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VOORWOORD



‘Herinnering levend houden’: kranslegging 
door het bestuur van de Stichting 3 maart ’45 
met ooggetuige Ria van de Ven-Landzaat (2020)



O p 3 maart 1945 begon de dag voor veel Bezuiden houters 
blij	 met	 het	 klaarmaken	 van	 de	 ontbijttafel	 met	 het	
	heerlijke	Zweedse	wittebrood,	een	geschenk	na	maanden	

van	honger.	Toen	het	luchtalarm	wederom	die	ochtend	afging,	was	
snel	duidelijk	dat	het	goed	mis	was.

Nog	steeds	zie	 je	de	gevolgen	van	deze	ramp	terug	in	de	wijk.	In	
1995 maakte ik voor het eerst kennis met het verhaal van 3 maart 
1945.	Als	nieuwkomer	in	Den	Haag	verwonderde	ik	me,	al	wande-
lend	door	de	wijk,	over	de	diversiteit	van	oude	en	nieuwe	gebouwen	
en	vroeg	me	af:	‘Wat	is	het	verhaal	hierachter?’

Tien	 jaar	ben	 ik	 inmiddels	actief	 in	het	bestuur	van	de	Stichting	
3 maart	’45.	Ik	heb	veel	(voormalige)	wijkbewoners	mogen	ontmoe-
ten.	Hun	verhalen	maken	steeds	weer	grote	indruk.	Hoe	ze	tot	op	
de dag van vandaag nog het piepende geluid horen van een gelan-
ceerde	 V2-raket	 en	 wachten	 of	 de	 raket	 echt	 doorvliegt.	 Hoe	 ze	
de	ontreddering	op	de	gezichten	terugzien	van	de	stoet	verwonde	
Bezuidenhouters,	op	de	vlucht	naar	Voorburg.	Hoe	groot	de	impact	
was	voor	de	bewoners,	die	na	de	brand	niets	meer	aantroffen	van	
wat	ze	hadden	opgebouwd.	Maar	ook	hoe	veerkrachtig	de	mensen	
waren	en	hun	leven	snel	weer	oppakten.	Uit	de	verhalen	komt	ook	
de nuchterheid van de kinderen naar voren: de leegte bood immers 
een	groot	spannend	speelterrein.	Het	leven	ging	door	in	het	zicht	
van	de	vrijheid.

Het	zijn	deze	verhalen	die	de	herinnering	levend	houden.	Als	stich-
ting	 zetten	wij	 ons	 in	 om	 deze	 geschiedenis	 te	 blijven	 vertellen,	
mede	uit	respect	voor	de	bewoners	die	het	bombardement	niet	heb-
ben	overleefd,	opdat	zij	niet	vergeten	worden.
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In	2020	was	het	75	jaar	geleden	dat	het	bombardement	op	Bezuiden-
hout	plaatsvond	en	25	jaar	geleden	dat	voor	het	eerst	de	Stichting	
3 maart	’45	de	herdenking	hiervan	organiseerde.	Daarom	leek	dit	
ons een goed moment om ook de geschiedenis van deze herdenkin-
gen	vast	te	leggen.

Lia van den Broek,
voorzitter Stichting 3 maart ’45



INLEIDING



Bij de herdenking van 2016 legt ooggetuige 
Fred Dankelman samen met zijn vrouw bloemen



V an alle vormen van gedenken is het herdenken van 
doden de meest ingetogene. Begrijpelijk, want er wor-
den dierbaren betreurd die door oorlogsgeweld, terreur 

of rampen om het leven zijn gekomen. Meestal dragen zij geen 
schuld aan de situatie waarin zij de dood hebben gevonden. 
Dat gegeven draagt sterk bij aan de plechtige ernst waarmee 
nabestaanden en meelevenden hen herdenken.

Opvallend bij het herdenken van doden is het contrast tussen 
de enkelen die een actieve rol vervullen en het grote publiek 
dat in stilte participeert. Dat stilzwijgen is overigens geladen 
met intense betrokkenheid. Ieder heeft zijn eigen redenen om 
aan de dodenherdenking mee te doen. Ook, en misschien 
vooral, de deelnemers die in hun familie of naaste omgeving 
geen doden te betreuren hebben. Hun redenen kunnen varië-
ren van respect voor degenen die onze vrijheid met hun leven 
hebben betaald tot dankbaarheid voor de niet vanzelfspre-
kende vrijheid waarin zij kunnen leven.

NEDERLAND HERDENKT

De	 Nationale	 Herdenking	 op	 4	 mei	 van	 de	 slachtoffers	 van	 de	
Tweede	Wereldoorlog	op	de	Dam	in	Amsterdam	is	misschien	wel	
het	 meest	 sprekende	 voorbeeld.	 De	 plechtigheid	 wordt	 strak	 en	
met	 stijl	 geregisseerd.	 Veel	 mensen	 ervaren	 dat	 als	 indrukwek-
kend.	Er  zijn	 vaste	onderdelen	die	de	 rituelen	markeren:	mensen	
drommen	 samen	 rond	 het	 Nationaal	Monument,	 zij	 spreken	met	
gedempte	 stem	 of	 zwijgen,	 men	 wacht	 op	 de	 acht	 klokslagen.	
Er zijn	sprekers,	een	orkest	brengt	muziek	ten	gehore,	men	houdt	
twee	minuten	stilte,	genodigden	lopen	langzaam	en	bedachtzaam,	
kransen	 en	 bloemen	worden	gelegd,	 onder	muzikale	 begeleiding	
wordt	een	couplet	van	het	volkslied	gezongen.	Het	trompetsignaal	
Taptoe	klinkt	en	tenslotte	nodigt	de	ceremoniemeester	de	aanwezi-
gen	uit	te	komen	defileren.1
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De	vaste	onderdelen	van	de	Nationale	Herdenking	liggen	overigens	
niet zó vast: de laatste jaren komt bijvoorbeeld een jonge dichter 
aan	het	woord.	Ook	bij	de	groepen	doden	die	in	herinnering	worden	
gebracht,	zijn	verschuivingen	merkbaar:	momenteel	worden	slacht-
offers	van	oorlogssituaties	elders	en	vredesmissies	na	de	Tweede	
Wereldoorlog	eveneens	herdacht.	Soms	worden	specifieke	groepen	
genoemd,	zoals	Roma,	Sinti	en	homoseksuelen.

Niet	alleen	op	de	Dam	worden	op	4	mei	gesneuvelde	militairen	en	
overige	slachtoffers	van	de	oorlog	herdacht.	Bij	alle	mogelijke	monu-
menten in praktisch alle Nederlandse gemeenten komen mensen op 
dezelfde	avond	bij	elkaar	om	de	oorlogsslachtoffers	te	eren.	Bij	elk	
van	die	herdenkingen	worden	eigen	accenten	gelegd.	Een	voorbeeld	
is	het	initiatief	op	Ereveld	Loenen,	waar	een	levend	persoon	in	de	
leeftijd	van	de	gevallene	bij	het	graf	van	een	oorlogsslachtoffer	staat.

REGIONALE HERDENKINGEN

Het	gedenken	van	de	gevallenen	tijdens	de	Tweede	Wereldoorlog,	
overige oorlogssituaties en vredesmissies op 4 mei is een natio-
nale	 aangelegenheid.	 Daarnaast	 zijn	 er	 specifieke	 herdenkingen	
met een regionaal karakter, gekoppeld aan een lokale gebeurtenis 
tijdens	de	Tweede	Wereldoorlog.

Zo	wordt	elk	jaar	op	14	mei	het	bombardement	op	Rotterdam	her-
dacht.	Op	die	datum	in	1940	vaagden	Duitse	bommen,	geholpen	
door de hevige branden die in een mum van tijd uitbraken, in een 
kwartier	tijd	héél	de	historische	binnenstad	weg	met	zo’n	650	tot	
900	slachtoffers	als	gevolg.	Het	was	opzet:	de	Duitsers	werden	te	
veel	gehinderd	bij	de	Grebbeberg	en	de	Moerdijkbruggen,	terwijl	ze	
zich een snelle opmars door Nederland en België richting Frank-
rijk	hadden	voorgesteld.	Het	inferno	van	Rotterdam	en	de	dreiging	
om nog andere steden te bombarderen, leidden tot de overgave van 
Nederland	op	15	mei	1940.
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Nog	een	voorbeeld:	Nijmegen.	Deze	stad	herdenkt	op	22	februari	
de	 bijna	 800	 slachtoffers	 van	 het	 bombardement	 door	 de	United 
States Army Air Forces	in	1944.	De	Amerikanen	hadden	een	militair	
doelwit	op	het	oog,	maar	voerden	de	luchtaanval	zeer	slecht	uit.	De	
Nederlandse	regering	in	ballingschap	in	Londen	wilde	geen	kritiek	
leveren	 op	 de	 bondgenoten	waarvan	 zij	 afhankelijk	was	 voor	 de	
bevrijding	van	Nederland.	Ook	lokale	autoriteiten	hebben	tientallen	
jaren	gezwegen	over	de	werkelijke	 toedracht.	Nabestaanden	heb-
ben	daardoor	hun	verdriet	minder	goed	kunnen	verwerken.	Veel	
van	 hun	 vragen	 bleven	 onbeantwoord.	 Wilde	 theorieën	 over	 de	
‘ware’	toedracht	deden	de	ronde.	Historisch	onderzoek	heeft	inmid-
dels	uitgewezen	dat	er	geen	sprake	was	van	een	‘vergissingsbom-
bardement’,	maar	van	een	doelbewust	en	helaas	zeer	slecht	uitge-
voerd	bombardement.

DEN HAAG HERDENKT

Ook	in	Den	Haag	worden	op	meerdere	momenten	en	plekken	her-
denkingen	 gehouden.	 Een	 bekende	 plechtigheid	 vindt	 op	 4	 mei	
plaats	 op	 de	Waalsdorpervlakte,	 tijdens	 de	 oorlog	 een	 executie-
terrein	waarop	vele	Nederlanders	die	gevangen	zaten	in	het	nabije	
‘Oranjehotel’,	de	Scheveningse	gevangenis,	gefusilleerd	werden.

Een andere plechtigheid herdenkt de strijd om Ypenburg in de 
meidagen	van	1940.	Deze	 vindt	 elk	 jaar	 op	 10	mei	 plaats	 bij	 het	
Monument	van	de	Grenadiers	en	Jagers	aan	het	Böttgerwater	in	de	
Haagse	wijk	Ypenburg.2	De	herdenking	markeert	het	begin	van	de	
Tweede	Wereldoorlog	en	het	strijdbare	verzet	van	de	Nederlandse	
militairen	tegen	de	Duitse	invasie.	Ze	hielden	stand	tot	het	moment	
dat	Nederland	capituleerde	na	het	bombardement	op	Rotterdam.

Orde van dienst ter 
gelegenheid van de eerste 
nationale gedenkdag op 
5 mei 1946 georganiseerd door 
gemeente Den Haag
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In de jaren tachtig wordt door een aantal mensen uit het voormalige verzet 
als pijnlijk ervaren, dat buiten enkele plaquettes en gedenktekens, geen 
centraal herdenkingsmonument te vinden is in Den Haag. Extra pijnlijk, 
omdat de nazi’s in Den Haag als regeringscentrum nadrukkelijker aanwezig 
waren dan elders in ons land: ‘Het Binnenhof, het Plein, de Scheveningse 
strafgevangenis en de Waalsdorpervlakte werden symbolen voor de 
terreur van de Gestapo en de Sicherheitsdienst’, weet dagblad Trouw op 
4 april 1987 te melden. Genoemde verzetsmensen richten kort voor deze 
berichtgeving de Stichting Herdenkingsmonument ’40-‘45 op. Zij willen 
het herdenken van gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en het vieren 
van de bevrijding samenvoegen. Hun droom: op Bevrijdingsdag 1990 
komen belangstellenden uit Den Haag rond een centraal monument bij 
het Vredespaleis samen om alle gevallenen te herdenken en de bevrijding 
te vieren. Vanaf dat jaar houdt de gemeente op 4 mei de gezamenlijke 
herdenking op die plek. 

Nog	een	voorbeeld:	vanaf	1970	vindt	elk	jaar	op	15	augustus	een	bij-
eenkomst	plaats	rond	het	Indisch	Monument	aan	de	Professor	B.M.	
Teldersweg.	Op	die	datum	in	1945	capituleerde	Japan	en	kwam	er	
een	officieel	einde	aan	de	Tweede	Wereldoorlog	voor	het	Koninkrijk	
der	Nederlanden.	Alle	slachtoffers	van	de	Japanse	onderdrukking	
in	en	om	voormalig	Nederlands-Indië	worden	herdacht.3

BEZUIDENHOUT HERDENKT

In	 Bezuidenhout	 wordt	 jaarlijks	 een	 herdenking	 gehouden	 rond	
3 maart.	Op	die	datum	werd	in	1945	de	wijk	verwoest	als	gevolg	
van	 een	 bombardement,	 uitgevoerd	 door	 de	 Britse	 luchtmacht.	
Meer	dan	vijfhonderd	doden	waren	het	gevolg,	duizenden	slachtof-
fers	verloren	huis	en	haard	tijdens	de	ramp.	Niet	een	‘vergissings-
bombardement’, maar een verkeerd uitgevoerde aanval, blijkt uit 
historisch	onderzoek.	Er	waren	menselijke	fouten	in	het	spel.	Maar	
schaamte	en	gêne	zijn	er	niet	minder	om.



INLEIDING 15

Dodenherdenkingen	lijken	op	elkaar.	Ze	bedienen	zich	van	dezelfde	
rituelen.	Daarom	 lijkt	 de	 herdenking	 van	 de	 slachtoffers	 van	 het	
bombardement	 op	 Bezuidenhout	 als	 twee	 druppels	 water	 op	 de	
Nationale	 Dodenherdenking	 te	 Amsterdam.	 Het	 herdenken	 van	
Bezuidenhout	is	eenvoudig	begonnen	en	gaandeweg	rijker	gewor-
den	aan	rituelen.	Vijftig	jaar	lang	heeft	de	gemeente	het	voortouw	
genomen.	Vanaf	1994	draagt	de	Stichting	3	maart	 ’45	de	verant-
woordelijkheid	voor	de	organisatie	van	de	plechtigheid.

Een groot leeg terrein bleef 
achter midden in Bezuidenhout 
(foto: NIMH)
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LEESWIJZER

Dit	boek	gaat	 over	 75	 jaar	herdenken	van	het	bombardement	op	
Bezuidenhout.	Hoofdstuk	1	gaat	in	op	de	aanleiding	van	het	geden-
ken	en	beschrijft	in	de	vorm	van	een	persoonlijk	verhaal	van	een	
ooggetuige	wat	er	op	3	maart	1945	gebeurde.	Een	jaar	later,	3	maart	
1946,	vindt	de	eerste	plechtigheid	plaats.	Daarmee	begint	het	eigen-
lijke	thema	van	dit	boek.

Herdenken is altijd gebonden aan een concrete plaats, in dit 
geval	Bezuidenhout,	 en	 aan	 een	monument	waarbij	men	 samen-
komt.	 In	 de	 loop	 der	 jaren	 groeit	 het	 aantal	monumenten	 die	 op	
het bombardement op Bezuidenhout teruggrijpen en daarmee 
de herdenkingsplekken, lieux de mémoire	 in	 het	 Frans.4	 Over	 de	
	herdenkingsplekken	en	-monumenten	gaat	hoofdstuk	2.

Omdat	in	de	eerste	vijftig	jaar	na	het	bombardement	de	gemeente	
Den	Haag	de	herdenkingen	organiseert,	gaat	hoofdstuk	3	over	deze	
periode.	In	1994	trekken	bewoners	van	Bezuidenhout	het	initiatief	
naar	zich	toe.	Vanaf	dat	jaar	organiseert	de	Stichting	3	maart	’45	
de	herdenkingen.	Daarom	behandelt	hoofdstuk	4	de	geschiedenis	
van	de	herdenkingen	van	1994	tot	en	met	nu.	Dat	gebeurt	in	drie	
delen, elk deel gekoppeld aan een van de drie besturen die elkaar 
afgewisseld	hebben.

Hoofdstuk	 5,	 tenslotte,	 gaat	 over	 de	 toekomst	 van	 het	 Bezui-
denhoutse	 herdenken.	 Zowel	 bestuursleden	 van	 de	 Stichting	
3 maart ’45	als	mensen	van	buiten	zullen	daarop	hun	visie	geven.



HET BOMBARDEMENT 
OP BEZUIDENHOUT



Een verwoeste wijk bleef achter, maar 
het beeld van Juliana van Stolberg op het 
Louise de Colignyplein (rechts in het midden) 
bleef overeind staan (foto: Fotoburo Meyer)



O ver het bombardement op Bezuidenhout is inmiddels heel 
veel	geschreven.	Ook	Wikipedia	gaat	er	uitgebreid	op	in.5 

In	de	eerste	paragraaf	van	dit	hoofdstuk	wordt	niet	geko-
zen voor een herhaling van zetten, maar voor het geëngageerde ver-
haal	van	Piet	van	der	Eijk,	oud-journalist,	die	als	kind	het	inferno	
heeft	meegemaakt	 en	die	 de	noodzaak	 van	het	 herdenken	bena-
drukt.	In	de	tweede	paragraaf	worden	de	meest	actuele	cijfers	met	
betrekking	tot	slachtoffers	en	schade	gegeven.

STEEDS MINDER GETUIGEN VAN 
BOMBARDEMENT – HERDENKEN MÓÉT

PIET VAN DER EIJK

Het aantal getuigen van het Bezuidenhout-bombardement die nog 
leven,	slinkt	steeds	sneller.	Het	zijn	immers	tachtigplussers,	waarbij	
komt	dat	hun	geheugen	er	ook	niet	beter	op	wordt.	Al	moet	gezegd:	
bij	wie	getuige	was	is	het	voor	altijd	in	het	geheugen	gegrift:	zo’n	
heftige	gebeurtenis	maak	je	immers	maar	één	keer	mee.	Sommige	
waren	in	één	klap	–	nou	ja,	honderden	klappen	–	een	ouder	kwijt,	
hun	ouders	kwijt,	broer	of	zus,	hun	vriendje,	hun	huis,	hun	straat,	
hun	wijk,	 hun	kerk,	 hun	 club	 –	 alles	 –	 soms	hun	 leven.	Hoewel,	
sommigen:	er	waren	meer	dan	vijfhonderd	doden,	de	precieze	cij-
fers	staan	elders	en	zullen	nog	erger	blijken.

Ik	–	86	nu	–	was	erbij,	zij	het	meer	oor-	dan	ooggetuige,	gelukkig.	
Geen	 echt	 slachtoffer,	wel	 vluchteling,	want	wij	maakten	 ons	 zo	
snel	mogelijk	uit	de	voeten	na	de	verwoesting.	We	woonden	op	de	
singel	achter	het	station	Staatsspoor,	nu	Den	Haag	Centraal.	Die	
plek	werd	niet	echt	getroffen,	al	had	mijn	opa	op	diezelfde	singel	
al	eens	eerder	een	bom	voor	zijn	huis	gehad	en	kwam	hij	bij	zijn	
positieven	met	het	plafond	op	zijn	bed.
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Bezuidenhout,	 waar	 mijn	 leven	 zich	 afspeelde,	 was	 dichtbij	
genoeg	om	ogenblikkelijk	te	horen	en	te	zien	dat	het	ráák	was:	een	
ramp.	Het	angstaanjagende	luchtalarm,	daarna	de	enorme	knallen,	
het	onbestemde	geraas,	de	stofwolken	en	binnen	enkele	minuten	
de	vluchtelingen	die	langs	kwamen	rennen,	roepend:	‘Héél	Bezui-
denhout	ligt	plat!’	We	gingen	vanaf	het	dak	van	de	overbuurman	
kijken:	we	zagen	niet	ver	weg	een	bijna	onafzienbaar	gebied	van	
rook,	stof	en	vlammen.	De	vliegtuigen	–	Engelse	vliegtuigen	nota	
bene,	van	je	vrienden	moet	je	het	hebben	–	waren	alweer	op	hun	
terugweg	boven	zee.	 Ik	was	van	plan	die	dag	te	gaan	voetballen	
op	het	Malieveld.	Ik	wist	direct	dat	daar	niets	meer	van	zou	komen.

Bezuidenhout staat in brand, 
gezien vanaf het spoorviaduct 
richting Voorburg
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Het is allemaal herinnering, nog zeer levend, mede in stand gehou-
den,	omdat	ik	er	later	over	gelezen	en	geschreven	heb.	Misschien	
dat	 professor	 E.J.A.	 (Erik)	 Scherder,	 die	 spring-in-’t-veld	 en	 her-
sendeskundige,	 weet	 waar	 de	 scheidslijnen	 liggen:	 het	 subtiele	
verschil tussen eigen beleving en herinnering en later aangeplakte 
feiten.	Wat	hieronder	staat	weet	ik	zeker	uit	eigen	ervaring.

De	angst	was	er	al	eerder	dan	het	bombardement.	Er	waren	dat	
voorjaar onophoudelijk beschietingen op het station, om de aan-
voer	van	brandstof	te	belemmeren	die	bestemd	was	om	de	raket-
ten	te	voeden	die	richting	Londen	werden	afgevuurd.	Die	beschie-
tingen	en	incidentele	kleine	bombardementen	waren	genoeg	voor	
deze	elfjarige	om	zijn	vader	steeds	weer	te	vragen:	‘Kunnen	we	niet	
weg,	pa,	straks	krijgen	we	een	bom	op	ons	hoofd’.

‘Nee’,	 was	 steeds	 zijn	 antwoord:	 ‘we	 kunnen	 het	 huis	 niet	
zomaar	achterlaten,	dan	wordt	het	geplunderd’.	Hij	had	een	schuil-
hut	gemaakt	 in	het	pakhuis	–	we	hadden	een	kolenzaak	–	en	hij	
had	 daarvoor	 strobalen	 gebruikt.	We	 hadden	 strobalen,	 doordat	
de	prachtige,	nieuwe	vrachtauto,	een	Chevrolet	vlak	voor	de	oorlog	
voor	2700	gulden	aangeschaft,	al	jaren	eerder	door	de	Duitsers	in	
beslag	was	genomen.	Er	was	een	paard-en-wagen	voor	in	de	plaats	
gekomen.	Die	hut	moest	ervoor	dienen	het	puin	op	te	vangen	mocht	
er	een	bominslag	komen,	ook	mijn	vader	was	zich	van	het	gevaar	
bewust.

Maar	 na	 het	 Bezuidenhout-bombardement	 was	 ook	 hij	 ervan	
overtuigd	dat	we	weg	moesten,	ze	konden	immers	terugkomen	met	
hun	bommen.

We	pakten	snel	wat	spullen	en	gingen	op	weg	naar	het	Zuider-
park,	waar	familie	woonde	en	waar	we	hoopten	terecht	te	kunnen.	
We	liepen	op	de	Bierkade	–	onvergetelijk	–	toen	er	achter	ons	een	
paard-en-wagen	 kwam	 aanhobbelen.	 Mijn	 gedachte:	 ‘Ik	 vraag	
de	koetsier	of	we	mét	onze	koffers	mee	mogen’.	Het	woord	 liften	
bestond	nog	niet.	De	wagen	kwam	dichterbij,	ik	wist	direct	dat	ik	
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mijn verzoek moest inslikken: ik zag dat onder bebloede lakens 
doden	lagen,	armen	en	benen	onder	het	doek	uitstekend.	De	wagen,	
begreep	 ik	 later,	 was	 op	 weg	 naar	 het	 toenmalige	 ziekenhuis	
	Zuidwal	om	de	doden	te	bergen.

In	 de	Doldersestraat,	 bij	mijn	 tante,	was	de	 oorlog	 ineens	 ver	
weg,	 hoewel	 slechts	 enkele	 kilometers	 verwijderd	 van	 de	 plek	
waar	 nu	 vernieling	 en	 chaos	 heersten.	Met	 hele	 straten	 in	 puin,	
met	de	vele	doden,	de	gewonden,	de	vluchtelingen,	de	wanhopigen,	
het	verdriet	en	de	verbijstering.	 Ik	ging	gewoon	weer	spelen	met	
nieuwe	vriendjes.	We	vonden	er	de	kop	van	een	hond,	de	rest	opge-
geten	besefte	ik.	Hond,	in	Korea	een	lekkernij,	maar	voor	hier	was	
hond	eten	iets	bijna	onbestaanbaars.	Al	werden	er	ook	wel	katten	
gegeten,	vanwege	de	kinderen	dakhazen	genoemd,	dat	klonk	min-
der	dichtbij.

Er	zijn	nog	altijd	velen	–	misschien	weinigen	–	die	het	allemaal	veel	
erger	hebben	meegemaakt.	De	drama’s	die	zich	afspeelden	 in	de	
eerst	zo	gezellige	wijk	waren	zonder	tal:	het	huis	ingestort	en	zelf	
ternauwernood	 ontkomen,	 de	 buurman	 die	men	 ineens	 dood	 op	
straat zag liggen, de kinderen, ’s morgens nog voor het bombar-
dement	door	hun	ouders	naar	familie	gestuurd,	die	vanuit	de	verte	
moesten	toezien	dat	er	alleen	maar	rook	en	stof	heersten	op	de	plek	
die	zij	zojuist	verlaten	hadden,	inclusief	hun	ouders.

Een	 ‘vergissingsbombardement’	 heet	 het	 nu:	 zelden	 is	 er	 een	
vergissing	gemaakt	met	zulke	gevolgen.	Het	verhaal	wil	dat	er	bij	
de	planning	een	fout	is	gemaakt	met	de	coördinaten	waardoor	de	
vliegers	verkeerd	geïnstrueerd	werden.	De	bommen	hadden	meer	
richting	het	Haagse	bos	afgeworpen	moeten	worden.	Er	is	veel	over	
gepubliceerd,	over	die	fout,	maar	ook	over	andere	mogelijke	oorza-
ken,	inclusief	de	nodige	complottheorieën.

Het	 is	 van	het	 begin	 af	 aan	 allemaal	 vastgelegd,	 drama’s	 ten	
top,	steeds	meer	verdwijnend	in	de	nevelen	van	de	tijd,	geleidelijk	
aan,	maar	onverbiddelijk.	Vandaar	dat	herdenken	nuttig	en	nodig	
is:	vrijheid	en	blijheid	zijn	niet	vanzelfsprekend,	dat	is	wat	de	jeugd	
moet	meekrijgen.
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De	eerste	herdenking	van	de	 ramp,	 te	midden	van	nog	altijd	het	
puin,	herinner	ik	mij	niet,	maar	is	fotografisch	vastgelegd.	Het	geeft	
een van de navrantste beelden die men als betrokkenen onder ogen 
kan	 krijgen.	 Je	 kunt	 de	 puinzooi	 nog	 overal	 zien,	 zoals	 ook	 van	
mijn	 Sint-Nicolaasschool	 in	 de	Mariastraat	 en	 de	 zwaar	 bescha-
digde	 kerk	 aan	de	Bezuidenhoutseweg,	waar	wij	 in	 de	maanden	
voor	het	bombardement	schuilden	na	dat	gierende	luchtalarm.	Op	
het	 ogenblik	 van	de	aanval	was	 er	 allang	geen	 school	meer,	 het	

De verwoeste Onze-Lieve-
Vrouw van Goede Raadkerk 
vanaf de Mariastraat gezien
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was	hongerwinter	en	iedereen	probeerde	alleen	maar	te	overleven.	
Zoals	 dat	 kleine	meisje	 uit	 het	Benoordenhout,	 dat	 direct	 na	 het	
bombardement	door	het	puin	op	weg	was	gegaan	naar	het	veilige	
Voorburg.	Zij	zou	later	mijn	vrouw	worden,

Een	dood	paard	op	de	Bezuidenhoutseweg	werd	met	lange	mes-
sen	aan	stukken	gesneden,	wat	een	buitenkans.

Zoveel	jaar	later	durf	ik	ermee	voor	de	draad	te	komen:	ik	voelde	
bij	alle	angst,	ontreddering	en	meeleven	 toch	een	spiertje	 triomf,	
want	 ook	het	Bosbad	 in	Bezuidenhout	was	 zwaar	getroffen.	Een	
geluk	bij	een	ongeluk,	vond	ik	stiekem:	ik	moest	er	leren	zwemmen	
bij	een	beul	van	een	badmeester,	en	aan	weinig	dingen	had	ik	zo’n	
hekel	als	aan	zwemmen.	Ook	het	 zwembad	was	natuurlijk	dicht,	
maar	na	de	oorlog,	 zo	wist	 ik,	 zou	de	gehate	 zwemles	weer	wor-
den	opgevat.	Maar	nu	kon	dat	niet,	er	was	immers	geen	zwembad	
meer …	Later	leerde	ik	zwemmen	met	vriendjes	in	het	water	aan	de	
Binckhorsthaven,	zonder	zwemmeester.

Wanneer nu de televisie beelden laat zien van bombardementen in 
bijvoorbeeld	Syrië	en	zij	tonen	totaal	verwoeste	straten,	gaan	niet	
zelden	–	voor	het	laffe	wegzappen	–	de	gedachten	terug	naar	wat	
Bezuidenhout is overkomen: de grootste ramp uit meer dan zeven-
honderd	jaar	Haagse	geschiedenis.

Iets	om	nooit	te	vergeten,	iets	wat	nooit	vergeten	mág	worden.	
Daarvoor	zijn	de	herdenkingen.
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SLACHTOFFERLIJST NA DIEPGAAND 
 ONDERZOEK GEACTUALISEERD

Het door het bombardement op Bezuidenhout veroorzaakte leed 
kan	onder	meer	worden	uitgedrukt	in	de	kille	cijfers	van	slachtof-
fers	en	schade.	Maar	lang	niet	alle	cijfers	zijn	nauwkeurig.	Nieuw	
onderzoek	van	de	Stichting	WO2	Sporen	levert	een geactualiseerde	
lijst	op	van	532	namen	van	mensen	van	wie	zeker	is	dat	zij	zijn	over-
leden	als	gevolg	van	het	bombardement.6

Als de verzetsbladen De Waarheid en Het Parool voor het eerst 
berichten	over	het	bombardement,	onthouden	zij	zich	bewust	van	
speculatie	over	de	precieze	omvang	van	het	aangerichte	leed.	Naar-
mate	de	 tijd	 verstrijkt,	wordt	daarover	 vanzelf	meer	bekend.	Een	
halve	eeuw	na	de	gebeurtenis	bevat	het	boek	3 maart Bezuidenhout 
de	volgende	berekening	voor	de	wijk:
•	510 doden
•	230	zwaargewonden
•	3.300	getroffen	woningen
•	1.200	zwaar	beschadigde	woningen
•	5 vernielde kerken
•	9 scholen in puin
•	10	openbare	gebouwen	vernietigd
•	290	bedrijven	‘onthuisd’.7

Voor	een	deel	zijn	die	cijfers	onomstreden	en	eenvoudig	vast	te	stel-
len,	maar	dat	geldt	niet	voor	alle	getallen.	De	meeste	schade-	en	
	verliescijfers	dateren	van	kort	na	de	ramp	en	zijn	 later	niet	bijge-
steld	of	geverifieerd.	De	reden	daarvoor	is	eenvoudig:	het	opruimen	
van	het	puin	en	de	wederopbouw	van	de	wijk	hebben	de	hoogste	
prioriteit!
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Uiteraard	wordt	wel	zo	goed	en	zo	snel	mogelijk	geregistreerd	wie	
er	bij	het	bombardement	om	het	leven	zijn	gekomen.	De	registratie	
vertoont echter gebreken en in de moeilijke omstandigheden van 
die	 tijd –	veel	slachtoffers,	ook	van	eerdere	 luchtaanvallen,	vaak	
moeilijk	herkenbare	of	terug	te	vinden	lichamen,	overvolle	zieken-
huizen,	gevluchte	en	lastig	te	traceren	nabestaanden			enzovoort	–	
is	het	een	hele	opgave	zekerheid	te	bieden.	Om	een	idee	te	geven:	
bij	de	luchtaanvallen	die	van	21	februari	tot	en	met	2	maart	1945	
plaats	vinden,	 vallen	 minimaal	 140	 slachtoffers	 en	 nog	 eens	
152 Hagenaars	sterven	in	die	periode	de	hongerdood.	Na	3	maart	
komen	hier	451	doden	door	verhongering	en	30	slachtoffers	van	
bominslagen	bij.

De	 belangrijkste	 bron	 voor	 het	 aantal	 dodelijke	 slachtoffers	 vor-
men	de	processen-verbaal	en	lijkschouwingsrapporten	die	door	de	
Luchtbeschermingsdienst,	de	politie	en	andere	officiële	instanties	
direct	na	de	ramp	worden	opgemaakt.	Op	basis	van	die	documen-
ten,	 aangevuld	met	 informatie	 van	 nabestaanden	 van	 niet	 gere-
gistreerde	slachtoffers,	stelt	de	Stichting	3	maart	 ’45	 in	1995	een	
geactualiseerde	slachtofferlijst	samen.	Om	die	lijst	zo	nauwkeurig	
mogelijk	te	maken,	gaat	de	stichting	in	2016	een	samenwerkings-
verband	aan	met	de	Stichting	WO2	Sporen,	die	diepgravend	onder-
zoek	doet	naar	oorlogsslachtoffers	in	Nederland.

Naast	 lopende	onderzoeken	naar	slachtoffers	in	Duitse	concentra-
tiekampen	 is	 de	Stichting	WO2	Sporen	 in	 2016	 een	 groot	 onder-
zoek	begonnen	naar	alle	slachtoffers	van	de	oorlog	 in	Den	Haag.	
Met  betrekking	 tot	 de	 slachtofferlijst	 van	 het	 bombardement	 op	
Bezuidenhout	gaan	de	onderzoekers	van	de	Stichting	WO2	Sporen	
door	middel	van	archiefonderzoek	nauwgezet	na	of	het	 inderdaad	
gaat	om	slachtoffers	van	het	bombardement	en	of	er	ook	slachtoffers	
op	de	 lijst	 ontbreken.	Daarvoor	worden	alle	beschikbare	bronnen	
geraadpleegd.	Reden	voor	 twijfel	 zijn	onder	meer	dat	er	 in	de	 tijd	
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van	 het	 bombardement	 ook	 slachtoffers	 van	 de	 hongerwinter	 en	
van	eerdere	bombardementen	in	de	mortuaria	zijn	beland.	De twee	
grootste	mortuaria	in	die	tijd	–	speciaal	ingericht	in	verband	met	het	
bombardement	 van	3	maart	 1945	 –	 zijn	 een	 schoolgebouw	naast	
Ziekenhuis	 Zuidwal	 en	 Badhuis	 Voorburg.  Ook	 de	 slachtoffers	
die	 –	 soms	veel	 later	 –	 onder	het	 puin	 van	Bezuidenhout	worden	
teruggevonden, zijn niet allemaal als gevolg van het bombardement 
op	3 maart	om	het	leven	gekomen. Dat	geldt	tevens	voor	sommige	
doden	die	terecht	zijn gekomen	in	het	massagraf	voor	slachtoffers	
van	het		bombardement.

De namen van de slachtoffers 
zijn door basisschoolleerlingen 
op bordjes geschreven, zodat 
die in het openbaar te lezen 
zijn (foto: 2020)



Bijna	drie  jaar	onderzoek	resulteert	uiteindelijk	 in	een	bijgestelde	
lijst.	 Er	 is	 nu	 van	 532	 mensen	 vastgesteld	 dat	 zij	 om	 het	 leven	
zijn	gekomen	door	het	bombardement	van	3	maart	1945.	Op	deze	
lijst	–	die	in	dit	boek	is	opgenomen	–	staan	ook	de	namen	van	de	
15 slachtoffers	die	vallen	als	een	gelanceerde	V2	in	de	nacht	van	
3 op	4	maart	1945	boven	de	wijk	neerstort.



