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Herdenking van de slachtoffers van het bombardement op  

de wijk het Bezuidenhout op 3 maart 1945 

 

  
Ruim 530 mensen kwamen om, velen raakten gewond en 
duizenden werden dakloos. Een kaars brand als eerbetoon: 
‘de herinnering blijft’ 

  
Op de herdenkingsdag werkten we samen met vele wijkorganisaties,  

  
waaronder scholieren van ROC Mondriaan orde en veiligheid.  

   
In de Christus Triumfatorkerk kwamen we bijeen voor een gebed  

  
Van het Cross of Nails en het aansteken van de 3maart45-kaars. 

   
Scholieren van het Christelijk Lyceum Zandvliet droegen gedichten 

voor over het verhaal van het bombardement op 3 maart 1945. 

  
Voorgangers van Bezuidenhoutse kerken spraken de Litanie van 
Verzoening uit, het internationale vredesgebed uit Coventry, 

   
gingen voor in gebed.  

  
en deelden met aanwezigen een wens voor vrede en verzoening. 
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De ceremonie was bij het Juliana van Stolberg monument,  

dat tijdens het bombardement overeind bleef op het verwoeste 
Louise de Colignyplein (elders in de wijk). 

  
De ceremonie begon met het plaatsen van de 3maart45-kaars, als 
eerbetoon aan de slachtoffers, door voorzitter Lia van den Broek 
samen met ooggetuige mevrouw Van der Ven. 

  
Een erehaag van militairen van de ROC opleiding brachten een salut 

tijdens het Taptoe en het Wilhelmus.. 

  
Onder de gasten waren vele overlevenden van het bombardement 
met hun families en minister Slob en burgemeesters. 

  
En vele kinderen van basisscholen uit de wijk.  

De bloemenhulde werd samen met overlevenden 
 van het bombardement gedaan.  

  
Mevrouw Denekamp las het verhaal van haar moeder en de familie 
Modderman voor, hoe zij de dag 3 maart 1945 beleefd hadden. 
Namens alle ooggetuigen legde ze vervolgens als eerste bloemen. 

 
Namens de Raad van ministers legde minister Slob bloemen met 

mevrouw Schreiner-Schneiders. 

  
De namen van alle slachtoffers waren op bordjes geplaatst, 
gemaakt door scholieren van de basisscholen  

  
Scholieren lazen gedichten over 3 maart 1945 voor en legden bloemen 

  
samen met mevrouw Van der Werff-van Boxmeer. 

 
Burgemeester Remkes sprak een toespraak uit  

  
en legde een krans samen met de heer De Kwaasteniet 
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Namens de gemeente Leidschendam-Voorburg volgde  
Burgemeester Tigelaar samen met de heer Duijvestein 

  
en namens de gemeente Wassenaar Burgemeester De Lange met 
de heer Borsboom. 

 
De bloemenhulde vervolgde met de Britse ambassade,  

samen met de heer Van Ravenswaaij, 

  
de Nederlandse strijdkrachten met de heer Dankelman, 

   
De Bezuidenhoutse kerken lichtte het verhaal van het Cross of nails 
toe en legde bloemen samen met mevrouw Driesprong-De Gelder,  

   
de Veiligheidsregio Haaglanden bracht een eerbetoon samen met 
mevrouw Vloedman-Kaffa, 

    
het Wijkberaad Bezuidenhout met mevrouw Henkelmann-Groen en 

mevrouw Penninga-Groen, 

  
en Wijkvereniging Bezuidenhout-West met mevrouw Van Dam en 
de heer Kersbergen, 

 
MN en Green Business Club Beatrixkwartier namens de bedrijven uit 

Bezuidenhout, samen met mevrouw Twaalfhoven, 

  
En namens de Bezuidenhoutse winkeliers met mevrouw Rieke-
Neefjes. 

 
De heer Verreck legde samen met ROC Mondriaan een bloemstuk. 

  
Het bestuur van Stichting 3 maart ’45 sloot samen met mevrouw 
Van de Ven-Landzaat de hulde af. 
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Daarna volgden de Scouting Haagse Hout en andere aanwezigen.  
De ceremonie werd begeleid met muziek van de Regimentsfanfare 
Garde Grenadiers en Jagers. 

   
Bewoners uit de wijk en omgeving 

  

  
en nabestaanden en belangstellenden waren in grote aantal 
aanwegi. 

  
De brandweer was aanwezig met een bluswagen uit 1945 

  

  

 
In ROC Mondriaan werden we hartelijk ontvangen voor een 

ontmoeting met elkaar 

   
Kunsten in de Kamer nam de gasten kort mee in het verhaal van 

de kunstroute ‘Op weg naar de bevrijding’. . 

  
Scholieren van Zandvliet vertelden het BB45-verhaal  

 

  
met de borden van de wandelroute.  

  

   
De herdenkingsdag werd afgesloten met een concert door 

musici van het Koninklijk Constervatorium 
   



 

Stichting 3 maart 45 | I. www.bezuidenhout.nl/3maart45 & www.BB45.nl (verhaal) 

 
 

Herdenking 3 maart 2020: een dag om nog lang te herinneren. 

  
 
Wij danken alle organisaties en aanwezigen die deze bijzondere 
herdenking mogelijk hebben gemaakt. 
 

Het Bestuur van de Stichting 3 maart ‘45 

De foto’s, toespraken en gedichten zijn na te lezen op www.bb45.nl/route/bezuidenhout-herdenkt. 

 
  

 

Herdenking in gedichten 

 

3 maart – Isa Linthorst (Christelijk Lyceum Zandvliet) 

 

Ik stond er nooit bij stil dat er vroeger oorlog was hier in Den Haag 

Op school wel geleerd, maar het bleef voor mij vaag 

 

Nu hoor ik op school over een bombardement 

Een bom boven een wijk voor mij zo bekend 

 

Ik fiets er iedere dag zonder zorgen 

Mijn enige zorg is het huiswerk voor morgen 

 

Vandaag sta ik erbij stil 

Lagen de mensen nog in bed of waren ze onderweg 

Was het warm of was het kil 

 

Een oorverdovend geluid wat alles overstemd 

Het bombardement was niet voor deze mensen bestemd  

 

 

 

Op 3 maart - Emma Kuilboer (Liduinaschool) 

 

Op 3 maart viel de bom.  

Een heftige gebeurtenis.  

Niemand lacht erom.  

Vandaag tonen wij ons gemis.  

 

Op 3 maart is het gebeurd.  

Het heeft veel mensen pijn gedaan.  

Er zijn veel harten verscheurd.  

Maar het leven moest toch doorgaan.  

 

 

Op 3 maart ging het heel erg fout.  

Nederland was weer de klos.  

Het doelwit was niet Bezuidenhout.  

Maar toch lieten ze de bommen los.  

 

Op 3 maart herdenken we deze dag.  

We kijken terug naar vroeger, elk jaar.  

Wij doen dit met veel ontzag.  

Daarom zijn wij hier nu bij elkaar.  

 

Op 3 maart..... 

 

  

 


