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Herdenking van de slachtoffers van het bombardement op  

de wijk Bezuidenhout op 3 maart 1945 

 

  
In 2021 staat de herdenking in het teken van  
‘Samen herdenken op afstand’ 

   
In de Christus Triumfatorkerk komen we bijeen,  

steken we de 3maart-kaars aan, als eerbetoon aan de slachtoffers, 

  
En spreekt voorzitter Lia van den Broek een kort gebed uit. 

   
Voorgangers van de Angelicaanse kerk en r.k.-parochie spreken hun 

gebeden en overweging uit (op video en in de kerk). 

  
Liduinakoor zingt de Litanie van Verzoening (via video), het 
internationale vredesgebed met het Cross of Nails uit Coventry. 

   
Het boek ‘Een bombardement om nooit te vergeten’ over 75 jaar 

herdenken overhandigt voorzitter Lia van den Broek  

  
aan de Haagse burgemeester Jan van Zanen. 

  

  
Bij het Juliana van Stolberg beeld brengen we  

een eerbetoon aan de slachtoffers.  
De namen van de slachtoffers zijn op bordjes te lezen. 

  
De 3maart-kaars plaatsen Lia van den Broek en Jaap van den 
Akker van het bestuur bij het monument. Namens de kerken zet 
diaken Henk van Zoelen het Cross of Nails neer. 
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Militairen van de ROC opleiding brengen een saluut  

tijdens het Taptoe en het Wilhelmus. 

   
Namens de overlevenden van het bombardement legt de heer Van 
Alkemade bloemen met zijn achterkleinzoon Lucius. 

  
Aan scholieren van het Christelijk Lyceum Zandvliet vertelt de heer 

Van Alkemade wat hij als 11-jarige jongen meemaakte op 3-3-1945.  

  
De Haagse burgemeester Jan van Zanen legt een krans namens 
het gemeentebestuur van Den Haag. 

 
Namens de gemeente Leidschendam-Voorburg volgt  

burgemeester Klaas Tigelaar  

  
en burgemeester Leendert de Lange namens de gemeente 
Wassenaar. 

    
Scholieren van de Liduina Basisschool lezen een eigen gedicht voor.  

  
ROC-scholieren leggen namens overige organisaties kransen en 
bloemen: 

    
Namens de Britse ambassade en Stichting 1940-1945, 

  
namens Veiligheidsregio Haaglanden, 

  
Namens Wijkberaad Bezuidenhout en wijkvereniging Bezuidenhout-

West 

  
en namens de Bezuidenhoutse scholen en kerken. 
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Het bestuur van Stichting 3 maart ’45 sluit de kranslegging af, 

voorzitter Lia van den Broek legt samen met Eric Stins de bloemen. 

  
Vervolgens brengen Jaap van den Akker, Debbie Nuijten, 
Ronald van Bleek en Frank Kuipers een laatste eerbetoon.  

  

 
Op woensdag 3 maart in de avond ontmoeten we elkaar,  

dit jaar online met verhalen over het bombardement in digitale 
‘huiskamers’. 

  
 Herdenking bombardement Bezuidenhout 2021:  
 samen herdenken op afstand  

 
Wij danken alle organisaties en aanwezigen die deze bijzondere 
herdenking mogelijk hebben gemaakt.  
Het bestuur van Stichting 3 maart ‘45 

 

 
De films, foto’s, toespraken en gedichten zijn te vinden op 
www.bezuidenhout.nl/3maart45. 

 

 
  

 

Herdenking in gedichten 

 

3 maart – Gedicht van Noortje en Alida van de Liduina Basisschool 

Het was 3 maart en nog amper licht 

Voor velen het einde nog niet in zicht 

Van ruim 500 mensen was het leven beroofd 

En zomaar het licht in hun ogen gedoofd 

 

Er sloegen veel kreten 

Want deze dag zullen ze nooit vergeten 

Engelse bommen vielen op hun neer 

10, misschien 20 of misschien wel veel meer 

 

Met een druk op de knop 

Zette een Engelse piloot honderden levens op stop 

Er was vast niet goed gerekend 

Want hiervoor had niemand ooit getekend 

 

Honderden verhalen  

Moesten met levens afbetalen 

En alle mooie woorden 

Werden betaald met moorden 

Gebouwen naar de hens 

Dit was geen plek voor een enkel mens 

Achterblijvers vreesden voor hun leven 

Terwijl de bommen naar beneden bleven zweven 

 

En toch moet je bedenken: ‘Het is toch maar een 
ongeluk’ 

Terwijl het zoveel levens eenzaam maakten, en 
zoveel levens stuk 

 

Altijd als ik langs dit monument loop 

Dan krijg ik het gevoel van hoop 

Wat is het fijn 

Om niet meer in oorlog te zijn 

 

 

 

 

 

Met dank aan Erhan Daskapan, groepsleerkracht Liduina Basisschool,  

Voorgedragen in 2021 bij de herdenking van het bombardement op Bezuidenhout van 3 maart 1945 

  

 