GEDENKEN, 
EEN MENSELIJKE 

BEHOEFTE



De 3-maartkaars is een belangrijk 
objet de mémoire bij de herdenkingen



LIEUX DE MÉMOIRE

Z olang	 er	 mensen	 zijn,	 wordt	 er	 herdacht.	 Al	 vroeg	 in	 de	
evolutie	van	homo	sapiens	is	er	het	besef	van	de	dood	als	
onomkeerbaar	gebeuren.	De	geliefde	 is	weg,	voorgoed,	en	

er	is	verdriet.	De	dode	wordt	niet	zomaar	achtergelaten.	Hij	wordt	
begraven.	Of	gecremeerd.	Er	vindt	 een	 ritueel	plaats.	Soms	wor-
den	er	grafgiften	meegegeven.	Herdenken	is	diep	in	de	menselijke	
genen	gekrast.8

Mensen	hebben	een	diep	besef	van	tijd	en	daarmee	scherp	zicht	
op	hoe	het	 leven	verloopt.	Hoogte-	 en	dieptepunten	markeren	de	
levensloop: de geboorte, de eerste glimlach van een kind, het slagen 
voor	een	examen	of	het	winnen	van	een	wedstrijd,	het	huwelijk,	het	
intrekken	 in	een	nieuwe	woning,	het	winnen	van	een	grote	prijs,	
het uitgeven van het eerste boek, het ontvangen van een onder-
scheiding, het verbreken van een verloving, scheiding, de dood van 
geliefden	enzovoort.	Al	die	momenten	kunnen	herdacht,	gevierd	of	
betreurd	worden.	Op	de	eerste	plaats	gebeurt	dat	 in	de	besloten-
heid	van	de	familie,	vaak	in	aanwezigheid	van	genodigden,	zoals	
vrienden	en	kennissen.	Het	gaat	dan	om	petits lieux de mémoire, 
kleine	plekken	van	herinnering.	Klein,	omdat	het	niet	in	het	open-
baar,	maar	achter	de	voordeur	plaatsvindt.	Er	zijn	altijd	petits objets 
de mémoire bij betrokken, kleine objecten van herdenking: ringen 
die	 uitgewisseld	worden,	 de	 bruidstaart	 die	 aangesneden	wordt,	
een bloem in het knoopsgat, cadeaus die men in ontvangst neemt, 
het	glas	dat	geheven	wordt,	de	ring	die	men	de	dode	afneemt	en	
zorgvuldig	bewaart,	bloemblaadjes	die	op	de	kist	worden	gestrooid	
enzovoort.	En	er	vinden	rituele handelingen plaats, van elkaar kus-
sen	of	de	hand	geven	tot	en	met	het	omhoogtillen	van	het	bruids-
paar	begeleid	door	het	‘Zij	leven	hoog!’	en	het	strooien	van	zand	op	
de	kist	als	teken	van	afscheid.	Tenslotte	zijn	er	de	woorden om dit 
alles	te	duiden,	van	een	heel	simpel	‘Gefeliciteerd’	tot	en	met	toe-
spraken	en	afscheidsredes	bij	het	graf.	Kort	gezegd:	herdenken	van	
belangrijke momenten in een levensgeschiedenis krijgt vorm door 
objecten,	rituelen	en	tekst	op	een	bepaalde	plek.



EEN BOMBARDEMENT OM NOOIT TE VERGETEN32

Dus:	 objecten, rituele handelingen en duidende woorden zijn de 
drie	pijlers	onder	het	gebeuren	dat	we	‘herdenken’	noemen.

GEDEELDE ERVARINGEN

Mensen	maken	buiten	de	 familie	ook	deel	uit	van	een	wijk,	 stad	
of	 land.	Die	hebben	ieder	hun	eigen	geschiedenis,	eveneens	door	
hoogte-	 en	 dieptepunten	 gemarkeerd.	 Er	 is	 dan	 sprake	 van	 col-
lectieve,	gedeelde	ervaringen.	Hoe	sterker	die	zijn,	hoe	eerder	die	
tot	 gezamenlijke	 herdenkingen	 of	 vieringen	 aanleiding	 geven.	 In	
allerlei	 gradaties.	 Enkele	 voorbeelden	 zijn:	 de	 stichting	 van	 het	
Koninkrijk	 der	 Nederlanden	 (1813),	 de	 verjaardag	 van	 koningin	
Wilhelmina op 31 augustus, die van koningin Juliana op 30 april, 
Koningsdag,	Oud	en	Nieuw	enzovoort.

Dramatische	 gebeurtenissen	 worden	 misschien	 wel	 het	 eerst	
en	het	sterkst	herdacht:	de	Tweede	Wereldoorlog	met	op	4	mei	de	
doden	 en	 op	 5	mei	 de	 bevrijding,	 de	 Joodse	 slachtoffers	 van	 de	
Holocaust	op	26	januari,	de	slag	om	Ypenburg	op	10	mei	1940,	het	
bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 en dat op het Bezui-
denhout	op	3	maart	1945.

Bij	 collectief	 gedeelde	 ervaringen	 gaat	 het	 om	 herdenken	 op	
grandes lieux de mémoire, grandes objets de mémoire, bijbehorende 
rituelen	en	woorden	die	duiden.

HERDENKEN ROND 
PETITS OBJETS DE MÉMOIRE

Beide vormen van herdenken, de kleine en de grote, zijn van toe-
passing	op	het	bombardement	op	Bezuidenhout.	De	herdenkings-
geschiedenis	 is	 zonder	 twijfel	 met	 de	 kleine	 vorm	 begonnen.	
Achter	 de	 voordeur.	 Voor	 ‘buitenstaanders’	 onzichtbaar.	 Hoeveel	
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nabestaanden zullen in het eerste jaar na het bombardement niet 
stilgestaan	 hebben	 bij	 familieleden	 die	 bij	 die	 ramp	 omgekomen	
zijn, bij dierbare bezittingen die in de vuurzee verloren zijn gegaan 
of	het	huis	dat	ze	voorgoed	aan	de	vlammen	prijs	hebben	moeten	
geven?	Hoeveel	van	hen	zullen	zich	niet	boven	foto’s	gebogen	heb-
ben?	 Voorwerpen	 van	 dierbaren	 in	 hun	 handen	 hebben	 gehad?	
Hun  graven	 bezocht?	 Er	 bloemen	 gelegd?	 Er	 in	 stilte	 hebben	
gestaan?	Er	hebben	gebeden?

De brief van 12 maart 1945 
en het persoonsbewijs 
van Tiny Neefjes-De Roos 
blijft een waardevolle 
herinnering voor dochter 
Ada Rieke-Neefjes9
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‘Kleine	herdenkingen’	dus	rond	petits objets des mémoire, meestal 
foto’s.	Soms	komt	een	petit objet de mémoire	letterlijk	aangewaaid,	
zoals	in	het	treffende	voorbeeld	dat	Herman	Rosenberg	beschrijft	
in Het Binnenhof	van	3	maart	1990,	vijfenveertig	jaar	na	dato:

Ontroerend	 is	 het	 gedicht	 dat	 een	 vrouw	uit	Rotterdam	op	
4 maart	maakt.	Zij	vond	op	het	platte	dak	van	haar	huis	een	
losse,	 half	 verbrande	bladzijde	uit	 een	dichtbundel	 die	met	
de	 gigantische	 rookwolken	 van	 het	 brandende	 Bezuiden-
hout	 naar	 Rotterdam	 gedreven	was.	 De	 vrouw	 doorzag	 de	
 tragische boodschap van het geschroeide papier:

O diep ellendig, angstenvol
Den Haag
Wij zien het sterven van uw
schoon maar vaag,
Doch voelen in uw hart ons
eigen wonden.

Wij grepen ’t fladd’rend blad
ons toegezonden
En lazen in een rand van
walm en zwart
Niet het gedicht, maar de
sprakeloze smart.

Een aangrijpend petit objet de mémoire is het speelgoedpoppetje van 
Boem	van	Ravenswaaij.10	Op	de	dag	van	het	bombardement	is	hij	
tien	jaar.	Tijdens	de	herdenking	in	2015	vertelt	hij:	‘Mijn	vader	was	
net	twee	maanden	terug.	Hij	had	in	een	kamp	gezeten,	omdat	hij	
als	arts	weigerde	de	nazi’s	te	helpen.	Ik	weet	het	nog	als	de	dag	van	
gisteren,	bijna	alle	gewonden	en	doden	werden	bij	ons	gebracht’.	
Het	 inferno	wordt	 te	heftig.	Boem	en	zijn	vader	moeten	vluchten.	
Een	dag	later	gaat	Boem	terug	naar	het	door	vuur	verwoeste	huis	

De zogenaamde Stolperstein 
(struikelsteen) die de Duitse 
kunstenaar Gunter Demnig 
in 2019 in een Bezuidenhouts 
trottoir plaatst is in heel 
Europa een bekend objet 
de mémoire voor Joodse 
slachtoffers van oorlogsgeweld
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om	wat	 spulletjes	 op	 te	 halen.	Hij	 vindt	 onder	 andere	 zijn	 speel-
goedpoppetje	 terug,	 zwartgeblakerd.	 Dit	 ‘aandenken’	 staat	 nog	
altijd	bij	hem	in	huis.

Indrukwekkend	is	het	verhaal	van	Hans	Ouwerkerk.11 Als drieja-
rig	kind	maakt	hij	het	bombardement	mee.	Bij	het	vallen	van	de	
bommen	verlaten	ze	het	huis.	Vader	wordt	al	snel	dodelijk	getroffen	
door	een	bomscherf.	Hansje	wordt	plotseling	weggeblazen	en	roept	
vijftig	meter	 verderop:	 ‘Mama,	 ik	 heb	 geen	 armpje	meer!’	Geluk-
kig	wordt	hij	door	dokter	Gestel	vliegensvlug	naar	Antoniushove	
gebracht	 en	worden	 er	medicijnen	 tegen	 tetanus	 toegediend.	 Hij	
komt	er	doorheen,	wél	met	blijvend	letsel.	Als	Hans	tijdens	zijn	toe-
spraak	in	2018	in	de	Christus	Triumfatorkerk	op	die	dramatische	
dagen in maart 1945 terugblikt en een dameshandtas toont, zegt 
hij	onder	andere	het	volgende:	‘Misschien	moet	ik	eerst	nog	zeggen,	

Boem van Ravenswaaij 
(links) legt samen met de 
vertegenwoordiger van 
de Britse ambassade een 
krans van rode klaprozen, 
Brits symbool voor 
oorlogsslachtoffers
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dat	ons	huis	totaal	verwoest	was	en	dat	al	onze	bezittingen	verloren	
zijn	gegaan.	Mijn	moeder	is	daags	na	het	bombardement	nog	weer	
naar	huis	gelopen	om	te	zien	wat	er	nog	van	over	was.	Bovenaan	de	
eerste trede van de granieten trap vond ze deze handtas met daarin 
haar	 zilveren	 poederdoos,	 die	 ze	 als	 huwelijkscadeau	 van	 mijn	
vader	had	gekregen’.	Onnodig	te	zeggen	dat	dit	bijzondere	objet de 
mémoire voor de nabestaanden geladen is met diepe betekenis en 
intense	emotie.

Wim	Mertens	vertelt	op	zondag	4	maart	2018	in	het	Koninklijk	Con-
servatorium	het	volgende	verhaal	over	zijn	schoonmoeder,	Threes	
Mulder.	Kort	vóór	het	bombardement	is	zij	met	haar	vriendin	Alida	
op	 hongertocht	 in	 Friesland,	 op	 fietsen	met	 houten	 banden.	 Op	
2	maart	1945	keren	ze	huiswaarts,	naar	Bezuidenhout.	De	moei-
zame	terugtocht	neemt	enkele	dagen	in	beslag.	Wat	 treft	Threes	

Hans Ouwerkerk legt samen met 
zijn kleindochter bloemen bij de 
herdenking in 2018
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aan	als	ze	eindelijk	‘thuis’	is?	Een	verbrand	hoekhuis!	De tweede	
verdieping	en	de	zolderetage	zijn	helemaal	weggevaagd.	Tijdens	
haar verdere leven vertelt ze over deze verschrikkingen zo goed als 
niets.	Wél	over	het	verzet:	ze	is	koerierster.	In	oktober	2007	over-
lijdt	 ze.	Mertens:	 ‘Kort	na	haar	overlijden	vonden	we	een	doosje	
met	papieren	die	duidelijk	betrekking	hadden	op	het	verzet.	Waar-
schijnlijk	was	dat	doosje	te	dierbaar	om	weg	te	gooien	en	te	pijn-
lijk	 om	 te	 openen’.	 In	 het	 doosje	 zitten	 veel	 foto’s,	 onder	 andere	
van	Maria	Burgers,	een	goede	vriendin	van	Threes	en	één	van	de	
ruim	 vijfhonderd	 slachtoffers.	 En	 namenlijsten	 van	mensen	 van	
de	 tweede	 compagnie	 der	 Binnenlandse	 Strijdkrachten,	 samen-
gesteld	uit	mensen	van	het	verzet.	‘Mijn	vrouw	Mieke	en	ik	werden	
nieuwsgierig	naar	hetgeen	Threes	in	de	oorlog	had	gedaan	in	het	
verzet.	Op	de	lijsten	uit	het	doosje	stonden	117	namen.	We	hebben	
geprobeerd	zoveel	mogelijk	van	die	mensen	te	traceren	of,	indien	

Anneleen Beek en haar 
petekind staan een moment 
stil nadat ze een bloemenhulde 
hebben gebracht tijdens de 
herdenking in 2019
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ze	waren	overleden,	hun	nabestaanden.	Eigenlijk	allemaal	met	het	
doel	 om	 iets	meer	 over	 Threes	 te	 horen,	maar	we	 hoorden	 veel	
meer.’	De	speurtocht	levert	een	schat	aan	mooie,	indrukwekkende	
en emotionele verhalen op, uitmondend in een boek over de men-
sen	van	de	Tweede	Compagnie.12

Nog een verhaal over een objet de mémoire: op 3 maart 1945 is 
Anneleen	Beek	één	jaar	oud.	De	eerste	bommen	vallen.	Vader	is	op	
z’n	werk.	Moeder	en	Willy,	een	jongeman	die	bij	de	familie	onderge-
doken is, verlaten het huis aan de Adelheidstraat met Anneleen in 
de	kinderwagen.	Moeder	wordt	door	de	luchtdruk	tegen	de	grond	
gegooid.	Willy	pakt	Anneleen	onmiddellijk	uit	de	kinderwagen	en	
probeert	haar	in	veiligheid	te	brengen.	Het	is	aardedonker	en	men	
raakt	elkaar	kwijt.	Pas	enkele	dagen	later	komt	Anneleen,	dankzij	
Willy,	weer	boven	water.	Ongedeerd!	Er	raakt	nóg	iets	zoek:	moe-
ders	familiering.	Anneleen:	‘Dit	verhaal	wordt	nog	altijd	verteld	in	
onze	familie.	Een	symbool	van	het	doorgeven	daarvan	is	de	familie-
ring van mijn moeder die in de puinhopen van ons huis gevonden 
is.	Mijn	moeder	droeg	deze	ring	altijd	en	ik	heb	hem	van	haar	geërfd	
en	met	 liefde	gedragen.	 Inmiddels	 heb	 ik	 de	 ring	 aan	mijn	pete-
kind	gegeven.	Zij	vertelt	het	door	aan	haar	kinderen.	Zo blijft	onze	
 herinnering aan het bombardement op het Bezuidenhout levend en 
blijft	Willy	deel	uitmaken	van	onze	familiegeschiedenis!’13

Een bijzonder objet de mémoire is de replica van een glas-in-lood-
raam	in	de	kapel	van	de	Onze-Lieve-Vrouw	van	Goede	Raadkerk	
aan	de	Bezuidenhoutseweg.	Een	familie	uit	Bezuidenhout	schenkt	
dit	raam	in	2019	en	creëert	daarmee	een	‘herinneringsobject’	dat	
niet strikt persoonlijk meer is: voor ieder die de kapel bezoekt kan 
het glas immers aanleiding zijn het verhaal dat eraan ten grondslag 
ligt	tot	zich	door	te	laten	dringen.14	Dat	gaat	als	volgt:	Hansje	van	
der	Ven,	toentertijd	twee	jaar	oud,	komt	om	bij	het	bombardement.	
Met	 hem	 zijn	 kinderjuf	 Riet.	 Zijn	 ouders,	 Frans	 van	 der	 Ven	 en	
Aneta	Diepenbrock,	zijn	kapot	van	verdriet	en	laten	ter	herinnering	
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aan	Hansje	in	1946	een	glas-in-loodraam	maken.	Het	komt	in	hun	
woonhuis	aan	de	Wassenaarseweg	te	hangen.	Het	raam,	geïnspi-
reerd op het schilderij Schutzengel	van	Wilhelm	von	Kaulbach,	 is	
rijk	aan	symboliek.	Bovenin	bevindt	zich	het	familiewapen.	Er	zijn	
zeven	engeltjes	afgebeeld.	Die	symboliseren	de	zeven	kinderen	van	
de	familie	Van	der	Ven:	Frans,	Ewald,	Lidwien,	Docita,	Angeta,	Rob-
bert	en	Hansje.	Van	deze	zeven	wordt	er	één	‘gehaald’.	De	zes	val-
lende	roosjes	zijn	de	overgebleven	broertjes	en	zusjes	van	Hansje.	
Later	zijn	er	twee	roosjes	bij	geschilderd.	Die	staan	voor	de	broer-
tjes	Philip	en	Erik	die	nog	geboren	zouden	worden.	Onderin	staan	
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enkele	versregels	uit	een	gedicht	van	Guido	Gezelle:	‘O	Engelken,	
dat	weggevlogen	den	hemel	bly	zyt	ingetogen.	Ach bid	voor	ons	die	
U	zoo	minden	tot	wy	U	bly	daar	wedervinden’.

HERDENKINGSMONUMENTEN

Terug	naar	de	herdenking	van	het	Bezuidenhoutse	bombardement.	
Dat	is	geen	herdenking	achter	de	voordeur	rond	een	petit objet de 
mémoire,	maar	het	is	er	een	van	de	‘grote	soort’.	Het	gaat	hier	om	
een collectieve gebeurtenis en een gezamenlijke ervaring van men-
sen	die	de	ramp	hebben	meegemaakt	of	van	hun	nabestaanden	die	
er	veel	van	hebben	meegekregen.	In	die	herdenking	op	de	eerste	

Robbert van der Ven, een 
van de broers van Hansje, 
legt in 2019 een krans, 
samen met locoburgemeester 
Caroline Klaver-Bouman van 
de gemeente Wassenaar
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zondag van maart komen geschiedenis, grande lieu de mémoire, 
grande objet de mémoire,	rituelen	en	woorden	samen.	De	geschie-
denis is overbekend, plaats van herdenken is de ruimte rond het 
monument van Juliana van Stolberg, rituelen bestaan bijvoorbeeld 
uit	het	ontsteken	van	een	kaars	of	het	leggen	van	een	krans	of	bloe-
men	en	er	zijn	woorden,	een	gedicht	of	een	verhaal,	om	te	duiden.

Grandes objets de mémoire en grandes lieux de mémoire vallen nood-
zakelijk	 samen:	 herdenkingsmonumenten	 moeten	 zich	 érgens	
bevinden.	 Bezuidenhout	 kent	 inmiddels	 verschillende	 herden-
kingsplekken	 met	 bijbehorende	 monumenten.	 Voorburg,	 dat	 op	
3 maart 1945 veel vluchtende mensen opvangt, is er ook enkele 
rijk.	In	deze	paragraaf	worden	al	die	monumenten	beschreven	en	
in	beeld	gebracht.	Zo	kan	er	 in	de	hoofdstukken	daarna,	die	van	
de eigenlijke geschiedenis van het herdenken, eenvoudig op terug-
gegrepen	worden.

Eerst	 worden	 de	 monumenten	 in	 Bezuidenhout	 besproken.	
Daarna	 volgt	 een	 beschrijving	 van	 twee	monumenten	 buiten	 de	
wijk:	 de	 herdenkingsplek	 op	 de	 Algemene	 Begraafplaats	 aan	 de	
Kerkhoflaan	en	de	plaquette	in	het	hoofdbureau	van	de	brandweer	
aan	de	Dedemsvaartweg.	Tenslotte	wordt	aandacht	besteed	aan	de	
monumenten	in	Voorburg.

‘Moeder des Vaderlands’

Het	oudste,	meest	bekende	en	centraal	 in	de	wijk	gelegen	monu-
ment,	is	dat	voor	Juliana	van	Stolberg	(1506-1580),	de	moeder	van	
Willem	van	Oranje.	Het	wordt	opgericht	op	het	Louise	de	Coligny-
plein	en	op	23	april	1930	door	prinses	Juliana	onthuld	ter	gelegen-
heid	 van	 haar	 achttiende	 verjaardag.	 Beeldhouwer	 is	 Bon	 Ingen	
Housz	(1881-1953)	en	de	architect	is	Dirk	Roosenburg.	In	het	reliëf	
wordt	Juliana	van	Stolberg	omringd	door	vijf	zonen.	Vier	daarvan	
sneuvelden in de strijd voor de bevrijding van de Nederlanden 
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tijdens	de	Tachtigjarige	Oorlog.	Tel	daarbij	op	dat	het	monument	
door het Bezuidenhoutse bombardement slechts licht beschadigd 
raakt,	 maar	 verder	 intact	 blijft.	 Daarmee	 symboliseert	 het	 nóg	
sterker	thema’s	als	vrijheid,	overleven	en	wederopbouw.	Dus	vindt	
vanzelfsprekend	rond	dát	monument,	te	midden	van	puinhopen	en	
grote	lege	plekken,	de	eerste	herdenking	van	3	maart	1946	plaats.

Daarbij	 is	 de	 Engelse	 ambassadeur	 Nevil	 Bland	 aanwezig.	
Niet  vanzelfsprekend:	 de	 Britten	 hebben	 immers	 Bezuidenhout	
gebombardeerd!	 Hij	 zegt:	 ‘De	 bijeenkomst	 was	 in	 geen	 enkel	
opzicht anti-Brits, maar alleen een natuurlijke uiting van mede-
leven	met	de	betrokkenen’.	Met	die	eerste	herdenking	begint	een	
	traditie.		Mensen	komen	vanaf	nu	regelmatig	samen	om	de	slacht-
offers	van	het	bombardement	 te	herdenken,	eerst	om	de	vijf	 jaar,	
vanaf	1994	elk	jaar.

Het monument van Juliana 
van Stolberg na de herdenking 
in 2018
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De	‘Moeder	des	Vaderlands’	wordt	in	1954	verplaatst	naar	de	hoek	
Koningin	Marialaan-Juliana	van	Stolberglaan.	De	Koningin	Maria-
laan,	voorheen	Amalia	van	Solmsstraat,	wordt	dankzij	de	lege	plek-
ken	 vanwege	 het	 bombardement	 breder	 aangelegd	 en	 krijgt	 een	
groener	karakter	dan	andere	straten.	Daardoor	ontstaat	een	ruime	
plek	om	te	gedenken.	Door	heel	de	herdenkingsgeschiedenis	heen	
blijft	het	monument	centrum	van	herinnering,	een	lieu de mémoire 
bij	uitstek.	Het	gedenkteken	is	in	het	schooljaar	2017-2018	geadop-
teerd	door	Liduina	basisschool.	Wat	houdt	die	adoptie	in?	Melanie	
Holleman, directeur van de school, legt het uit:

Het	is	natuurlijk	niet	niks	wat	er	op	3	maart	1945	gebeurd	
is.	 Niet	 alleen	 het	 Juliana	 van	 Stolbergmonument,	 maar	
ook	ons	gebouw	is	als	door	een	wonder	gespaard	gebleven.	
De plaquette	voor	de	deur	vermeldt:	‘De	school	hield	stand’.	
Dat	 schept	 al	 een	 bijzondere	 band.	De	wijk	 Bezuidenhout	
en	onze	school	hebben	een	 rijke	geschiedenis.	 In	aanloop	
naar	 de	 jaarlijkse	 herdenking	 besteden	we	 in	 groep	 7	 en	
8	tijd	aan	de	lokale	geschiedenis.	De	kinderen	denken	met	
ons	mee	over	het	belang	van	herdenken.	Hierdoor	weten	ze	
wat	er	is	gebeurd	en	hoe	belangrijks	het	is	om	in	vrijheid	te	
kunnen	 leven.	 Tijdens	 de	 jaarlijkse	 herdenking	 leggen	 zij	
namens	de	scholen	in	Bezuidenhout	een	krans.	Dan	komen	
zij	in	contact	met	overlevenden	of	hun	verhalen.	De	animo	
om	hieraan	mee	 te	mogen	doen	 is	hoog,	zowel	bij	de	 leer-
krachten	als	bij	onze	kinderen.	Niet	voor	niets	spreken	we	
steeds	over	‘ons’	monument.
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Even een kleine zijsprong: het project Adopteer een monument is een 
initiatief van de Stichting Februari 1941 en bestaat al vanaf 1985. Nu is het 
een belangrijk onderwijsproject van het Nationaal Comité 4 en 5 mei in 
samenwerking met de Oorlogsgravenstichting en mede mogelijk gemaakt 
door het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (Vfonds). 
Met toegespitst lesmateriaal en participatie in herdenkingen wordt een 
band gesmeed tussen de leerlingen van een bepaalde school en het 
monument dat zij ‘geadopteerd’ hebben. Op die manier worden leerlingen 
zich meer bewust van het belang van vrede en vrijheid. Ook voor andere 
instellingen dan scholen bestaat de mogelijkheid een monument te 
adopteren. Dat van Juliana van Stolberg is door de Liduina basisschool uit 
Bezuidenhout geadopteerd. Bij de herdenking leggen ze een krans namens 
de scholen uit Bezuidenhout. Leerlingen van de basisscholen 

leggen samen een krans (2015)
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Plaquette Dankbaar voor opbouw

Precies	veertig	jaar	na	het	fatale	bombardement,	op	3	maart	1985,	
wordt	in	de	voorgevel	van	de	Onze-Lieve-Vrouw	van	Goede	Raad-
kerk	een	kleine	ingemetselde	plaquette	onthuld.	Die	toont	een	recht-
opstaand	zilverkleurig	kruis	boven	een	scheef	en	verroest	kruis.	De	
tekst	luidt:	‘dankbaar	1985,	voor	opbouw,	na	verwoesting	’40-’45’.	
Daarmee	wordt	de	wederopbouw	van	héél	Bezuidenhout	bedoeld.	
Voor de parochianen neemt de huidige kerk, door architect Jan van 
der	Laan	ontworpen	als	vierkante	centraalbouw	in	de	stijl	van	de	
Bossche	school,	daarbij	een	belangrijke	plaats	is.	Van	het	puin	van	
de gebombardeerde voorganger, een neogotische kruisbasiliek, is 
later	de	r.-k.	kerk	Onbevlekt	Hart	van	Maria	in	Marlot	gebouwd.

Monument van de Menselijke Vergissing

Op	4	mei	1991	wordt	het	Monument	van	de	Menselijke	Vergissing	
onthuld.	Het	staat	bij	de	net	opgeleverde	nieuwbouw	van	het	Minis-
terie	van	Sociale	Zaken	en	Werkgelegenheid,	 in	de	volksmond	al	
snel	 ‘de	Anna’	 genoemd,	 vanwege	 de	 ingang	 van	 het	ministerie	
aan	de	Anna	van	Hannoverstraat.	Op	dat	moment	bestaat	de	zoge-
naamde	Rijkskunstregeling:	1%	van	de	bouwkosten	moet	worden	
besteed	 aan	 kunst.15	Concreet	 betekent	 dat	 zo’n	 tachtig-	 tot	 hon-
derdduizend	gulden.	Tijdens	de	bouw	van	het	nieuwe	ministerie	
wordt	contact	gezocht	en	onderhouden	met	bewoners	uit	de	wijk,	in	
de	wetenschap	dat	zij	bepaald	niet	zitten	te	wachten	op	een	immens	
kantoorgebouw	om	een	ministerie	te	huisvesten.	De	behoefte	van	
een	groot	aantal	bewoners	aan	een	‘echt’	monument	ter	herinnering	
aan	het	fatale	bombardement	en	de	1%-regeling	worden	op	elkaar	
afgestemd.	Zo	ontstaat	het	idee	om	in	de	tuin	aan	de	achterkant	van	
het	nieuwe	ministerie,	die	aan	de	Schenkkade	grenst,	de	wens	van	
de	 bewoners	 in	 vervulling	 te	 doen	 gaan.	 De	 secretaris-generaal	
van	het	ministerie,	mevrouw	H.J.Th.	de	Maat-Koolen,	spreekt	in	dat	
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verband	van	het	 inlossen	van	een	 ‘ereschuld’.	Een	advertentie	 in	
het	vakblad	voor	beroepskunstenaars	levert	tientallen	reacties	op.	
De	keus	valt	op	de	bekende	Amsterdamse	kunstenares	Marijke	de	
Goey.	Eerder	maakt	zij	werken	voor	de	Rijks	Planologische	Dienst	
in	Zwolle,	het	Expeditieknooppunt	PTT	Roosendaal,	de	TH	Twente,	
een	ziekenhuis	in	Purmerend	en	het	FNV-gebouw	in	Amsterdam.	
Ze	 laat	de	Rijksgebouwendienst	en	architect	Herman	Herzberger	
weten,	dat	ze	eerst	de	plek	wil	zien.	Ze	beperkt	zich	immers	niet	tot	
één	materiaalsoort	en	wil	weten	hoe	metaal,	glas	en	fiberglas	zich	
tot	die	plek	verhouden.

Uiteindelijk	 ontwerpt	De	Goey	 het	Monument	 van	 de	Menselijke	
Vergissing	 als	 een	 abstract	 beeld.	De	 slanke	blauwe	buizen	 van	
haar schepping staan 64 graden uit het lood en symboliseren 
de	 fatale	 verwisseling	 van	 coördinaten	op	de	 vooravond	van	het	
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bombardement,	één	van	de	oorzaken	van	het	inferno	van	3	maart	
1945.	Maar	ze	kunnen	ook	geassocieerd	worden	met	de	bommen-
regen,	terwijl	bij	de	open,	omhooglopende	spiraal	gedacht	kan	wor-
den	aan	het	 vizier	 van	de	piloot.	Op	de	voet	 van	het	beeld	 is	de	
volgende	tekst	van	Judith	Herzberg	te	lezen:	‘Bijna	nooit	zie	je	een	
vogel	in	de	lucht	zich	bedenken,	zwenken,	terug’.	De	datum	3	maart	
1945	 en	 het	 in	 2000	 bijgeplaatste	 informatiebord	 leggen	het	 ver-
band	met	het	bombardement.

In	2017	wordt	besloten	 tot	een	nieuwe	 locatie	voor	het	ministerie	
in	 verband	met	 herontwikkeling	 van	 het	 gebied.	 Zo	 verhuist	 ‘de	
Anna’	naar	het	rijkskantoor	aan	het	Parnassusplein	in	Den	Haag.	
En het	Monument	van	de	Menselijke	Vergissing?	Er	zijn	gesprek-
ken gaande om het over te brengen naar een andere locatie in 
Bezuiden	hout.

Informatiebord over V2-raketten 
in Den Haag en bombardement 
3 maart 1945 bij het Monument 
van de Menselijke Vergissing
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De Stichting 3 maart ’45 heeft, in samenwerking met een groep 
wijkbewoners, in 2015 voor volwassenen en kinderen een historische 
wandelroute uitgezet. Deze voert door het getroffen gebied Bezuidenhout 
Midden. Er zijn dertien locaties, elk voorzien van een bord met foto’s 
en tekst. Die informeren de wandelaar over hoe de wijk eruitzag voor 
3 maart 1945 en wat het bombardement heeft aangericht. Met de 
smartphone kan men het locatiebord scannen en meer informatie krijgen 
over wat er gebeurd is. Op de bijbehorende website BB45.nl zijn voor 
belangstellenden nog meer foto’s, verhalen en filmpjes te zien. Fotobord 
2 van de wandelroute, bijvoorbeeld, brengt de eerste herdenking die er in 
1946 gehouden is in beeld en een eigentijdse herdenking op de plek waar 
het monument en informatiebord zich nu bevinden. De wandelroute, die in 
zekere zin langs dertien lieux de mémoire voert, kan de wandelaar zó maar 
aanzetten tot een persoonlijke manier van herdenken. 

In het bijzijn van vele 
schoolkinderen onthult de 
Haagse wethouder Ingrid 
van Engelshoven in 2015 
bord 2 van de wandelroute 
(foto: Roel Rozenburg)
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Monument voor het Bezuidenhoutkwartier

Wat	 betreft	 de	 lieux de mémoire buíten Bezuidenhout, moet het 
Monument	 voor	 het	 Bezuidenhoutkwartier	 als	 eerste	 worden	
genoemd.	Op	initiatief	van	B	en	W	van	Den	Haag	wordt	het	in	1951	
opgericht	op	de	Algemene	Begraafplaats	aan	de	Kerkhoflaan.	Het	
sobere objet de mémoire	is	gemaakt	van	blauw-grijze	hardsteen	en	
is	drie-en-een-halve	meter	lang.	Vooraan	is	een	bronzen	bloembak	
aangebracht.	Het	middengedeelte	 is	 bedekt	met	 gras.	Het	monu-
ment	 wordt	 afgesloten	 met	 een	 rechtopstaande	 steen.	 Daarop	
zijn	 de	 volgende	 woorden	 gebeiteld:	 ‘Het	 gemeentebestuur	 van	
	’s-Gravenhage	heeft	dit	monument	gesticht	ter	nagedachtenis	aan	
slachtoffers	 van	 het	 bombardement	 in	 het	 Bezuidenhoutkwartier	
op	3 maart	1945’

Hoofdbureau brandweer: ’1940-1945, ter herinnering van’

In	 het	 hoofdbureau	 van	 de	 brandweer	 aan	 de	 Dedemsvaartweg	
hangt	een	plaquette	 ter	herinnering	aan	de	brandweerlieden	die	
het	leven	laten	tijdens	het	nabluswerk	als	gevolg	van	het	inferno	

Monument voor het 
Bezuidenhoutkwartier in 2020
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op	 3	maart	 1945.	De	 brandweer	 ziet	 zich	 na	 het	 bombardement	
gedwongen	 onder	 zeer	 moeilijke	 omstandigheden	 te	 werken.	 Er	
is	 een	 tekort	 aan	 brandstof	 voor	 de	 brandweerauto’s,	 door	 het	
springen	 van	 een	 leiding	 is	 er	 onvoldoende	watertoevoer	 en	 de	
verbindingen	tussen	de	eenheden	laten	te	wensen	over	als	gevolg	
van	de	totale	chaos	na	het	bombardement.	 In	de	nacht	van	3	op	
4	maart	1945	komt	op	de	Schenkweg	een	V2-raket	neer.	Juist	op	
dat	 moment	 zijn	 brandweerlieden	 bezig	 met	 het	 nablussen	 van	
de	 brand	 die	 is	 ontstaan	 na	 het	 bombardement.	 Er	 komen	 tien	
brandweermannen	om.	Direct	na	de	bevrijding	zamelt	het	perso-
neel	van	de	Haagse	brandweer	geld	in	voor	de	oprichting	van	een	
monument voor de  omgekomen	collega’s.	Hun	namen	staan	op	het	
gedenk	teken	vermeld.

Raadhuis Voorburg

Voorburg	speelt	direct	na	het	fatale	bombardement	op	3	maart	1945	
een	grote	rol.	Duizenden	mensen	verlaten	halsoverkop	hun	huizen	
en	vluchten	de	wijk	uit.	Er	gaan	er	naar	Rijswijk	en	andere	gemeen-
ten,	maar	de	meesten	lopen	richting	Voorburg.	De	Laan	van	Nieuw	
Oost-Indië	is	immers	een	voor	de	hand	liggende	uitvalsweg.	Velen	
worden	vanaf	die	dag	 in	Voorburg	opgevangen.	Tal	van	particu-
lieren	nemen	spontaan	mensen	in	huis	op.	Het	nabije	 inferno,	de	
ontreddering van de vluchtelingen en de onvermijdelijke doden die 
ter	plekke	begraven	moeten	worden,	spreken	tot	de	verbeelding	van	
veel	Voorburgenaars.	Deze	ongekende	tragedie	laat	diepen	sporen	
na in hun collectieve geheugen en krijgt vorm in herinneringsplek-
ken	met	gedenktekens.	Er	zijn	er	vier.

In	de	portiek	van	het	voormalige	raadhuis,	Herenstraat	42,	is	een	
steen	ingemetseld	met	een	reliëf	van	de	bekende	Voorburgse	kun-
stenaar	 Albert	 Polydor	 Termote	 (1877-1978).	 De	 volgende	 tekst	
staat	 erop:	 ‘Aangeboden	 door	 een	 aantal	 bewoners	 en	 voorma-
lige	bewoners	van	het	Bezuidenhoutkwartier	te	’s-Gravenhage	als	
blijk van diepgevoelde dank voor de spontane hulp verleend door 
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gemeentebestuur	 en	 ingezetenen	 van	 VOORBURG	 in	 de	 dagen	
van rampspoed als gevolg van het luchtbombardement op 3 maart 
1945’.	Daarboven	is	in	reliëf	de	burcht	uit	het	gemeentewapen	van	
Voorburg	 afgebeeld	met	 open	deuren	als	 symbool	 van	de	gebo-
den	gastvrijheid.	Het	wordt	in	november	1946	onthuld	en	officieel	
aan	de	gemeente	Voorburg	overgedragen.	In	2018-2019	wordt	het	
geadopteerd	door	de	Cliëntenraad	Sociale	Zaken	Leidschendam-
Voorburg	(SOZA).

