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activiteit:  herdenkingsdag van het bombardement op Bezuidenhout 3 maart 1945 

organisatie: Stichting 3 maart ’45  

fotograaf: Koen de Lange (wijkbewoner), Richard Mulder en Stichting 3 maart ‘45  

datum & locatie: zondag 3 maart 2019, bij Juliana van Stolberg monument te Den Haag 

 
Herdenking van de slachtoffers van het bombardement op  

de wijk het Bezuidenhout op 3 maart 1945 

 
Ruim 500 mensen kwamen om, velen raakten gewond en 
duizenden werden dakloos. Een kaars brand als eerbetoon: 
‘de herinnering blijft’ 

  
Voorafgaand aan de herdenking werd een dienst gehouden in de 
Christus Triumfatorkerk georganiseerd door de Bezuidenhoutse 

kerken i.s.m. het St. Liduinakoor en het koor St. John & St. 
Philips De Driekoningengemeenschap bracht in processie het 

Cross of Nails de kerk binnen.  

  
Aan het begin van de dienst stak Lia van den Broek, voorzitter 
Stichting 3 maart ‘45, de 3 maart-kaars aan ter herinnering aan de 
slachtoffers.  

  
Bernard Roodhuizen las het gedicht ‘De tijd’ voor dat is 

geschreven door de 14-jarige Ilja Boersma uit Makkinga, voor de 
nationale herdenking op de Dam.  

  
Het Cross of Nails werd, als teken van verzoening uit Coventry, 
overhandigd aan de Anglicaanse kerk St.John & St.Philips. Het St. 
Liduinakoor zong de litanie. 

 
Om 12.00 uur startte de herdenkingsbijeenkomst bij het Juliana 

van Stolberg monument, dat tijdens het bombardement overeind 
bleef op het verwoeste plein. 

  
Ondanks het slechte weer waren honderden mensen aanwezig. De 
bloemenhulde werd mede verzorgd door de scouting Haagse Hout. 
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Mevrouw Anneleen Beek, overlevende van het bombardement, 

vertelde haar verhaal. Zij was destijds 1 jaar en werd tijdens het 
bombardement gered door hun huisknecht. 

  
Samen met voorzitter Lia van den Broek plaatste mevrouw Beek de 
3 maart-kaars bij het monument (foto Richard Mulder). Vervolgens 
legde ze met haar kleindochter bloemen namens alle overlevenden 
van het bombardement. 

 
Namens het gemeentebestuur Den Haag legde loco-

burgemeester Richard de Mos een krans, samen met mevrouw 
Olga de Hoo-Humme, overlevende van het bombardement. 

 
Daarna volgde burgemeester Tigelaar van Leidschendam-Voorburg, 
samen met mevrouw Wya Schimmel-Bonder, overlevende van het 
bombardement. 

 
Namens de gemeente Wassenaar volgde loco-burgemeester 

Klaver-Bouman, samen met de heer Robbert van der Ven, 
overlevende van het bombardement. 

  
Vervolgens werden kransen gelegd door vertegenwoordigers van 
de Nederlandse strijdkrachten en de Britse ambassade, 

  
Stichting ‘40-‘45, begeleid door de scouting,  

   
brandweer van de Veiligheidsregio Haaglanden, 

   
Het Wijkberaad Bezuidenhout, voorgangers van de 

Bezuidenhoutse kerken 

 
en kinderen en juf van de Liduinaschool, namens de 
Bezuidenhoutse scholen. 
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Tenslotte legde het bestuur van Stichting 3 maart ’45 een krans. 

 
Daarna volgden de Scouting Haagse Hout en andere aanwezigen, 

  

 
waaronder bewoners uit de wijk en omgeving 

 
nabestaanden en belangstellenden. 

 
Na afloop was er gelegenheid elkaar te ontmoeten  

  
en speelde het trombone quartet Slide Resistance sfeervolle 
muziek. 
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Muziekprogramma door Slide Resistance Quartet 

- A. Bruckner – Locus Iste. 
- M. Chatzidakis – Beautiful Belisa. 
- The last post 
- Wilhelmus 

- T. Monk - Round Midnight. 
- C. Debussy – Girl with the Flaxen Hair. 

- M. Ravel – Pavane pou une infant defunte. 
- S. Verhelst – A song for Japan. 
- A. Bruckner – Vexilla Regis. 
- A. Piazzolla – Oblivion. 

- S. Apon – Eerste Trombone Kwartet 

 

 

Gedicht ‘De tijd’  

 

Met trillende handen 

En knikkende knieën 

Een voelbare angst 

In die donkere nacht 

 

Ik kan me niet voorstellen 

Hoe mensen zich voelden 

Ik kan me niet voorstellen 

Hoe het geweest moet zijn 

 

Iedereen bij elkaar 

Luisterend naar de bommen 

Hopend dat ze weg zouden gaan 

 

Hopend dat ze zouden ontwaken 

Uit deze nachtmerrie 

Hopend dat alles 

Weer als vroeger zou zijn 

 

Ik kan me niet voorstellen 

Hoe dat geweest moet zijn 

Ik kan het proberen te begrijpen 

Maar het echt begrijpen 

Dat kan ik nooit 

 

 

 

 

Dit gedicht is geschreven door Ilja Boersma uit Makkinga, 14 jaar oud, voor de nationale herdenking op de Dam. 
Het wordt voorgedragen door Bernard Roodhuizen, leerling van de Liduina basisschool.

 

  

 


