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Stichting 3 maart ’45 
Herdenking Bombardement Bezuidenhout 

Op 3 maart 1945 vond in de wijk het Bezuidenhout een grote ramp plaats. In het licht van de bevrijding 
werd de wijk per vergissing door de Engelse luchtmacht gebombardeerd. Het plan was de V2-installaties in 
het Haagse Bos te treffen. Niet deze installaties maar een groot gedeelte van het Bezuidenhout werd 

vernietigd. Een groot deel van de wijk lag in puin, honderden mensen lieten bijgevolg het leven of werden 
gewond en tienduizenden raakten hun huis kwijt.  

De Stichting 3 maart ‘45 zet zich in voor blijvende aandacht voor deze ramp en haar vele 
slachtoffers. Jaarlijks organiseert zij de herdenking van het vergissingsbombardement op het Bezuidenhout. 
In deze nieuwsbrief treft u een uitnodiging aan voor de herdenking en kunt u een terugblik lezen van de 
herdenking van vorig jaar en overige berichten.  

 
Terugblik: 69 jaar geleden 
Afgelopen 2 maart jl. stonden wij samen met vele 
anderen stil bij de grote ramp die op 3 maart 
1945 een groot deel van de wijk Bezuidenhout 

verwoeste. In de herdenkingsdienst in de Christus 

Triumfatorkerk werd in het bijzonder aandacht 
gevraagd voor vrede en verzoening om niet bij 
het leed te blijven hangen, maar vooral ook 
vooruit te willen kijken en samen verder te leven. 
Bij de bloemenhulde bij het beeld van Juliana van 
Stolberg waren wederom vele mensen aanwezig. 

Namens de gemeenten legden dit jaar de 
locoburgemeesters een krans, te weten mevrouw 
Van Engelshoven (Den Haag), de heer Houtzager 
(Leidschendam-Voorburg) en de heer De Lange 
(Wassenaar). Zij werden gevolgd door 
vertegenwoordigers van de Nederlandse 
Strijdkrachten, de Britse ambassade, Stichting 

1940-1945, de Brandweer, de wijkberaden en de 
kerken uit Bezuidenhout, de Stichting 3 maart’45. 
Bijzonder dit jaar was de krans van basisscholen 
uit Bezuidenhout; een van hen doet hier haar 

verhaal:  
 

Op zondag 2 maart was er een herdenking van 

het bombardement op Bezuidenhout. Ik heb 
samen met Brit en Dieke van het Liduina-
kinderkabinet een krans gelegd namens alle 

scholen in Bezuidenhout. Dat was wel spannend, 
omdat iedereen naar je keek. Er werden nog veel 
meer kransen gelegd. De scouts brachten de 
krans en ik pakte de krans aan. We liepen samen 
naar het beeld en legden de krans neer. We liepen 
een eindje terug en bleven even staan. En daarna 
gingen we weer terug naar onze plek. Ik vind het 

wel belangrijk dat het bombardement wordt 
herdacht, omdat het een heftige gebeurtenis was. 

                                        Tinke  

 

De herdenking werd afgesloten met een concert in 
het Koninklijk Conservatorium van Italiaanse 
muziek uit de 17e eeuw, uitgevoerd door Arianna 
Consort. Bijzonder hierbij was de theorbo, een 
snaarinstrument uit de luitfamilie. Het instrument 
is aan het einde van de 16e eeuw ontstaan in 

Noord-Italië en vervulde tot ca. 1750 de functie 
van continuo-instrument (begeleiding zang bij 
barokmuziek). De lange bassnaren zijn ontstaan 
om ook lage tonen te kunnen produceren op een 
luit. De darmsnaren die nodig zijn voor dergelijke 
lage tonen zouden op een gewone luit te dik 

worden waardoor verlenging noodzakelijk was. 