De helpende hand

Een	tweede	herinneringsplek	in	Voorburg	bevindt	zich	op	de	Alge-
mene	 Begraafplaats	 aan	 de	 Parkweg.	 Het	 is	 onderdeel	 van	 een	
massagraf	waarin	ongeveer	dertig	slachtoffers	van	het	bombarde-
ment	op	Bezuidenhout	hun	laatste	rustplaats	gekregen	hebben.	Er	
is	een	muurtje	met	een	plaquette	waarop	te	lezen	is:	 ‘Op 3 maart	
1945	 eiste	 het	 bombardement	 op	 de	 Haagse	 wijk	 Bezuiden	hout	
veel	 mensenlevens.	 Dit	 gedenkteken	 herinnert	 aan	 de	 slachtof-
fers	die	hier	op	deze	begraafplaats	zijn	begraven’.	Het	zijn	er	117.	
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Anoniem, want	niet	 ieder	slachtoffer	kon	 indertijd	geïdentificeerd	
worden.	Bovendien	was	er	met	begraven	haast	geboden.	Voor	het	
gemetselde	muurtje	met	plaquette	bevindt	zich	een	sculptuur	van	
Frans	 Kockshoorn,	 die	 een	 zittende	 man	 verbeeldt.	 Deze	 wordt	
door	een	ander	getroost.	Het	herinneringsmonument,	dat	‘De hel-
pende	hand’	wordt	genoemd	en	onderdeel	uitmaakt	van	de	reno-
vatie	van	de	begraafplaats,	wordt	in	2010	onthuld	door	wethouder	
Eppe Beimers en Hans Verbunt die op dat moment voorzitter is van 
de	Stichting	3	maart	’45.

Sint-Martinuskerk

Een	 derde	monument	 in	 Voorburg	 is	 de	 plaquette	 in	 het	 portaal	
van	de	Sint-Martinuskerk	aan	het	Oosteinde.	Het	is	een	eerbetoon	
aan Voorburgenaars die veel vluchtelingen opgevangen hebben 
na	het	bombardement	op	Bezuidenhout.	De	plaquette	brengt	ook	
tot	uitdrukking,	dat	de	Sint-Martinus	zich	verbonden	voelt	met	de	
r.-k. kerken	in	Bezuidenhout.
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Monument voor Vrede en Vrijheid

Sinds	1	januari	2002	is	na	fusie	sprake	van	Leidschendam-Voor-
burg.	Vijf	 jaar	 later	wordt	de	vergrote	gemeente	verrijkt	met	een	
nieuwe	 lieu de mémoire,	 een	 initiatief	van	oud-burgemeester	mr.	
M.A.P.	 van	Haersma	Buma.	Het	Monument	 voor	Vrede	 en	Vrij-
heid,	dat	met	een	dun	lijntje	verbonden	is	met	de	catastrofe	van	
3 maart	1945	in	Bezuidenhout,	wordt	in	2007	onthuld	en	is	onder-
deel	van	de	Stiltetuin	van	Park	Sijtwende	aan	de	Rodelaan.	Cen-
traal	 in	 deze	 tuin,	 ontworpen	 door	 landschapsarchitect	 Hank	
van	Tilborg,	is	een	rond	plein	geplaveid,	omringd	door	een	haag.	
Midden	op	dit	plein	staat	een	rode	beuk	waaromheen	een	ronde	
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bank	 is	 geplaatst.	 Ernaast	 staat	 een	 driekantige	 zuil	 van	 ruim	
tweeëneenhalve	meter	hoog,	net	als	de	bank	gemaakt	van	zwart	
Chinees	 graniet.	 Op	 de	 naar	 de	 bank	 toegekeerde	 ruwe	 zijde	
staat	‘Vrede	en	vrijheid’,	terwijl	op	beide	andere	zijden	alle	namen	
staan van personen uit  Leidschendam en Voorburg die tijdens 
WOII	en	de	 Indonesische	Onafhankelijkheidsoorlog	 (1945-1949)	
door	 	oorlogsgeweld	om	het	 leven	 zijn	gekomen:	 verzetsmensen,	
 militairen, bemanningsleden van de koopvaardij, Joodse ingeze-
tenen	en	overige	burgers.	De laatste	categorie	vermeldt	de	namen	
van	meer	dan	twintig	inwoners	van	Leidschendam	en	Voorburg	
die	 bij	 het	 bombardement	 op	 Bezuidenhout	 zijn	 omgekomen.	
Elk jaar		worden	al	deze	doden		herdacht.



MONUMENTEN TER HERINNERING AAN 3 MAART 1945 

Op	verschillende	plekken	 in	Den	Haag	en	omstreken	zijn	herdenkings	monumenten	 te	vinden	die	
verwijzen	 naar	 het	 bombardement	 op	Bezuidenhout	 aan	 het	 einde	 van	 de	Tweede	Wereldoorlog.	
Elke plek	accentueert	een	bijzondere	herinnering	aan	deze	dramatische	gebeurtenis.	Samen	vormen	
ze	de	grands	lieux	de	mémoire	van	3	maart	1945.

1  Juliana van Stolberg monument, ‘Moeder des Vaderlands’ • Hoek Juliana van Stolberglaan / Kon. Marialaan, Den Haag
2  Monument van de Menselijke Vergissing • Achterkant vml. SoZa, Schenkkade, Den Haag
3  Gedenkteken OLV Goede Raadkerk, Dankbaar voor opbouw • OLV Goede Raadkerk, Bezuidenhoutseweg, Den Haag
4  Monument voor het Bezuidenhoutkwartier • Algemene begraafplaats, Kerkhoflaan 11, Den Haag
5  Gedenkplaat voor getroffen brandweerlieden 1940-1945 • Hoofdbureau brandweer, Dedemsvaartweg 1, Den Haag
6  Gedenkplaat aan bewoners Voorburg • Oude Raadhuis Voorburg, Herenstraat 42, Voorburg
7  De helpende hand • Algemene Begraafplaats, Parkweg 105, Voorburg
8  Herdenkingsplaquette aan kerkgenoten Bezuidenhout • Sint-Martinuskerk, Oosteinde 56, Voorburg
9  Monument voor Vrede en Vrijheid, Park Sytwende • In Park Sytwende, Leidschendam
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HET HERDENKEN 
VOOR 1994



In 1946 vindt de eerste herdenking 
plaats midden in de verwoeste wijk 
(foto: Fotoburo Meyer)



DE OORLOG VOORBIJ

D e	 Tweede	Wereldoorlog	 heeft	 in	 Den	 Haag	 diepe	 sporen	
nagelaten,	zowel	wat	betreft	het	aantal	slachtoffers	als	de	
materiële	schade.	Vooral	het	aanleggen	van	de	Atlantikwall	

door	de	Duitsers	en	het	vergissingsbombardement	door	de	gealli-
eerden	 op	Bezuidenhout	 zijn	 hier	 debet	 aan.	Gemeenteraad,	 bur-
gemeester	en	wethouders	weten	vanaf	mei	1945	wat	hen	te	doen	
staat:	wederopbouw.	Een	gigantische	uitdaging!

Maar	ook	burgers	ontplooien	initiatieven:	nog	geen	twee	maan-
den na de rampzalige derde dag van maart richten enkele door oor-
logsschade	getroffenen	op	23	april	1945	de	Stichting	Bezuidenhout	
1945	op	met	als	hoofddoel	de	behartiging	van	de	‘stoffelijke	belan-
gen’	 van	alle	gedupeerden.	De	 stichting	opent	 een	bureau	op	het	
adres	Statenlaan	55.	Dat	staat	onder	leiding	van	J.W.	Kunst	jr.	Door	
middel	van	een	circulaire	worden	betrokkenen	hiervan	op	de	hoogte	
gesteld.	 Wie	 problemen	 heeft	 met	 schadevergoeding,	 belasting,	
voorziening	 van	 noodzakelijke	 goederen,	 herstelwerkzaamheden,	
wederopbouw	of	vestiging	van	een	bedrijf	kan	er	terecht.	Daartoe	
wordt	een	aantal	subcommissies	opgericht.	In	de	Nieuwe Haagsche 
Courant	van	18	augustus	1945	laat	de	stichting	weten:	‘Hoe	grooter	
nu	maar	het	aantal	 leden	wordt,	hoe	beter	de	belangen	der	gedu-
peerden	 behartigd	 kunnen	worden’.	 Den	Haag	 leeft	mee:	 zondag	
23 september	speelt	VUC	in	eigen	stadion	een	liefdadigheidswed-
strijd	tegen	Xerxes.	De	opbrengst	zal	ten	goede	komen	aan	de	Stich-
ting	Bezuidenhout	1945.	VUC	verliest	met	0-5	van	Xerxes,	maar	de	
wedstrijd	is	voor	de	stichting	financieel	een	succes.

Weer	 twee	 maanden	 later	 vindt	 een	 soortgelijk	 initiatief	 plaats:	
enkele	inwoners	van	Bezuidenhout	komen	bij	elkaar	om	de	vereni-
ging	Bezuidenhouts	Herstel	op	te	richten.	Doel:	de	wederopbouw	
van	de	wijk	bespoedigen	en	daarbij	de	belangen	van	de	bewoners	
zo	goed	mogelijk	behartigen.	Men	denkt	heel	concreet	aan	 tram-	
en	 busverbindingen,	 het	 inrichten	 van	politie-	 en	 brandweerpos-
ten,	noodscholen,	vergaderlokalen,	een	badgelegenheid	enzovoort.	
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Belangstellenden	kunnen	zich	voor	15	juli	als	lid	aanmelden.	Meer	
dan	vijfhonderd	mensen	geven	aan	die	oproep	gehoor!	In	de	eerste	
helft	van	augustus	is	de	vereniging	een	feit.	Bij	acclamatie	wordt	
het	 voorlopige	 bestuur	 tot	 definitief	 bestuur	 gekozen.	 Voorzitter	
is	mr.	W.M.	Verberne,	 eerste	 secretaris	 L.H.J.	 Ekkart	 jr.,	 tweede	
secretaris	B.A.	Meyer	en	penningmeester	M.	Elsen.

De	vereniging	ontplooit	allerlei	activiteiten,	zoals	lezingen	over	
tegemoetkomingen	 in	de	oorlogsschade.	Maar	ook	het	 realiseren	
van een huldeblijk aan de gemeente Voorburg voor de grootse 
opvang van de vluchtelingen die op 3 maart 1945 huis en haard 
moesten	verlaten.

Dat huldeblijk is al in hoofdstuk 2 beschreven: het gaat om de gedenksteen 
in het stadhuis van Voorburg, een gebaar van Bezuidenhouts Herstel. 
In het verenigingsblad van augustus 1946 wordt de dankbaarheid van vele 
Bezuidenhouters als volgt onder woorden gebracht: ‘Wat Voorburg deed 
was grootsch. Weet U, Voorburg telt zelf nauwelijks 20.000 inwoners, 
maar na het bombardement had het er plotseling 17.400 inwoners bij’. 
Men roept een comité van aanbeveling in het leven, de giften stromen 
binnen en niet veel later wordt het door Termote vervaardigde monument 
officieel te Voorburg onthuld. 

Een stichting en een vereniging die een soortgelijk doel nastreven, 
zitten	die	niet	in	elkaars	vaarwater?	De	redactie	van	Het Parool van 
13	augustus	1945	merkt	die	dubbelheid	op	en	geeft	aan	het	eind	
van	 een	bericht	 tussen	haakjes	 te	 kennen:	 ‘Merkwaardig	 vinden	
wij	het	dat	zelfs	op	een	 terrein	als	het	onderhavige,	verdeeldheid	
blijkbaar	reeds	hoogtij	viert.	–	Red.’

In de eerste maanden na de bevrijding hebben de gemeente, Stich-
ting Bezuidenhout 1945 en Bezuidenhouts Herstel het druk met 
de behartiging van de materiële belangen van hun door schade 
getroffen	stadsgenoten.	Maar	met	het	verstrijken	van	1945	komt	
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Er wordt een Commissie van 
Voorbereiding Huldeblijk 
Voorburg in het leven 
geroepen en die schrijft een 
brief aan B en W van Voorburg

de	 ‘eerste	 verjaardag’	 van	 het	 bombardement,	 3	 maart	 1946,	
in zicht.	En	daarmee	een	immaterieel	belang:	het	herdenken	van	
de	slachtoffers.
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Het	 is	niet	 duidelijk	wie	deze	 eerste	 en	 indrukwekkende	herden-
king	heeft	georganiseerd.	Die	vindt	plaats,	 zoals	de	pers	dat	uit-
drukt,	‘onder	auspiciën’	van	Bezuidenhouts	Herstel.	Dat	kan	twee	
dingen	betekenen:	óf	Bezuidenhouts	Herstel	heeft	de	organisatie	in	
handen	gehad	óf	heeft	toegezien	op	het	organiseren	van	de	herden-
king	door	een	andere	instantie.	Archieven	geven	op	dit	punt	geen	
uitsluitsel.16	 De	 werkelijke	 toedracht	 is	 niet	 meer	 te	 achterhalen.	
Voor de vroege geschiedenis van de herdenkingen van het bom-
bardement op Bezuidenhout kan bijna alleen uit krantenberichten 
worden	geput.	De	eerste	herdenking	op	zondag	3	maart	1946	krijgt	
in	de	pers,	zowel	van	tevoren	als	daarna,	veel	aandacht.

Veel	mensen	wonen	 deze	 plechtigheid	 bij.	 Onder	 de	 aanwezigen	
bevinden	 zich	 moeder	 Modderman	 en	 twee	 van	 haar	 dochters.	
Hier volgt	hun	aangrijpende	verhaal.

ZONDAG 3 MAART 1946, JULIANA VAN 
STOLBERGPLEIN, DEN HAAG

Net als een jaar geleden is het een koude en heldere dag in Bezuiden-
hout.	Op	de	door	het	bombardement	achtergelaten	kale	vlakte	en	
ruïnes	ligt	een	laagje	sneeuw.	Voor	de	herdenking	zijn	een	podium	
voor	 hoogwaardigheidsbekleders	 en	 een	 spreekgestoelte	 opge-
trokken.	De	plechtigheid	heeft	veel	bezoekers	op	de	been	gebracht.	
Dicht	bij	 het	 podium	hebben	drie	warm	 ingepakte	wijkbewoners	
een	mooi	 plekje	 gevonden.	Rie	Modderman-Nederveen	 (1899)	 en	
haar	dochters	Fia	(1925)	en	Ineke	(1930)	wonen	dan	ook	vlakbij	aan	
de	Juliana	van	Stolberglaan	216,	in	een	deel	van	Bezuidenhout	dat	
het	bombardement	wel	heeft	doorstaan.

Rie	Modderman,	haar	echtgenoot	Leo	(1900)	en	Fia	hebben	het	
inferno	zelf	meegemaakt.	Zij	hebben	zich	gered	door	tijdig	over	de	
Laan	van	Nieuw	Oost-Indië	naar	Voorburg	te	vluchten.	Ineke was	

Op de herdenkingsfoto van 
1946 zijn moeder Modderman 
en haar dochters zichtbaar 
(foto: Fotoburo Meyer) 
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kort voor de dag van het bombardement met haar jongere zus 
Wiesje	 (1931)	 en	 andere	 Haagse	 kinderen	 geëvacueerd	 naar	
Noord-Holland	om	daar	te	ontsnappen	aan	de	Hongerwinter	en	aan	
te	sterken.	Broer	Jules	(1927)	was	in	1943	al	ondergedoken	op	een	
boerderij	in	Achtersloot	om	te	voorkomen	dat	hij	in	Duitsland	moest	
gaan	werken.	Drie	dagen	na	het	bombardement	hebben	Rie,	Leo	en	
Fia	onderdak	gevonden	in	een	zolderkamer	van	Leo’s	zuster	Cato	
in	de	Kempstraat	in	Den	Haag.	Na	zes	weken	kunnen	zij	terug	naar	
huis.	Zij	zijn	blij	dat	hun	huis	er	nog	staat,	want	aan	de	andere	kant	
van	de	Laan	van	Nieuw	Oost-Indië	zijn	alle	huizen	aan	de	Juliana	
van	Stolberglaan	ingestort.	Na	de	bevrijding	op	5	mei	komt	Jules	
snel	terug	naar	Den	Haag	om	daar	met	volle	teugen	te	genieten	van	
de	weken	durende	bevrijdingsfeesten.	Als	Ineke	en	Wiesje	in	juni	
per	boot	zijn	teruggekeerd	uit	Hoorn,	is	het	gezin	weer	compleet.

Dankbaar	dat	zij	het	bombardement	en	de	oorlog	hebben	over-
leefd,	willen	Rie	Modderman,	Fia	 en	 Ineke	de	 eerste	herdenking	
van	het	bombardement	graag	bijwonen	om	de	doden	te	eren	en	stil	
te	staan	bij	het	gruwelijke	lot	dat	hun	wijk	twaalf	maanden	eerder	
heeft	getroffen.	Bij	volgende	herdenkingen	zijn	zij	niet	meer	aanwe-
zig.	Het	leven	gaat	door	en	bepaalde	gebeurtenissen	wil	je	je	liever	
niet	voortdurend	blijven	herinneren.

MASSA IN LEGE RUIMTE

Tot	zover	het	persoonlijke	verhaal	van	de	familie	Modderman.	Wat	
is er verder over de eerste herdenking van het bombardement op 
Bezuidenhout	te	melden?	Er	is	natuurlijk	die	historische	foto	die	de	
plechtigheid	scherp	in	beeld	brengt.	De	enorme	lege	ruimte	en	een	
massa	mensen	–	zij	staan	op	één	 lijn	 langs	het	Juliana	van	Stol-
bergplein	–	vallen	op.	De	herdenking	van	3	maart	1946	wordt	 in	
diverse	media	aangekondigd.	Zo	meldt	bijvoorbeeld	het	Algemeen 
Handelsblad	van	2	maart	1946:
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Morgen	 zal	 het	 een	 jaar	 geleden	 zijn,	 dat	 Den	 Haag	 werd	
opgeschrikt door het groote bombardement op het Bezui-
denhoutkwartier,	dat	de	Residentie	onder	de	meest	getroffen	
Nederlandsche	steden	bracht.
Dit	 jaar	heeft	Den	Haag	 zich	gereedgemaakt	dezen	dag	op	
waardige	wijze	 te	 herdenken.	De	 gebouwen	 der	 gemeente-
lijke	 diensten	 en	 bedrijven	 zullen	 daartoe	 de	 vlag	 halfstok	
hijschen; de vereeniging „Bezuidenhouts Herstel” verzocht 
de	inwoners	van	Den	Haag	dit	eveneens	te	doen.17

In	het	gebouw	van	Kunsten	en	Wetenschappen	zal	een	her-
denkingsconcert	worden	gegeven,	waarbij	minister	W.	Drees	
en	 de	 burgemeester	mr.	 S.J.R.	 de	Monchy	 zullen	 spreken.	
Des	namiddags	om	drie	uur	zal	er	een	plechtigheid	worden	
gehouden	op	het	Juliana	van	Stolbergplein	(…)

Op de voorste rij de 
burgemeester van Den Haag 
en andere genodigden 
(foto: Fotopersbureau 
van den Heuvel)
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Programma herdenking 3 maart 
1946 zoals ‘Bezuidenhouts 
Herstel’ het aankondigt

Er	is	een	gedrukt	programma	bewaard	gebleven.	Dat	geeft	inzicht	
in het verloop van de plechtigheid, die onder auspiciën van Bezui-
denhouts	Herstel	plaatsvindt.	De	voorzitter	zal	een	openingswoord	
spreken.	Tijdens	de	plechtigheid	speelt	de	‘Haagse	Tram	Harmonie’	
enkele	nummers.	Het	bekende	mannenkoor	‘Die	Haghe	Sanghers’	
brengt	verschillende,	overwegend	christelijke,	liederen	ten	gehore.	
Ook	de	sprekers	zijn	van	christelijken	huize:	pastoor	W.C.C.M.	van	
Alphen	 en	 emeritus	 dominee	M.M.	 den	 Hertog.	 Beide	 kerkelijke	
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denominaties zullen bij alle komende herdenkingen een rol blijven 
spelen.	Opvallend:	er	worden	op	3	maart	1946	nog	geen	kransen	
en	bloemen	gelegd,	er	is	geen	defilé.	Men	ziet	het	Juliana	van	Stol-
bergmonument kennelijk nog niet als een objet de mémoire.

Zoals	gezegd,	doen	de	media	ook	verslag	van	de	herdenking.	Niet	
over	 de	 plechtigheid	 op	 het	 Juliana	 van	Stolbergplein	 zelf,	maar	
over	 de	 voorafgaande	 ‘cultureele	 bijeenkomst’	 meldt	 het	 Friesch 
Dagblad een dag later:

Ter	gelegenheid	van	de	herdenking	van	het	bombardement	
van	3	Maart	1945	op	het	Bezuidenhout	te	’s-Gravenhage	heeft	
op een cultureele bijeenkomst van het Haagsch Instituut voor 
Volksontwikkeling	 o.a.	 minister	 W.	 Drees	 gesproken.	 Hij	
hekelde	enkele	aannemers	die	den	bouw	van	noodwoningen	
zooveel	mogelijk	traineeren	om	er	grote	winsten	uit	te	slaan.

GEMEENTE DEN HAAG NEEMT 
HET VOORTOUW

Worden	de	slachtoffers	op	3	maart	1947	weer	herdacht?	Nee.	Het	is	
gissen	naar	de	redenen.	De	wederopbouw	van	het	land,	en	dus	ook	
van	het	Bezuidenhoutkwartier,	vergt	misschien	zoveel	aandacht	en	
energie,	dat	men	niet	aan	een	jaarlijkse	herdenking	toekomt.	Mis-
schien	dénkt	men	er	gewoon	niet	aan.

Uit	krantenberichten	en	enkele	andere	bronnen	is	vrijwel	zeker	
af	te	leiden,	dat	in	de	eerste	vijftig	jaar	na	3	maart	1945	slechts	om	
de	vijf	jaar	wordt	herdacht.

Het	 gemeentebestuur	 ofwel	 het	College	 van	B	 en	W	van	Den	
Haag	 neemt	 de	 verantwoordelijkheid	 voor	 die	 herdenkingen	 op	
zich.	Mogelijk	is	B	en	W	ook	de	initiator	van	de	eerste	grootse	her-
denking	op	3	maart	1946,	waarbij	Bezuidenhouts	Herstel	zeker	een	
belangrijke	rol	speelt.	Daarna	is	het	vijf	jaar	stil.
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Begin	1951	hebben	de	kranten	iets	bijzonders	te	melden:	er	wordt	
een	herdenkingsmonument	 voor	de	 slachtoffers	van	het	bombar-
dement	op	Bezuidenhout	opgericht	op	de	Algemene	Begraafplaats	
aan	de	Kerkhoflaan.	Is	dit	een	particulier	 initiatief?	Of	 is	het	een	
initiatief	van	het	gemeentebestuur?	Het	laatste	ligt	het	meest	voor	
de	hand:	het	monument	wordt	immers	op	3	maart	1951	door	burge-
meester	F.M.A.	Schokking	onthuld.	De	plechtigheid	eromheen	wordt	
zo	goed	als	zeker	door	de	gemeente	georganiseerd.	Om	preciezer	te	
zijn:	de	voorbereiding	en	hoogstwaarschijnlijk	héél	de	organisatie	
worden	 in	handen	gelegd	van	 ‘kabinetszaken’,	afgekort	K.Z.,	een	
interne	instantie	die	het	werk	van	B	en	W	ondersteunt.	Voor	deze	
veronderstelling	 is	een	aanwijzing:	 in	de	notulen	van	B	en	W	de	
dato	15	februari	1955	wordt	als	 ingekomen	stuk	een	nota	van	de	
‘chef	K.Z.’	vermeld	waarin	enkele	voorstellen	worden	gedaan	met	
betrekking	tot	de	‘gang	van	zaken	bij	de	kranslegging	op	3	Maart	
a.s.	bij	het	monument	ter	nagedachtenis	van	de	slachtoffers	van	het	
bombardement	op	het	Bezuidenhout.	Het	College	besluit	conform’.	
Vermoedelijk	 heeft	K.Z.	 ook	 begin	 1951	 een	 soortgelijke	 nota	 bij	
B en	W	op	tafel	gelegd	en	zal	dat	om	de	vijf	jaar	blijven	doen.

Om	 vorm	 te	 geven	 aan	 de	 dodenherdenking	 op	 de	 Algemene	
Begraafplaats	 hanteert	 de	 gemeente,	 op	 voorstel	 van	 K.Z.,	 een	
vaste	werkwijze.	De	plechtigheid	wordt	van	tevoren	aangekondigd.	
Via onder andere de Haagsche Courant laat men nabestaanden van 
de	 slachtoffers	 en	 deputaties	 van	 allerhande	 organisaties	 weten	
dat	zij	per	brief	contact	op	kunnen	nemen	met	‘Kabinetszaken	ten	
Stadhuize	Burg.	De	Monchyplein	14’	als	ze	de	herdenking	willen	
bijwonen.	 De	 burgemeester	 is	 er	 vanzelfsprekend	 bij	 aanwezig.	
De overige	gemeentelijke	‘kopstukken’	die	steevast	worden	uitge-
nodigd	zijn:	de	wethouders,	de	hoofden	van	de	gemeentediensten,	
de	hoofdcommissaris	van	politie	en	de	commandant	van	de	brand-
weer.	 Verder	 gaat	 er	 een	 uitnodiging	 naar	 de	 burgemeester	 van	
Voorburg, de gemeente die vlak na 3 maart 1945 veel vluchtelingen 
opvangt,	en	de	bestuursleden	van	Bezuidenhouts	Herstel.
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De	 herdenking	 zelf	 kent	 een	 vast	 patroon:	 de	 Haagse	 burge-
meester	spreekt	en	legt	een	krans.	De	plechtigheid	wordt	muzikaal	
opgeluisterd	door	een	instrumentaal	ensemble	en	een	koor.	Steeds	
wordt	 het	 eerste	 couplet	 van	 het	Wilhelmus	 gezongen.	 Kinderen	
van de Bezuidenhoutse scholen leggen tijdens de herdenking bloe-
men	bij	het	monument.	Familieleden	van	de	slachtoffers	doen	dat	
na	afloop.

In	wat	nu	volgt,	worden	in	het	kort	de	herdenkingen	van	1951	tot	
1994	 beschreven.	 Opvallend:	 de	 opbouw	 van	 elke	 plechtigheid	
blijkt	nagenoeg	identiek	aan	die	van	1946.

MAART 1951: NIET VERGETEN

Op	 zondag	 3	 maart	 1951	 komen	 verschillende	 verantwoordelij-
ken	van	de	gemeente	Den	Haag,	 deputaties	 van	Bezuidenhoutse	
scholen	en	andere	organisaties	samen	rond	het	nieuwe	monument	
op	de	Algemene	Begraafplaats	aan	de	Kerhoflaan.	Trouw spreekt 
van	 het	 ‘residentiemonument’.	 Burgemeester	 Schokking	 onthult	
het gedenkteken door de groengele Haagse vlag die de rechtop-
staande	steen	bedekt	te	verwijderen.	Uit	zijn	woorden	blijkt,	dat	het	
bombardement	en	het	herdenken	van	de	slachtoffers	héél	de	stad	
Den Haag aangaat:

Op	die	heldere	dag	vergrauwde	het	Bezuidenhout	in	rook	en	
stof,	3250	huizen	gingen	verloren,	511	mensenlevens	waren	
te	betreuren.	Het	was	de	grootste	 ramp	die	Den	Haag	ooit	
heeft	 getroffen.	Voor	 velen,	 die	 verwanten	hadden	verloren	
was	de	bevrijding	een	benauwende	kwelling.	Vandaag	dan	
willen	wij	de	slachtoffers	herdenken	op	de	plaats	waar	vele	
naam	lozen	liggen	begraven.	Moge	dit	gedenkteken	– hoe een-
voudig	ook	–	een	bewijs	zijn,	dat	wij	niet	wensen	te	vergeten.
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Ook	 nu	weer	 zingt	 het	mannenkoor	 Die	 Haghe	 Sangers.	 En	 net	
zoals op 3 maart 1946 zijn er, namens de katholieke en protestantse 
geloofsgemeenschap,	twee	geestelijken	bij	de	plechtigheid	betrok-
ken:	kapelaan	K.J.H.	Lautenschütz	leest	enkele	verzen	voor	uit	de	
Schrift	en	dominee	J.	Attema	spreekt	een	kort	gebed	uit.

Nieuw	is	dat	er	kransen	en	bloemen	worden	gelegd:	één	krans	
namens	het	Haagse	gemeentebestuur,	maar	ook	één	in	naam	van	
de	gemeente	Voorburg.	Die	heeft	 immers	vlak	na	het	 bombarde-
ment	 vele	 vluchtelingen	 opgenomen.	 Een	 afgevaardigde	 van	 de	
Haagse	brandweer	 legt	een	bloemstuk	neer.	Daarmee	worden	de	
brandweerlieden	geëerd	die	bij	het	bombardement	het	 leven	heb-
ben	gelaten.

De	 plechtigheid	wordt	 afgesloten	met	 het	 signaal	Taptoe,	 een	
minuut	 stilte	 en	 een	 couplet	 uit	 het	 Wilhelmus.	 Ook	 dat	 is	 een	
nieuw,	en	blijvend,	programmaonderdeel.

De Haagse burgemeester 
Schokking onthult het Monument 
voor het Bezuidenhoutkwartier 
(foto: Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling)
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MAART 1955: 
JONGSTE GENERATIE BETROKKEN

De	derde	herdenking	 in	 successie	 is	die	 van	donderdag	3	maart	
1955.	Kennelijk	 kiest	 de	gemeente	Den	Haag	 ervoor	 de	plechtig-
heid	eens	in	de	vijf	jaar	te	laten	plaatsvinden.	Naast	burgemeester	
Schokking	is	ook	nú	weer	een	groot	gedeelte	van	zijn	‘personeel’	
aanwezig:	alle	wethouders,	diverse	raadsleden,	de	gemeentesecre-
taris,	de	directeur	van	de	Gemeentewerken,	die	van	de	Plantsoe-
nendienst	en	vele	andere	hoofden	van	dienst	en	de	hoofdcommis-
saris	van	politie.	Bezuidenhouts	Herstel	wordt	vertegenwoordigd	
door	 de	 heren	 H.W.C.	 Simons	 en	 A.J.	 van	 Riel.	 Traditiegetrouw	
bevindt	ook	de	burgemeester	van	Voorburg,	J.W.	Noteboom,	zich	
onder	de	aanwezigen.	Tien	 jaar	na	het	 fatale	bombardement	 zijn	
er	nog	steeds	veel	nabestaanden	die	de	herdenking	bijwonen.	En	
vanaf	nu	wordt	de	jongste	generatie	bij	de	herdenking	betrokken:	
er	is	een	deputatie	van	de	Haagse	scholen	aanwezig.	Deze	zal	na	de	
kranslegging	door	Schokking	kleinere	kransen	neerleggen.

‘s Avonds zal om 20.00 uur een herdenkingsdienst worden gehouden in de 
kerk van de Vrijzinnige Protestanten aan De Carpentierstraat. Dit gebouw 
is tijdens het bombardement gespaard gebleven. Men verwacht een 
grote toeloop, dus wordt men verzocht zich schriftelijk te melden. 
Dominee Veldkamp gaat voor. In zijn herdenkingsrede zegt hij onder 
andere: ‘Wij herdenken deze verschrikking in de lijdenstijd, zoals toen 
ook de 3e Maart in de lijdenstijd viel. Het nationaalsocialisme ontketende 
onmenselijke dingen, daar waar het z’n voeten zette, maar dwars door 
verdriet, ellende, wanhoop en ook herinnering heen steekt God ons 
allen zijn hand toe, ook heden ten dage, wanneer wij ons met dat alles 
nog bezighouden’. Onder zijn gehoor bevindt zich prinses Wilhelmina. 
Pikant detail: de kerk, gebouwd door de architecten J.S. Stam en J. Hegt 
als synagoge voor de Nederlands Israëlitische Gemeente, stamt uit 1938. 
Het laat zich raden waarom het na de oorlog leegstaat. Het gebouw 
wordt in 1994 gesloopt. Nu staan er huizen.



3  HET HERDENKEN VOOR 1994 71

De	plechtigheid	verloopt	verder	zoals	voorgaande	keren:	het	man-
nenkoor	Die	Haghe	Sangers	zingt	wederom	O, bone Jesu van	Pales-
trina en O, Nederland! Let op U saeck uit Valerius’  Nederlandtsche 
Gedenck-clanck,	de	 instrumentale	muziek	wordt	verzorgd	door	de	
‘Koninklijke	 ’s-Gravenhaagse	 politiemuziekvereniging	 ‘Onderling	
Kunstgenot’’,	de	Taptoe	zal	weer	klinken	en	er	wordt	een	couplet,	
het	zesde,	uit	het	Wilhelmus	ten	gehore	gebracht.

MAART 1960: MOMENTOPNAMEN 
UIT  LUGUBERE FILM

Kort	voor	3	maart	1960	besteedt	de	pers	traditiegetrouw	veel	aan-
dacht	 aan	 het	 bombardement	 van	 vijftien	 jaar	 daarvoor.	 Talloze	
nabestaanden	zullen	opnieuw	diep	van	binnen	het	gemis	van	hun	
verloren	 dierbaren	 ervaren.	 In	 stilte.	 Thuis	 of	 tijdens	 de	 herden-
king.	Soms	vertellen	ze	wat	het	nú	nog	met	hen	doet.	Iemand	die	
op	3	maart	1945	uit	nieuwsgierigheid,	maar	vooral	angst	om	het	
lot	van	familieleden	en	vrienden	door	het	Bezuidenhoutse	inferno	
dwaalt,	vertelt	in	een	uitgebreid	krantenartikel	een	indrukwekkend	
verhaal.	Enkele	citaten:

Moeilijk	kan	ik	mij	na	vijftien	jaar	herinneren,	welke	weg	ik	
precies	heb	gevolgd.	Hetgeen	onuitwisbaar	in	mijn	herinne-
ring	zal	blijven	gegrift	 zijn	de	beelden,	waarmede	 ik	 in	die	
ochtenduren	werd	geconfronteerd.	Momentopnamen	uit	een	
lugubere	film,	die	niets	menselijks	meer	had.
Als	verdwaasd	heb	ik	door	verlaten	straten	gelopen.	Zij,	die	
nog	gelegenheid	hadden	gevonden	om	weg	 te	komen,	had-
den	dit	gedaan	met	achterlating	van	alles.	Zij	behoorden	tot	
de	gelukkigen,	omdat	voor	hen	dit	gruwelijke	bombardement	
alleen	het	verlies	van	materiële	dingen	betekende.
…
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Heel lang is mij bijgebleven de man, die, in pyjama gekleed 
als	een	waanzinnige	met	de	handen	groef	in	de	berg	van	ste-
nen	en	huisraad,	steeds	maar	uitschreeuwend	de	namen	van	
zijn	vrouw	en	twee	kinderen.
…
In	de	Mariastraat,	vlak	achter	de	r.-k.	kerk,	zochten	nonnen	
naar kinderen, die in een souterrain onder balken en stenen 
bedolven	lagen.	De	kalmte	en	rust,	die	van	deze	vrouwen	uit-
ging,	waren	ontroerend.	Eén	van	haar	 lag	geknield	bij	 een	
gemaakte	opening.	Met	vaste	stem	riep	zij	de	namen	der	kin-
deren	en	 toen	er	geen	antwoord	kwam,	greep	 zij	de	 rozen-
krans	en	prevelde	een	gebed.
…
Ik	denk	in	deze	dagen	weer	zo	sterk	aan	die	stroom	‘vluch-
telingen’	die	zich	bewoog	over	de	Laan	van	Nieuw	Oost-In-
dië	en	over	de	Koningin	Wilhelminalaan,	in	de	richting	van	
Voorburg	en	Rijswijk.	Verbijsterde	mensen,	die	een	oord	van	
verschrikking	ontvluchtten	en	waarvan	maar	weinigen	zich	
op die ogenblikken een beeld hebben kunnen vormen van 
de	werkelijke	 omvang	 van	de	 ramp.	Nu	nog	kan	mijn	 hart	
breken, toen ik, met enkele anderen, het portaal van de Sint 
Liduinakerk	aan	de	Schenkkade	betrad,	waar	juist	een	gods-
dienstoefening	 was	 geëindigd	 en	 de	 bommen	 een	 abrupt	
einde	maakten	aan	het	 leven	van	tientallen,	onder	wie	veel	
kinderen.

