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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.  
 
In 2015 is het 70 jaar geleden dat het bombardement plaatsvond. Een ramp zonder weerga voor de gemeente 
Den Haag. De Stichting 3 maart ’45 wil deze gebeurtenis niet zonder aandacht voorbij laten gaan. De Stichting 
wil de gevolgen van het bombardement, en die van oorlog in het algemeen, onder de aandacht blijven brengen. 
De Stichting heeft zich voor dit jaar laten leiden door de concentratie op de wijk zelf (ken de historie van uw 

wijk) en door het betrekken van de schooljeugd bij de herdenking. U wordt van harte voor de verschillende 
activiteiten uitgenodigd. 

 
Agenda 70-jarige herdenking 

 

 13 februari 2015 Opening wandelroute bij het beeld Juliana van Stolberg 
 17-19 februari 2015 les “Bombardement 3 maart 1945” aan scholieren in Bibliotheek Haagse Hout 
 18 februari 2015 Opening fototentoonstelling in Atrium Stadhuis 
 25 februari 2015 première filmdocumentaire in Wijk- en dienstencentrum Bezuidenhout 
 1 maart 2015 herdenking en bloemenhulde 
 

 
Herdenking vergissingsbombardement Bezuidenhout Den Haag 
 
Programma zondag 1 maart 2015: 
 
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 dienst houdt burgemeester Van Aartsen een 

toespraak. Speciale gast is dominee David Stone van de internationale Cross of Nails-gemeenschap van de 
Kathedraal van Coventry, Engeland. Het kruis is vanuit 1995 aanwezig in Den Haag en zal in de dienst worden 
overgedragen aan de voorganger van één van de Bezuidenhoutse kerken.  
 

12.00 uur: Bloemenhulde bij het beeld 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 Nederlandse Strijdkrachten, 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 
Historische wandeling door Bezuidenhout, de 
gevolgen van het bombardement 

De Stichting heeft, samen met de bewonersgroep 
Sophiepark, een historische wandeling uitgezet door 
de wijk waarbij op 13 locaties borden staan met 

foto’s en verhalen van het straatbeeld van voor en na 
het bombardement. In aanvulling is een wandelkaart 
en een website ontwikkeld (www.bb45.nl).  
Op vrijdag 13 februari om 11.00 uur opent 

stadsdeelwethouder Ingrid van Engelshoven de 
wandelroute bij het beeld Juliana van Stolberg aan 
de Koningin Marialaan. 
Informatie over de wandeling is te verkrijgen bij de 
bekende punten in de wijk (bibliotheek, wijkcentrum, 
VVV-kantoor Den Haag) en op de websites 
www.bezuidenhout.nl en www.bb45.nl. 

De wandelroute is in samenwerking met de 
gemeente Den Haag en het Haags Gemeentearchief 

ontwikkeld en gesponsord door de gemeente, het 
Fonds 1818 en de SER & VNO-NCW. Ook 

Staatsbosbeheer heeft, als beheerder van het 
Haagse Bos, meegewerkt aan deze route en neemt 
deel aan de openstelling. 
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Filmdocumentaire over Bezuidenhout vóór, 

tijdens en ná het bombardement 
Samen met de Haagse Amateur Filmclub (HAF) heeft 
de Stichting een film gemaakt over het Bezuidenhout 
van vóór, tijdens en ná het bombardement.  
De première van deze film is op woensdag 25 
februari om 20.00 uur in het Wijk- en 
Dienstencentrum Bezuidenhout aan de Johannes 

Camphuysstraat. 
Daarna is de film te zien in de Bibliotheek Haagse 
Hout aan de Theresiastraat, op maandag 2 maart 
(18.30uur), dinsdag 3 maart (13.30 uur) en 
donderdag 5 maart (10.00 uur). De film is ná de 

première te koop bij de Stichting (10 euro per stuk). 

 
 
Lespakket “bombardement 3 maart 1945” voor 
basisscholen Bezuidenhout  
De Bibliotheek Haagse Hout heeft samen met het 
Haagse Gemeentearchief een lespakket over het 
bombardement ontwikkeld voor de basisscholen. De 

schoolkinderen krijgen deze les in de bibliotheek op 
17, 18 en 19 februari. 
In de bibliotheek is vanaf september 2014 ook een 
historische informatiepunt. Hier kunt u zelf op zoek 
gaan naar informatie en foto’s over de wijk. 
 
 

Fototentoonstelling in Atrium Haags Stadhuis 
Het Haags Gemeentearchief bevat een schat aan 

foto’s van de stad. Speciaal voor de herdenking 
maakt zij een fototentoonstelling in het Atrium van 
het Haagse Stadhuis met beelden van hoe de 
Hagenaars het bombardement hebben beleefd. De 

opening van de tentoonstelling is door 
cultuurwethouder Joris Wijsmuller op woensdag 18 
februari om 17.00 uur in het Atrium. De 
tentoonstelling is tot medio maart te zien. Het is 
mede mogelijk gemaakt door een donatie van de 
ASN Bank.  
 

 

 
In 1946 was de eerste herdenking van het bombardement bij het 
voormalige J. van Stolbergplein. (Foto: Bureau Meyer, uit de Haagse 
Beeldbank van het Haags Gemeentearchief) 
 

 
 
En nog meer …. 

Naast deze acties organiseren andere clubs 
activiteiten rond 3 maart ‘45. Meer informatie staat 
op hun websites. Een greep hieruit: 
* Theatervoorstelling ‘Geheim Vogeldagboek 1940-
1945′ van Henk Kortekaas, 22 februari in Diamant 
Theater, evt. voorafgaand met themawandeling in 
Haagse Bos van All things Nice. 

* Lezing “Geschiedenis Bezuidenhout” door Coos 
Wentholt van Haags Gemeentearchief, 24 februari 
in Bibliotheek Haagse Hout. 
* Lezing ‘Verzoening anno 2015” door David Stone 
van Kathedraal Coventry, 28 februari in de 

Anglicaanse Kerk, Ary van der Spuyweg. 

* Muziekvoorstelling ‘Bevroren tranen’ van Maarten 
Peters, 28 februari in Houtrustkerk. 
* Theatervoorstelling ’De Drievingerige Luiaard’ 
Van der Vlugt en co, 8 en 15 maart in Diamant 
Theater, evt. voorafgaand met themawandeling in 
Haagse Bos van All things nice. 
* Wandeling Haagse Bos: boswachter Jenny van 

Leeuwen neemt u mee door de tijd, 22 maart. 
* Wandeling door Bezuidenhout onder leiding van 
gidsen van Het Gilde in april en juni. 
* Tentoonstelling ‘Atlantikwall’, vanaf 10 april in 
Museon. 
* Tentoonstelling ‘Naar de boeren, Kinder-
evacuaties in de Hongerwinter’, vanaf 22 april in 

Haags Historisch Museum. 
 

 
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 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. 

http://www.bezuidenhout.nl/

