
Cross of Nails in 
Den Haag
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erk voor vrede en verzoening

Christus Triumfatorkerk (Protestante Kerk Nederland)
adres: J. van Stolberglaan 154, Den Haag
contact:  www.ctkerk.nl

r.-k. Parochie Maria Sterre der Zee /
Driekoningengemeenschap
kerk: Onbevlekt Hart van Maria kerk (Marlotkerk)
adres: Bloklandplein 15, Den Haag
contact: www.rkdenhaag.nl

Anglicaanse Kerk van Sint John & Sint Philip
adres: Ary van der Spuyweg 1, Den Haag
contact: www.stjohn-stphilip.org

Stichting 3 maart ‘45
informatie bombardement: www.bb45.nl 
contact: www.bezuidenhout.nl/3maart45

Coventryberaad Nederland
contact: www.coventryberaad.nl

Coventry Cross of Nails
contact: www.coventrycathedral.org.uk/con

Gebed Cross of Nails in Den Haag: 
Elke eerste vrijdag van de maand om 13.15 uur
in de Heilige Jacobuskerk, Parkstraat 65a 
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Kransen bij het monument Juliana 
van Stolberg in Bezuidenhout

 

bombardement 
Bezuidenhout 3 maart 1945



Op 3 maart 1945 werd de Haagse wijk 
Bezuidenhout getroffen door een he-
vig bombardement, uitgevoerd door 
de Britse luchtmacht. Het bombarde-
ment was gericht op lanceerinstalla-
ties en opslagplaatsen van de Duitse 
V2 (Vergeltung 2) raketten in het 
Haagse Bos, maar legde de woonwijk 
Bezuidenhout in puin. 
Er waren meerdere redenen voor deze 
vergissing. De coördinaten van de 
aanvalspunten, de plekken waar de 
bommen neer moesten komen, waren 
verwisseld en lagen dus in Bezuiden-
hout in plaats van in het Haagse Bos. 
Daarnaast veronderstelde de Britse 
luchtmacht dat de wijk Bezuidenhout 
ontruimd was. 
Bovendien stond er een sterke wind 
die ervoor zorgde dat de bommen 
verkeerd terecht kwamen en de ont-
stane branden flink aanwakkerde. De 
brandweer en hulptroepen waren snel 
ter plekke. Zij konden echter weinig 
doen door gebrek aan personeel en 
blusmateriaal. 

Bombardement Bezuidenhout 3 maart 1945

De gevolgen van het bombardement 
waren desastreus: meer dan 530 
geïdentificeerde doden, honderden  
zwaar gewonden en vermisten, ruim 
drieduizend verwoeste huizen en dui-
zenden mensen raakten dakloos. 

Desastreuze gevolgen

Wijkkaart met in blauw de richtpunten 
voor de Engelse bommenwerpers en in 
rood het verwoeste gebied

Wilhelminakerk in puin

Op 14 november 1940 werden de 
Britse stad Coventry met haar ka-
thedraal verwoest door een Duits 
bombardement. Toen de mensen in 
de ruïnes van de kathedraal gingen 
zoeken, vonden zij een kruis ontstaan 
uit samengesmolten Middeleeuwse 
spijkers uit het dak van de kathe-
draal. Het kruis, genaamd Cross of 
Nails, is sindsdien een symbool van 
vrede, vergeving en verzoening. 

Vanuit de kathedraal van Coventry 
is na de oorlog contact gezocht met 
verwoeste steden in Duitsland om te 
praten over en bidden voor verzoe-
ning. Hieruit is een netwerk ontstaan 
van steden en kerken over de hele 
wereld die de boodschap van vrede 
en verzoening uitdragen. Replica’s 
van het Cross of Nails zijn uitgedeeld 
aan meer dan 150 kerken die door 
oorlog beschadigd of verwoest zijn, 
zoals in Dresden, Rwanda, Israël en 
Zuid-Afrika. 

In Nederland is het Cross of Nails 
aanwezig in steden die tijdens WOII 
zijn getroffen, zoals Den Haag, Rotter-
dam, Middelburg, Nijmegen, Arnhem, 
Deventer en Wageningen. Kerken van 
deze steden zijn met elkaar verbon-
den in Coventryberaad Nederland.

In alle plaatsen met een Cross of 
Nails wordt regelmatig de Litanie van 
Verzoening gebeden. Een gebed voor 
vrede en verzoening waarbij men zich 
verbonden weet met anderen over de 
hele wereld die op dezelfde tijd de Li-
tanie bidden. Zo wordt stem gegeven 
tegen oorlog en geweld.

In Den Haag rouleert het Cross of Nails 
tussen de drie betrokken kerkge-
meenschappen van Bezuidenhout.   
             De overdracht vindt plaats
             tijdens de herdenkingsdienst 
             rond 3 maart. 

Cross of Nails: bidden voor 
vrede en verzoening

Cross of Nails in Coventry:
‘Father Forgive’

Kerken in Bezuidenhout  
voor het bombardement op 3 maart 1945:
(vanaf links boven)  Anglicaanse kerk St.John & 
St.Philip, Wilhelminakerk, St.Liduinakerk en O.L.V. 
van Goede Raad kerk

Het verhaal van het Cross wordt in de wijk 
verder verteld met licht van een kaars 
ter nagedachtenis aan de slachtoffers

Ook aan de kerken in Bezuidenhout 
was aanzienlijke schade. De rooms-
katholieke Onze Lieve Vrouw van 
Goede Raad kerk aan de Bezuiden-
houtseweg en de Hervormde Wilhel-
minakerk aan het Louise de Colig-
nyplein waren zo zwaar beschadigd 
dat ze opnieuw opgebouwd moes-
ten worden. De Anglicaanse kerk 
Sint John en Sint Philip aan de 3e 
Van den Boschstraat en de Sint An-
tonius van Padua (Boskantkerk) aan 
de Princessegracht waren ook zwaar 
getroffen en werden herbouwd el-
ders in de stad. De rooms-katholieke 
Sint Liduinakerk aan de Schenkkade 
was bij het bombardement haar spits 
kwijtgeraakt en kon na een flinke 
opknapbeurt weer gebruikt worden. 

Jaarlijks is rond 3 maart een herden-
king van het bombardement en de 
slachtoffers. In een oecumenische 
kerkdienst van alle betrokken kerk-
genootschappen wordt dan het 
bombardement herdacht. Ooggetui-
gen van toen en wijkbewoners van 
nu ontmoeten elkaar op deze dag 
en houden het verhaal zo levend.