Donderdag	3	maart	 1960	 is	 het	 zover:	 om	10.30	uur	 vindt	 op	de	
Algemene	Begraafplaats	aan	de	Kerkhoflaan	de	vierde	herdenking	
van	het	bombardement	op	Bezuidenhout	plaats.	Ook	nu	weer	moe-
ten	belangstellenden	zich	melden.	Onder	andere	De Tijd De Maas-
bode van 19	februari	1960	meldt:	‘Nabestaanden	en	deputaties	uit	
de	 Haagse	 gemeenschap	 die	 deze	 herdenking	 bij	 willen	 wonen	
kunnen	 contact	 opnemen	met	 de	 afdeling	 Kabinetszaken	 op	 het	
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Stadhuis.	Men	moet	 nauwkeurig	 adres	 en	 hoedanigheid	 vermel-
den;	nabestaanden	wordt	verzocht	ook	de	naam	van	het	slachtoffer	
op	te	willen	geven’.	Verwacht	Kabinetszaken	een	grote	toeloop	ter-
wijl	de	ruimte	beperkt	is?	Of	wil	men	de	plechtigheid	gewoon	tot	in	
de	puntjes	regelen?

De	plechtigheid	 lijkt	grotendeels	op	die	van	voorgaande	keren	
met	als	hoogtepunt	de	kranslegging	door	burgemeester	H.A.M.T.	
Kolfschoten.	Er	zijn	nauwelijks	verschillen,	of	het	zou	de	eenvoud	
moeten	zijn.	Enkele	citaten	uit	het	verslag	van	Het Vaderland van 
3 maart:

JUIST	IN	HAAR	grote	eenvoud	–	er	werd	zelfs	niet	gespro-
ken  –	 is	 de	 plechtigheid,	 hedenochtend	 op	 de	 Algemene	
Begraafplaats	 ter	 herdenking	 van	 de	 verwoesting	 van	 het	
Bezuidenhout	 en	 de	 slachtoffers	 die	 daar	 zijn	 gevallen,	 zo	
indrukwekkend	geworden.	Het	was	 een	herdenking,	 die	 is	
uitgegaan	van	het	Gemeentebestuur	en	men	heeft	 liever	de	
toonkunst	laten	spreken	dan	een	redenaar.
…
Onze	burgemeester,	 in	gezelschap	van	wethouders,	de	bur-
gemeester	 van	Voorburg	 (dat	 immers	de	vluchtende	Bezui-
denhouters	 heeft	 opgevangen)	 en	 voorts	 alle	 hoofden	 van	
gemeentelijke diensten, schreed op het monument toe en 
legde daar een grote krans van aronskelken en dubbele tul-
pen	neer,	met	linten	in	de	Haagse	kleuren.	Hieraan	was	voor-
afgegaan	het	leggen	van	kleine	simpele	bouquetten	door	een	
groep	kinderen,	afgevaardigd	van	de	diverse	scholen	van	het	
Bezuidenhout.
En	 tenslotte	 was	 het	 pad	 vrij	 voor	 de	 nabestaanden,	 die	
ook	 hun	 bloemengave	 kwamen	 neerleggen	 en	 die,	 terwijl	
de		overigen	het	kerkhof	verlieten,	zich	nog	eens	in	de	geest	
	verenigden	met	de	geliefde	dode,	die	hen	thans	reeds	vijftien	
lange	jaren	heeft	verlaten.
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MAART 1965: EENVOUD EN SOBERHEID

De	woorden	‘eenvoud’	en	‘soberheid’	vallen	vaak	als	kranten	over	de	
vijfjaarlijkse	herdenking	berichten.	De Volkskrant van 4 maart 1965 
schrijft:	‘Met	een	korte,	sobere	plechtigheid	herdachten	vele	Hage-
naars	gisteren	op	de	algemene	begraafplaats,	dat	twintig	jaar	gele-
den	een	regen	van	bommen	viel	op	het	Bezuidenhout’.	Het	verslag	
in Het Binnenhof	van	3	maart	1965	begint	zelfs	poëtisch:	‘Onder	een	
hemel	van	dezelfde	 ijlblauwe	kleur	als	die	welke	Den Haag	over-
spande	op	die	nooit	te	vergeten	derde	maart	1945	is	(door	burge-
meester	Kolfschoten	–	red.)	vandaag,	twintig	jaar	later,	in	alle	rust	
en eenvoud een krans gelegd bij het monument op de Algemene 
Begraafplaats	aan	de	Kerkhoflaan	te	Den	Haag,	ter	nagedachtenis	
van	de	meer	 dan	vijfhonderd	mensen,	 die	 bij	 het	 bombardement	
op	het	Bezuidenhoutkwartier	het	 leven	hebben	gelaten’.	Dezelfde	
krant meldt ook, dat er ongeveer zeventig nabestaanden bij de her-
denking	waren.

De herdenking in 1965 op de 
Algemene Begraafplaats aan 
de Kerkhoflaan is ‘eenvoudig’ 
en ‘sober’ (foto: Stokvis)
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MAART 1970: MINUUT STILTE

De	plechtigheid	 op	de	Algemene	Begraafplaats	 is	 kort	 en	uiterst	
sober.	Burgemeester	V.G.M.	Marijnen	houdt	 zijn	herdenkingstoe-
spraak	in	de	aula.	Onder	zijn	gehoor	bevinden	zich	zijn	vrouw,	de	
wethouders	B.	Bol	en	A.J.	Dankelman,	enkele	raadsleden	en	een	
aantal	nabestaanden.	Daarna	wandelt	het	gezelschap	van	zo’n	vijf-
tig	mensen	over	de	begraafplaats	naar	het	herdenkingsmonument.	
Marijnen	legt	een	krans.	De	aanwezigen	nemen	een	minuut	stilte	
in	acht.

MAART 1985: OOK NA VEERTIG JAAR 
NOG VALIUM

De	sprong	van	vijftien	jaar	die	nu	gemaakt	wordt,	is	het	gevolg	van	
het	ontbreken	van	krantenberichten.	Maar	het	zou	zo	maar	kunnen,	
dat	er	in	1975	en	1980	geen	herdenkingen	zijn	geweest.

Rond	3	maart	schrijven	de	media	wél	vaak	over	het	bombarde-
ment	zelf,	gaan	op	de	verschrikkingen	in	en	laten	ooggetuigen	aan	
het	woord.

In	maart	1984	wordt	opvallend	veel	aandacht	besteed	aan	een	
boek dat pas uitgekomen is: Luchtgevaar	van	Alexander	Korthals	
Altes.18	In	hoofdstuk	11	Frontgebied	besteedt	hij	de	pagina’s	289	tot	
en	met	302	aan	het	bombardement	op	Bezuidenhout.	Er	 ligt	zeer	
gedegen	onderzoek	aan	ten	grondslag.	Hij	reconstrueert	minutieus	
hoe	 het	 zogenaamde	 ‘vergissingsbombardement’	 heeft	 kunnen	
plaatsvinden.

Terug	 naar	 de	 herdenking.	 Die	 wordt	 op	 zondag	 3	 maart	 1984	
	traditiegetrouw	 gehouden	 op	 de	 Algemene	 Begraafplaats.	 Om	
12.00	 uur	 begint	 de	 plechtigheid	 met	 een	 toespraak	 van	 burge-
meester	 F.G.L.L.	 Schols	 in	 de	 aula.	 Hij	 zegt	 onder	 andere:	 ‘Tien	
minuten	waren	voldoende	om	driekwart	gedeelte	van	het	Bezuiden-
hout	 te	 verwoesten	 en	 ruim	 vijfhonderd	mensen	 om	 te	 brengen’.	
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Over	de	wederopbouw	zegt	hij	dit:	‘Het	Bezuidenhout	is	nu	zo	goed	
als	 opnieuw	 opgebouwd.	Het	 karakter	 van	 de	wijk	 is	 ingrijpend	
gewijzigd.	 Statige	 herenhuizen	maakten	 plaats	 voor	 nieuwbouw:	
een	Centraal	Station,	een	Utrechtsebaan,	een	Conservatorium,	een	
Koninklijke	 Bibliotheek	 en	 recentelijk	 het	Ministerie	 van	 Buiten-
landse	Zaken’.	Na	zijn	toespraak	legt	Schols	een	krans	bij	het	her-
denkingsmonument	uit	1951.

Aan	de	 traditionele	 herdenking	gaan	kerkelijke	 vieringen	 vooraf.	
Zo ook	 in	1985.	Om	10.30	uur	 is	 er	 een	eucharistieviering	 in	de	
Onze-Lieve-Vrouw	van	Goede	Raadkerk	aan	de	Bezuidenhoutse-
weg.	Schols,	met	echtgenote,	is	daarbij	aanwezig.	In	de	nagenoeg	
volle	 kerk	 gaat	 deken	 J.J.M.	 Kwaaitaal	 voor	 in	 de	 eucharistie-
viering.	Hij	zegt	in	zijn	preek	onder	andere	dit:	‘Ook	na	veertig	jaar	
nog	moet	er	valium	worden	geslikt	door	mensen	die	dit	bombar-
dement	hebben	meegemaakt.	(…)	Een	aantal	Bezuidenhouters	ziet	
nu nog scherp voor zich, hoe een groep mensen bezig is het door 
een	bomscherf	getroffen	paard	van	Van	Gend	&	Loos	in	stukken	te	
snijden	en	te	verdelen.	Er	heerste	pregnante	honger’.

De Haagse burgemeester Schols 
onthult een herinnerings plaquette 
aan de gevel van de Onze-Lieve-
Vrouw van Goede Raadkerk met 
achter hem deken Kwaaitaal 
(foto: Milan Konvalinka)
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Na de viering onthult Schols een kleine in de voorgevel gemet-
selde	plaquette,	die	de	wederopbouw	van	Bezuidenhout	herdenkt	
(zie	hoofdstuk	2).

Daarnaast	hebben	de	gereformeerden	en	hervormden	een	geza-
menlijke	viering	in	de	Christus	Triumfatorkerk	aan	de	Juliana	van	
Stolberglaan.

Het	 is	 druk	 die	 zondag:	 commandant	 W.K.B.H.	 van	 der	 Molen	
onthult	 in	de	hal	van	het	hoofdbureau	van	de	brandweer	aan	de	
	Wilhelmina	 van	 Pruisenweg	 eveneens	 een	 plaquette	 (zie	 hoofd-
stuk 2).	Hij	doet	dat	samen	met	enkele	brandweermannen	die	des-
tijds	in	het	inferno	actief	waren.	Zo	eren	zij	de	tien	collega’s	die	bij	
het	bombardement	op	Bezuidenhout	het	leven	lieten.	De	plechtig-
heid	spreekt	na	veertig	jaar	nog	sterk	tot	de	verbeelding.

Tenslotte	wordt	er	nóg	 iets	geopend:	een	fototentoonstelling	over	
het	 bombardement	 in	 het	wijk-	 en	 dienstencentrum	aan	de	Hen-
drik	 Zwaardecroonstraat.	 De	 expositie	 is	 opgebouwd	 uit	 privé-	
foto’s	 van	wijkbewoners.	Die	 geven	 een	beeld	 van	Bezuidenhout	
van	voor	en	na	het	bombardement.	De	expositie	wordt	een	succes	
en	 vraagt	 om	 verlenging.	 Eduard	 Remson	 van	 het	 wijkcentrum:	
‘De belang	stelling	was	echt	overweldigend.	Er	waren	gewoon	erg	

In 1985 wordt de tentoonstelling 
over gebombardeerd Bezuiden-
hout massaal bezocht 
(foto: Eric Renson)
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Oud-minister De Koning 
onthult het ‘Monument 
van de Menselijke 
Vergissing’ in de tuin van 
het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid 
(foto: Fotopersbureau 
Hendriksen-Valk)



3  HET HERDENKEN VOOR 1994 79

veel	mensen.	Ze	kwamen	uit	heel	de	regio,	zelfs	van	ver	daarbuiten.	
De	gebeurtenissen	van	toen	leven	ook	heel	sterk	onder	jonge	men-
sen.	Hun	belangstelling	was	in	elk	geval	opvallend’.

MEI 1991: EEN TWEEDE HERDENKING 
IN BEZUIDENHOUT?

Hoewel	het	weer	op	zaterdag	4	mei	triest	en	vochtig	is,	staan	er	veel	
mensen	bij	het	net	opgeleverde	nieuwe	kantoor	van	het	ministerie	
van	Sociale	Zaken	en	Werkgelegenheid.	Zij	zijn	vandaag	speciaal	
gekomen	voor	de	onthulling	van	het	Monument	van	de	Menselijke	
Vergissing.	Betrokken	Bezuidenhouters	ervaren	het	als	een	‘echter’	
monument	dan	dat	op	de	Algemene	Begraafplaats	aan	de	Kerkhof-
laan.	Bovendien	 is	het	dichterbij:	het	bevindt	zich	 in	de	wijk	zelf.	
De	onthulling	op	deze	nieuwe	‘plek	van	herinnering’	wordt	verricht	
door	Jan	de	Koning.	De	oud-minister	van	Sociale	Zaken	en	Werk-
gelegenheid	heeft	zijn	eigen	herinneringen	aan	de	oorlog.	Hij	was	
actief	 in	 het	 verzet	 en	 is  betrokken	 geweest	 bij	wapendroppings	
en	het	verspreiden	van	 illegale	kranten.	Andere	hoge	gasten	 zijn	
Bert de Vries en Elske ter Veld, respectievelijk minister en staats-
secretaris	van	Sociale	Zaken,	een	vertegenwoordiger	van	de	Britse	
ambassade	 en	 militaire	 autoriteiten.	 Verder	 wordt	 de	 onthulling	
bijgewoond	door	ooggetuigen	en	overlevenden	van	het	bombarde-
ment	en	veel	andere	belangstellenden.	De	ouderen	uit	de	wijk	zijn	
enigszins	aangedaan.	Toch	nog	een	monument	gekregen	…

Zichtbaar	 geëmotioneerd	 vertelt	 een	 heer	 op	 leeftijd	 over	 de	 ver-
schrikkelijke	 tragedie	 op	 3	 maart	 1945.	 Op	 het	 moment	 dat	 de	
bommen	vielen,	was	hij	bij	zijn	verloofde	–	nu	zijn	vrouw	–	aan	de	
Juliana	van	Stolberglaan.	‘Ik	hoorde	het	geraas	van	de	vliegtuigen	
en	de	verschrikkelijke	explosies	van	de	bominslagen.	We	dachten:	
dit	is	de	invasie,	we	moeten	maken	dat	we	hier	wegkomen.	Ik	zag	
hoe	 in	 de	 onmiddellijke	 nabijheid	 een	 school	werd	weggevaagd.’	
Deze ooggetuige	is	met	zijn	verloofde	naar	Delft	gevlucht,	te	voet.	
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‘Toen	we	de	volgende	dag	teruggingen,	bleek	het	huis	te	zijn	afge-
brand.	Alles	was	door	het	vuur	verwoest.	We	vonden	alleen	een	
aarden	 kannetje	 terug,	 dat	was	 nu	 dubbel	 gebakken.	 Ik	 heb	 het	
nog,	als	herinnering.’	Maar	de	fiets	van	de	overlevende	stond	gaaf	
en	onbeheerd	tegen	een	transformatorhuisje.

De	 plechtigheid	 rond	 het	 nieuwe	 monument	 wordt	 muzikaal	
opgeluisterd	 door	 de	 blaaskapel	 De	 Zilveren	 Amadeusfluiters.	
De jonge	muzikanten	spelen	onder	andere	het	Wilhelmus.

Is	de	herdenking	rond	het	Monument	van	de	Menselijke	Vergissing	
het	begin	van	een	nieuwe	traditie?	Zal	voortaan	op	4	mei	op	deze	
lieu de mémoire	het	bombardement	op	Bezuidenhout	herdacht	wor-
den?	Al	spoedig	blijken	plek	en	datum	niet	aan	te	slaan	en	stopt	
hier	 de	 4-meiherdenking	 in	 2004	 (zie	 hoofdstuk	 4).	Misschien	 is	
men	gehecht	geraakt	aan	het	monument	van	Juliana	van	Stolberg.	
Anders	dan	het	Monument	 van	de	Menselijke	Vergissing	 ligt	 dit	
op	een	centralere	plek	in	de	wijk.	Maar	ook	de	versnippering	aan	
monumenten	en	herdenkingen,	náást	de	‘grote’	Dodenherdenking	
op	4	mei,	kan	een	rol	spelen.



HET HERDENKEN 
NA 1994



Wijkbewoners brengen een eerbetoon bij 
het monument van Juliana van Stolberg (2017)



H et jaar 1994 blijkt een keerpunt in het herdenken van het 
bombardement	 op	 Bezuidenhout.	 Enkele	 zeer	 betrokken	
wijkbewoners	trekken	de	organisatie	van	de	herdenkingen	

naar zich toe, bereiden de plechtigheid van maart 1995 voor en roe-
pen	de	Stichting	3 maart	’45	in	het	leven.

4.1 PERIODE 1994-2000: 
HERDENKINGEN NIEUW LEVEN INGEBLAZEN

De eerste voorzitter van de Stichting 3 maart ’45 is Jeannette 
Doll. Ruim zes jaar lang zet ze zich met tomeloze ijver ervoor 
in, de wijk Bezuidenhout voortaan zélf de herdenking te laten 
vormgeven. Over die eerste bestuursperiode gaat de volgende 
paragraaf.

HET MOET ABSOLUUT GROOTS WORDEN!

Als	betrokken	wijkbewoner	met	de	nodige	bestuurservaring	neemt	
Jeannette	Doll	in	1994	het	initiatief	om	de	herdenking	van	het	bom-
bardement	vijftig	jaar	na	dato	nieuw	leven	in	te	blazen.	Daarvoor	
richt	 zij	 samen	met	haar	vrienden	en	buurtgenoten	Evert	Tjeenk	
Willink	en	Willem	van	Kippersluis	de	Stichting	3	maart	’45-’95	op.	
Hun doel is in de eerste plaats respect te betuigen aan de slacht-
offers	van	toen	en	in	de	tweede	plaats	duidelijk	te	maken	aan	de	
jeugd	wat	er	destijds	is	gebeurd.	‘Het	bombardement	op	Bezuiden-
hout	is	veel	ingrijpender	geweest	voor	mensen	dan	wij	ooit	hadden	
kunnen	bevroeden.	Het	 feit	 dat	het	bombardement	 zoveel	 jaar	 is	
doodgezwegen,	of	in	elk	geval	te	weinig	aandacht	heeft	gekregen,	
heeft	daar	zeker	mee	te	maken’,	licht	Doll	toe.
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Doll	raakt	actief	betrokken	bij	de	herdenking	van	het	bombardement	
op het moment dat de toenmalige voorzitter van de Stichting Wijk-
beraad	Bezuidenhout	haar	als	lid	van	de	werkgroep	Bezuidenhout	
Midden	wijst	op	de	mogelijkheid	om	de	bouw	van	het	ministerie	
van	Sociale	Zaken	in	de	wijk	aan	te	grijpen	om	een	herinnerings-
monument	te	laten	maken.	Na	de	onthulling	van	dat	monument	in	
1991	woont	zij	daar	de	jaarlijkse	herdenking	op	4	mei	bij.	‘Maar	die	
trok	anderhalve	man	en	een	paardenkop	en	alle	aanwezigen	waren	
daar	ook	nog	eens	qualitate	qua.’

Bij	het	naderen	van	het	vijftigste	jaar	na	het	bombardement	meent	
Doll	dat	het	anders	en	beter	moet.	In	Tjeenk	Willink	en	Van	Kip-
persluis	vindt	zij	bereidwillige	medestanders.	De	eerste	reacties	op	
de oprichting van de stichting maken direct duidelijk dat een her-
denking	wel	degelijk	in	een	breed	gedeelde	behoefte	kan	voorzien.	
‘Na een	berichtje	in	de	krant	dat	mensen	die	over	hun	eigen	herin-
neringen	aan	het	bombardement	wilden	vertellen,	mij	konden	bel-
len,	heb	ik	twee	dagen	onafgebroken	aan	de	telefoon	gezeten’,	aldus	
Doll.	Het	sterkt	het	drietal	in	de	overtuiging	dat	de	grootse	herden-
king die zij voor ogen hebben er absoluut moet komen, maar zij 
beseffen	ook	dat	zij	daarmee	‘een	slagader	aan	emoties’	open	zullen	
maken.	 ‘Daar	hebben	wij	op	de	dag	van	de	herdenking	ook	heel	
goed	 rekening	mee	 gehouden	 door	 hulptroepen	 in	 te	 schakelen.’	
Voor	hun	eigen	rol	vinden	de	drie	bestuursleden	het	achteraf	een	
voordeel	dat	zij	zelf	de	oorlog	niet	hebben	meegemaakt.	‘Daardoor	
konden	wij	afstand	bewaren.	Anders	was	het	voor	ons	misschien	
toch	te	vers,	te	dichtbij	en	te	emotioneel	geweest.’

Gebruikmakend	van	hun	eigen	netwerk	van	vrienden,	kennissen	
en	familie	gaan	Doll,	Tjeenk	Willink	en	Van	Kippersluis	–	later	bij-
gestaan	door	Ton	Elling	 –	 aan	de	 slag	om	3	maart	 1995	 tot	 een	
onvergetelijke	dag	 te	maken.	Daarbij	ondervinden	zij	al	 snel	veel	
steun,	zowel	van	 in	de	wijk	gevestigde	bedrijven	als	van	wijkbe-
woners.	Als	grootste	bedrijven	in	de	wijk	geven	Nationale-Neder-
landen,	KPN	en	Siemens	het	goede	voorbeeld	en	de	stichting	kan	
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eveneens op ondersteuning door Bezuidenhoutse ministeries reke-
nen.	‘Mensen	boden	ook	spontaan	aan	om	ons	te	helpen.	In	Bezui-
denhout	wonen	veel	mensen	die	solidair	zijn.	Dat	saamhorigheids-
gevoel	zit	echt	in	de	wijk.’

Als	 cruciale	 succesfactor	 houdt	 de	 stichting	 de	 financiën	 nauw-
lettend	 in	 het	 oog.	 Doll:	 ‘Toen	 wij	 bij	 Siemens	 kwamen	 praten,	
kregen	wij	daar  te	horen	dat	wij	moesten	oppassen	geen	nieuwe	
Wereldruiterspelen	te	worden.	Toen	die	achter	de	rug	waren,	bleef	
er	een	enorme	hoeveelheid	schulden	achter.	Om	dat	te	voorkomen	
hanteerden	wij	als	basisregel	om	toegezegd	geld	niet	als	beschik-
baar	 geld	 te	 beschouwen.	Eerst	moet	 je	 ervoor	 zorgen	dat	 je	 dat	
geld	daadwerkelijk	binnenkrijgt.	En	erg	belangrijk	is	ook	dat	er	één	
iemand	is	die	weet	van	alle	geldstromen,	in	ons	geval	Willem	van	
Kippersluis,	die	 ik	uit	het	bestuur	van	de	Sint-Liduinakerk	kende	
als	goede	penningmeester.’

DONDERDAGAVOND 2 MAART 1995, 
SCHENKKADE, DEN HAAG

Morgen	is	het	zover!	Vijftig	jaar	na	het	bombardement	op	Bezuiden-
hout	zal	in	de	wijk	eindelijk	een	herdenking	plaatsvinden	die	recht	
doet	aan	de	enorme	gevolgen	die	de	catastrofale	gebeurtenis	heeft	
gehad.	Na	bijna	een	 jaar	van	 intensieve	voorbereidingen	kunnen	
voorzitter	Doll,	secretaris	Tjeenk	Willink	en	penningmeester	Van	
Kippersluis	van	de	Stichting	3	maart	’45	in	hun	laatste	vergadering	
voor de herdenking tevreden constateren dat Bezuidenhout er in alle 
opzichten	klaar	voor	 is.	Bij	de	verschillende	herdenkingslocaties,	
op	het	dak	van	het	ministerie	van	Landbouw,	bij	de	NS-stations	en	
op	andere	strategische	punten	in	de	wijk	wapperen	de	vlaggen	en	
banieren	van	de	herdenking.	Op	diverse	plekken	staan	rode	praat-
palen,	waar	 getuigenissen	 van	 het	 bombardement	 te	 beluisteren	
zijn.	De	gele	affiches	met	het	programma	van	de	herdenkingsdag	
hangen	voor	vele	ramen	van	huizen	en	winkels.	Rond het	Monument	
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van	de	Menselijke	Vergissing,	dat	zich	aan	de	achterzijde	van	het	
Ministerie	van	Sociale	Zaken	aan	de	Schenkkade	bevindt,	zijn	rou-
tebordjes geplaatst en er is speciaal een looppad aangelegd voor 
de	bezoekers.	Door	de	vele	aandacht	die	er	in	de	aanloop	naar	de	
herdenking in de plaatselijke en bijna alle landelijke media al aan is 
besteed,	kan	het	vrijwel	niemand	in	Nederland	zijn	ontgaan	wat	er	
in	Bezuidenhout	op	3	maart	1945	is	gebeurd.

EEN OVERVOLLE EN RIJKE HERDENKING

Vrijdag 3 maart 1995 staat van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat 
in	het	teken	van	de	herdenking.	Het	programma	is	zo	uitgebreid	dat	
de echtgenote van de burgemeester, Greetje Havermans-Veenma, 
zich	van	tevoren	nog	afvraagt	of	het	niet	teveel	van	het	goede	is.	
Achteraf	had	zij	geen	moment	willen	missen.	‘Mijn	man	en	ik	heb-
ben	deze	dag	heel	intensief	meegemaakt.	Vanaf	de	vroege	morgen	
in de stromende regen je samen verbonden voelen met mensen die 
hier	aanwezig	wilden	zijn,	niet	alleen	voor	henzelf	maar	vooral	ook	
met	hun	herinnering	aan	dierbaren	en	aan	‘geschiedenis’	die	soms	
zo	wreed	kan	zijn.	Een	dag	waarop	we	 iedere	keer	weer	met	ver-
schillende mensen belangrijke ogenblikken hebben meegemaakt’, 
schrijft	zij	in	het	herdenkingsboek	van	de	dag.

Om	kwart	voor	negen	’s	ochtends	–	vijftig	jaar	geleden	het	moment	
dat	het	bombardement	begon	–	is	in	Bezuidenhout	en	omtrek	het	
luiden	van	de	kerkklokken	te	horen.	Daarna	wordt	bij	het	monument	
van	Juliana	van	Stolberg	een	bloemenhulde	gebracht.	Ondanks	het	
gure	weer	–	regen	en	harde	wind	bij	een	temperatuur	van	net	twee	
graden	boven	nul	–	zijn	er	tientallen	belangstellenden.	Zij	bewijzen	
dat	de	stichting	gelijk	heeft	gehad	met	haar	overtuiging	dat	het	feit	
dat de kranslegging de laatste jaren steeds minder mensen trok 
niets	te	maken	had	met	de	behoefte	van	nabestaanden	en	overle-
venden	om	de	gebeurtenissen	van	toen	te	blijven	herdenken.
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Om	half	tien	is	er	een	kerkdienst	in	de,	na	het	bombardement	her-
bouwde,	 Onze-Lieve-Vrouw	 van	 Goede	 Raadkerk	 aan	 de	 Bezui-
denhoutseweg.	Een	delegatie	uit	het	Engelse	Coventry	is	aanwezig	
en	één	van	hen,	canon	 (kanunnik)	Paul	Oestreicher,	overhandigt	
in	een	tot	de	laatste	plaats	gevulde	kerk	het	zogenoemde	Cross	of	
Nails	aan	de	kerken	van	Bezuidenhout	en	de	stad	Den	Haag.	Het	
Cross	of	Nails	is	een	replica	van	het	kruis	dat	een	priester	maakte	
met	de	nagels	uit	het	gewelf	van	de	kathedraal	die	in	de	nacht	van	
14	november	1940	door	Duitse	bommen	werd	vernietigd.

Door toedoen van de burgemeester van Coventry wordt het Cross of 
Nails een wereldwijd symbool van verzoening en vrede. Aan meer dan 
honderdvijftig door oorlogsgeweld vernielde kerken over de héle wereld 
worden replica’s van het kruis geschonken: steden in Duitsland, zoals 
Dresden, maar ook in Nederland – Rotterdam, Den Haag, Deventer, 
Middelburg enzovoort – en steden in landen als Israël, Rwanda en 
Zuid-Afrika. In Den Haag circuleert het Cross of Nails langs de anglicaanse, 
rooms-katholieke en protestantse kerk. Bij de herdenking van het 
bombardement op Bezuidenhout speelt het een rol in de gebedsdienst 
én is het een vast ceremonieel moment in de daaropvolgende herdenking 
rond het Juliana van Stolbergmonument.

Kranslegging bij het monument 
voor Juliana van Stolberg 
door de Haagse burgemeester 
Havermans en wethouder Luijten 
in 1995 (foto: Ronald Stam)
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Om	 half	 twaalf	 opent	 burgemeester	 A.J.E.	 Havermans	 van	
Den Haag	de	tentoonstelling	Van Haagse Bosch tot Haagse Poort in 
het	pas	geopende	nieuwe	kantoor	van	Nationale-Nederlanden	aan	
de	Prinses	Beatrixlaan.	Gebouwd	boven	de	Utrechtse	baan	vormt	
het	kantoorgebouw	als	het	ware	de	poort	naar	de	stad.	In	een	drie-
luik	geeft	de	tentoonstelling	een	beeld	van	Bezuidenhout	in	de	vijf-
tig jaar voor het bombardement, ten tijde van het bombardement en 
in	de	vijftig	jaar	erna.

’s	Middags	om	drie	uur	begint	een	herdenkingsbijeenkomst	in	de	
Wilhelminakerk	 aan	 de	 Juliana	 van	 Stolberglaan.	 Burgemeester	
Havermans	en	directeur	C.M.	Schulten	van	het	Rijksinstituut	voor	
Oorlogsdocumentatie,	nu	het	Nederlandse	Instituut	voor	Oorlogs-,	
Holocaust-	 en	 Genocidestudies	 (NIOD),	 staan	 stil	 bij	 de	 gebeur-
tenissen	van	 toen	en	het	belang	van	de	herdenking.	Havermans	
stelt	vast	dat	het	bombardement	op	Bezuidenhout	nooit	op	dezelfde	
landelijke	 aandacht	 en	 betrokkenheid	 heeft	 mogen	 rekenen	 als	
	Rotterdam	en	Arnhem.	 ‘Is	het	dan	 inderdaad	zo	dat	men	gemak-
kelijker	een	vijand	vergeeft	dan	een	vriend?	(…)	Heeft	het	ontbre-
ken van vergevingsgezindheid ertoe bijgedragen dat de herdenking 
van	dit	bombardement	door	de	 jaren	heen	wat	 in	de	vergetelheid	
is geraakt?’

Het verhaal van het Cross of 
Nails en het bombardement 
Bezuidenhout wordt jaarlijks 
doorverteld aan kinderen zoals 
hier door dominee Jaap van 
den Akker (2020)
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Daarna	worden	om	half	vijf	kransen	gelegd	bij	het	Monument	van	
de	Menselijke	Vergissing	aan	de	achterzijde	van	het	ministerie	van	
Sociale	 Zaken	 en	 Werkgelegenheid.	 De	 dag	 wordt	 om	 acht	 uur	
besloten	met	een	herdenkingsconcert	in	het	Koninklijk	Conserva-
torium aan de Juliana van Stolberglaan met optredens van violiste 
Isabelle	van	Keulen,	sopraan	Willemijn	van	Gent	en	het	Residen-
tie	Blazersensemble.	Als	penningmeester	Willem	van	Kippersluis	
’s avonds	laat	eindelijk	in	zijn	luie	stoel	zit,	kan	hij	alleen	maar	con-
cluderen:	‘Het	was	een	ongekende	herdenking,	een	ongekende	dag.	
Bezuidenhout	3	maart	staat	op	de kaart’.

Tot	 en	 met	 4	 mei,	 de	 dag	 van	 de	 Dodenherdenking,	 blijven	 de	
‘praatpalen’	in	Bezuidenhout	staan.	Zij	geven	samen	vorm	aan	het	
geluidskunstproject De ontstelde ruimte van Els de Groot en Heiner 

De Haagse burgemeester 
Havermans en de wethouders 
Engering-Aarts en Luijten 
leggen een krans bij het 
Monument van de Menselijke 
Vergissing (foto: Fotopers-
bureau Hendriksen-Valk)
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Holtappels.	 Op	 veertien	 plaatsen	 binnen	 het	 in	 1945	 gebombar-
deerde gebied zijn bij de palen de verhalen te horen van in totaal 
achttien	 geïnterviewde	 ooggetuigen.	Hun	 persoonlijke	 belevenis-
sen	 maken	 duidelijk	 welke	 verschrikkingen	 het	 bombardement	
onder	de	bewoners	van	de	wijk	teweeg	heeft	gebracht.

Een bijzonder onderdeel van de herdenking is een scholenproject 
om	bij	de	jeugd	op	het	netvlies	te	krijgen	wat	er	in	Bezuidenhout	is	
gebeurd.	Daarvoor	zijn	de	video	Het Bombardement, het boekje Van 
Haagsche Bos tot Haagse Poort	 en	 lespakketten	op	 twee	niveaus	
vervaardigd,	waarin	 aandacht	wordt	 besteed	 aan	het	 bombarde-
ment	en	de	levensomstandigheden	van	leeftijdgenoten	in	die	tijd.

BLIJVENDE HERINNERING

Als blijvende herinnering aan de herdenkingsdag brengt de stich-
ting het boek 3 maart Bezuidenhout	 uit.	 Dit	 geeft	 een	 uitgebreid	
beeld van de herdenkingsdag, gaat in op het kunstluister- en 
het	 scholenproject	 en	 bevat	 de	 catalogus	 van	 de	 tentoonstelling.	
Bovendien	zijn	alle	tot	dan	toe	bekende	namen	van	de	slachtoffers	
van het bombardement in het boek opgenomen en staan er ook 
interviews	in	met	ooggetuigen.	Bijzonder	is	een	interview	met	een	
bemanningslid van een van de vliegtuigen die het bombardement 
heeft	 uitgevoerd	 en	 die	 in	 Bezuidenhout	 zelf	 familie	 had	wonen.	
Een	vraag	was	of	hij	gelijk	aan	zijn	familie	dacht,	toen	hij	zag	dat	
het	met	het	bombardement	misging.	‘Nee,	dat	is	absoluut	niet	aan	
de	orde.	Ten	eerste	ben	je	een	taak	aan	het	uitvoeren.	Ten	tweede,	
in	je	achterhoofd	had	je	veel	verhalen	gehoord	–	onder	andere	van	
bevriende	Engelandvaarders	–	dat	er	veel	ontruimd	was.	Wat	wel	
meespeelde, is dat in Engeland duizenden en duizenden van die 
V1’s	en	V2’s	vielen.’

Voorzitter Jeannette Doll over-
handigt het eerste exemplaar 
van het herdenkingsboek aan 
de Haagse burgemeester 
Havermans (1995)
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VASTBESLOTEN DOOR TE GAAN

De	 indrukwekkende	herdenkingsdag	en	vooral	de	vele	dankbare	
reacties	vooraf	en	achteraf	vormen	voor	het	stichtingsbestuur	de	
mooiste	beloning	voor	alle	 inspanningen.	De	enige	wens	die	niet	
in	 vervulling	 is	 gegaan,	 is	 de	 aanwezigheid	 van	 een	 lid	 van	 het	
Koninklijk	Huis.	Doll:	‘Wij	wisten	wel	dat	het	voor	ons	een	nadeel	
was	dat	wij	 in	Den	Haag	buren	waren,	 omdat	bezoeken	van	het	
Koninklijk	Huis	strikt	volgens	protocol	worden	geregeld en	iedereen	
in	Nederland	turft	of	er	niemand	wordt	voorgetrokken.’	De	bestuur-
ders	hebben	daarom	een	list	bedacht	om	koningin	Beatrix	te	ver-
leiden	 desnoods	 incognito	 het	 herdenkingsconcert	 bij	 te	 wonen.	
‘Wij wisten	dat	zij	dol	was	op	de	Russische	cellist	Rostropovitsj	en	
dat	de	kans	dat	zij	zou	komen,	als	hij	optrad,	groot	was.	Nu	konden	
wij	een	optreden	van	hem	niet	betalen,	maar	wij	konden	zijn	komst	
wel	faciliteren	en	hoorden	van	de	directeur	van	het	conservatorium	
dat Rostropovitsj voor bijzondere gelegenheden als deze gevoelig 
was	en	geen	gage	vroeg.’	Helaas	kan	het	plan	niet	doorgaan,	als	
blijkt	dat	Mstislav	Rostropovitsj	op	de	dag	van	de	herdenking	al	

Het bestuur van de Stichting 
3 maart ’45-’95 overhandigt in 
1995 het herdenkingsboek aan 
Prinses Juliana op Soestdijk 
(foto: Herman van Dam)
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voor	 een	optreden	 is	 geboekt.	Het	 stichtingsbestuur	 krijgt	 na	de	
herdenking	wel	de	mogelijkheid	om	het	herdenkingsboek	op	Soest-
dijk	aan	te	bieden	aan	prinses	Juliana.	‘Zij	liet	ons	toen	weten	dat	
zij	graag	zelf	had	willen	komen,	maar	die	dag	verhinderd	was.	De	
ontmoeting	met	haar	was	 toch	bijzonder.	Zij	vroeg	ons	of	het	 ijs-
baantje	in	Bezuidenhout	er	nog	was.’

