid, W.T.
Smit, J.A.
Smit, P.J.
Snaijer, C.J. de
Sneujink, W.J.
Sommen, J.M.J. van
der
Spruit, A.
Staudenmaijer, J.L.
Steenbeek, N.
Struis, L. van der
Tartwijk, J.J. van
Thijssen, A.G.H.
Tijssen, F.A.
Tissen, J.G.
Ton, A.
Turk, M.
Uijtenhoudt, J.M.
Ulijn, H.W.
Valk, L. de
Vark, J. van
Veerman, J.
Velderhof, F.A.
Verbaas, A.
Vermeulen, J.
Verschoor, A.
Verweijen, P.J.
Voort, J. van der
Vorst, A. van der
Vrijdag, J.
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Naam

Naam op monument
Ja

Vermist
Nee

Nee

Ja

Papieren Defensie
Ja

Overlijdensakte
Ja

Herbegraven
Nee

Nee

Ja

Nee

Onzeker

Wanneer men het “overzicht van de gesneuvelde en de bijzonderheden” nader bekijkt,
dan zien wij in de kolom “naam op monument” alleen een rode balk bij hen die aanvankelijk op
het Militaire Erehof begraven lagen, doch later elders zijn herbegraven. De opgraving van hen
werd toegestaan, omdat zij als bovenste in een graf lagen.
In de kolom “vermist” komt de kleur rood en geel alleen voor bij hen die afkomstig zijn van de
Cavalerie. Bij 13 personen betekent de kleur rood “ vermist” en bij 9 personen is dat “mogelijk
vermist” .
Op de persoonskaarten van het Ministerie van Defensie komen 3 soorten aantekeningen voor.
10 mei 1940 vermist
10 mei 1940 vermist

Gesneuveld

10 mei 1940 gesneuveld
De eerste is in het overzicht aangegeven met de kleur rood .
De tweede is in het overzicht aangegeven met de kleur geel.
De derde is in het overzicht aangegeven met de kleur groen.
In de kolom “herbegraven” komt u twee keer de aantekening Geruimd tegen.
Het betreft hier D. Boer en N. Steenbeek.
Beiden zijn in 1940 op deze begraafplaats begraven, maar niet op het Erehof.
In het jaar 1951 zouden deze graven geruimd worden. De militairen in deze graven zouden
worden herbegraven op het Militaire Erehof. De directeur van de begraafplaats deelde toen
mede dat daar voldoende ruimte voor is. Het Erehof werd in gereedheid gebracht.
In het jaar 2012 vertelde de zoon van D. Boer dat zijn moeder (de weduwe) werd uitgenodigd
om de herbegrafenis bij te wonen. Om emotionele redenen wees zij dat af. Rond de tijd van
herbegraven ontdekte men dat beide militairen waren verdwenen. De graven waar zij eerst lagen waren inmiddels geruimd. Per abuis mogen wij begrijpen. De weduwe van D. Boer stuurt
op 5 december 1951 een brief waarin zij vertelt zijn graf
bezocht te hebben en de steen met zijn naam mooi te vinden.
Maar hij is toch geruimd? De leugen en de waarheid van het Militaire Erehof.
In het grafregister van het Erehof lezen wij dat velen als “onbekend” zijn begraven.
Onder die onbekende staat “Grenadier Curaçao”.
De enige militair die in mei 1940 sneuvelde en afkomstig was van Curaçao was Charles Marius
Debrot. Maar hij behoorde tot het Regiment Jagers, dus geen Grenadier. En ligt begraven op
het Militaire Ereveld op de Grebbeberg. Wie ligt daar dan begraven?
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