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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-installatie 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 bombardement op het Bezuidenhout. In deze
nieuwsbrief kunt u een terugblik lezen van de herdenking van dit jaar en overige berichten.
Programma herdenking bombardement Bezuidenhout Den Haag 2011
De herdenking vindt dit jaar plaats op zondag 6 maart 2011.
10.00 uur:
Gemeenschappelijke dienst van de kerken in Bezuidenhout in de Christus Triumfatorkerk, hoek Laan van
Nieuw Oost Indië / Juliana van Stolberglaan. Tijdens de viering zal het Cross of Nails worden
overgedragen aan de voorganger van één van de Bezuidenhoutse kerken.
12.00 uur:
Bloemenhulde bij het monument Juliana van Stolberg aan de Koningin Marialaan ter herdenking van de
slachtoffers van het bombardement. Zoals gebruikelijk zijn hiervoor uitgenodigd de gemeentebesturen van
Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar, de Gouverneur der Residentie, de ambassadeur van
Groot-Brittannië, de Stichting ’40-’45, de brandweer en de wijkberaden van Bezuidenhout. Dit jaar zal ook
een vertegenwoordiger van de Royal Air Forces Association aanwezig zijn. Iedereen krijgt de gelegenheid
om hulde te betonen.
12.45 uur:
Herdenkingsconcert in het Koninklijk Conservatorium aan de Juliana van Stolberglaan. Het concert zal
ongeveer een uur duren. Het programma wordt de komende weken opgesteld. De entree is gratis.
Na afloop van het concert is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de foyer van het Koninklijk
Conservatorium onder genot van een kopje koffie en een broodje.

Overige berichten
Terugblik op het afgelopen jaar
In 2010 vond de 65-jarige herdenking plaats van het bombardement op Bezuidenhout. Evenals vorige jaren
konden wij een groot aantal belangstellenden verwelkomen. Het lijkt wel alsof het aantal deelnemers aan
de bijeenkomst toeneemt. Tijdens de kerkdienst heeft de burgemeester van Den Haag, de heer Van Aartsen,
een toespraak gehouden.
De bloemenhulde bij het monument Juliana van Stolberg, die traditiegetrouw altijd in stilte wordt
gehouden, trok vele honderden mensen. Er waren vertegenwoordigers van de gemeentebesturen van Den
Haag, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Voorts die van de Britse ambassade, de Gouverneur der
Residentie, de Stichting ’40-’45, de brandweer en plaatselijke organisaties. De Scoutinggroep Haagse Hout
verleende, zoals gebruikelijk, haar medewerking. Het herdenkingsconcert in Centre Court werd verzorgd
door het Residentie Saxofoonkwartet en was indrukwekkend met diverse muziekstukken uit de 19e en 20e
eeuw. De koffie met broodjes daarna werden goed onthaald en er was gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Gemeenschappelijke kerkviering wederom in Christus Triumfatorkerk
Dit jaar zal de gemeenschappelijke kerkdienst (wederom) in de Christus Triumfatorkerk plaatsvinden. Dit
is een gezamenlijk besluit van de drie betrokken kerken: de R.K. Driekoningenparochie, de Christus
Triumfatorkerk en de Anglicaanse kerk.
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Gedenkteken slachtoffers Bombardement op begraafplaats Voorburg
Op 17 februari 2010 is er op de oude begraafplaats van Voorburg een gedenkteken voor een dertigtal nietgeïdentificeerde slachtoffers van het bombardement op Bezuidenhout onthuld. Dit gebeurde door
wethouder Eppe Beimers en voorzitter van de Stichting Hans Verbunt. Beiden hielden ook een toespraak
over de “waarde van het herdenken”. Het is een kleinschalig, maar indrukwekkend gedenkteken van de
Voorburgse kunstenaar Frans Kockshoorn, met als symbolische naam “de helpende hand”.
Extra verhalen en artikelen op onze website
De website van de Stichting is uitgebreid met artikelen en videoreportages over het bombardement en de
herdenkingen. Ook staan er bijzondere verhalen van ooggetuigen van het bombardement. Mocht u ook een
bijzondere bijdrage als verhalen of foto’s willen aanbieden aan de website, dan ontvangen wij die graag. U
kunt dit sturen naar het secretariaat via 3maart45@bezuidenhout.nl. De website is bereikbaar via
www.bezuidenhout.nl bij 3 maart ’45.
Boek over bombardement te koop na afloop van het herdenkingsconcert
Het boek “Boodschap aan de bevolking van Den Haag – oorzaken, gevolgen en nasleep van het mislukte
bombardement op het Bezuidenhout, 3 maart 1945” van auteur Carlo Tinschert zal te koop zijn na afloop
van het herdenkingsconcert. De prijs bedraagt € 12,-. Dit boek is tevens te besstellen bij het secretariaat.
Fototentoonstelling bibliotheek Haagse Hout
Van 15 februari tot 15 maart is er in de bibliotheek Haagse Hout aan de Theresiastraat een
fototentoonstelling over het bombardement.
Nieuwsbrief ook per e-mail
Wij proberen de hoge portokosten voor de verzending van de nieuwsbrief te beperken door verzending van
deze nieuwsbrief per e-mail. Als u voortaan de nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen, laat ons dat dan weten:
op de website www.bezuidenhout.nl bij het linkermenu 3 maart ‘45 vindt u een knop ‘aanmelden
nieuwsbrief’. Hier kunt u via een keuzemenu uw gegevens invullen en vanaf 2012 ontvangt u onze
nieuwsbrief per e-mail.
Donaties en schenkingen
De Stichting 3 maart ’45 beoogt stil te staan bij de offers die zijn gebracht bij het terugwinnen van de onze
vrijheid en respect te betuigen aan hen die betrokken waren bij het bombardement op het Bezuidenhout.
De Stichting is voor activiteiten geheel afhankelijk van donaties en schenkingen. Draagt u het werk van de
Stichting een warm hart toe, dan is huw financiële bijdrage van harte welkom. Mede dankzij uw giften
kunnen wij elk jaar o.a. onze nieuwsbrief uitgeven en de herdenking organiseren. Onze Stichting erkend als
een Goed Doel Stichting, uw bijdrage is als gift aftrekbaar van de belasting. De Stichting 3 maart ’45 dankt
het Ministerie van SZW en het Wijkberaad voor hun sponsoring.
Uw donatie kan naar giro 6930916 t.n.v. Stichting 3 maart ’45 te Den Haag.
Dit is een uitgave van: Stichting 3 maart ’45 Secretariaat: Jacob Mosselstraat 73, 2595 RE Den Haag,
E-mail: 3maart45@bezuidenhout.nl, website via www.bezuidenhout.nl bij 3 maart 45