Alle positieve respons maakt het de bestuursleden moeilijk om het 
bij	het	organiseren	van	die	éne	herdenking	te	laten,	zoals	oorspron-
kelijk	hun	voornemen	was.	Doll:	‘Wij	kregen	van	iedereen	te	horen:	
‘Dit	mag	je	niet	meer	laten	glippen.	Jullie	moeten	volhouden’.	Ik	kon	
zelf	na	de	herdenking	niet	meer	gewoon	door	de	wijk	lopen.	Als	ik	
boodschappen	moest	doen,	was	ik	uren	onderweg’.

Voor	Doll	staat	vast	dat	de	herdenking	van	het	bombardement	
ook	 in	 de	 toekomst	moet	 blijven	 plaatsvinden.	 ‘Dit	 is	 een	 uitste-
kende	wijkactiviteit.	Het	is	goed	om	als	wijkbewoners	bij	elkaar	te	
komen	en	te	weten	waarom	Bezuidenhout	zo’n	rare	wijk	 is,	waar	
je	zowel	de	wonden	van	het	bombardement	nog	kunt	vinden,	als	
straten	treft	die	echt	voor	de	eeuwigheid	zijn	gebouwd.’

Vanaf	1995	wordt	het	bombardement	op	Bezuidenhout	elk	jaar	her-
dacht.	Het	voert	te	ver	om	per	jaar	verslag	te	doen.	Hier	volgt	tot	
slot	van	deze	paragraaf	nog	een	korte	impressie	van	de	herdenking	
van	1997.

MAART 1997: WONDEN HELEN NIET

In	aanwezigheid	van	een	paar	honderd	mensen	leggen	de	Haagse	
burgemeester	W.J.	(Wim)	Deetman	en	wethouder	J.J.	(John)	Luij-
ten	 samen	 een	 krans	 bij	 het	 Juliana	 van	Stolbergmonument.	De	
kleine	ceremonie	aan	de	Koningin	Marialaan	 is	volgens	verslag-
gever	Casper	Postmaa	van	de	Haagsche Courant	het	bewijs	dat	de	
tijd	niet	alle	wonden	heelt.	 ‘Dat	heeft	niet	alleen	te	maken	met	de	
mensen	die	daar	met	gebogen	hoofd	of	de	rechterhand	op	hun	hart	
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stonden,	maar	vooral	met	het	gruwelijke	verschil	tussen	het	Louise	
de	Colignyplein	van	voor	de	oorlog	en	de	werkelijkheid	van	van-
daag.	Tóén	was	het	monument	het	middelpunt	van	een	stervormig	
plein,	nu	staat	het	in	de	marge	van	een	stedenbouwkundig	rommel-
tje.	Flats,	een	lelijk	kantoor,	een	betonnen	tramviaduct	en	aan	de	
horizon	een	rafelig	verband	van	hoge	torens.	Het	Bezuidenhout	is	
een	mislukte	wijk.	Een	van	de	redenen	waarom	zo’n	zondagochtend	
veel	mensen	nog	steeds	pijn	doet.’

HET STOKJE WORDT OVERGEDRAGEN

In	 1999	 overlijdt	 Van	 Kippersluis.	 Doll	 en	 Tjeenk	 Willink	 doen	
met	 succes	 een	beroep	 op	Hans	Verbunt.	Bij	 de	 herdenking	 van	
het	bombardement	is	hij	zelf	eerder	niet	actief	betrokken	geweest.	
Zijn	sterke	verbondenheid	met	de	wijk,	ruime	bestuurlijke	ervaring	
– onder	andere	als	bestuurslid	van	het	Wijkberaad	Bezuidenhout –	
en	zijn	netwerk	zijn	voor	Doll	en	Tjeenk	Willink	voldoende	reden	
om Verbunt voor het voorzitterschap van de Stichting 3 maart ’45 te 
benaderen.19	‘Zelf	had	ik	niet	aan die	functie	gedacht,	maar	ik	had	
de	jaarlijkse	herdenking	van	de	bevrijding	op	5	mei	altijd	wel	hoog	
in	het	vaandel	staan.’ Doll	en	Tjeenk	Willink	treden	terug.	Met	Jan	
van	der	Leeuw	als	penningmeester	en	Els	van	Rest	als	secretaris	
vormt	Verbunt	in	2000	het	nieuwe	bestuur.
Doll,	 inmiddels	 oud-voorzitter,	 blikt	 in	 2020	 enthousiast	 terug:	
‘Wij waren	blij	dat	er	nieuwe	mensen	aantraden,	want	je	moet	ook	
aansluiting	vinden	bij	nieuwe	ontwikkelingen.	Het	herdenken	nu	
is	heel	anders	dan	toen	in	1995.	Destijds	waren	er	veel	mensen	bij	
die	het	bombardement	 zelf	hadden	meegemaakt.	Dan	herdenk	 je	
vooral	in	stilte,	zodat	iedereen	zijn	eigen	gedachten	kan	laten	gaan.	
Maar	 er	 komt	 een	moment	 dat	 er	 helemaal	 niemand	meer	 is	 die	
het	bombardement	nog	heeft	meegemaakt.	Dan	moet	het	verhaal	
van	toen	worden	verteld,	zoals	nu	ook	meer	en	meer	het	geval	is.	
Bij de herdenking staan nu scholieren bij het standbeeld van Juli-
ana	van	Stolberg,	die	je	moet	vertellen	wat	dat	beeld	met	de	oorlog	
te maken heeft’.
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4.2 PERIODE 2000-2015: 
GEEN REDEN VOOR TWIJFEL

Het nieuwe bestuur onder voorzitterschap van Verbunt gaat 
in 2000 voortvarend van start. Een belangrijk aandachtspunt 
wordt nu zekerheid: enerzijds wat betreft het verankeren van 
de jaarlijkse herdenking, anderzijds – voor zover mogelijk – 
wat betreft de verhalen die de ronde doen over de reden voor 
het bombardement. Het laatste zal onder andere resulteren in 
een wetenschappelijke publicatie.

Een tweede aandachtspunt is de verbreding van het draag-
vlak voor de jaarlijkse herdenking: behalve de eerderge-
noemde grote bedrijven worden ook kleine bedrijven bena-
derd. Winkeliersverenigingen, kerken, culturele instellin-
gen en wijkverenigingen worden blijvend bij het herdenken 
betrokken. Er wordt een begin gemaakt met het betrekken van 
de scholen bij de jaarlijkse plechtigheid.

Het draagvlak blijft niet beperkt tot de wijk: het bestuur 
trekt permanent de aandacht van landelijke media of van nati-
onale instellingen, zoals het NIOD.

Aan de opzet van het programma van de jaarlijks herdenkingsdag 
verandert	het	nieuwe	bestuur	niets.	Ook	in	het	nieuwe	millennium	
herdenkt Bezuidenhout het bombardement met een gemeenschap-
pelijke dienst van de Bezuidenhoutse kerken, gevolgd door een 
bloemenhulde bij het monument van Juliana van Stolberg en ter 
afsluiting	 een	 herdenkingsconcert	 in	 het	 Koninklijk	 Conservato-
rium.	Verbunt:	‘Wij	wilden	niet	elk	jaar	iets	anders	verzinnen,	maar	
de	mensen	 zekerheid	geven.	We	hebben	er	weleens	aan	gedacht	
de	 bloemenhulde	wat	meer	 aan	 te	 kleden,	 zoals	 bij	 de	 nationale	
herdenking	 op	 de	 Dam.	 Voor	 Haagse	 begrippen	 vonden	 wij	 dit	
echter	mooi	en	wij	wilden	de	plechtigheid	in	verband	met	de	aan-
wezigheid	van	oude	mensen	ook	niet	te	lang	maken.’	Gedwongen	
door	omstandigheden	wordt	voor	het	herdenkingsconcert	wel	een	
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paar	keer	uitgeweken	naar	het	nabij	het	 conservatorium	gelegen	
kantoren	complex	Centre	Court.	‘Daar	werden	wij	met	open	armen	
ontvangen’,	voegt	Verbunt	toe.

Over	de	tweede	bestuursperiode	gaat	deze	paragraaf,	te	beginnen	
met	een	terugblik	op	de	herdenking	van	maart	2000.

MAART 2000: GOED OM ERBIJ STIL TE STAAN

De	 koude	 wind	 weerhoudt	 honderden	 belangstellenden	 er	 niet	
van zich te verzamelen rond het Juliana van Stolbergmonument 
om	een	bloemenhulde	te	brengen	aan	de	slachtoffers	van	het	bom-
bardement.	Voor	de	eerste	keer	sinds	1995	is	er	weer	sprake	van	
een	‘grote’	herdenking.	Onder	andere	burgemeester	Deetman	van	
Den	Haag,	locoburgemeester	Rookmaker	van	Voorburg	en	Dekker,	
plaatsvervangend	Commissaris	van	de	Koningin	in	Zuid-Holland,	
leggen	bloemenkransen	bij	het	monument.

Bij de herdenking zijn 
vertegenwoordigers 
van de Nederlandse 
strijdkrachten present
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Het echtpaar Noorman dat destijds aan de rand van Bezuidenhout 
woonde,	herinnert	zich	het	bombardement	nog	levendig.	 ‘We	zijn	
niet	 geraakt,	 maar	 zien	 de	 bommen	 wel	 naar	 beneden	 komen.’	
Zij verliezen	veel	kennissen	en	vrienden.	‘Er	ging	een	hele	stads-
wijk	kapot.	En	het	was	ook	een	speciale	wijk.	Mensen	waren	bijzon-
der	hecht,	 zeker	 in	het	kerkverband.’	Herdenken	noemt	mevrouw	
Noorman-Jung	van	belang.	‘Het	is	goed	stil	te	staan	bij	gebeurte-
nissen	uit	het	verleden.	Juist	in	deze	tijd,	waarin	gemakkelijk	aan	
dingen	wordt	voorbijgegaan.	Daarom	vind	ik	het	ook	zo	goed	dat	er	
jongeren	bij	zijn,	die	ook	bloemen	leggen.’

Na	 de	 plechtigheid	 bij	 het	 monument	 vindt	 in	 een	 vrijwel	 volle	
Christus	Triumfatorkerk	een	kerkdienst	plaats.	Na	een	eenvoudige	
maaltijd in de François Vatelschool volgt het herdenkingsconcert in 
het	Koninklijk	Conservatorium.	Daar	wordt	bekend	gemaakt	dat	er	
na	deze	herdenking	een	nieuw	bestuur	van	de	Stichting	3	maart ’45	
zal	aantreden.

De herdenking wordt 
opgeluisterd met muziek 
van een militaire kapel
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SEPTEMBER 2000: HET VERHAAL 
MAG NIET VERLOREN GAAN

Met	initiatiefnemer	Jos	Borsboom	onthult	de	Haagse	burgemeester	
Deetman	aan	de	Schenkkade	een	informatiebord	over	de	lancering	
van	V2’s	vanuit	Den	Haag	en	de	gevolgen	die	dat	zou	hebben	voor	
Bezuidenhout.	 ‘Met	 het	 informatiebord	 zorgen	wij	 ervoor	 dat	 het	
verhaal	van	het	bombardement	en	de	V2’s	niet	uitsterft	met	de	laat-
ste	overlevenden.	Dat	mag	niet	gebeuren.’	De	Stichting	3	maart	’45	
heeft	aan	de	uitwerking	van	het	initiatief	graag	meegewerkt.

In	zijn	toespraak	vóór	de	onthulling	stelt	Deetman	dat	uit	de	situatie	
van	Hagenaars	in	het	laatste	halfjaar	van	de	oorlog	blijkt	hoe	waan-
zinnig	oorlog	is.	‘De	Atlantikwall	en	het	spergebied	zorgden	ervoor	
dat	velen	niet	thuis	konden	wonen.	Tijdens	de	razzia	van	november	
1944	werden	duizenden	afgevoerd	in	dwangarbeid.	Enkele	duizen-
den	Hagenaars	 overleefden	 de	 hongerwinter	 van	 ’44-’45	 niet.	 En	
dan	de	lancering	en	het	terugvallen	van	de	V2-raketten.	En	–	alsof	
dat	nog	niet	genoeg	is	–	de	steeds	terugkerende	bombardementen	
van	nota	bene	de	bondgenoten.’

Hij	gaat	ook	in	op	de	stelling	dat	we	van	oorlogen	kunnen	leren	
en	beter	ons	best	kunnen	doen	om	die	te	vermijden.	‘Ik	hoop	dat	het	
waar	is.	Maar	zeker	ook	belangrijk	is	het	werken	aan	een	samenle-
ving	waarin	mensen	elkaar	de ruimte	laten.	Internationale	samen-
levingen	waarbij	mensen	doordrongen	zijn	van	het	feit	dat	er	alleen	
duurzame	vrede	zal	zijn	als	die	duurzame	vrede	voor	iedereen	geldt.	
Aan	 zo’n	 samenleving	 –	 een	 samenleving	 dus	waaraan	 ook	 een	
internationaal	 karakteraspect	 zit	 –	 moet	 hard	 gewerkt	 worden.	
Alleen	door	de	vredestijd	actief	te	gebruiken,	kunnen	we	trachten	
oorlogen	te	voorkomen.’

Onthulling V2-informatiebord 
door de Haagse burgemeester 
Wim Deetman en initiatiefnemer 
Jos Borsboom in 2000
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MAART 2001: HONDERDEN 
BELANGSTELLENDEN

Onder	auspiciën	van	het	nieuwe	bestuur	van	de	Stichting	3	maart	
’45	vindt	 in	2001	de	volgende	jaarlijkse	herdenking	van	het	bom-
bardement	plaats.	Honderden	belangstellenden	wonen	de	gemeen-
schappelijke dienst van de Bezuidenhoutse kerken bij, deze keer in 
de	Onze-Lieve-Vrouw	van	Goede	Raadkerk.	Daarna	nemen	zij	deel	
aan	de	bloemenhulde	bij	het	monument	van	Juliana	van	Stolberg.	
Ook	het	traditionele	herdenkingsconcert	in	het	Koninklijk	Conser-
vatorium	wordt	goed	bezocht.

Binnen	de	Stichting	3	maart	’45	wordt	in	2001	een	werkgroep	opge-
richt, die zich ten doel stelt om het herdenken van de oorlog onder 
de	aandacht	te	brengen	van	de	Haagse	scholieren.	Hiervoor	wordt	
een	 website	 ontworpen,	 die	 de	 werktitel	 Sporen uit het verleden, 
blik op de toekomst krijgt.

MEI 2004: TWEE HERDENKINGEN TE VEEL

De	 traditionele	dodenherdenking	op	dinsdag	4	mei	 bij	 het	Monu-
ment	van	de	Menselijke	Vergissing	wordt	dit	jaar	bijgewoond	door	
een honderdtal belangstellenden, een stuk meer dan de voorgaande 
jaren.	Op	deze	druilerige	dag	drommen	behalve	hoogwaardigheids-
bekleders	ook	wijkbewoners	en	ooggetuigen	van	het	bombardement	
samen	onder	de	paraplu’s.	Na	een	welkomstwoord	door	wethouder	
P.M.M.	 (Pierre)	Heijnen	horen	 zij	 een	 ooggetuigenverslag	 van	het	
bombardement, voorgelezen door een leerling van de Nutsschool 
Bezuidenhout.	Vervolgens	worden	kransen	gelegd	aan	de	voet	van	
het	monument	en	blaast	trompettist	Richard	van	Hoeven	de	Taptoe.	
Na	een	minuut	stilte	wordt	de	plechtigheid	besloten	met	het	geza-
menlijk	zingen	van	het	Wilhelmus.	Het	is	een	van	de	laatste	keren	
dat	 deze	 herdenking	 in	 Bezuidenhout	 wordt	 gehouden.	 ‘We	 zijn	
gestopt,	omdat	twee	herdenkingen	te	veel	was’,	aldus	Verbunt.
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BOODSCHAP AAN DE BEVOLKING 
VAN DEN HAAG

In	2004	nemen	Verbunt	cum	suis	het	initiatief	om	een	diepgravend	
historisch	 onderzoek	 naar	 het	 bombardement	 te	 laten	 verrichten.	
‘Over	 de	 reden	 voor	 het	 bombardement	 gingen	 al	 tijden	 allerlei	
geruchten	rond,	zelfs	dat	Bezuidenhout	expres	was	gebombardeerd,	
omdat	het	een	rood	nest	was.’	Bijna	zestig	jaar	na	het	bombardement	
vindt	het	bestuur	het	hoog	tijd	om	aan	alle	geruchten	definitief	een	
einde	te	maken.	‘Wij	vonden	een	net	afgestudeerd	geschiedkundige,	
Carlo	 Tinschert,	 bereid	 het	 daarvoor	 nodige	 onderzoek	 te	 doen,	
onder meer in de archieven van de Royal Air Force	in	Londen.’	Het	
eindresultaat, het boek Boodschap aan de bevolking van Den Haag: 
oorzaken, gevolgen en nasleep van het mislukte bombardement op het 
Bezuidenhout, 3 maart 1945,	kon	in	2005	worden	uitgereikt	aan	de	
Haagse	burgemeester	Deetman.	‘Hoewel	er	ook	andere	boeken	aan	
het	bombardement	zijn	gewijd,	beschouw	ik	dit	als	het	standaard-
werk’,	aldus	Verbunt.	In	de	wetenschap	dat	een	deel	van	de	archie-
ven niet eerder dan honderd jaar na de gebeurtenissen openbaar 
zullen	worden,	laat	het	boek	weinig	ruimte	voor	twijfel	over	de	wer-
kelijke	oorzaak	van	het	bombarderen	van	Bezuidenhout.

Tijdens de herdenking 
bij het Monument van de 
Menselijke Vergissing in 
1999 dragen leerlingen van 
The British School in the 
Netherlands gedichten voor

Boodschap aan de bevolking 
van Den Haag is de titel van het 
pamflet dat het Britse leger in 
1945 over Den Haag verspreidt
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VERHALENTAFEL

Sinds	2006	 is	 in	Den	Haag	een	projectgroep	actief	die	zich	sterk	
maakt	 voor	 mondelinge	 geschiedenis:	 Haagse	 Herinneringen.	
Deze	 uit	 vrijwilligers	 bestaande	 en	 professioneel	 geleide	 groep	
is	 een	 initiatief	 van	 het	 Haags	 Historisch	 Museum,	 het	 Haags	
Gemeentearchief	en	de	Bibliotheek	Den	Haag.	In	2008	zoekt	laatst-
genoemde	met	de	Stichting	Wijkberaad	Bezuidenhout	en	de	Chris-
tus	Triumfatorkerk	contact	met	Haagse	Herinneringen	en	verzoekt	
de	projectgroep	een	zogenaamde	‘verhalentafel’	te	organiseren	met	
mensen die op het moment van het bombardement in Bezuidenhout 
woonden	of	er	op	een	andere	manier	mee	verbonden	zijn	geweest.	
Er	schuiven	uiteindelijk	twaalf	mensen	aan.	Om	herinneringen	op	
te	roepen	kijken	zij	naar	een	diaserie	over	historisch	Bezuidenhout.	
Daarna	komen	de	tongen	los!	En	de	emoties!	De	ervaringsverhalen	
zijn	intens	en	aangrijpend.

Een bloemlezing aan uitspraken:

‘En toen kwam die vreselijke dag: zaterdag 3 maart 1945. Het begon al 
vroeg met vreselijke herrie.’

‘Op die ochtend was het goed raak. We schuilden in de achterkamer en 
op een bepaald moment werd ons huis ‘doorgeblazen’: alle ruiten eruit 
en de tussendeuren van de suite lagen op de grond.’

‘En drie uur later, toen we als broeders bij elkaar kwamen om wat te 
eten, wist ik wel beter: een ‘tapijt van bommen’ was neergedaald op het 
Bezuidenhout.’

‘Alles wat ons restte waren de kleren die we aan hadden en oh ja, 
ons Zweedse wittebrood.’

‘Zo’n inferno hoop ik nooit meer mee te maken.’

Vervolgens	maken	de	deelnemers	aan	de	verhalentafel	een	rondrit	
door	de	wijk	op	zoek	naar	persoonlijke	plekken	van	herinnering.	
Dat	levert	behalve	emoties	tal	van	nieuwe	gegevens	en	ideeën	op.	
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Men	stimuleert	elkaar.	Unieke	verhalen	zijn	het	gevolg.	Die	worden	
opgeschreven	 en	 vastgelegd	 op	 een	CD.	Die	 is	 te	 beluisteren	 op	
de	website	van	Haagse	Herinneringen.20	Onder	de	titel	Bombarde-
ment Bezuidenhout, Het vergissingsbombardement is overigens nog 
meer	 te	vinden:	de	 feitelijke	geschiedenis	van	het	bombardement	
beschreven door Jan van Wandelen van het Haags Gemeente 
Archief	en	verschillende	videofragmenten.

Het betrekken van de projectgroep Haagse Herinneringen bij 
het	 herdenken	 van	 het	 bombardement	 –	 de	 groep	 komt	 in	 2018	
terug	met	de	verhalentafel	Vluchten voor de bommen	–	is	een	goed	
voorbeeld	van	draagvlakverbreding.21

MAART 2010: VIJFENZESTIG JAAR NA DATO

In	2010	vindt	de	jaarlijkse	herdenking	van	het	bombardement	plaats	
op	zondag	7	maart.	De	dag	begint	met	een	viering	in	de	Christus	
Triumfatorkerk.	In	een	korte	toespraak	wijst	burgemeester	Jozias	
van	Aartsen	op	de	herkenbare	plekken	 in	de	wijk	die	herinneren	
aan	 de	 grote	 verwoesting	 van	 3	maart	 1945.	Het	Cross	 of	Nails	
wordt	deze	keer	overhandigd	aan	de	protestantse	geloofsgemeen-
schap	van	Bezuidenhout.

Ooggetuigen en vrijwilligers van 
de Haagse erfgoedinstellingen 
leggen samen verhalen vast 
tijdens de verhalentafel Vluchten 
voor de bommen in Bibliotheek 
Haagse Hout (2018)
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De uitnodiging voor de herdenking gaat via de nieuwsbrief 
die door het bestuur wordt verzorgd

Mevrouw Van Haersma Buma vertegen-
woordigt de Stichting ’40-’45 en legt een krans

Scoutinggroep Haagse Hout assisteert jaarlijks bij de bloemenhulde
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Er is altijd ruimte voor ontmoeting onder genot van een kopje koffie, dit jaar 
verzorgd door vrijwilligers van de Gymnasiasten Korfbal Vereniging (GKV)

Vele oude en nieuwe wijkbewoners 
wonen de herdenking bij

Traditiegetrouw wordt de dag van de 
herdenking afgesloten met muziek
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Na	afloop	van	de	viering	vertrekt	het	gezelschap	naar	de	Konin-
gin	Marialaan	voor	de	bloemenhulde	bij	het	monument	van	Juliana	
van	Stolberg.	Er	zijn	weer	de	bekende	genodigden:	de	burgemees-
ters	 van	Den	Haag,	 Leidschendam-Voorburg	 en	Wassenaar,	 een	
vertegenwoordiger	van	de	Britse	ambassade,	afgevaardigden	van	
de	plaatselijke	kerken	en	organisaties	enzovoort.	De	Scoutinggroep	
Haagse	Hout	verleent,	zoals	gebruikelijk,	haar	medewerking	bij	de	
kranslegging.

Na	de	bloemenhulde	bij	het	monument	wordt,	 eveneens	 tradi-
tiegetrouw,	geconcerteerd	in	het	atrium	van	het	kantorencomplex	
Centre	Court.	Het	Residentie	Saxofoonkwartet	speelt	muziek	uit	de	
negentiende	en	twintigste	eeuw.

Ter	 afsluiting	 kunnen	 voormalige	 en	 huidige	 buurtbewoners	
elkaar	onder	het	genot	van	koffie	en	thee	met	broodjes	ontmoeten	
en	ervaringen	uitwisselen.

Men	kan	met	voldoening	terugkijken	op	een	zinvolle	herdenking!

In hetzelfde ‘ jubileumjaar’ 2010 loopt in het Haags Historisch Museum 
van 5 mei tot en met 26 september de bijzondere tentoonstelling Oorlog 
en Bevrijding in 3-D. Foto’s van Den Haag van Wim Berssenbrugge. Als 
fotograaf houdt Berssenbrugge (1918-2007) zich tijdens de Tweede 
Wereldoorlog met zijn verzetsgroep hoofdzakelijk bezig met spionage. 
Hij speelt informatie over de lanceerplaatsen van V2-raketten door naar 
Londen. De tentoonstelling brengt de verzetsactiviteiten in beeld met 
eigen foto’s van Berssenbrugge. Die zorgen voor een extra dimensie: ze 
tonen de Hofstad in kleur én in stereo (3D). Er zijn foto’s bij van de wijk 
Bezuidenhout en de lancering van een opstijgende V2-raket. Bijzonder 
detail: de enige in Nederland overgebleven V2-raket uit de collectie van 
het Legermuseum wordt door genisten ofwel bouwkundig militairen naar 
Den Haag vervoerd. Daar aangekomen wordt het bijna veertien meter 
lange gevaarte door een raam op de eerste etage het museum in getakeld! 

MAART 2011: TEZAMEN

Als deelnemer aan de herdenking van het bombardement is Wilna 
Cordess	erg	onder	de	indruk	van	het	feit	dat	er	weer	zoveel	mensen	
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aanwezig	zijn:	‘Soms	van	heel	ver,	begeleid	door	hun	kinderen,	die	
er nu ook steeds meer achter komen hoeveel impact dit gebeuren 
op	hun	ouders	heeft	gehad’.	Zelf	 is	zij	 in	1943	als	kind	in	de	Van	
Heutszstraat	komen	wonen.	 In	1971	verhuisd	naar	de	Van	Rees-
straat,	woont	zij	nog	steeds	in	Bezuidenhout.

De	herdenkingsdag	inspireert	haar	tot	het	volgende	gedicht	(gepu-
bliceerd in De Oud-Hagenaar, nu De Haagse Tijden geheten, van 
14 juni	2011):

Op	3	maart	1945
(Herdenking	bombardement	Bezuidenhout)

Daar	zaten	wij	weer	tezamen
tezamen bij elkaar
Lang is het geleden
nu 66 jaar

Herinneringen	beleven	wij	tezamen
tezamen	denkend	aan	diezelfde	dag
nu 66 jaar geleden
Een	wijk	in	puin,	in	één	dag

Vergissingsbombardement
Emoties door iedereen herkend,
Kinderen	van	toen,	nu	bejaard
de	herinnering	levenslang	bewaard

Bij	het	monument	stonden	wij	tezamen,
tezamen met elkaar
Bloemenkransen,	herdenkingswoorden,
de stilte, maar in gedachten hoorden
wij	het	geluid	nog	van	lang	geleden
Na	66	jaar	is	het	nog	steeds	heden.
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MAART 2012: SCHOLEN BIJ 
HERDENKEN BETROKKEN

In	2009	komt	Lia	van	den	Broek	als	penningmeester	in	het	bestuur.	
Dat	leidt	tot	ideeën	om	de	dramatische	geschiedenis	van	het	bom-
bardement	op	diverse	nieuwe	manieren	bij	een	breed	publiek	onder	
de	 aandacht	 te	 brengen	 –	 spoedig	 zullen	 er	 informatieborden,	
wijkwandelingen,	 tentoonstellingen,	 een	 nieuwe	 website	 en	 een	
film	komen	–	 en	om	het	draagvlak	voor	de	 jaarlijkse	herdenking	
nog	verder	te	verbreden.	Vanaf	nu	krijgt	de	 jonge	generatie	 in	de	
wijk,	met	name	de	leerlingen	van	de	basisscholen	en	de	middelbare	
school	het	Christelijk	Lyceum	Zandvliet,	alle	aandacht.

De	Bibliotheek	Haagse	Hout	 en	 het	Haags	Gemeentearchief	 ont-
wikkelen	samen	met	de	stichting	een	lesprogramma	over	3	maart	
1945,	 waarin	 basisscholieren	 vanaf	 groep	 7	 en	 8	 kennismaken	
met	het	verhaal	over	het	bombardement.	Ooggetuigen	van	de	ver-
halentafel	uit	2008	doen	mee	en	vertellen	over	hun	ervaringen	en	

In 2011 wordt een nieuw 
element aan het herdenken 
toegevoegd: een toespraak 
van een oog getuige. 
Nel Driesprong-de Gelder 
is de eerste die over haar 
persoonlijke ervaringen 
vertelt tijdens de 
herdenkingsdienst in de 
Christus Triumfatorkerk

Jeugdvoetballers en (jeugd) -
bestuursleden Rob Wursten 
en Lia van den Broek van 
voetbalclub HSV V.U.C. 
leggen ter gelegenheid van 
het honderdjarig bestaan van 
de club in Bezuidenhout bij de 
herdenking in 2009 een krans
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belevenissen	op	school	en	in	de	bibliotheek.	Bij	de	herdenking	van	
2012	is	spraakmakend	de	tentoonstelling	van	gedichten	en	herden-
kingsposters van kinderen uit de groepen 7 en 8 van de Nutsschool 
Bezuidenhout	en	de	Liduina	basisschool.

Twee	 scholieren	 van	het	 Zandvlietcollege	maken	 in	 het	 kader	
van	hun	maatschappelijke	 stage	een	 folder	over	de	geschiedenis	
van	het	Cross	of	Nails	en	het	bombardement	van	Bezuidenhout.

Leerlingen van basisschool De Vuurvlinder interviewen 
ooggetuige Loes van der Werff-van Boxmeer in de 
bibliotheek (2015)

De herdenkingsposters van de Liduina 
basisschool en Nutsschool Bezuidenhout 
worden aandachtig bekeken

Floortje en haar oma bij de ‘scholierenposters’

De folder Cross of Nails 
in Bezuidenhout vertelt 
het verhaal over de 
stedenband Den Haag 
en het Britse Coventry
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ZANDVLIETCOLLEGE INTENSIEF BIJ 
DE HERDENKING BETROKKEN

In	2013	worden	de	contacten	met	het	Zandvlietcollege	intensiever.	
Lia	van	den	Broek	maakt	zich	daar	sterk	voor.	Ze	geeft	er	gastles-
sen.	In	een	interview	legt	ze	uit	waarom:

Als	stichting	denken	we	natuurlijk	ook	na	over	de	toekomst.	
Over	 twee	 jaar	 –	 in	2015	–	 is	het	 volgende	kroonjaar	 en	 is	
het	zeventig	 jaar	geleden	dat	er	bommen	op	de	wijk	vielen.	
Veel	bewoners,	zeker	de	jongeren,	zal	die	ramp	van	toen	nu	
niet	 veel	meer	 zeggen.	Voor	 ons	 ligt	 de	 toekomst	 voor	 een	
belangrijk	deel	bij	de	jeugd:	hoe	kunnen	we	hen	het	verhaal	
van	wat	er	op	3	maart	1945	is	gebeurd,	het	beste	vertellen.	
Daarom	 proberen	 we	 de	 laatste	 jaren	 ook	 zoveel	 mogelijk	
scholen	bij	de	herdenking	te	betrekken.	Vorig	jaar	was	dat	de	
Nutsschool.	Dit	jaar	is	dat	het	Zandvlietcollege.22

Van	den	Broek	vindt	de	geschiedenisdocent,	Rita	Kwint,	aan	haar	
zijde.	De	 leerlingen	van	3	VWO	van	het	Zandvlietcollege	krijgen	
iedere	 week	 geschiedenisles.	 Dit	 jaar	 voeren	 ze	 een	 bijzonder	
 project uit:

Het is februari 2013. We nemen even een kijkje in het geschiedenislokaal 
van het Zandvlietcollege. Het is er doodstil. Is er geen geschiedenis 
vandaag? Jawel, in het tekenlokaal verderop. Daar zijn leerlingen vol 
overgave druk bezig met het maken van werkstukken. Daarin mogen 
ze hun eigen interpretatie geven van wat ze in de les gehoord hebben 
over het bombardement op Bezuidenhout. De een maakt een maquette, 
anderen tekenen, maken een stripverhaal of zoeken foto’s op internet. 
Twee leerlingen, Emma Schaafsma en Thimo Verbrugge, bereiden een 
interview voor. Zij zullen in gesprek gaan met een ooggetuige van het 
bombardement. Thimo: ‘Het is wel enorm bijzonder dat iemand ons 
hierover wil vertellen. Voor hem is het natuurlijk ook een nare gebeurtenis, 
dus het kan niet makkelijk zijn erover te praten’. 
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Enkele dagen later worden met de werkstukken van de leerlingen 
tentoonstellingen ingericht in de Christus Triumfatorkerk en het Koninklijk 
Conservatorium. Tijdens de komende herdenking zullen veel genodigden 
er met belangstelling naar kijken.

Rita	Kwint	wijst	erop,	dat	veel	leerlingen	van	het	Zandvlietcollege	
niet	in	Bezuidenhout	wonen	en	geen	idee	hebben	van	wat	zich	in	
deze	wijk	heeft	afgespeeld:

Een van de belangrijkste aspecten van dit project is dat 
het	 leerlingen	 inzicht	 geeft	 in	 de	 gevolgen	 van	 een	 stukje	
geschiedenis	van	de	Tweede	Wereldoorlog	voor	mensen	en	
dat	 ze	 zich	 bewust	worden	 van	 hun	 omgeving.	 De	meeste	
leerlingen zouden het normaal misschien niet eens doorheb-
ben,	maar	bijna	elke	dag	zijn	ze	in	een	wijk	waarin	heel	veel	
straten	helemaal	of	gedeeltelijk	zijn	gebombardeerd	en	waar-
bij	honderden	mensen	het	leven	hebben	verloren.

De tentoonstelling van het werk 
van de scholieren is te zien in de 
Christus Triumfatorkerk
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De	samenwerking	tussen	de	stichting	en	het	Zandvlietcollege	wordt	
steeds	hechter.	Van	den	Broek	geeft	er	gastlessen	en	de	leerlingen	
helpen	om	de	nieuwsbrief	van	de	stichting	in	de	wijk	te	versprei-
den.	De	school	blijft	 jaarlijks	medewerking	verlenen	aan	tentoon-
stellingen,	zoals	de	expositie	over	de	wandelroute	Wandel door de 
historie van Bezuidenhout op	verschillende	locaties	in	de	wijk,	waar-
onder	het	nieuwe	kantoorgebouw	voor	de	nationale	kennisinstitu-
ten	in	het	voormalige	gebouw	van	het	ministerie	van	Economische	
Zaken,	dat	het	bombardement	heeft	overleefd,	en	het	woonzorgte-
huis	Cato	Bezuidenhout,	beide	aan	de	Bezuidenhoutseweg.

Leerlingen	 van	 het	 Zandvlietcollege	 zullen	 een	 bijzondere	 bij-
drage	 leveren	 aan	 de	 ‘jubileumherdenking’	 van	 2020.	 Daarover	
straks	meer.

