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Herdenking van de slachtoffers van het Haagse 

stadsbombardement op 3 maart 1945. 

  
In de wijk Bezuidenhout kwamen ruim 530 mensen om, 
velen raakten gewond en duizenden werden dakloos. Een 
kaars brandt als eerbetoon: ‘De herinnering blijft…’ 

  
Op de herdenkingsdag werkten we samen met onder andere  

ROC Mondriaan Orde en Veiligheid 

  
 
en scouting Haagse Hout.  

  
In de Christus Triumfatorkerk kwamen we bijeen voor een gebed van 

het Cross of Nails en het aansteken van de 3 maart-kaars.  

  
De ceremonie was bij het Juliana van Stolberg monument,  
dat tijdens het bombardement overeind bleef (elders in de wijk). 

  
De ceremonie begon met het plaatsen van de 3 maart-kaars en een 

lezing van Jasmijn Derckx over Theo van Ravenswaaij, die het 
bombardement meemaakte. 

   
Een erehaag van militairen van de ROC opleiding brachten een 
salut tijdens het Taptoe en het Wilhelmus. 

  
Onder de gasten waren vele overlevenden van het bombardement met 

hun familie. 

 
Jasmijn Derckx legde samen met Boem van Ravenswaaij, de zoon 
van Theo, bloemen namens de overlevenden. 



 

Stichting 3 maart 45 | I. www.bezuidenhout.nl/3maart45 & www.BB45.nl (verhaal) 

 
Leerlingen van de Liduina basisschool lazen een zelf geschreven 

gedicht voor en legden bloemen namens de Bezuidenhoutse scholen. 

 
Burgemeester Van Zanen legde namens de gemeente Den Haag 
een krans met nabestaande de heer Van der Poll. 

 
Namens de gemeente Leidschendam-Voorburg legde burgemeester 

Bijl een krans met overlevende de heer Marijs.  

 
Namens de gemeente Wassenaar volgde loco-burgemeester Klaver 
met overlevende de heer Mulders. 

   
De Bezuidenhoutse kerken lichtten het verhaal van het Cross of Nails 

toe en plaatsten dit kruis en legden bloemen bij het monument. 

  
De kranslegging vervolgde met de Britse Ambassade en Stichting 
1940-1945. 

 
Ook de wijkorganisaties legden bloemen: Wijkberaad Bezuidenhout  

 
en Wijkvereniging Bezuidenhout-West. 

 
ROC Mondriaan was vertegenwoordigd. 

  
Het bestuur van Stichting 3 maart ’45 sloot de ceremonie af. 

     
Daarna bracht het publiek een eerbetoon aan de slachtoffers van het 

bombardement.  

    
De herdenking werd begeleid met muziek van een koperkwintet. 

 
Op de herdenkingsdag waren naar schatting 250 bewoners uit de wijk en omgeving, overlevenden van het bombardement, 
nabestaanden en belangstellenden aanwezig. 


