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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-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 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.
Uitnodiging herdenking vergissingsbombardement Bezuidenhout Den Haag
Programma zondag 2 maart 2014:
10.00 uur:
Gemeenschappelijke dienst van de kerken in Bezuidenhout in de Christus Triumfatorkerk, hoek Laan van
Nieuw Oost Indië en 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, en de wijkberaden van Bezuidenhout. 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 2013 vond de 68-jarige herdenking plaats van
het bombardement op Bezuidenhout. Evenals
vorige jaren konden wij een groot aantal
belangstellenden verwelkomen. De bloemenhulde
bij het beeld van 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 en plaatselijke organisaties. De Scoutinggroep
Haagse Hout verleende haar medewerking.
Het herdenkingsconcert in het Koninklijk
Conservatorium werd verzorgd door het Ensemble
Les Vents Atlantiques en was indrukwekkend. De
koffie met broodjes daarna werden goed onthaald
en er was gelegenheid elkaar te ontmoeten.
2015: 70-jarige herdenking
vergissingsbombardement 3maart’45
Het Stichtingsbestuur wil vanwege de 70-jarige
herdenking in 2015 bijzondere aandacht schenken
aan het vergissings-bombardement en de
gevolgen daarvan voor de wijk Bezuidenhout.

Diverse ideeën worden ontwikkeld en opgepakt:
een film over het bombardement en de
persoonlijke gevolgen daarvan, samen met de
Haagse Amateur Filmclub (HAF);
de inrichting van het Historisch Informatie Punt
(HIP) in de bibliotheek, met bijzondere
aandacht voor het bombardement;
participatie van de Bezuidenhoutse scholen bij
de herdenking;
een wandeling door Bezuidenhout met de
nadruk op het bombardement vanuit de ogen
van kinderen gezien, samen met Werkgroep
Sophiepark.
De Stichting zoekt vrijwilligers om meer gestalte te
geven aan deze ideeën ter voorbereiding op de
herdenking in 2015.
De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen
In de Kunsthal te Rotterdam is vanaf 5 februari
2014 de tentoonstelling ‘De Tweede Wereldoorlog in
100 voorwerpen’ te zien. De tentoonstelling neemt
de bezoeker mee naar de tijd van de Tweede
Wereldoorlog aan de hand van 100 bijzondere
voorwerpen. De zorgvuldig gekozen voorwerpen,
afkomstig uit vijfentwintig Nederlandse oorlogs- en
verzetsmusea, vertellen ieder een eigen verhaal.
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Ook het Nederlands publiek heeft voorwerpen
aangedragen, hiervan zijn er vijf geselecteerd
voor de tentoonstelling. Een voorproefje van de
voorwerpen en meer informatie vind je op
www.tweedewereldoorlog.nl/ en op
www.facebook.com/100voorwerpen
Liduinaschool adopteert standbeeld Juliana
van Stolberg
De Liduina Basisschool heeft het beeld van Juliana
van Stolberg en haar vijf zonen aan de Koningin
Marialaan –waar de bloemenhulde plaatsvindtgeadopteerd. De Stichting bespreekt samen met
de school hoe het verhaal van het bombardement
in de lessen op school kan worden opgepakt en
hoe de school kan bijdragen aan de herdenking.
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Nu worden bij het beeld jaarlijks de slachtoffers van
dat bombardement herdacht met een kranslegging.
Een film van de onthulling van het beeld in 1930:
www.youtube.com/watch?v=LrjEcQpjX4E
Boek verhalentafel ‘Vergissingbombardement’
verkrijgbaar
'Het begon al vroeg met vreselijke herrie.' 'Zo'n
inferno hoop ik nooit meer mee te maken. ' Dit zijn
citaten van Bezuidenhouters die het
Vergissingsbombardement op 3 maart 1945 hebben
meegemaakt. Een ieder bewaart zo zijn of haar
eigen herinneringen aan die dag en heeft daar een
persoonlijk verhaal van gemaakt. Allen delen de
mening: Het is een dag om nooit te vergeten.
In 2008 zijn op initiatief van Bibliotheek Den Haag
en i.s.m. de Stichting Wijkberaad Bezuidenhout en
de Christus Triumfatorkerk 12 senioren uit
Bezuiden-hout aangeschoven aan de Verhalentafel.
Zij zijn op zoek gegaan naar persoonlijke
herinneringen aan het Vergissingsbombardement.
Uit al die herinneringen ontstonden verhalen die zijn
opgeschreven en vastgelegd in een boek. Ondanks
dat de tafel een paar jaar geleden is gehouden, zijn
de verhalen nu aansprekend voor wat de mensen
toen hebben meegemaakt. Het boek is vanaf nu
voor €12,50, excl. verzendkosten verkrijgbaar via
de Stichting.
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’.

Juliana van Stolberg en haar vijf zonen: Willem,
Adolf, Johan, Hendrik en Lodewijk op het Louise
de Colignyplein (foto: N.V. uitg. Mij).
Het beeld is gemaakt door de beeldhouwer Bon
Ingen-Housz (Breda 1881-Breda 1963) en de
architect Dirk Roosenburg (Den Haag 1887-Den
Haag 1962). De eerste steen werd gelegd op de
18de verjaardag van prinses Juliana 30 april 1927
door Jonkheer Mr D.J. de Geer, voorzitter van de
Ministerraad. Drie jaar later werd het beeld
onthuld door prinses Juliana, in aanwezigheid van
koningin Wilhelmina en koningin-moeder Emma.
Het beeld stond toen op het voormalige Louise de
Colignyplein, op de kruising met de Amalia van
Solmsstraat met vlakbij de Liduinabasisschool.
Bij het vergissingsbombardement van 3 maart
1945 zijn de huizen om het plein verwoest, maar
het beeld bleef gespaard. Het beeld is verplaatst
naar de verderop gelegen Koningin Marialaan.

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 nummer 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.

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