MAART 2014: BASISSCHOLEN NOG 
STERKER BETROKKEN

Begin	 2014	worden	de	 banden	met	 de	 basisscholen	 aangehaald.	
De stichting	bespreekt	samen	met	de	scholen	hoe	het	verhaal	van	
het	bombardement	 in	de	 lessen	kan	worden	opgepakt	en	hoe	de	
scholen	kunnen	bijdragen	aan	de	herdenking.	Dit	resulteert	onder	
andere in de adoptie van het monument van Juliana van Stolberg 

Scholieren in gesprek met 
bezoekers van de expositie 
over Bezuidenhout
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door	de	Liduina	basisschool.	Bij	de	herdenking	op	zondag	2	maart	
wordt	 dat	 zichtbaar	 in	 een	 nieuw	 onderdeel:	 drie	 kinderen	 van	
de	 ‘Liduina’	 leggen	 namens	 de	 basisscholen	 van	 Bezuidenhout	
een	 krans	 bij	 het	monument.	 Een	 van	hen	 is	Tinke.	 Zij	 blikt	 als	
volgt terug:

Ik	heb	samen	met	Brit	en	Dieke	van	het	Liduina	Kinderkabi-
net	een	krans	gelegd	namens	alle	scholen	in	Bezuidenhout.	
Dat	was	wel	spannend,	omdat	iedereen	naar	je	keek.	Er	wer-
den	nog	 veel	meer	 kransen	 gelegd.	De	 scouts	 brachten	 de	
krans	en	ik	pakte	de	krans	aan.	We	liepen	samen	naar	het	
beeld	 en	 legden	de	krans	neer.	We	 liepen	 een	 eindje	 terug	
en	bleven	even	staan.	En	daarna	gingen	we	weer	terug	naar	
onze	plek.	Ik	vind	het	wel	belangrijk	dat	het	bombardement	
wordt	herdacht,	omdat	het	een	heftige	gebeurtenis	was.

WIJK BETREKKEN BIJ ZEVENTIG 
JAAR HERDENKING

De	overige	maanden	van	2014	staan	in	het	teken	van	de	komende	
herdenking,	precies	 zeventig	 jaar	na	de	oorlog.	Die	moet	een	bij-
zonder	 karakter	 krijgen.	 Allerlei	 nevenactiviteiten	 zullen	 worden	
ontplooid.	Zo	komen	er	dertien	fotoborden	in	Bezuidenhout-Midden	
met	informatie	over	het	heden	en	het	oorlogsverleden	van	de	wijk.	
Ze	 zullen	 aan	 drie	 wandelroutes	 gekoppeld	 worden.	 Die	 borden	
zijn	bedoeld	als	aandachtstrekkers	in	de	wijk	en	stellen	geïnteres-
seerde	wandelaars	van	binnen	en	buiten	de	wijk	 in	staat	 zich	 in	
de	geschiedenis	te	verdiepen.	‘In	de	Amalia	van	Solmsstraat	was	
destijds	een	werkgroep	die	activiteiten	voor	de	buurt	organiseerde	
en	ook	iets	serieus	voor	de	wijk	wilde	aanpakken’,	weet	voorzitter	
Verbunt	nog.	‘Daar	zijn	wij	toen	mee	in	gesprek	gegaan	en	zo	zijn	
zij	de	ontwikkelaars	van	de	wandelroutes	geworden.	Zij	hebben	dat	
met	veel	verve	opgepakt.’

Drie leden van het Liduina 
Kinderkabinet staan klaar 
voor de kranslegging in 2014

Wijkbewoners maken samen met 
de stichting de wandelroute
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4.3 PERIODE 2015-2020: 
DE KOMENDE GENERATIES AAN ZET

In	2015	krijgt	het	bestuur	van	de	Stichting	3	maart	’45	een	nieuwe	
samenstelling.	Lia	van	den	Broek	wordt	voorzitter.	Verder	bestaat	
het	bestuur	uit	Taetske	van	de	Reijt	(secretaris,	in	2016	opgevolgd	
door	Debbie	Nuijten),	Pepijn	van	der	Vliet	(penningmeester)	en	Jef-
frey	Lemm.	De	ingezette	lijn	uit	de	vorige	periode	om	het	verhaal	
van	3	maart	1945	breder	 te	verspreiden	wordt	voortgezet	en	ver-
der	uitgebouwd.	Ambitie	is	het	verhaal	nog	meer	bekend	te	maken,	
zowel	onder	de	huidige	bewoners	van	de	wijk	als	bij	scholen	en	in	
de	rest	in	de	stad.	Vanaf	2019	wordt	het	bestuur	naast	Lia	van	den	
Broek	en	Debbie	Nuijten	vernieuwd	met	Jaap	van	den	Akker,	Eric	
Stins	en	Arie	Mooijman,	 later	schuiven	ook	Ronald	van	Bleek	en	
Sandra	van	Vianen	aan.

Met	het	nieuwe	bestuur	wordt	de	derde	periode	ingeluid	die	geken-
merkt	zal	worden	door	veel	nieuwe	activiteiten	en	veranderingen	
in	de	opzet	van	de	herdenking.	Alles	is	gericht	op	een	grootse	en	
waardige	75-jarige	herdenking	in	2020.	In	deze	paragraaf	wordt	dat	
uitgebreid	toegelicht.

BETROKKENHEID ALS SPRINGPLANK

Lia	van	den	Broek	is	zelf	geen	geboren	Bezuidenhouter,	maar	komt	
van	buiten.	Zij	vertelt:

Als	 niet-Hagenees	was	 ik	 nauwelijks	 op	 de	 hoogte	 van	 de	
geschiedenis	 van	 mijn	 nieuwe	 woonomgeving.	 Ik	 hoorde	
over	 het	 bombardement	 via	 een	 kunstproject	 in	 de	 wijk:	
geluidspalen	 waarin	 verhalen	 van	 ooggetuigen	 te	 horen	
waren.	Ingegeven	door	een	diepe	wens	om	van	betekenis	te	
zijn	voor	mijn	wijk	en	zijn	bewoners	meldde	ik	me	als	vrijwil-
liger aan bij de Bezuidenhout Koerier,	de	lokale	krant.	Na	de	
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doop	van	mijn	kinderen	werd	ik	actief	in	de	Sint	Liduinakerk	
en vervolgens raakte ik betrokken bij allerlei acties op school 
en	bij	de	voetbalclub	VUC.23

Deze	actieve	betrokkenheid	bij	de	wijk	blijkt	een	springplank	naar	
de	Stichting	3	maart	’45.	In	2009	treedt	ze	toe	tot	het	bestuur,	wordt	
penningmeester	en	zes	jaar	later	voorzitter.

GESCHIEDENIS LETTERLIJK OP STRAAT

In	2015	gonst	het	van	de	activiteiten	in	Bezuidenhout.	Na	voorbe-
reidend	werk	in	2014	worden	door	wijkbewoners	in	samenwerking	
met	 de	 stichting	 informatieve	 historische	 wandelroutes,	 zowel	
voor	kinderen	als	voor	volwassenen,	ontwikkeld.	Voorafgaand	aan	
de	herdenking	 in	2015	verricht	de	Haagse	wethouder	 Ingrid	van	
Engelshoven	in	februari	de	officiële	opening.	Tegelijkertijd	wordt	de	
aan	de	routes	verbonden	nieuwe	website	BB45 Wandelen door his-
torie van Bezuidenhout	gelanceerd.	In	de	maand	van	de	herdenking	

Naast de wandeling door de 
wijk ontwikkelt de stichting ook 
een route door het Haagse 
bos waar de Atlantikwall 
doorheen liep en de Duitse 
V2-raketinstallaties stonden
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begint	Gilde	Den	Haag	ook	met	een	nieuwe	wandelroute,	Bezuiden-
hout, heden en verleden getiteld.

Het atrium van het Haagse stadhuis staat eveneens in het teken 
van	herdenken:	op	18	 februari	opent	wethouder	Joris	Wijsmuller	
er	 de	 fototentoonstelling	Vergissingsbombardement, samengesteld 
door	het	Haags	Gemeentearchief.

Om	de	herinnering	aan	het	bombardement	levend	te	houden	en	het	
draagvlak onder de jaarlijkse herdenkingen verder te verbreden, 
wordt	dezelfde	maand	de	film	Bombardement Bezuidenhout uitge-
bracht.	 ‘Die	film	 is	gemaakt	door	een	club	vrijwillige	film	makers	
van	de	Haagsche	Amateur	Filmclub	(HAF)	onder	aanvoering	van	
Jan	Heijdra	en	Joop	Keus.	Zij	hebben	voor	de	film	onderzoek	gedaan	

Fototentoonstelling Vergissings
bombardement in het atrium van 
het Haagse stadhuis
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en	 interviews	gehouden	met	mensen	die	 het	 bombardement	nog	
hadden	meegemaakt.’	De	film	wordt	op	meerdere	locaties	vertoond,	
verschillende	malen	zelfs	in	de	Bibliotheek	Haagse	Hout.	‘Daar	was	
dan	altijd	iemand van	het	stichtingsbestuur en	van	de	filmers	bij	en	
het	was	meestal	aardig	vol’,	herinnert	Jan	Verbunt	zich.

MAART 2015: NOG ALTIJD OORLOG

De	herdenking	in	2015	wordt	gehouden	op	zondag	1	maart.	Burge-
meester Jozias van Aartsen begint zijn toespraak met de volgende 
dichtregels:

Eergisteren	was	het	oorlog
gisteren ook
en nog altijd in mijn heden
dat niet alleen van mij is

Deze	regels,	die	in	zijn	toespraak	verschillende	keren	terugkomen,	
licht hij als volgt toe:

Regels	 uit	 een	 gedicht	 van	 Remco	 Campert,	 geboren	 en	
getogen	in	Den	Haag.	Zijn	vader	Jan	Campert	kwam	om	in	
het	concentratiekamp	Neuengamme. Een	paar	 jaar	geleden	
haalde acteur Bram van der Vlugt, eveneens in onze stad 
opgegroeid,	 dit	 gedicht	 aan	 tijdens	 een	 radio-interview.	 In	
die uitzending sprak hij over de dramatische gebeurtenissen 
in	zijn	familie	tijdens	de	Tweede	Wereldoorlog.	Een	familie-
geschiedenis	die	op	wel	heel	navrante	wijze	de	Haagse	oor-
logsjaren	weerspiegelt.	De	moeder	van	Bram	van	der	Vlugt	
was	Joods	en	werd	vermoord,	net	als	haar	eigen	moeder	en	
andere	familieleden.	Het	lot	dat	het	merendeel	van	de	Joodse	
Hagenaars	 trof.	Toen	de	bezetter	Scheveningen	ontruimde,	
belandde	het	gezin	Van	der	Vlugt	 in	het	Bezuidenhout.	Net	
als	 zoveel	 families	 uit	 Scheveningen	 en	 andere	wijken	 die	
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ontruimd	of	 zelfs	 afgebroken	moesten	worden.	Hier,	 in	 het	
Bezuidenhout, maakte Bram van der Vlugt vervolgens het 
afschuwelijke	bombardement	mee.

Daarna	 beschrijft	 Van	 Aartsen	 de	 verschrikkingen	 op	 3	 maart	
1945	in	de	‘mooie,	typisch	Haagse	wijk	Bezuidenhout’,	memoreert	
de	 ‘vergissingsbombardementen’	 van	 Rotterdam	 en	 Nijmegen,	
beschrijft	hoe	de	mensen	op	de	vlucht	sloegen,	noemt	de	inmiddels	
bekende getallen en richt dan de aandacht op het recente verleden, 
de toekomst en de oorlogsellende in eigen tijd:

De	laatste	tijd	lijkt	de	aandacht	voor	het	bombardement	ech-
ter	 eerder	 toe	 te	nemen	dan	af	 te	 zwakken.	Sinds	de	grote	
herdenking	van	twintig	jaar	geleden,	toen	ook	het	gedenkte-
ken op de Schenkkade is onthuld, verschenen verschillende 
publicaties en documentaires over het bombardement en 
aanverwante	thema’s.	De	Stichting	3	maart	’45	speelt	hierbij	
een	belangrijke,	 stimulerende	 rol.	Nu	de	groep	mensen	die	
het	allemaal	aan	den	lijve	heeft	ondervonden	steeds	kleiner	
wordt,	moeten	de	verhalen	worden	doorverteld	aan	de	hui-
dige	en	komende	generaties.

En	dat	gebeurt	volop.	Er	is	een	lespakket	voor	basisscholen	
en scholieren van de Liduina basisschool hebben het monu-
ment	 voor	 Juliana	 van	 Stolberg,	 dat	 als	 door	 een	 wonder	
het	bombardement	doorstond,	geadopteerd.	Onlangs	is	een	
historische	 wandelroute	 door	 het	 Bezuidenhout	 ten	 doop	
gehouden.	Op	borden	met	foto’s	en	uitleg	is	te	zien	hoezeer	
het	bombardement	het	aanzicht	van	de	wijk	heeft	veranderd.	
De	geschiedenis	ligt	hier	letterlijk	op	straat.	En	is	het	opval-
lend hoeveel bezoekers, heel vaak van ver na de oorlog, de 
kleine	maar	zeer	informatieve	tentoonstelling	trekt,	die	op	dit	
moment	in	het	atrium	van	het	stadhuis	te	zien	is.
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De Haagse burgemeester Jozias Van Aartsen legt samen met zijn vrouw een krans bij het monument  
(foto: Roel Rozenburg)

Deze jubileumherdenking, zeventig jaar na het 
fatale bombardement, heeft onder andere de 
aandacht van het NOS Jeugdjournaal

Vijfhonderd tulpen, voor ieder slachtoffer een, 
zijn onder de toeschouwers uitgedeeld en worden 
nu bij het monument gelegd
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Bij het bekijken van beelden van het gebombardeerde Bezui-
denhout	bekruipt	je	al	snel	het	onbehaaglijke	gevoel:	dit	was	
eergisteren.	In	1945.	Maar	vandaag	de	dag	gebeurt	het	nog	
steeds.	In	het	aan	puin	geschoten	Aleppo	in	Syrië.	In	het	oos-
ten	van	Oekraïne.	En	elders	ter	wereld.

Hij	sluit	zijn	toespraak	af	met	de	volgende	beroemde	woorden	van	
stadsgenoot	Baruch	Spinoza	die	in	de	zeventiende	eeuw	zijn	laatste	
jaren	in	Den	Haag	doorbracht:

Vrede	is	niet	de	afwezigheid	van	oorlog.	Het	is	een	deugd	die	
uit	geestkracht	en	standvastig	verlangen	voortkomt.

FEBRUARI 2016: GULDEN KLINKER 
VOOR WANDELROUTE

De	niet	aflatende	inzet	van	de	Stichting	3	maart	’45	om	de	geschie-
denis van het bombardement levend te houden en het draagvlak 
voor	de	jaarlijkse	herdenking	van	de	slachtoffers	te	verbreden,	blijft	
bij	de	gemeente	Den	Haag	niet	onopgemerkt.	Zij	is	onder	de	indruk	
van	de	wandelroute	met	foto’s	van	vóór	en	ná	het	bombardement	
en	de	bijbehorende	QR-codes	die	geïnteresseerde	wandelaars	naar	
websites	met	 extra	 informatie	 leiden.	 Daarom	 besluit	 ze	 in	 2016	
de	Gulden	Klinker	uit	te	reiken	aan	de	Stichting	3	maart	’45.24	De	
Gulden	 Klinker	 is	 een	 aanmoedigingsprijs	 voor	 initiatieven	 van	
Hagenaars	 die	 bijdragen	 aan	 een	 schone,	 leefbare	 en	 gezellige	
buurt.	Op	11	 februari	 is	het	 zover:	de	Haagse	wethouder	Boude-
wijn	Revis	 legt	samen	met	 leerlingen	van	het	Christelijk	Lyceum	
Zandvliet	de	klinker	in	de	bestrating	bij	bord	1	van	de	wandelroute	
aan	de	Bezuidenhoutseweg	in	aanwezigheid	van	ooggetuige	Mary	
Regensburg-Knijnenburg.	Van	de	stichting	zijn	Lia	van	den	Broek	
en	Pepijn	 van	 der	Vliet	 aanwezig.	Het	 feest	wordt	 in	 het	 nieuwe	
schoolgebouw	van	het	Christelijk	Lyceum	Zandvliet	voortgezet.	Ter	
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ere	van	deze	nieuwbouw	doneert	Van	den	Broek	namens	de	stich-
ting	aan	rector	Alphons	den	Heyer	een	glazen	foto	met	de	herinne-
ring	aan	het	oude	schoolgebouw	uit	1943,	dat	op	dezelfde	 locatie	
stond.

MAART 2018: HERDENKING 
MET OOGGETUIGEN

In	 2018	 geeft	 het	 bestuur	 de	 herdenking	 van	 3	maart	 1945	 een	
nieuw	accent.	Ooggetuigen	van	het	bombardement	leggen	samen	
met	de	burgemeesters	van	Den	Haag	en	buurgemeenten	een	krans	
bij	 het	 monument	 van	 Juliana	 van	 Stolberg.	 ‘Deze	 ooggetuigen	
zijn er nu nog, maar straks niet meer’, licht Lia van den Broek toe 
waarom	de	 stichting	 hiervoor	 heeft	 gekozen.	 ‘Voor	 deze	mensen	
heeft	de	herdenking	veel	waarde.	Daarom	zijn	ze	er	zoveel	mogelijk	

De Haagse wethouder Revis legt samen met 
leerlingen de Gulden Klinker in de bestrating bij  
bord 1 van de wandelroute (foto: Bart van Vliet)

De foto herinnert aan het oorspronkelijke 
schoolgebouw van ‘het Zandvliet’ aan de 
Bezuidenhoutseweg (foto: Bart van Vliet)
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bij	betrokken.	Voor	de	schoolkinderen	zijn	hun	verhalen	bovendien	
erg	indrukwekkend.’	Het	idee	van	een	gezamenlijke	kranslegging	
met een ooggetuige komt van een dochter van een overlevende van 
het	bombardement,	die	met	het	bestuur	heeft	meegedacht	over	het	
meer betrekken en zichtbaar maken van de overlevenden in het 
programma	van	de	herdenking.	‘In	de	opbouw	van	de	gebedsdienst	
hadden	we	al	steeds	meer	ruimte	voor	de	overlevenden	ingebouwd,	
bij	de	kranslegging	wilden	we	ook	meer	aandacht	voor	de	overle-
venden.	Zeker,	omdat	hier	veel	wijkbewoners	komen	die	niet	naar	
de	kerk	of	de	ontmoeting	gaan.’	Ooggetuige	Itie	Keijzer-Rutten	legt	
bij de herdenking een krans samen met de burgemeester van Leid-
schendam-Voorburg..

NA 73 JAAR TERUG OP PLAATS DELICT

73	 jaar	en	 twee	dagen	nadat	zij	het	bombardement	op	Bezuiden-
hout	meemaakte,	is	Itie	Keijzer-Rutten	in	2018	voor	het	eerst	terug	
in	de	wijk	 van	haar	 jeugd	om	bij	 de	herdenking	van	die	gebeur-
tenis	aanwezig	 te	 zijn.	Hoewel	 zij	 op	3	maart	altijd	weer	aan	het	

Itie Keijzer-Rutten brengt 
samen met haar dochter 
en burgemeester Klaas 
Tigelaar van de gemeente 
Leidschendam-Voorburg 
een eerbetoon in 2018
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bombardement moet denken, is zij heel lang uit Bezuidenhout 
weggebleven.	Met	dochter	Marianne,	die	haar	heeft	aangezet	om	
de	herdenking	bij	 te	wonen,	 is	 zij	 eerst	naar	de	kerkdienst	 in	de	
Christus	Triumfatorkerk	geweest	en	staat	nu	met	koude	knieën	bij	
de	 kranslegging.	Toch	 jammer	 dat	 zij	 zelf	 geen	 bloemen	hebben	
meegenomen,	bedenkt	zij	zich.

Met	 vader,	 moeder	 en	 haar	 zeven	 jaar	 jongere	 broer	 Herman	
woont	Itie	Rutten	–	zij	is	ten	tijde	van	het	bombardement	zeventien	
jaar	–	aan	de	Laan	van	Nieuw	Oost-Indië	38,	achter	de	door	haar	
vader	gerunde	sigarenzaak	Korlvinke,	tegenwoordig	Regina	Deco-
ratie.	‘Ik	heb	daar	mijn	hele	jeugd	meegemaakt.’	Zij	koestert	herin-
neringen aan het altijd buiten spelen met jongens en meisjes van 
haar	 leeftijd	en	aan	haar	sportieve	verrichtingen.	 ‘Ik	stond	al	als	
vierjarige	op	schaatsen	in	het	Haagse	Bos.	Dat	kon	ik	heel	goed	en	
ik	ben	later	ook	gaan	kunstrijden.	Op	de	kale	muur	bij	ons	aan	de	
overkant	sloeg	ik	voor	het	eerst	met	een	racket	tegen	een	bal.	Een	
tennisleraar	die	mij	zag,	bood	spontaan	aan	mij	te	leren	tennissen.’

De	Tweede	Wereldoorlog,	 de	Hongerwinter	 en	 het	 bombarde-
ment dat op 3 maart 1945 een groot deel van Bezuidenhout vernie-
tigt,	maken	daar	een	bitter	einde	aan.	‘Ik	zal	die	dag	nooit	vergeten.	
Bij	eerdere	bommen	die	op	de	wijk	vielen	zei	mijn	vader	nog	weleens	
dat	hij	niet	mee	vluchtte	voor	één	zo’n	bommetje,	hoezeer	wij	ook	
in	paniek	waren	bij	elk	nieuw	luchtalarm.	Nu	renden	wij	allemaal	
voor	ons	leven	richting	Voorburg.	Ik	was	verschrikkelijk	bang,	zag	
dode	mensen	op	straat	en	er	was	een	enorme	paniek.’	Pas	onder	het	
viaduct	bij	Voorburg	voelt	zij	zich	weer	veilig.	Naar	Bezuidenhout	
durft	zij	na	die	dag	jarenlang	niet	meer	terug	te	gaan.	In	Voorburg	
vindt	het	dakloos	geworden	gezin	tijdelijk	onderdak.	Eerst	met	in	
totaal	veertien	mensen	in	één	kamer	aan	de	Laan	van	Nieuw	Oost-
Einde, daarna ruim een jaar met z’n vieren in een door de dames 
De	Graaf	aangeboden	kamer	aan	de	Doctor	Blookerstraat.	Met	de	
verhuizing	na	 de	 oorlog	 naar	 een	nieuwe	Korlvinke-zaak	 aan	de	
Laan	van	Meerdervoort	laat	het	gezin	Bezuidenhout	definitief	ach-
ter	zich.
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De stichting verspreidt het verhaal van het bombardement op Bezuidenhout 
verder in de stad, zoals hier tijdens de nationale Bunkerdag. In het Haagse Bos 
krijgen belangstellenden uitleg over de tankgracht van de Atlantikwall

Op de 112-dag Haaglanden houdt de stichting samen met de Stichting Historisch 
Brandweermateriaal Haaglanden een tentoonstelling over de brand op 3 maart 1945
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Bezoekers van de Dag van de Haagse Geschiedenis in het centrum van de stad 
maken kennis met het verhaal van Bezuidenhout

Op kerstavond wordt bij het Monument van het Bezuidenhoutkwartier op de 
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan een ‘lichtjeseerbetoon’ gehouden
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Praten	over	de	ingrijpende	gebeurtenissen	die	zij	heeft	meege-
maakt,	doet	 Itie	Keijzer-Rutten	niet	 veel,	 ook	niet	met	haar	broer	
Herman	of	haar	eerste	vriendin	Hannie	uit	de	Rijklof	van	Goens-
straat.	 Dat	 het	 meemaken	 van	 het	 bombardement	 sporen	 heeft	
nagelaten,	blijkt	vooral	uit	het	feit	dat	zij	op	3	maart	moeilijk	ergens	
anders	aan	kan	denken	dan	aan	de	rampspoed	van	toen.	Vóór	het	
bombardement	is	zij	ook	ooggetuige	geweest	van	de	executie	van	
mensen	aan	de	overkant	van	de	Laan	van	Nieuw	Oost-Indië,	een	
vergeldingsmaatregel	van	de	Duitse	bezetters.	‘Mijn	vader	zei	nog	
dat	ik	niet	moest	kijken,	maar	ik	deed	dat	toch	en	zag	ze	één	voor	
één	neervallen.’

MAART 2019: HERDENKING OP ÉÉN LOCATIE

In	de	aanloop	naar	de	grote	herdenking	van	2020	houdt	het	bestuur	
zich	intensief	bezig	met	de	vraag	of	de	verschillende	elementen	van	
de	 herdenking	 op	 één	 plek	 bijeengebracht	 kunnen	worden.	Was	
het gebruikelijk het bombardement op drie verschillende plekken 
te herdenken met een gebedsdienst, een kranslegging en een con-
cert,	 in	2019	vindt	de	herdenking	meer	geconcentreerd	plaats	bij	
het	 Juliana	 van	Stolbergmonument.	 ‘Voor	 de	 ouderen	 is	 immers	
de	herdenking	op	één	locatie	minder	vermoeiend	dan	op	meerdere	
locaties’,	 verklaart	Van	den	Broek.	Bovendien	geeft	 dit	 de	moge-
lijkheid om het verhaal van de herdenking aan een grotere groep 
mensen	uit	de	wijk	te	kunnen	vertellen.	‘Velen	waren	immers	wel	
aanwezig	 bij	 het	monument,	maar	 niet	 in	 de	 kerk	 of	 het	 conser-
vatorium.	Daarnaast	speelt	ook	mee	dat	een	aantal	 jaren	geleden	
reeds	bekend	was	dat	het	conservatorium	zou	sluiten.	Er	moest	dus	
sowieso	gezocht	worden	naar	een	nieuwe	ontmoetingsplek.’

Om	 meer	 overlevenden	 de	 mogelijkheid	 te	 bieden	 het	 gehele	
programma	te	volgen,	zijn	er	al	 in	2018,	als	extra	voorzieningen,	
vervoer	met	de	wijkbus	en	zitplaatsen	bij	het	monument	geregeld.	
‘In	2019	hebben	we	vervolgens	het	gehele	programma	bij	het	monu-
ment	georganiseerd	om	de	totale	tijdsduur	in	te	korten.	Dit	was	als	
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proef	met	het	 idee	dit	de	komende	 jaren	voort	 te	zetten.	Door	het	
slechte	weer	en	de	desondanks	toch	hoge	opkomst	was	de	ontmoe-
ting	in	de	kleine	tent	bij	het	monument	geen	succes.	Deze	ervarin-
gen	hebben	we	meegenomen	in	de	grote	herdenking	in	2020.	Door	
die	op	één	locatie	te	houden	in	de	buitenlucht,	ligt	de	focus	waar	die	
hoort:	zichtbaar	in	de	wijk	en	bij	het	monument.’

In de herdenkingsdienst leest 
Bernard Roodhuizen het gedicht 
De Tijd voor bij de aangestoken 
3-maartkaars

Ondanks het slechte weer is 
de belangstelling groot
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DE HERINNERING BLIJFT …

Het	 jaar	2019	vraagt	dus	alle	aandacht	voor	de	komende	herden-
king	in	het	jubileumjaar	2020,	75	jaar	na	de	Tweede	Wereldoorlog.	
De	 stichting	 wil	 de	 plechtigheid	 groots	 aanpakken	 en	 vergezeld	
laten	gaan	van	nevenactiviteiten.	De	belangrijkste	daarvan	 is	de	
tentoonstelling De herinnering blijft …	Van	den	Broek:	‘De herden-
king	 is	 natuurlijk	 onze	 belangrijkste	 activiteit.	 Daaromheen	 het	
verhaal vertellen in verschillende vormen en momenten, zoals met 
tentoonstellingen, lezingen, gastlessen op scholen en een theater-
kunstroute, kan niet alleen de bekendheid, maar ook de betrok-
kenheid	 van	mensen	 in	 de	 wijk	 en	 de	 stad	 vergroten’.	 Het  blijft	
belangrijk	 interesse	 te	 wekken	 voor	 de	 schade	 die	 de	 oorlog	 in	
Bezuidenhout	heeft	 achtergelaten	en	die	 zichtbaar	 te	maken.	Dat	
draagt	bij	aan	betekenisvol	herdenken	in	de	toekomst.	 ‘Omdat	er	
steeds minder mensen nog in leven zijn die het bombardement heb-
ben	meegemaakt	en	de	verhalen	kunnen	vertellen,	wilden	we	die	
verhalen	zichtbaar	maken.	In	de	loop	van	de	jaren	hebben	we	veel	
herinneringen	verzameld	die	we	een	mooie	plek	wilden	geven.	Dit	

De Haagse wethouder Saskia 
Bruines opent in het bijzijn van 
leerlingen, ooggetuigen en 
bewoners de tentoonstelling
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deden	we	onder	andere	in	de	tentoonstelling.	Juist	de	persoonlijke	
verhalen	en	voorwerpen	stonden	hierin	centraal,	naast	de	feitelijke	
informatie	die	we	normaal	gesproken	delen	bij	het	vertellen	van	het	
verhaal	van	het	bombardement.’

De	tentoonstelling	De herinnering blijft …	is	door	de	stichting	zelf	ont-
wikkeld	met	steun	van	de	Green	Business	Club	Beatrix	kwartier.	Ze	
wordt	gehouden	in	de	expositieruimte	van	het	gebouw	van	financi-
ele	dienstverlener	MN	aan	de	Prinses	Beatrixlaan.	Het	verhaal	van	
hoe	de	wijk	Bezuidenhout	er	vroeger	uit	zag	en	hoe	de	mensen	het	
bombardement	hebben	beleefd	wordt	zichtbaar	gemaakt	op	pane-
len.	Persoonlijke	attributen	van	ooggetuigen,	zoals	vermeld,	geven	
daaraan	een	bijzonder	accent.

Op	 19	 februari	 2020	 opent	 stadsdeelwethouder	 Saskia	 Brui-
nes de tentoonstelling in groot gezelschap van leerlingen van de 
	Liduina	 basisschool,	 ooggetuigen	 van	 het	 bombardement,	 wijk-
bewoners	en	werknemers	uit	het	Beatrixkwartier.	Zij	benadrukt	in	
haar toespraak hoe belangrijk het is met elkaar in gesprek te blijven 

Kinderen luisteren naar het 
verhaal van Anneleen Beek 
die het bombardement 
als pasgeboren kind heeft 
meegemaakt
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over	de	geschiedenis	van	de	wijk.	De	ooggetuigen	zelf	vertellen	aan	
scholieren	door	wat	er	75	jaar	geleden	gebeurde.

Door	 het	 coronavirus	moet	 de	 expositie	 in	Bezuidenhout	 voortij-
dig	sluiten.	 In	de	zomer	van	2020	is	een	deel	van	de	tentoonstel-
ling	opnieuw	te	zien	in	Museum	Swaensteyn	te	Voorburg,	als	her-
innering	aan	de	grootse	opvang	van	de	vele	slachtoffers	van	het	
bombardement	 destijds.	 Indringend	 zijn	 de	 drie	 tekeningen	 van	
Jan Vegter	over	hoe	hij	destijds	als	17-jarige	jongen	uit	Voorburg	de	
brand	en	de	stoet	vluchtelingen	heeft	meegemaakt.

‘Unheimisch.’	Zo	omschrijft	Kees	Vegter	de	tekeningen	van	
zijn oudere broer Jan over het vergissingsbombardement op 
de	Haagse	wijk	 Bezuidenhout	 op	 3	maart	 1945.	 ‘Want	 het	
was	 allemaal	 weiland	 tussen	 Voorburg	 en	 Den	 Haag.	 Het	
was	een	eldorado.	En	dan	zie	je	in	ene,	als	contrast,	dat	bom-
bardement.	Het	was	een	enorm	kabaal.	Hier	ben	ik	echt	bang	
van	geweest.’	25

Overhandiging fotoboek met 
tekeningen van Jan Vegter

Bezoekers van de tentoonstelling 
in Museum Swaensteyn halen 
herinneringen op aan het 
verwoeste Bezuidenhout
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Ruim	honderd	bezoekers	hebben	in	museum	Swaensteyn	de	ten-
toonstelling	nog	kunnen	zien.	De	stichting	maakt	bij	gelegenheid	
hiervan	een	fotoboek	van	de	tekeningen	uit	de	serie	Hongerwinter 
en Bevrijding	 en	 overhandigt	 deze	 aan	mevrouw	 Joke	Vegter,	 de	
echtgenoot	van	de	reeds	overleden	tekenaar.

MAART 2020: EEN GROOTSE 
JUBILEUMHERDENKING

In	het	jubileumjaar	2020,	75	jaar	na	de	Tweede	Wereldoorlog,	wordt	
overal	in	het	land	toegewerkt	naar	herdenkingen	die	dit	jaar	extra	
plechtig	zijn.	De	herdenking	van	het	bombardement	op	Bezuiden-
hout betekent op dinsdag 3 maart de start van 75 Jaar Vrijheid 
Den Haag.	De	Stichting	3	maart	’45	pakt	het	deze	keer	groots	aan.	
De	klokken	zullen	om	9.05	uur	gaan	 luiden,	het	moment	waarop	
indertijd	het	bombardement	begon.

De	 herdenkingsdag	 begint	met	 een	 goed	 bezochte	 en	 ingetogen	
dienst	 in	de	Christus	Triumfatorkerk.	De	voorzitter	van	de	Stich-
ting	3	maart	’45	opent	de	viering.	Zij	sluit	haar	openingswoord	af	
met het aansteken van de 3-maartkaars, die zich in een aan vier 
zijden	afgesloten	glazen	 lantaarn	bevindt.	Hierna	worden	de	drie	
kaarsen,	die	naast	de	lantaarn	op	de	altaartafel	staan,	ontstoken.	
Zij	symboliseren	de	geloofsgemeenschappen	–	anglicaans,	protes-
tants	 en	 rooms-katholiek	 –	 die	 bij	 de	 herdenking	 betrokken	 zijn.	
Voorgangers zijn respectievelijk Reverend (voorganger)	D.	Andrew	
Taylor	van	de	Church	of	St.	John	&	St.	Philip,	dominee	Jaap	van	
den	 Akker	 namens	 de	 Christus	 Triumfatorkerk	 en	 diaken	 Henk	
van	Zoelen	die	de	parochie	Maria	Sterre	der	Zee	vertegenwoordigt.	
Gebed,	lezen	uit	de	Bijbel	en	het	zingen	van	liederen	wisselen	elkaar	
af.	Opmerkelijk	is	het	moment	waarop	dominee	Van	den	Akker	het	
Cross	of	Nails	omhooghoudt	en	de	vredessymboliek	ervan	uitlegt.
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Opmerkelijk	 is	 ook	 de	 aanwezigheid	 van	 leerlingen	 van	 het	
Christelijk	Lyceum	Zandvliet.	Drie	van	hen	 lezen	gedichten	voor.	
Met	 dit	 ‘jeugdige	 element’	wordt	 de	 vurige	wens	 uitgedrukt,	 dat	
de	jongste	generatie	de	fakkel	van	het	herdenken	overneemt	als	er	
weldra	geen	ooggetuigen	van	het	bombardement	meer	zullen	zijn.

Opvallend	 veel	 jongeren	 staan	 al	 ruim	 vóór	 13.00	 uur	 rond	 het	
monument	van	Juliana	van	Stolberg	 in	een	carré	opgesteld:	 leer-
lingen	van	de	basisscholen	in	Bezuidenhout	en	Mariahoeve	en	van	
het	Christelijk	Lyceum	Zandvliet,	vertegenwoordigers	van	Scouts	
Haagse	Hout	en	een	peloton	jonge	soldaten.	Van	militaire	zijde	is	
de	befaamde	Regimentsfanfare	‘Garde	Grenadiers	en	Jagers’	aan-
wezig.	Verder	minister	Arie	Slob	namens	de	regering,	waarnemend	
burgemeester	van	Den	Haag	Johan	Remkes	en	zijn	ambtsgenoten	
van	Wassenaar	 en	 Leidschendam-Voorburg.	 Er	 is	 een	 beschutte	
plek	 onder	 twee	 partytenten	 gecreëerd	waar	 inmiddels	 stokoude	
overlevenden van het bombardement en andere genodigden op stoe-
len	plaats	hebben	genomen.	De	ceremoniemeester,	mevrouw	Karin	
Krens,	staat	klaar	achter	het	‘spreekgestoelte’,	een	eenvoudige	les-
senaar	met	microfoon.	Indrukwekkend	is	de	oude	brandweerauto	

Tijdens de herdenkingsdienst 
in de Christus Triumfatorkerk 
zijn betekenisvolle objets de 
mémoires aanwezig

Velen scharen zich rond het 
monument van Juliana van 
Stolberg en zijn intens bij de 
herdenking betrokken
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achter	haar	met	ervoor	twee	brandweermannen	in	vol	ornaat.	De	
historische	wagen	 heeft	 tijdens	 het	 bombardement	 op	Bezuiden-
hout	 overuren	 gedraaid.	 De	 Stichting	 Historisch	 Brandweerma-
terieel	heeft	hem	‘van	stal	gehaald’	om	deze	extra	uitgebreide	en	
plechtige	herdenking	luister	bij	te	zetten.