 
 
 
Vooruitblik Herdenking ’70 jaar 
Bombardement Bezuidenhout 3 maart’45’ 
In 2015 is het 70 jaar geleden dat het Bezuiden-

hout getroffen werd door het vergissings-
bombardement. De gevolgen daarvan zijn nog 

steeds zichtbaar in de wijk, wat vraagt om het 
blijven doorvertellen van het verhaal. De Stichting 
heeft een programma opgesteld met een reeks aan 
activiteiten. 

De Stichting zoekt vrijwilligers om meer gestalte te 
geven aan deze ideeën ter voorbereiding op de 
herdenking in 2015, in het bijzonder bij de 
ontwikkeling van een lespakket ‘BB45’ voor de 
scholen (basis en voorgezet) in de wijk en stad en 
bij de coördinatie van de PR en voorlichting van het 
herdenkingsprogramma. 

 
Overige berichten 
 
Historisch Informatie Punt Haagse Hout 
Vanaf 30 mei is in de Bibliotheek Haagse Hout een 
speciaal informatiepunt waar u alles kunt lezen en 

ontdekken van de geschiedenis van de stad Den 

Haag en de wijk het Bezuidenhout, o.a. ook over 
het vergissingsbombardement 3 maart’45. Meer 
informatie is t.z.t. verkrijgbaar bij Bibliotheek 
Haagse Hout, tel: 070-3537550, en op: 
www.bibliotheekdenhaag.nl .  
 

Eigen oorlogsverhalen van wijkbewoners: 
‘De Tweede Compagnie’ over het verzet in Den 
Haag en Voorburg 
Er zijn diverse wijkbewoners die hun eigen verhaal 
van de oorlog op (laten) schrijven, vooral om de 
herinnering voor het nageslacht levendig te houden. 
Zo ook de heer Wim Mertens in zijn nieuwe boek 

http://www.bibliotheekdenhaag.nl/
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Stichting 3 maart ’45 
Herdenking Bombardement Bezuidenhout 

‘De Tweede Compagnie, een zoektocht naar de 
verzetsverhalen uit de Tweede Wereldoorlog van 
de Tweede Compagnie van de Binnenlandse 

Strijdkrachten van Den Haag’. 
het boek handelt over het verzet in Den Haag en 
Voorburg. De aanleiding voor het boek was het 
feit dat zijn schoonmoeder, Threes Mulder, in het 
verzet zat en allerlei papieren daarover heeft 
nagelaten. Threes Mulder woonde in het 
Bezuidenhout, 1e van den Boschstraat. Het is dan 

ook onvermijdelijk dat een aantal geïnterviewden 
ook over het bombardement vertelden. Doordat 
de schrijver zoveel mogelijk de namen en foto's 
van de betrokken personen in het verzet heeft 
geprobeerd te achterhalen, krijgen anonieme 

verzetsstrijders een naam en een gezicht. De 

Tweede Compagnie bevat 200 foto's en een index 
met ongeveer 400 namen. Het boek ‘De Tweede 
Compagnie’ is te bestellen bij de boekhandel en 
via www.bestselleraanzee.nl/wimmertens . 
 
Netwerk Oorlogsbronnen 
Een bijzonder informatiekanaal is de website van 

Netwerk Oorlogsbronnen. Het netwerk verbindt 
Tweede Wereldoorlog-collecties in Nederland en 
maakt deze toegankelijk voor iedereen. Via één 
zoekfunctie kunt u terecht bij bijzondere 
naslagwerken en film- en fotomateriaal: 
www.netwerkoorlogsbronnen.nl .  
 

Verhalenboek ‘Vergissingbombardement’ 
verkrijgbaar 

Het boek ‘Vergissingsbombardement’ met daarin 
de herinneringen van een groep wijkbewoners aan 
het bombardement op het Bezuidenhout is nog 
verkrijgbaar. Ondanks dat het boek dateert uit 

2008, zijn de verhalen nu nog steeds aansprekend 
voor wat de mensen toen hebben meegemaakt. 
Het boek is voor €12,50, excl. verzendkosten 
verkrijgbaar bij de Stichting. 
 