Klokslag	13.00	uur	begint	de	Regimentsfanfare	‘Garde	Grenadiers	
en	 Jagers’	 te	 spelen.	De	muziek	 is	 ingetogen.	Om	13.25	uur	 zijn	
de	 kerkklokken	 van	 Bezuidenhout	 voor	 de	 tweede	 keer	 die	 dag	
te horen, nú om de plechtigheid rond het monument van Juliana 
van	Stolberg	 ‘in	 te	 luiden’.	De	 ceremoniemeester	 legt	 vervolgens	
uit	 hoe	de	herdenking	 zal	 verlopen.	Opvallend	 is	wat	 zij	 over	 de	
rol van de scholieren vertelt: zij hebben alle naambordjes geschre-
ven,	die	in	twee	speciaal	daarvoor	aangebrachte	bakken	met	aarde	
zijn	geplaatst.	Ter	plekke	plaatsen	enkele	scholieren	symbolisch	de	
laatste	naambordjes	in	het	bloemenbed	bij	het	monument.	Dit	ritu-
eel	benadrukt:	de	slachtoffers	mogen	niet	naamloos	blijven.

Bij de herdenking is op de 
achtergrond de historische 
brandweerwagen met 
brandweermannen aanwezig
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Daarna	wordt	de	3-maartkaars	door	de	voorzitter	van	de	stichting,	
Lia van den Broek, en ooggetuige Ria van de Ven-Landzaat bij het 
monument	van	Juliana	van	Stolberg	geplaatst	en	aangestoken.	Een	
trompettist	speelt	het	Signaal	Taptoe.	Tijdens	de	minuut	stilte	die	
daarop	volgt,	staan	de	militairen	strak	in	de	houding	en	salueren.	
Vervolgens	wordt	het	Wilhelmus	verklankt.	Dan	is	het	woord	aan	
Miek	Denekamp-Mulder.	Zij	vertelt	hoe	haar	moeder	Fia	en	haar	
tantes Rie en Wies indertijd de verschrikkingen van het bombarde-
ment	hebben	ervaren.	Tante	Wies,	die	nog	in	leven	is	en	in	Tilburg	
woont,	kan	om	gezondheidsredenen	helaas	niet	bij	de	kranslegging	
aanwezig	 zijn.	 Als	 kind	 heeft	 mevrouw	 Denekamp-Mulder	 van	
haar	moeder	Fia,	die	als	dochter	van	Rie	Modderman-Nederveen	
de	eerste	herdenking	van	1946	heeft	bijgewoond,	en	tante	Rie	veel	
over	de	verschrikkingen	in	Bezuidenhout	gehoord.	Ze	heeft	er	een	
boek	over	geschreven.	Want het	verhaal	moet	worden	doorverteld.	
Over	 het	 in	 herinnering	 houden	 van	het	 bombardement	met	 zijn	
vele	slachtoffers	zegt	ze:	 ‘De	herdenking	daarvan	moeten	we	blij-
ven	doen,	want	dat	is	ontzettend	belangrijk.	Er	zijn	steeds	minder	
mensen	die	het	zelf	kunnen		navertellen’.

Miek Denekamp vertelt het 
verhaal over de belevenissen van 
haar Bezuidenhoutse familie op 
3 maart 1945

Waarnemend burgemeester 
Johan Remkes legt met 
ooggetuige Gerard de 
Kwaasteniet een krans namens 
de gemeente Den Haag
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De	 structuur	 van	 de	 ceremonie	 is	 eenvoudig:	 namens	 allerlei	
instanties	worden	kransen	of	bloemen	gelegd.	Minister	Slob	doet	
dat	 in	 naam	 van	 de	 regering,	 de	 burgemeesters	 van	 Den	 Haag,	
Leidschendam-Voorburg	 en	Wassenaar	 namens	 hun	 gemeenten.	
Steeds	loopt	een	overlevende	met	hen	mee.	Vooraf	vertelt	de	cere-
moniemeester	 wat	 deze	 persoon	 op	 3	 maart	 1945	 heeft	 beleefd.	
Tijdens	de	krans-	en	bloemleggingen	speelt	de	Regimentsfanfare	
‘Garde	Grenadiers	en	Jagers’	korte	koralen.

Een	enkele	keer	wordt	dit	stramien	doorbroken.	Zo	dragen	scholie-
ren gedichten voor en plaatsen ze de naambordjes van de slacht-
offers.	Halverwege	de	ceremonie,	voorafgaand	aan	de	krans	legging	
namens	de	gemeente	Den	Haag,	houdt	burgemeester	Remkes	een	
toespraak.	Hij	plaatst	de	geschiedenis	van	het	bombardement	 in	
het	bredere	perspectief	van	een	leven	zonder	angst	en	in	vrijheid.	
Daarbij	noemt	hij,	evenals	zijn	ambtsgenoot	Van	Aartsen	vijf	jaar	
eerder,	nadrukkelijk	de	naam	van	de	filosoof	Baruch	Spinoza	die	
in	 de	 zeventiende	 eeuw	 in	 Den	 Haag	 woonde.	 De	 kranslegging	
namens	de	Bezuidenhoutse	kerken	wordt	voorafgegaan	door	een	
toelichting op en het bidden van een litanie, gevolgd door het plaat-
sen	van	het	Cross	of	Nails	bij	het	monument.

Als alle kransen en bloemen namens overheidsinstanties, strijd-
krachten,	 scholen	 brandweer,	 Bezuidenhoutse	 scholen,	 bedrij-
ven,	winkeliers	 en	 overige	wijkinstanties	 gelegd	 zijn,	worden	 de	
wijk	bewoners	 uitgenodigd	 om	 onder	 muzikale	 begeleiding	 een	
bloemen	hulde	te	brengen.
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Gedicht van Emma Kuilboer van de Liduina basisschool: 

Op 3 maart 

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 …

Een leerling van de 
Liduina basisschool leest 
een gedicht voor met 
naast haar ceremonie-
meester Karin Krens



Kranslegging door het bestuur van de 
Stichting 3 maart ’45 met ooggetuige 
Ria van de Ven-Landzaat
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De 75-jarige herdenking van het bombardement op 
Bezuidenhout – dit jaar met extra elementen – moet 
grondig worden voorbereid door het bestuur

De herdenking in de Christus Triumfator 
kerk begint met het aansteken van de 
kaarsen die de anglicaanse, katholieke en 
protestantse geloofsgemeenschappen in 
Bezuidenhout symboliseren

Drie leerlingen van het Christelijk Lyceum 
Zandvliet lezen gedichten voor

Ter plekke vinden veel voorbereidende werk-
zaamheden plaats, waaronder het hijsen van de 
vlaggen en het plaatsen van de bordjes met de 
namen van alle slachtoffers
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Burgemeesters van de omliggende gemeenten 
Wassenaar en Leidschendam-Voorburg, 
waarnemend Haagse burgemeester Johan Remkes 
(met ambtsketen), minister Arie Slob, die de 
regering vertegenwoordigt, en voorzitter Lia van 
den Broek vlak voor het begin van de ceremonie

Er zijn veel jongeren aanwezig

Voor de genodigde ooggetuigen is er een 
beschutte zitplaats Een van de brandweerauto’s die op 3 maart 

1945 dienst hebben gedaan trekt tijdens de 
herdenking volop de aandacht

De 3-maartkaars, een belangrijk objet de 
mémoire, wordt naar het monument gedragen

Een trompetter van het Regimentsfanfare ‘Garde 
Grenadiers en Jagers’ speelt het signaal Taptoe
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Minister Arie Slob en ooggetuige Anneke 
Schreiner-Schneiders leggen een krans

Scouts assisteren ooggetuige Jan Verreck en vertegen woordigers 
van ROC Mondriaan bij het leggen van een bloemstuk

Na de herdenking is er een informele 
ontmoeting in ROC Mondriaan, School voor 
Horeca en Facilitaire dienstverlening. Gelijk-
tijdig kan men de toontoonstelling bekijken en 
geven leerlingen van Zandvliet uitleg

Dit jaar krijgt de herdenking extra accenten, zoals met 
de aanwezigheid van ‘leerling-militairen’ van het ROC 
Mondriaan, opleiding Veiligheid & Vakmanschap

Tussen de naambordjes van de slachtoffers door lopen 
wijkbewoners naar het monument om een bloemenhulde 
te brengen

Er moet weleens een troostende arm 
worden geboden



 Juliana van Stolberg, 
die weet wat mensen 
bindt, laat een tevreden 
blik op deze kleurige 
stille getuigen van de 
herdenking vallen
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Daarmee	 eindigt	 het	 officiële	 gedeelte.	De	 informele	 afsluiting	 is	
verderop	aan	de	Koningin	Marialaan	bij	ROC	Mondriaan	Horeca.	
Met	 drankjes,	 hapjes	 en	 een	 performance	worden	 belangstellen-
den	er	door	scholieren	ontvangen.	Er	zijn	bovendien	leerlingen	van	
Zandvliet	present,	die	een	toelichting	geven	op	het	3-maartverhaal	
aan	 de	 hand	 van	 fotoborden	 van	 de	 historische	 wandelroute	 in	
Bezuidenhout.	De	Stichting	Historisch	Brandweermaterieel	Haag-
landen	licht	met	informatiepanelen	de	rol	van	de	brandweer	toe	tij-
dens	3	maart	 1945.	En	 acteurs	 van	Kunsten	 in	 de	Kamer	geven	
een	voorproefje	van	de	theaterroute	Op weg naar Bevrijding. Die	zou	
later	in	de	maand	in	de	wijk	plaatsvinden,	maar	kon	vanwege	het	
coronavirus	niet	doorgaan.

Voor	wie	deze	extra	plechtige	dag,	precies	75	jaar	na	het	inferno,	
in	stijl	wil	afsluiten	vindt	om	20.00	uur	 in	het	Koninklijk	Conser-
vatorium het gratis toegankelijke Concert 3 maart 1945	plaats.	Het	
concert	wordt	uitgevoerd	door	een	strijkkwartet	samengesteld	uit	
studenten	 van	 het	 Koninklijk	 Conservatorium.	 Zij	 brengen	 een	
gevarieerd	klassiek	programma	ten	gehore.

Ontmoeting staat bij elke 
herdenking centraal
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ENORM VEEL GELUK GEHAD

Het bestuur van de Stichting 3 maart ’45 prijst zich gelukkig dat de 
jubileumherdenking	nog	net	heeft	plaatsgevonden	voor	het	corona-
virus	de	wereld	aan	het	wankelen	bracht.	‘Het	jaar	2020	was	voor	
veel	mensen	een	herdenkingsjaar	van	75	jaar	vrijheid.	Velen	waren	
in	volle	voorbereiding	voor	activiteiten	rond	4	en	5	mei,	niet	wetende	
dat	het	coronavirus	vanaf	half	maart	het	gehele	herdenkingspro-
gramma	in	Nederland	stil	zou	leggen.	We	beseffen	als	bestuur	dat	
we	enorm	veel	geluk	hebben	gehad	dat	de	75	jaar	herdenking	op	
3	maart	 2020	 nog	 door	 heeft	 kunnen	 gaan	 op	 de	manier	 en	 het	
moment	zoals	we	het	gepland	hadden.	Niet	alleen	vanwege	al	ons	
werk	dat	in	de	voorbereiding	heeft	gezeten.	Maar	nog	meer	doordat	
vele overlevenden die jaarlijks naar de herdenking komen hier het 
gehele	jaar	naar	uitkijken.	De	vele	berichten	met	complimenten	en	
waardering	voor	de	organisatie	die	we	nadien	gehad	hebben	laten	
zien hoeveel deze dag betekent voor degenen die het bombarde-
ment	hebben	meegemaakt.’

Het is wrang: de Bezuidenhoutse ceremonie op dinsdag 3 maart 2020 gaat 
door zoals gepland, terwijl alle herdenkingen daarná worden afgeblazen 
of zonder publiek plaatsvinden. Oorzaak: de pandemie die uitbreekt door 
een tot dan toe onbekend virus. China betreurt al veel slachtoffers, maar 
in Nederland is op 3 maart nog geen coronadode gemeld. Die melding 
blijft niet lang uit: dezelfde maand nog neemt het aantal slachtoffers van 
het virus exponentieel toe. De regering neemt ongekende maatregelen: 
alle horecagelegenheden moeten sluiten, de meeste winkels gaan dicht, 
alle bijeenkomsten met publiek worden verboden, scholen moeten de 
deuren sluiten, mensen wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken en 
vooral ook thuis te blijven, wie voor boodschappen naar buiten gaat, moet 
anderhalve meter afstand met anderen in acht nemen enzovoort. 
De pandemie werpt al wél haar schaduw vooruit op de plechtigheid in 
Bezuidenhout: er worden geen handen geschud. Dat valt op als aan het 
eind van de herdenkingsdienst in de Christus Triumfatorkerk mensen 
wordt gevraagd elkaar de vrede van Christus toe te wensen: men doet dat 
met een vriendelijk knikje.



De nationale dodenherdenking op 4 mei geeft ongekende beelden te 
zien: de Dam is leeg. Slechts zes mensen zijn er om een krans bij het 
Nationaal Monument te leggen, waaronder de koning, de koningin en de 
minister-president.
Begin mei zijn officieel al meer dan vijfduizend doden ten gevolge van 
de pandemie geregistreerd. Het betreft mensen die getest en besmet 
bevonden zijn. Het CBS vermoedt op grond van bepaalde berekeningen 
dat er ook veel ongeregistreerde doden te betreuren zijn. In ieder geval 
is het aantal coronadoden een veelvoud van de slachtoffers die bij het 
bombardement van Bezuidenhout gevallen zijn!



EEN BLIK IN 
DE TOEKOMST



Leerlingen uit groep 7 van de Liduina basisschool 
luisteren naar het verhaal van Jan Verreck bij de 
tentoonstelling over het bombardement (2020)



S inds de oprichting van de Stichting 3 maart ’45 zijn inmid-
dels	 vijfentwintig	 jaar	 verstreken.	 Het	 bombardement	 op	
Bezuidenhout	staat	duidelijker	dan	ooit	op	de	kaart.	De her-

denkingen,	 die	 vanaf	 1995	 jaarlijks	 plaatsvinden,	 worden	 door	
velen	bijgewoond.	Toch	 is	het	zinvol	de	vraag	 te	stellen,	hoelang	
men	met	herdenken	door	moet	blijven	gaan.

ZOLANG DE HERDENKING LEEFT …

Hoelang	blijven	we	nog	herdenkingen	houden?	Die	vraag	is	bij	het	
bestuur	regelmatig	onderwerp	van	gesprek.	Verbunt:	‘Als	er	in	de	
wijk	of	elders	geen	behoefte	meer	aan	bestaat,	dan	moet	je	ermee	
stoppen.	Maar	zolang	de	herdenking	nog	leeft	–	en	dat	doet	zij	met	
elk	jaar	drie-	à	vierhonderd	bezoekers	–	moet	je	ermee	doorgaan.	
En	dat	geldt	zeker	voor	het	herdenken	van	de	oorlog.	Ten	slotte	is	
het	nu	in	Europa	nog	geen	twintig	jaar	geleden	dat	we	in	de	Balkan-
oorlog	verwikkeld	waren’.

Voorzitter Hans Verbunt 
(midden in zwarte jas) en de 
burgemeesters van Den Haag 
en omliggende gemeenten 
Leidschendam-Voorburg en 
Wassenaar aan het begin van 
de kranslegging (2011)
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Terugkijkend	 is	 Verbunt	 onder	 meer	 zeer	 te	 spreken	 over	 de	
getoonde	betrokkenheid	van	de	gemeentebesturen	van	Den	Haag,	
Leidschendam-Voorburg	en	Wassenaar.	‘Die	waren	altijd	bij	de	her-
denking	aanwezig,	als	het	even	kon	met	de	burgemeester,	en	dat	
hebben	wij	 zeer	 gewaardeerd.’	 Vanaf	 een	 bepaald	moment	 geeft	
ook	de	Britse	ambassadeur	 ieder	 jaar	opnieuw	acte	de	présence.	
‘Daarbij	 speelde	 waarschijnlijk	 een	 rol	 dat	 hij	 een	 Nederlandse	
vrouw	had	met	wortels	in	Den	Haag.’	Als	een	bezoeker	van	de	bloe-
menhulde	die	onmiddellijk	door	andere	aanwezigen	wordt	herkend,	
herinnert Verbunt zich ook de bekende Hagenaar en oorlogskind 
Wim	de	Bie. Het	zijn	allemaal	tevens	blijken	van	het	grote	draag-
vlak	voor	de	herdenking.

Huidige voorzitter Van den Broek zegt over de toekomst:

De	wens	om	het	bombardement	van	3	maart	1945	te	blijven	
herdenken	zal	volgens	ons	niet	verdwijnen,	maar	wel	minder	
groot	worden.	Ooggetuigen	zullen	niet	meer	leven	en	daarom	
winnen	 de	 vastgelegde	 verhalen	 aan	 betekenis.	 Juist	 dan	
moet	 je	het	van	 ‘aanlopers’	hebben,	mensen	uit	de	wijk	die	
denken: o ja, de herdenking is vandaag, ik ga er toch maar 
even	naar	toe	…
Doordat	 de	 overlevenden	 er	 op	 een	 gegeven	 moment	 niet	
meer	zijn,	zal	in	ieder	geval	de	ontmoeting	na	afloop	in	een	
ander	daglicht	komen	te	staan.	Waar	deze	nu	ook	vooral	de	
functie	van	een	reünie	heeft	is	het	de	vraag	of	dit	onderdeel	
van	 het	 programma	 straks	 nog	meerwaarde	 heeft.	 Ruimte	
voor	gesprek	achteraf	zal	er	wel	blijven.	Mijn	idee	is	dat	de	
herdenking in de toekomst alleen nog bij het monument van 
Juliana	van	Stolberg	zal	plaatsvinden.	In	het	programma	een	
combi	van	‘formele	dingen’	zoals	de	kranslegging	en	aanste-
ken	van	de	kaars	en	‘informele	dingen’	zoals	het	delen	van	
herinneringen.	Dit	zal	dan	gedaan	worden	door	kinderen	en	
kleinkinderen van degenen die het bombardement hebben 
meegemaakt.	Kinderen	krijgen	een	grotere	rol	in	de	herden-
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king	en	de	zichtbaarheid	van	de	herdenking	in	de	wijk	wordt	
groter.	In	ieder	geval	blijven	we	als	stichting	het	bombarde-
ment op Bezuidenhout herdenken, zolang er mensen blijven 
samenkomen	rond	3	maart.

DE FAKKEL OVERDRAGEN

Hoe	bestuursleden	er	ook	over	denken,	over	één	ding	zijn	 ze	het	
eens:	de	fakkel	moet	worden	overgedragen	aan	de	jongere	genera-
tie.	Dat	past	naadloos	in	een	landelijke	trend.

Het	stimuleren	van	het	herdenken	en	vieren	is	bij	de	Christen-
Unie-politicus	 Paul	 Blokhuis	 (1963),	 sinds	 oktober	 2017	 staats-
secretaris	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport,	in	goede	handen.	
Hij	is	verantwoordelijk	voor	oorlogsgetroffenen,	verzetsdeelnemers	
en	de	herinnering	aan	de	Tweede	Wereldoorlog.	 In	een	interview	
voor NC Magazine, het communicatie-orgaan van het Nationaal 
Comité	4	en	5	mei,	zegt	hij,	op	een	moment	dat	nog	niemand	weet	
heeft	van	de	alles	lamleggende	coronacrisis	die	op	uitbreken	staat,	

Het verhaal blijven doorvertellen 
aan jong en oud
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een	paar	keer	met	nadruk:	‘Ik	vind	het	een	eer	dat	ik	me	hiermee	
bezig	mag	houden’.26	Hij,	één	van	zeven	kinderen	uit	een	gerefor-
meerd	 domineesgezin,	waardeert	 het	 dat	 de	 jeugd	 uitbundig	 het	
volksfeest	van	de	bevrijding	viert,	maar	wil	de	jonge	generatie	én	
nieuwe	Nederlanders	de	diepere,	historische	lading	van	5	mei	zeker	
ook meegeven:

Wat er in de oorlog gebeurd is, is dat een democratische 
rechtsstaat totaal buitenspel is gezet en dat alle grondrechten 
met	voeten	zijn	getreden.	Vrijheid	van	godsdienst	en	vrijheid	
van	meningsuiting	deden	er	niet	meer	toe.	Twee	thema’s	die	
voor mij superbelangrijk zijn, dat motiveert mij om 75 jaar 
vrijheid	groots	te	vieren.	We	hebben	nogal	wat	te	verdedigen.	
In zoveel landen kun je je niet uitspreken als homo, Sinti, 
Roma,	christen	of	als	lid	van	de	oppositie.

Die	jongere	generatie	en	de	nieuwe	Nederlanders	zijn	voor	de	toe-
komst van het herdenken belangrijker dan ooit: nog even en er zul-
len geen mensen meer zijn die de oorlog aan den lijve hebben mee-
gemaakt,	bij	dodenherdenkingen	aanwezig	zijn	en	hun	persoonlijke	

Leerlingen van de Liduina 
basisschool brengen een 
eerbetoon bij hun geadopteerde 
monument (2019)
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verhalen	kunnen	vertellen.	De	 fakkel	moet	worden	overgedragen	
aan	jongeren	en	nieuwe	Nederlanders.

Alle	herdenkingscomités	staan	dus	voor	de	taak	daar	hun	ge-
dachten	over	te	laten	gaan.

Op dit ogenblik voert het Nationaal Comité 4 en 5 mei samen met het 
kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld van de Stichting Arq een 
meerjarig rituelenonderzoek uit. Leidende vraag is, hoe de rituelen van 
herdenken en vieren in de toekomst betekenisvol kunnen blijven. Voor 
kinderen, zo blijkt nu al uit het onderzoek, zijn vier elementen van belang. 
Ze vinden in de eerste plaats dat een ritueel begrijpelijk moet zijn tegen 
een duidelijk geschetste achtergrond van wie en wat herdacht wordt. 
Vervolgens willen kinderen dat de rituelen invoelbaar zijn: ze willen 
voelen wat het betekent om in oorlog te leven. Dat vraagt om persoonlijke 
verhalen én om het aanspreken van verschillende zintuigen (zien, horen, 
tasten, ruiken). In de derde plaats moet er in een ritueel plaats zijn voor 
jong en oud en voor mensen met verschillende achtergronden. Hier ligt 
onder andere een taak voor ouders en grootouders om zelf actief mee te 
doen met herdenken. Tenslotte vinden kinderen ook de sfeer belangrijk. 
Rituelen moeten niet te kinderlijk zijn, ook niet te populair, wél respectvol. 
Verdriet hoort erbij. Opvallend: vooral heel traditionele rituelen worden 
door kinderen zeer gewaardeerd!

HET VERHAAL VAN OORLOG 
STEEDS ACTUEEL

Rita	Kwint	is	als	lerares	geschiedenis	aan	het	Christelijk	Lyceum	
Zandvliet	met	haar	leerlingen	in	de	derde	klas	al	enkele	jaren	actief	
betrokken	 bij	 de	 herdenking	 van	 het	 bombardement.	 Een	 aantal	
leerlingen	draagt	bij	de	herdenking	op	3	maart	2020 zelfgeschre-
ven	gedichten	voor	tijdens	de	dienst	in	de	Christus	Triumfatorkerk,	
terwijl	gedichten	van	andere	leerlingen	te	lezen	zijn	in	de	hal	van	
de	 kerk.	 Ook	 begeleidt	 een	 leerling	 één	 van	 de	 ooggetuigen	 bij	
de	 kranslegging	 bij	 het	 Juliana	 van	 Stolbergmonument  en	 zorgt	
de klas voor persoonlijke toelichting bij de tentoonstelling van 
de	 informatieborden	 over	 het	 bombardement	 in	 het	 Mondriaan	
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College.	 Die  toelichting	 verzorgen	 leerlingen	 van	 ‘het	 Zandvliet’	
vanaf	2012.	‘Zo zijn	al	verschillende	generaties	leerlingen	bij	de	her-
denking	betrokken	geweest.’	De	derde	klas	 is	daarvoor	geschikt,	
omdat	daarin	de	Tweede	Wereldoorlog	wordt	behandeld.	‘Om	goed	
te	begrijpen	wat	hier	is	gebeurd,	moet	je	het	hele	verhaal	kennen.’

Bij de leerlingen zorgt de betrokkenheid bij de herdenking vooral 
voor	 bewustwording.	 ‘Je	 kan	 geschiedenis	 uit	 een	 boekje	 leren,	
maar	het	is	veel	interessanter	te	praten	met	mensen	die	het	nog	zelf	
hebben	meegemaakt.’	Hoewel	het	grootste	deel	van	de	schoolbe-
volking	van	buiten	Bezuidenhout	komt,	vindt	Kwint	het	belangrijk	
dat	leerlingen	zich	bewust zijn	van	het	feit	dat	de	omgeving	van	hun	
school	een	wijk	 is	met	een	verhaal,	dat	verhaal	kennen	en	weten	
waar	dat	nog	aan	te	zien	is.	‘Daar	komt	bij	dat	het	verhaal	van	de	
oorlog	actueel	blijft.	Wij	hebben	kinderen	op	school	met	familie	in	
Irak	of	Afghanistan,	die	het	zelf	hebben	meegemaakt.’	Zij	 twijfelt	
dan	ook	geen	moment	over	de	 toekomst	van	de	herdenking.	 ‘We	
gaan	meemaken	dat	de	generatie	die	het	bombardement	heeft	mee-
gemaakt	er	niet	meer	is	en	het	verhaal	ongrijpbaarder wordt.	Juist	
dan	moet	je	een	inspanning	leveren	om	duidelijk	te	maken	wat	het	
betekent,	ook	omdat	het	verhaal	van	de	oorlog	nog	steeds	doorgaat.’

Leerlingen van het Christelijk 
Lyceum Zandvliet vertellen de 
geschiedenis van Bezuidenhout 
aan bezoekers tijdens de expositie 
in het Beatrixkwartier (2019)
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MOOI GEBAAR

Een	van	de	leerlingen	van	het	Christelijk	Lyceum	Zandvliet	is	Bram	
Steunenberg.	Hij,	zelf	wonend	in	Voorburg,	hoort	in	de	geschiede-
nisles	van	Kwint	voor	het	eerst	over	het	bombardement	op	Bezui-
denhout.	Zijn	klas	is	actief	betrokken	bij	de	herdenking	van	2019	
en	verdiept	zich	in	de	aanloop	er	naar	toe	in	de	gebeurtenissen.	‘Ik	
heb	erover	gelezen	en	 in	de	weken	voor	de	herdenking	kwam	er	
ook	 steeds	 iemand	 over	 het	 bombardement	 vertellen.’	Met	 name	
het	verhaal	van	één	van	de	overlevenden,	mevrouw	Van	der	Werff-
Van	Boxmeer,	maakt	veel	 indruk.	 ‘Als	 je	hoort	wat	zij	heeft	mee-
gemaakt	op	een	rustige	plek	waar	je	zelf	elke	dag	komt,	kun	je	je	
dat	bijna	niet	voorstellen.’	Rita	Kwint	vraagt	Bram	of	hij	mevrouw	
Van	der	Werff	wil	begeleiden	bij	de	kranslegging	in	2020.	Hij	vindt	
dat	interessant	en	mooi	om	te	doen.	De	drukbezochte	herdenking	
zal	 zeker	 lang	 in	 zijn	 herinnering	 blijven.	 ‘Dat	 er	 zoveel	 kransen	
werden	gelegd	voor	de	slachtoffers	door	mensen	die	het	bombarde-
ment	zelf	hebben	overleefd,	was	een	mooi	gebaar.’	Bij	de	afsluiting	
van	de	plechtigheid	in	de	hal	van	ROC	Mondriaan	Horeca	spreekt	
Bram	ook	nog	een	aantal	andere	getuigen	van	het	bombardement.	

Bram Steunenberg legt samen 
met basisscholieren en mevrouw 
Loes van der Werff-van Boxmeer 
bloemen tijdens de herdenking 
in 2020
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‘Iedereen	bleek	weer	wat	anders	te	hebben	meegemaakt.’	Hij	vindt	
zelf	dat	de	herdenking	zijn	waarde	blijft	behouden	en	daarom	door	
moet	gaan,	‘ook	als	daar	niet	heel	veel	mensen	op	af	zouden	komen.	
Het	is	toch	een	belangrijke	gebeurtenis	geweest	in	de	wijk’.

DAG VAN DE GESCHIEDENIS

Fenny	Staverman,	 in	2021	een	kwart	eeuw	bibliothecaris	van	de	
Bibliotheek	 Haagse	 Hout,	 is	 nauw	 betrokken	 bij	 de	 activiteiten	
die de bibliotheek al jarenlang houdt rond de herdenking van het 
bombardement.	‘Wij	doen	elk	jaar	iets,	zoals	een	lezing,	een	foto-	
expositie,	verhalentafels	van	ooggetuigen	en	ouderen	die	het	ver-
haal	 van	 het	 bombardement	 doorvertellen	 aan	 school	kinderen.	
Verder	hebben	wij	in	2018	met	Haagse	Herinneringen	negen	zoge-
naamde	 ‘Digi-Tales’	samengesteld	onder	de	 titel	Vluchten voor de 
bommen, 3 maart ’45. In	 deze  filmpjes	 vertellen	 Hagenaars	 hun	
persoonlijke	herinneringen	aan	het	bombardement.	Zo	merk	je	dat	
de	 gebeurtenis	 in	 de	wijk	 nu	nog	 erg	 leeft.	 Ik	 zal	 nooit	 vergeten	
dat	toen	wij	de	film	die	door	de	HAF	over	het	bombardement	was	
gemaakt	in	de	bibliotheek vertoonden,	de	mensen	maar	bleven	bin-
nenstromen.27	Uiteindelijk	waren	er	meer	dan	honderd.’	Inmiddels	
zelf	twintig	jaar	Bezuidenhouter,	woont	zij	de	herdenking	steeds	bij	
en	leggen	haar	beide	kinderen	bloemen	bij	het	monument.

De	 bibliotheek	 richt	 zich	met	 haar	 activiteiten	 onder	meer	 op	
schoolkinderen,	 om	de	 jongste	 generatie	mee	 te	 geven	wat	 er	 in	
de	wijk	 is	 gebeurd.	 ‘Als	 je	 dan	 ziet	 hoe	 geboeid	 kinderen	 luiste-
ren	 naar	 iemand	 die	 het	 bombardement	 nog	 heeft	 meegemaakt	
of	doorverteld	heeft	gekregen,	is	dat	best	bijzonder.’	Ook	lezingen	
over	het	bombardement	worden	drukbezocht	en	houden	de	herin-
nering	levend.	Dat	geldt	tevens	voor	het	historisch	informatiepunt	
in	de	bibliotheek,	met	onder	meer	boeken	over	het	bombardement.	
‘Zo bereik	je	ook	nieuwe	inwoners	van	de	wijk,	die	op	deze	manier	
de	historie	tot	zich	kunnen	nemen.’

Tijdens een les in de 
bibliotheek laat Fenny 
Staverman de kinderen 
voedselbonnen zien (2015)
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In	samenwerking	met	de	Stichting	3	maart	’45	wil	de	bibliotheek	
zeker	door	blijven	gaan	met	activiteiten	rond	de	herdenking.	‘Het is	
belangrijk	 voor	de	wijk	dat	wij	 bij	 het	 bombardement	 stil	 blijven	
staan	en	daarbij	ook	jongeren	bereiken.	Dit	behoort	tot	de	geschie-
denis	van	de	wijk	en	die	moet	je	door	blijven	vertellen,	net	als	wat	
er	verder	is	gebeurd	in	de	oorlog.’	Staverman	blijft	daarom	ook	toe-
komst zien voor de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid bij het monu-
ment van Juliana van Stolberg als moment om stil te staan bij de 
wijkhistorie.	‘Ik	kan	me	wel	voorstellen	dat	die	dag	in	de	toekomst	
misschien	 wordt	 verbreed	 tot	 een	 dag	 van	 de	 geschiedenis	 van	
Bezuidenhout.’

HERDENKING BEWUSTER BELEEFD

Als	één	van	de	Haagse	vrijheidsambassadeurs verdiept	Joop	Buyt	
zich	in	2020	eigenlijk	voor	het	eerst	in	wat	er	op	3	maart	1945	in	
zijn	wijk	is	gebeurd.28	De	geboren	en	getogen	Bezuidenhouter	hoort	
als	kind	thuis	voor	het	eerst	over	het	bombardement.	‘Daar	was	het	
weleens	onderwerp	van	gesprek.	Mijn	opa	van	moeders	kant	kwam	
ook	uit	Bezuidenhout.’	Reden	voor	Buyt	–	bekend	als	verslaggever	
van	Omroep	West	–	om	de	rol	van	vrijheidsambassadeur te	vervul-
len, is dat hij het interessant vindt door gesprekken meer over de 

De stichting sluit met een 
expositie over Bezuidenhout 
aan bij het landelijk 
‘Jaar van het verzet’ (2019)
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gebeurtenissen	te	weten	te	komen	en	dat	via	video’s	weer	met	ande-
ren	te	delen.	‘Je	weet	dat	er	een	bombardement	is	geweest	en	dat	dat	
een	vergissing	was,	maar	daarbij	blijft	het.’	Buyt	begint	gesprekken	
met	 twee	ooggetuigen	van	het	bombardement,	Paul	van	Vliet	en	
Loes	van	der	Werff-van	Boxmeer,	maar	het	coronavirus	maakt	een	
vervolg	 onmogelijk.	 De	 herdenking	 van	 het	 bombardement	 kan	
Buyt	nog	wel	meemaken.	‘Omdat	ik	inmiddels	veel	meer	informatie	
had,	ging	die	sterker	bij	mij	leven.	Ik	ben	mij	nu	veel	bewuster	van	
het	 bombardement,	meer	 betrokken.	Vroeger	 liep	 ik	 zoals	 zoveel	
van	mijn	generatiegenoten	zonder	te	kijken	langs	de	informatiebor-
den	op	straat.	Nu	sta	je	stil	en	ga	je	er	toch	even	op	kijken.’ 	Buyt	wil	
bij	de	volgende	herdenking	zeker	weer	van	de	partij	zijn.	‘En	wat	mij	
betreft	blijft	die	herdenking	altijd	doorgaan.	Het	bombardement	is	
een	wezenlijk	onderdeel	van	de	Nederlandse	geschiedenis	en	van	
onze	buurt.	Dat	mogen	wij	niet	vergeten.’

Joop Buyt in gesprek met 
ooggetuige Loes van der Werff-
van Boxmeer bij het beeld van 
Juliana van Stolberg (2020)
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NOOIT MEER OORLOG

Als	 Jacob	 Snijders	 in	 2012,	 op	 dat	 moment	 voorzitter	 van	 het	
Wijkberaad Bezuidenhout, voor het eerst de herdenking van het 
bombardement	 bijwoont,	 is	 hij	 verbaasd	 over	 de	 grote	 opkomst.	
‘De communicatie	over	de	herdenking	was	destijds	namelijk	nog	
niet	op	niveau.	Door	het	gebruik	van	het	wijkblad,	onze	website,	
Facebook en de buurtapp Nextdoor	weten	nu	veel	meer	mensen	dat	
de	herdenking	wordt	gehouden.	Door	de	jaren	heen	is	het	daardoor	
drukker	 geworden,	 ook	 met	 jongeren.’	 Los	 van	 de	 mogelijkheid	
die	de	herdenking	nabestaanden	biedt	om	de	slachtoffers	van het	
bombardement te gedenken, vindt Snijders het belangrijk dat het 
evenement	wijkbewoners	besef	van	de	geschiedenis	bijbrengt	en	
stimuleert	om	daarover	na	te	denken.	‘En	dan	hopelijk	in	de	con-
text:	dit	nooit	weer.’

Dat	de	Stichting	3	maart	’45	kan	rekenen	op	hulp	van	het	wijk-
beraad,	vindt	Snijders	niet	meer	dan	logisch.	‘Het	wijkberaad	is	er	
voor	de	behartiging	van	de	belangen	van	de	bewoners	en	als	die	
bewoners	vinden dat	herdenken	moet,	moeten	wij	dat	ondersteu-
nen.’	Het	wijkberaad	doet	dat	met	name	in	de	vorm	van	facilitaire	
en praktische ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van publici-
teit	over	de	herdenking.