 
Tentoonstellingen: ‘Kind onder vuur’ en 

‘Werken aan vrede’  
In het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg is 
een interessante educatieve tentoonstelling ‘Kind 
onder vuur’, georganiseerd door het Rode Kruis. 
De tentoonstelling geeft een beeld van het leven 
en de behoeften van kinderen in oorlogstijd. Maar 

ook van hun veerkracht in deze gevaarlijke tijd. 

Verschillende thema's, zoals dagelijks leven in 
oorlogstijd, gevangenschap en kinderen als 
vluchteling zorgen ervoor dat kinderen van 10-14 
jaar zich kunnen inleven in het dagelijks leven van 
kinderen in oorlogsgebieden. De tentoonstelling is 
te zien tot en met 25 mei 2014. Meer informatie: 

www.stadsmuseum-leidschendam-voorburg.nl .  
 
 

In het Museon maakt de expositie ‘Werken aan 
vrede, give peace a chance’ het proces van vrede 
en recht zichtbaar en begrijpelijk voor een breed 

publiek. Uitgelegd wordt het belang van inter-
nationale verdragen met aandacht voor conflicten 
uit het verleden, actuele kwesties en uitdagingen 
voor de toekomst. De expositie is tevens vertrek- 
en eindpunt van de informatierondwandeling door 
de internationale zone met de PeaceApp, die gratis 
kan worden gedownload. De tentoonstelling loopt 

tot en met 2 november 2014. Meer informatie: 
www.museon.nl .  
 
Haagse herdenkingsplekken: Het Oranjehotel  
Het Oranjehotel in Scheveningen (huidige 

Scheveningse gevangenis P.I. Haaglanden) was in 

de Tweede Wereldoorlog een Duitse gevangenis 
waar Nederlanders die zich, op wat voor manier 
ook, tegen de Duitsers verzetten werden opgesloten 
voor verhoor en berechting. Bijzondere plekken zijn 
Doodencel 601, het poortje waardoor ter dood 
veroordeelden vanuit de gevangenis naar de 
Waalsdorpervlakte werden gebracht. Jaarlijks 

organiseert de Stichting Oranjehotel een herdenking 
in het Oranjehotel; dit jaar op 27 september 2014. 
In 2013 werd de herdenkingsrede ‘Ontrechting van 
de mens’ uitgesproken door dr. Hans Goedkoop, 
historicus, schrijver en presentator. Meer informatie 
en rede is te vinden op www.oranjehotel.org .  
 

Nieuwsbrief ook per email 
De nieuwsbrief van de Stichting 3 Maart ’45 is ook 

digitaal te ontvangen. Op deze wijze proberen wij 
de hoge portokosten voor de verzending van de 
papieren nieuwsbrief te beperken. Indien u deze 
nieuwsbrief voortaan per email wilt ontvangen, laat 

het ons weten via de website www.bezuidenhout.nl 
bij ‘3 maart 45’ via de knop ‘aanmelden 
nieuwsbrief’. 
 
Donaties en schenkingen 
De Stichting 3 maart ’45 beoogt stil te staan bij de 
offers die zijn gebracht bij WOII en respect te 

betuigen aan hen die betrokken waren bij het 
bombardement op het Bezuidenhout. De Stichting is 
voor haar activiteiten geheel afhankelijk van 
donaties en schenkingen.  
 
Draagt u het werk van de Stichting een warm hart 

toe, dan is uw financiële bijdrage van harte welkom. 

Uw donatie kan naar NL51 INGB 0006930916 t.n.v. 
Stichting 3 maart ’45.  
 
Mede dankzij uw gift en die van anderen, zoals het 
Wijkberaad Bezuidenhout en het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kunnen wij 

jaarlijks de herdenking organiseren. De Stichting 
dankt u allen voor deze schenking. 

http://www.bestselleraanzee.nl/wimmertens
http://www.netwerkoorlogsbronnen.nl/
http://www.stadsmuseum-leidschendam-voorburg.nl/
http://www.museon.nl/
http://www.oranjehotel.org/
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