Het Wijkberaad Bezuidenhout 
is altijd aanwezig; in 2020 
legt Robert Boer samen met 
ooggetuigen Henkelmann-
Groen en Penninga-Groen 
een bloemstuk
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Roel van Duin terug in 
de Jacob Mosselstraat

Zoals	over	meer	zaken,	heeft	de	voorzitter	van	het	wijkberaad	
ook	wat	betreft	de	toekomst	van	de	herdenking	een	uitgesproken	
mening.	‘Zolang	4	en	5	mei	nationale	herdenkingsdagen	blijven,	zo	
lang moet er ook een herdenking van het bombardement op Bezui-
denhout	 zijn’,	 is	 hij	 van	mening.	 ‘Ten	 slotte	 heeft	 dat	 op	de	wijk	
een	 enorme	 impact	 gehad.’	Ook	als	 er	 straks	geen	overlevenden	
van	het	bombardement	meer	zullen	zijn,	zullen	nazaten	de	behoefte	
hebben	 om	 door	 te	 gaan	 met	 herdenken.	 En	 Snijders	 vindt	 het	
bovendien	belangrijk	om	mensen	ervan	te	doordringen	dat	we	oor-
log	nooit	meer	zouden	moeten	willen.	Een	boodschap	die	hoogst	
actueel	 blijft.	 ‘Als	 de	 Europese	Unie	 één	 verdienste	 heeft	 gehad,	
dan	is	het	dat	wij	binnen	de	unie	75	jaar	geen	oorlog	meer	hebben	
	meegemaakt.’

‘ IK LEEF NOG ZEKER 25 JAAR’

Tot	 slot	 van	 dit	 hoofdstuk	 terug	 naar	 twee	 ooggetuigen,	 om	 te	
beginnen	Roel	van	Duijn.	Met	zijn	zus	Lucie	woont	hij	de	grote	her-
denking	in	1995	bij.	‘Aangrijpend’,	herinnert	hij	zich	de	bloemleg-
ging aan de Juliana van Stolberglaan en de herdenkingsdienst in 
de	Christus	Triumfatorkerk.	‘Er	waren	veel	mensen	met	wie	wij	ook	
verbondenheid	voelden,	omdat	wij	hetzelfde	lot	hadden	gedeeld.’

Met	hun	moeder	schuilen	Roel	en	Lucie	als	kinderen	tijdens	het	
bombardement	onder	de	trap	van	hun	huis	aan	de	Jacob	Mossel-
straat,	om	vervolgens	via	de	Schenkkade	naar	de	Laan	van	Nieuw	
Oost-Indië	 te	vluchten.	Roel	 is	op	dat	moment	 twee	 jaar	en	 twee	
maanden oud, maar de oorlogsjaren beïnvloeden het leven van de 
latere	vredesactivist,	oprichter	van	Provo	en	de	Kabouters	en	links	
politicus	diepgaand.	Hij	vindt	al	jong	dat	er	nooit	meer	oorlog	mag	
zijn.	‘En	als	je	dat	wil	bereiken,	moet	je	je	ook	niet	op	oorlog	voorbe-
reiden	met	bewapening.’

Over	het	belang	van	de	voortzetting	van	de	herdenking	van	het	
bombardement	hoeft	 hij	 geen	moment	na	 te	 denken.	 ‘De	diepste	
oorzaak	van	het	bombardement,	is	de	terreur	van	de	nazi’s.	En dat	
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nazisme	 moet	 nog	 altijd	 bestreden	 worden.’	 Dat	 er	 straks	 geen	
ooggetuigen meer zullen zijn om het bombardement te herdenken, 
loopt	volgens	hem	niet	zo’n	vaart.	‘Ik	leef	nog	zeker	25	jaar.’

WETEN WAAR JE VANDAAN KOMT

Het	laatste	woord	in	dit	boek	is	aan	acteur	Bram	van	der	Vlugt.	Die	
is tien jaar als hij op 3 maart 1945 met zijn vier jaar oudere broer 
Fred het ouderlijk huis ontvlucht nadat bommen de Amalia van 
Solmsstraat	hebben	getroffen.	Als	kind	beleeft	hij	het	bombarde-
ment	vooral	als	een	avontuur. 	‘Je	wist	van	eerdere	bombardemen-
ten dat er tien minuten bommen vielen en ze daarna tien minuten 
weg	bleven.	Dat	voelde	niet	eens	ontzettend	bedreigend.’

Zeventig	jaar	na	het	bombardement,	 in	2015,	is	Van	der	Vlugt	
voor	het	eerst	weer	terug	in	Bezuidenhout	voor	de	herdenking	van	
het	bombardement.	Hij	verbaast	zich	over	de	aanwezigheid	van	de	
honderden	belangstellenden.	‘Het	leeft	als	een	gek.	Er	is	kennelijk	
een	heel	groot	dorpsgevoel	in	het	Bezuidenhoutkwartier.’	Met	zijn	
gezelschap	Van	der	Vlugt	&	Co	maakt	hij	dat	jaar	de	voorstelling	
De drievingerige luiaard, met muziek en verhalen over onder meer 
het	 vergissingsbombardement.	 Net	 als	 de	 herdenking	 maakt	 de	
voorstelling	veel	los	bij	de	bezoekers.	‘Na	afloop	begaven	wij	ons	
onder	het	publiek	en	dan	was	er	altijd	wel	iemand	die	wilde	vertel-
len	over	het	bombardement	dat	hij	of	 zij	had	meegemaakt,	wilde	
weten	of	 ik	 die	 of	 die	 uit	 de	buurt	 kende	of	wilde	delen	ook	 een	
vader	te	hebben	gehad	die	nooit	wat	over	de	oorlog	vertelde.’

Gezien	 de	 betrokkenheid	 van	 de	 wijk	 staat	 het	 voor	 Van	 der	
Vlugt vast dat het herdenken van het bombardement ook in de toe-
komst	 van	betekenis	blijft.	 ‘Zolang	 er	mensen	 zijn	 die	 dat	 zinvol	
vinden	en	er	een	Stichting	3	maart	’45	is	die	het	wil	organiseren,	is	
het	goed	om	het	bombardement	te	herdenken.	Ik	vind	zelf	ook	dat	
de	herdenkingen	van	4	en	5	mei	moeten	blijven.	Historisch	besef	is	
belangrijk,	omdat	je	moet	weten	waar	je	vandaan	komt.’

Bram van der Vlugt gaat 
terug naar zijn verleden 
in Bezuidenhout



De namen van de 532 slachtoffers zijn 
tijdens de herdenking van 2020 te lezen



SLACHTOFFERLIJST 
BOMBARDEMENT 

BEZUIDENHOUT 3 MAART 1945

De	Stichting	3	maart	’45	zet	zich	in	voor	blijvende	aandacht	voor	de	
ramp	van	het	verwoestende	bombardement	op	de	wijk	Bezuiden-
hout	op	3	maart	 1945	en	haar	 vele	 slachtoffers.	 Jaarlijks	organi-
seert	de	stichting	een	herdenking	en	brengt	een	waardig	eerbetoon	
aan	de	ruim	vijfhonderd	slachtoffers.

De	 slachtofferlijst	 hieronder	 is	 samengesteld	 door	 de	 Stichting	
WO2	Sporen.	Hiervoor	is	de	Stichting	3	maart	’45	een	samenwer-
kingsverband	aangegaan	met	de	Stichting	WO2	Sporen.	De	namen	
zijn	opgeslagen	op	de	website	van	de	Oorlogsgravenstichting.29

A
Adèr, Johannes Willem Hendrik, 16-07-1890
Aka, Franciscus Hendricus Antonius, 

01-11-1880
Akkerman-Wersteegh,	Dina	Antoinetta	

Johanna,	10-02-1890
Amersfoort,	van,	Jan,	01-04-1894
Arends,	Jan	Frederik,	02-07-1914
Arends-Wagenvoort,	Catharina	Maria,	

22-11-1877
Arkesteijn, Gustavus Augustinus Johannes 

Maria	Josephus,	14-11-1888

B
Baal-Verschiere,	van,	Maria,	02-02-1862
Baggum,	van,	Albertus	Ignatius,	26-05-1916
Balen,	van,	Julius	Frederik	Maarten,	

21-12-1926

Balen-Simon,	van,	Eva	Martha	Rudolfine	
Margarethe,	08-07-1898

Baronner,	Sara	Johanna	Petronella,	
03-03-1880

Barzilay,	Willem,	23-08-1929
Bastiaanse, Anna Adriana Francina, 

26-05-1909
Beck,	Johannes	Lambertus,	24-08-1889
Bedijn,	Cornelis	Daniel,	03-10-1905
Bedijn-van Leen, Anna, 11-04-1915
Beek,	Barta	Carolina,	18-05-1921
Beek,	Theodora	Johanna,	01-06-1924
Beekhuizen, de heer
Bekink,	Frerdinand,	12-11-1922
Bennink,	Hendricus	Wilhelmus,	22-11-1892
Bennink,	Geertruida	Apolonia,	27-11-1926
Bennink,	Petronella	Maria	Helena,	

23-07-1930
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Bennink-van	den	Berg,	Maria	Jacoba,	
30-07-1899

Benraadt-Brand,	Dirksje,	18-03-1856
Berg-Haket,	van	den,	Maria	Johanna	

Apolonia,	09-02-1864
Berkhout-Klune,	Anna	Catharina,	

10-10-1908
Beste-Grötzinger,	Johanna	Antonia	

Wilhelmina, 05-11-1901
Beusekom,	van,	Maria	Jenneke,	23-08-1910
Bezuien,	Margaretha	Francisca	Wilhelmina,	

25-11-1928
Bezuien, Hendricus, 09-10-1894
Bleijs,	Agatha	Paulina	Maria,	10-10-1900
Blij, van der, Johannes Jacobus, 11-03-1881
Blij-Lambert, van der, Emma Fernanda, 

18-10-1873
Blom,	Johanna	Everdina	Martina,	

11-08-1909
Bögeholtz,	Jan	Hendrik,	25-12-1901
Bolkenbaas,	Maria	Elizabeth,	8-4-1920
Bonfrer-de	Wit,	Cornelia	Johanna	Hendrina,	

21-07-1913
Boogers,	Wilhelmus,	23-03-1898
Booij,	Pieter,	13-10-1887
Boom, Hendrik Johannes, 05-03-1887
Borren,	Margareta	Henriette,	10-04-1888
Borren, Jan Joachim, 10-03-1890
Borst,	Theodorus	Adrianus	Johannes,	

21-03-1918
Bosch,	Arnold	Eland,	10-06-1927
Bosch, Arnold Hendrik, 11-09-1889
Bosch,	Jeanne	Barendine,	17-07-1882
Bosch,	Vincent	Ferdinand	Jacob,	19-02-1918
Bosch-Boonacker,	Maria	Cornelia,	

28-12-1875
Boswinkel-Gemmink,	Hendrika	Maria,	

07-12-1907
Bottenberg,	Adrianus,	03-12-1866
Briedé,	Petrus,	15-10-1910
Brongers-Dommering,	Imelia,	16-09-1859
Brouwer,	Coen,	10-05-1930
Brouwers,	Jan,	10-08-1919
Brüggemann,	George	Herman,	18-07-1883
Brüggemann-Wirtz,	Johanna	Margaretha	

Louise,	29-06-1875
Bruijn-Nuijens,	de,	Maria	Geertruida	

Josepha, 18-03-1900

Bruins,	Johanna,	24-01-1924
Bruinsma,	Roelof,	07-09-1879
Bulsing,	Teunis	Jacobus,	8-10-1878
Bulté,	Gerardus	Cornelis	Marie,	08-09-1861
Burg,	van	den,	Willemina,	24-10-1894
Burg,	van	der,	Gerardus	Petrus,	01-06-1899
Burg-Mooyman,	van	der,	Adriana	Petronella,	

10-07-1857
Burgers,	Maria	Adriana	Antonia,	09-01-1926
Burgers,	Constant	Albertus	Nicolaas,	

06-06-1884
Burgers-Blanckeman,	Anna	Emilia	Maria	

Eugénie,	08-02-1889

C
Caminada-Kraft,	Maria	Johanna,	08-07-1878
Canneel,	Carel	Daniël,	15-2-1886
Caron,	Johannes	Alphonse,	04-07-1892
Charro,	de,	Emilie	Vincentia	Maria,	

29-12-1879
Charro,	de,	Adèle	Christine	Cornelia	Maria,	

10-03-1887
Clerx,	Harry,	25-10-1923
Clooster	baron	Sloet	tot	Everloo-Gompertz,	

van den, 
Josephine	Anna	Maria,	09-07-1867

Corbet,	Gerardus	Johannes,	3-12-1879
Cornelder-van	Getsen,	Maria,	27-01-1904
Cramer,	Maria	Cornelia,	09-03-1899
Cramer,	Elodia	Hortensia	Maria,	15-06-1902
Cremer	Eindhoven,	Wilhelmina	Hendrina,	

08-04-1922
Croes	Polman,	Christina	Johanna,	

24-10-1906
Crooij,	Jan,	07-12-1920

D
Daems,	Henri,	21-10-1881
Damen,	Maria	Theresia,	19-10-1925
Damen-de	Vink,	Jacoba	Geertruida	Clasina,	

17-02-1887
Dankelman-Leitheiser,	Gertrud,	15-05-1913
Deelen-de	Kok,	van,	Anna	Carolina,	

10-06-1863
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Deelstra-Abbring,	Christina	Engelina,	
30-04-1907

Delft,	van,	Jan,	09-02-1930
Delnaay-Tumelaire,	Anna	Maria	Majella,	

11-07-1910
Dickhoff,	Louise	Susanne,	16-12-1879
Dietz,	Pieter	Jarig	Philippus,	29-01-1880
Dijk,	van,	Antonius	Nicolaas,	17-02-1887
Dijk,	van,	Willem,	27-07-1908
Dijk,	van,	Jan	Willem,	02-12-1911
Dijk-Visser,	van,	Maria	Christina,	28-01-1908
Dingjan,	Henriette	Antonia,	24-07-1919
Dort,	van,	Roelof	Augustinus	Johannes,	

10-02-1926
Driehuijs,	Klasina	Quirina,	15-12-1923
Driessen,	Marie,	01-01-1881
Duijne,	van,	Pieter	Jacobus,	04-11-1869
Duijne,	van,	Jansje,	19-06-1904
Duijne-Roos,	van,	Jansje,	23-09-1863
Duijnstee,	Franciscus	Albertus	Antonius,	

02-08-1878
Duijnstee-van	Gulick,	Johanna	Antonetta	

Maria,	18-12-1877
Dun,	van,	Michel	François	Lucien,	

09-06-1899
Dun-de	Roos,	van,	Jeanette	Gerardina	

Hendrina,	30-06-1882
Duunk,	Willem	Frederik,	13-05-1905

E
Eerhard,	Moetsche	Ulbine,	27-05-1917
Eijk-schut, van, Anna Adolphina, 09-03-1881
Eilers-Ockerse,	Catherine	Josephine,	

17-11-1876
Eisses, Albertus, 06-06-1917
Engelenburg,	van,	Jacoba	Catharina,	

31-08-1878
Enst,	van,	Berend	Jan,	28-05-1881
Ermers,	Elisabeth	Catharina,	16-12-1873
Es-Solbrig,	van,	Amelia	Johanna,	27-12-1889
Essen,	van,	Maria	Catharina,	20-07-1929
Everhard,	Jacob,	26-7-1927

F
Faust,	Virginie	Albertine,	12-01-1881
Franken,	Johannes	Hendrik,	24-05-1928
Fraterman, Hermina Elisabeth Anthonia, 

19-01-1912

G
Gaillard,	Adrianus	Philippus	Jacobus,	

17-08-1909
Geenen,	Magdalena	Leonie	Maria,	

16-11-1930
Geenen,	Mathilda	Francisca	Maria	Geenen,	

20-07-1927
Geenen,	Franciscus	Petrus	Maria,	

07-09-1922
Geenen,	Jacobus	Joannes	Maria,	12-03-1895
Geenen-van	der	Togt,	Eleonora	Cornelia,	

04-02-1896
Gerritsen,	Maria	Paulina,	13-03-1926
Gerritsen, Leonardus Hermanus Hendrik, 

27-06-1900
Gerritsen,	Charlotta	Hendrika,	24-06-1903
Gerritsen-van	Leen,	Gozewiena,	14-10-1905
Geuzendam,	ten,	Jacobus,	27-08-1899
Giliam,	Leonardus,	23-12-1918
Giliam-Loof,	Maria	Theodora,	12-07-1920
Gils, van, Johan Baptist Franciscus, 

28-12-1877
Gispen,	Johann	Gerard	Hendrik,	02-10-1914
Golubew-van	Haaren,	Lucretia	Pieternella,	

08-12-1923
Gorsel,	van,	Dirk,	6-6-1916
Gorter,	Roeline	Gerarda,	23-09-1925
Gorter, Roel, 03-03-1887
Gorter-Verbeek, Gerarda, 30-10-1895
Graaf,	de,	Elizabeth	Geertruida,	12-09-1887
Graaff,	de,	Wilhelm,	01-12-1913
Graaf-Koemans,	van	der,	Lucia,	26-02-1883
Grevenstein,	van,	Maria,	22-04-1895
Grinsven, van, Adriana, 13-06-1930
Groot,	de,	Adrianus	Petrus,	01-08-1893
Groot,	de,	Egbertus,	23-4-1898
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Gruijter,	de,	Cornelis	Arnoldus	Willebrordus,	
16-09-1871

Grul,	Wilhelmus	Andreas	Alexander,	
25-7-1898

Guldenberg,	Anna	Catharina	Elizabeth,	
07-06-1869

Guldenberg,	Louisa	Catharina	Anna	Maria,	
06-11-1866

Gulpen-Boekhoudt,	van,	Marthe	Gerharda,	
07-09-1886

H
Haagman-Kagenaar,	Sophia	Johanna	

Louisa,	22-10-1893
Haas, de, Gerardus Johannes, 16-10-1890
Haas,	de,	Herman	Frederik,	15-12-1916
Habraken,	Wilhelmus	Mathias,	03-02-1889
Hagedoorn,	Jeanne	Christine,	19-11-1885
Halmij,	mevrouw,	1910
Happel-van	Leeuwen,	Jacoba	Gesina	

Elisabeth,	16-03-1902
Harms,	Leo	Jan	Lodewijk,	17-03-1925
Harpenslager,	Clazina	Maria,	20-06-1895
Harpenslager,	Maartje	Jacoba,	05-08-1890
Harst,	van	der,	Adriana,	20-02-1914
Hartmann,	Karel	Adriaan,	23-02-1907
Hatert,	van	den,	Gerada	Mathilda,	

26-05-1907
Haussler,	Ernst	Wilhelm,	28-07-1872
Haver	Droeze,	Anna	Adolphina	Johanna	

Alexandrina,	15-03-1886
Hayes-Helsloot, Hendrika Johanna, 

26-01-1913
Hazejager,	Jan	Cornelis,	21-11-1896
Heck,	van,	Johannes	Cornelis,	21-09-1893
Heemskerk, Amerik Samuel, 06-05-1919
Heemskerk,	Dirk	Cornelis,	31-01-1928
Heemskerk,	Adrianus	Albertus,	22-10-1920
Heemskerk, Abraham, 06-09-1936
Heemskerk,	Geertruida	Jacoba,	23-09-1926
Heemskerk-van	Beelen,	Adriana,	03-12-1891
Heijer-Verheij,	den,	Cornelia,	03-03-1873
Heijkoop-van	Bergeijk,	Jannigje,	06-02-1891
Heilbron-Brussee,	Margje,	23-05-1921
Hemert,	von,	John	Eric,	10-12-1898
Hendriksz,	Henri	Marie	Petrus,	26-06-1894
Hennes, Joseph, 06-09-1917

Hennipman-Biegstraaten,	Catharina	Maria	
Antoinette,	21-03-1887

Hess,	Christiaan,	22-1-1881
Heuvel, van den, Geertje, 16-4-1904
Hillebrant,	Leendert,	23-10-1893
Hilling,	Elisabeth	Josephina	Maria,	

19-03-1892
Hobert-Voets,	Theresia	Maria	Gerdina,	

27-02-1911
Hogervorst,	Philip	Hendrik,	29-01-1927
Hoof,	van,	Lambertus	Cornelis	Josephus,	

14-10-1902
Hoogenkamp,	Hendrikus,	21-11-1893
Hoogenkamp-van Veen, Adriana Johanna, 

24-09-1906
Hoogerhoud,	Catherina	Maria,	12-06-1927
Hoogerhoud,	Antonius	Maria,	05-07-1935
Hoogerhoud,	Philippus	Cornelis	Petrus,	

29-7-1899
Hoogeveen,	Franciscus	Jacobus	Marie,	

19-10-1898
Hoos, Erna, 16-03-1930
Hoos, Hendrik, 06-01-1904
Hoos-Perzborn,	Louise	Wilhelmina,	

28-04-1910
Horst, ter, Jan, 31-07-1881
Houterman,	Catharina	Maria,	13-05-1937
Houterman, Hendricus Johannes, 

13-10-1928
Houtman,	Johannes	Hendrikus	Martinus	

Albertus, 04-10-1913
Houtman,	Maria	Allegonda,	31-01-1943
Houtman-van	Aken,	Joanna,	23-07-1920
Hove,	van,	Carolus	Hendrik	Johan	Hubertus,	

03-10-1910
Hove,	van,	Cornelia	Lucia	Euphrosine	

Elisabeth,	26-06-1913
Hove-Melkert,	van	den,	Henriëtte	Maria,	

11-06-1913
Hoven, van den, Johannes Jacobus, 

08-04-1906
Hove-Spoor, van, Antonia Wilhelmina, 

07-08-1869
Hulsing,	Mattheus	Hendricus,	25-04-1898
Hutjens,	Petrus	Joseph,	23-02-1880



SL ACHTOFFERLIJST BOMBARDEMENT BEZUIDENHOUT 3 MA ART 1945 163

J
Jacob,	Fedor,	20-09-1911
Jacobs,	Gerarda	Francisca	Maria	Hubertina,	

02-03-1915
Jalink,	Wolter,	12-10-1890
Jalink,	Guurtje	Frederike	Felicie,	17-09-1923
Jalink-du	Rieu,	Felicie	Elisabeth,	22-06-1896
Japenga,	Greta,	07-05-1921
Jebbink, Hendrikus Johannes Adrianus, 

28-11-1926
Jong,	de,	Johanna	Hendrika,	07-08-1923
Jonge,	de,	Hendrik	Johannes	Cornelis,	

28-09-1906
Jonge, de, Johanna, 19-09-1889,
Jonkers-Quist,	Catharina	Wilhelmina,	

18-10-1903

K
Kalff,	Helen	Wilhelmina,	15-02-1905
Kamp,	Lambert,	05-06-1932
Kampen,	van,	Cornelis	Jacobus,	17-10-1898
Kamp-van	der	Plas,	Janna,	14-08-1900
Karelse,	Adriaan,	20-01-1891
Kasten-van	Lommen,	Madeleine	Jeanne	

Aldegonde,	20-10-1902
Keijzer-Lize,	Sara	Johanna,	20-01-1882
Keizer,	Lambertus	Jacobus,	09-07-1917
Kerkhof,	Willem,	10-01-1890
Kerkhof-Klomp,	Maria	Antonia,	30-09-1899
Keuvelaar,	Gerrebrand,	28-07-1897
Klaassen,	Frederik	Cornelis	Bernardus,	

08-12-1889
Klaui,	Maria	Catharina,	24-08-1914
Klein,	Pieternella,	09-06-1915
Klis,	Johanna,	16-07-1888
Kluiver,	Geertruida	Anna	Philomèna,	

27-04-1912
Knaap,	van	der,	Johannes	Hubertus,	

13-04-1883
Knoester,	Minnekus,	07-03-1930
Koelman,	Bernardina	Catherina	Maria,	

22-05-1900
Koerts	van	Ingen,	Eugène,	15-08-1944
Koerts	van	Ingen,	Maurice,	10-10-1938
Koerts	van	Ingen-Vermeulen,	Johanna	

Cornelia,	21-05-191

Kok,	Arie,	07-01-1911
Koks,	Martinus	Franciscus,	11-07-1882
Kokshoorn,	Maria	Helena,	17-12-1928
Kokshoorn,	Helena	Adriana,	05-02-1919
Kolijn,	Louise	Maria	Johanna	Rudolphina,	

16-10-1940
Kolijn,	Julius	Johannes,	11-08-1910
Kolk,	van	der,	Jan,	24-04-1901
Koolen,	Christiaan	Johan,	23-08-1895
Kouwenhoven,	Wilhelmus	Gerardus,	

09-10-1916
Kowalska,	Helene,	28-01-1895
Kruk-Jung,	Wilhelmina	Frederika	Cornelia,	

20-1-1884
Kuijper,	de,	Cornelis	Mari,	30-11-1875
Kuypers,	Henri	Alfred	Léonard,	05-01-1912
Kwanten,	Leonardus	Antonius,	04-05-1905
Kwanten-Albersen,	Anna	Elisabeth,	

24-08-1902
Kwappenburg,	Bertha,	14-06-1892

L
Laarman,	Cornelis	Jacob,	24-06-1903
Lagerweij,	Marius	Rijk,	08-11-1870
Lalleman,	Willem	Roelof,	11-09-1911
Lamers,	Dirk,	27-05-1880
Lamet,	Karel,	22-02-1919
Landman,	Maria	Jacqueline	Anthonia,	

13-01-1927
Landman, Jacobus Johannes, 07-05-1884
Landzaat, Hendrik Johannes George, 

15-11-1879
Lege-le	Pair,	de,	Catharina	Cornelia,	

15-09-1893
Legerstee,	Wilhelmina,	11-09-1892
Lequin,	Florentine	Adriana,	12-12-1941
Lequin-Salmans,	Bernardina	Antonia,	

22-12-1913
Lieshout,	Pieter,	06-04-1923
Lindeman, Willem Gerardus, 06-04-1916
Lindeman-Bazuine, Jeanette, 14-03-1916
Linke,	Theodorus	Jacobus,	19-09-1903
Linke-van	Holten,	Gerardina	Cornelia,	

01-08-1895
Lintelo,	te,	Carolus	Josephus	Gerardus,	

8-3-1916
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Lommerse-van	Krieken,	Wilhelmina,	
09-04-1921

Loof,	Anna	Adriana,	22-05-1928
Loriaux-Panhuijsen,	Allegonda	Antionetta	

Maria,	15-07-1890
Luberti,	Jan	Augustinus,	20-12-1884
Lucas, Johannes Jacobus Arnoldus, 

06-02-1894
Lutkie-Egelie,	Johanna	Cornelia	Maria,	

06-01-1874

M
Maartense,	Cornelia,	24-01-1916
Maessen,	Frans	Hendrik	Willem,	01-12-1890
Mallant,	Jan	Anthonie,	12-06-1936
Mallant,	Philippine	Cornelie,	12-06-1936
Mallant-Jeneson,	Philippine	Antoinette,	

23-07-1908
Meel,	van,	Wilhelmus	Adrianus	Johannes,	

25-07-1903
Meeren,	Antonius	Wilhelmus,	10-05-1914
Meijer,	Adolph,	11-08-1896
Meijer,	Annigjen,	04-05-1889
Meijs,	van	der,	Helena	Susanna,	03-07-1923
Mertens,	Bernard,	14-01-1895
Mijll	dekker,	van	der,	Adriaan	Jan	Hendrik,	

07-01-1901
Mikkers,	Hendrik	Johannes	Antonie,	

4-8-1892
Moen,	Gerrit,	06-03-1881
Moerland,	Johannes,	10-1-1914
Moore,	van	der,	Anthonie	Willem,	

12-10-1888
Mulder,	Christiaan	Wilhelm,	10-04-1894
Mulder,	Henrica	Elisabeth	Theresia	Luduina,	

02-08-1928

N
Nieuwenhuis,	Johannes	Hendrikus,	

19-12-1904
Nijland-Eerhart,	Katharina	Johanna,	

07-09-1875
Nocker-Fransen,	de,	Virginie,	16-02-1897
Nooteboom,	Hubertus	Maria,	13-02-1897

O
Ochsendorf,	Dirk	Reinier,	13-09-1886
Ochsendorf-de	Graaf,	Francina	Louisa	

Sophia Helena, 16-11-1886
Ommen,	van,	Hendrika	Paulina	Maria,	

22-02-1940
Onselen,	van,	Johanna	Cornelia,	10-09-1912
Oostdijk-van	den	Broek,	Geertje	Neeltje,	

06-11-1899
Oosten,	van,	Johannes,	05-03-1884
Oostrum,	Adrianus	Gerardus	Marinus,	

28-12-1894
Osendarp,	Martinus	Bernardus,	02-09-1886
Osnabrug,	Jacobus,	07-11-1896
Osnabrug-de	Koster,	Geertruida,	23-12-1898
Otten,	Matthias	Gerardus,	27-08-1868
Ouwerkerk,	Barthelomeus	Isaak	Mattheus	

Wilhelmus, 18-06-1907
Ouwerkerk,	Jacobus	Franciscus,	07-12-1906

P
Paap,	Corstiaan,	29-10-1895
Pabst-Raadsveld,	Jacoba	Christina,	

09-10-1886
Panzer,	Marie	Louise,	03-07-1911
Pardoen,	Hendrik	Cornelis,	24-04-1902
Pardoen-Fransen,	Martha,	27-02-1900
Pas-van	Leeuwen,	Cornelia	Maria,	

16-12-1888
Permentier,	Elisabeth	Petronella	Maria,	

23-11-1876
Peters	jr.,	Christiaan	Franciscus	Antonius,	

21-11-1920
Peters	sr.,	Christiaan	Franciscus	Antonius,	

13-01-1886
Pfeijffer,	Johannes	Jacobus,	21-04-1882
Pfeijffer,	Jan	Peter,	03-10-1943,
Pfeijffer,	Jan	Cornelis,	21-02-1915
Pfeijffer-Polman,	Anna	Frederika,	

10-04-1920
Pietersma,	Geert,	22-01-1914,
Planken,	Magdalena,	31-08-1926
Plu,	Godfried	Sebastiaan	Hendrikus	

Johannes, 11-06-1899
Poel-Fritz,	van	der,	Jacoba,	13-05-1856
Polman,	Geertruida	Anna,	24-12-1916
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Poortvliet-van	der	Waals,	van,	Lina	Maria	
Alida,	24-12-1887

Pranger,	Machiel,	17-04-1907
Pranger,	Elisabeth,	18-01-1943
Pudlicki,	Wanda	Auguste,	07-09-1914

R
Raalte,	van,	Elsa,	04-03-1923
Raalte,	van,	Frits,	01-12-1916
Raalte,	van,	Maurits,	23-07-1878
Raalte-Bartling,	van,	Martha	Francine,	

11-11-1922
Raalte-Vlug, van, Elisabeth, 11-06-1885
Ramshorst,	van,	Jacob	Dirk,	26-04-1876
Rateland,	Maria	Cornelia,	11-12-1880
Rauwerda-van	Hooff,	Wilhelmina,	

25-06-1902
Reimering,	Catharina	Cornelia	Geertruida,	

14-02-1908
Rest,	van	der,	Albert	Willem,	28-09-1897
Rieffe,	Hendrik	Christiaan,	10-10-1913
Riem,	Dirk,	27-08-1884,
Riem-van	Dam,	Cornelia	Gerhardina,	

16-05-1886
Rijks, Johannes Josephus Frederikus, 

07-11-1886
Rijsbergen,	Adriana	Elisabeth,	25-08-1902
Rijswijk,	van,	Hendrika	Maria,	30-05-1880
Rinsema, Jitsche, 14-08-1911
Ritman,	Gerardus	Arnoldus,	28-12-1913
Robin, Hendrik, 09-08-1888
Robin-van	de	Graaf,	Catharina	Maria	

Elisabeth Johanna, 18-03-1888
Roebroek,	Maria	Elisabeth	Hubertina,	

20-10-1925
Roelofs-Dijkstra,	Missellena	Johanna	

Elisabeth,	22-7-1864
Roeters,	Elisabeth	Maria,	04-09-1887
Rolfes,	Gerardus	Alfred,	20-12-1917
Romijn,	Nicolaas,	09-02-1930
Romijn-van	Straten,	Catharina,	29-09-1906
Roo,	de,	Pieter	Johannes,	23-09-1893
Roos,	Pieter,	20-4-1905
Roosdorp,	Klaas,	16-11-1862
Rosier, Gerard Albertus, 13-09-1915
Rosier, Geert Gerard, 19-09-1943

Rosier-Sierdsma, Jantje Gettje, 07-06-1913
Rutgers,	Hilligjen,	24-04-1899

S
Santheuvel,	van	den,	Georgine	Wolfeline	

Carolina	Duconia,	09-05-1867
Saras, Hendrika, 07-06-1876
Schaap-Drost,	Angenita	Klasina,	07-11-1882
Scharroo, Jan, 06-10-1915
Scheltinga-Knijnenburg,	Geertruda	

Francina,	24-4-1882
Schilperoort,	Johanna	Catharina,	10-01-1900
Schilperoort-Wagenvoort, Frederika Agneta, 

24-05-1868
Schipper,	Theodora	Elisabeth,	13-11-1922
Schluter,	Cornelis	Franciscus,	25-08-1900
Schmier-Wolfswinkel,	Elisabeth,	11-09-1874
Schouten-Diender,	Angenita	Maria,	

06-10-1919,
Schram,	Cornelis	Abraham,	29-03-1892,
Schram-de	Rijk,	Theresia	Maria	Elizabeth,	

01-03-1900
Schreur-Zandvliet,	Wilhelmina	Hendrika,	

13-11-1889
Schrier-Tuijnman,	Maatje	Geertruida,	

29-02-1880
Schröder,	Thomas	Richard	Anton,	

11-06-1886
Schuit,	Maria	Jacoba	Willemina,	14-04-1892
Schuit,	Cornelia	Johanna	Maria	(Corrie),	

04-06-1923
Schuit	jr.,	Jan	Jacob	Gerrit,	07-08-1930
Schuit	sr.,	Jan	Jacob	Gerrit,	30-09-1886
Schulteis,	Agnes	Maria,	18-08-1926
Schuurman,	David	Cornelis,	18-12-1883
Schwarz,	Ruth,	20-01-1914
Sebel,	Adrianus	Johannes	Marie,	12-09-1926
Seckel,	Matthijs,	22-12-1935
Seckel,	Joseph	Abraham,	23-12-1881
Seckel-Sleegers,	Cornelia	Johanna	

Elisabeth,	28-12-1902
Siermans,	Catharina	Pieternella,	06-12-1906
Sijbesma-de	Koning,	Catharina,	25-12-1884
Sikking,	Bernardus,	25-04-1916
Sloet	tot	Everloo-van	den	Brande,	Maria,	

09-04-1911
Slotboom, Abraham Nicolaas, 05-10-1905
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Smallegange,	Paulina	Cornelia,	08-06-1886
Smelting, Anna Henriette, 30-09-1866
Smits,	Wilhemina	Helena,	02-09-1914
Sol, Simon Jan, 15-10-1894
Son,	van,	Sophia	Maria	Alida,	29-12-1887
Soons,	Anna	Mechtildis,	04-02-1888
Spaan-Guffroy,	Frederika	Wilhelmina,	

23-02-1869
Spaargaren,	Gerardus	Petrus,	06-09-1889
Spankeren,	Elisabeth,	16-11-1920
Spankeren, van, Bernardus, 10-04-1897
Spankeren-Wessels, van, Elisabeth, 

06-11-1901
Speenhoff,	Jacobus	Hendrikus,	23-10-1869
Speet, Johannes Wilhelmus Adrianus 

Petrus,	10-5-1897
Springvloed,	Tannetje	Hester	Pieternella,	

29-09-1917
Sprokkereef,	Johan	Gerrit,	06-02-1915
Starre, van der, Gijsbertus Jacobus, 

19-07-1881
Steenwinkel,	Adrianus	Robbert,	13-12-1943
Steenwinkel,	Lambertus	Machiel,	07-10-1917
Steenwinkel-van	’t	Hof,	Jenneke,	29-05-1920
Stein,	Hans	Joachim,	04-06-1924
Stein-Ressel,	Margaretha	Olga,	23-04-1888
Stel, van der, Wouter, 07-06-1918
Stoop,	Johan	Christiaan	Henri,	10-10-1903
Streur,	Hendricus	Jacobus,	30-08-1882
Stuyt,	van	der,	Godefriedus,	24-05-1868

T
Takes,	Anna-Elisabeth,	10-08-1879
Tan-van	Eerve,	Helena	Petronella	Berdina,	

07-05-1910
Tang,	van	der,	Hendrik,	22-09-1893
Tellekamp,	Johannes	Leonardus	Hermanus,	

05-06-1878
Teunis,	Gerhardus	Albertus,	11-04-1893
Tichler-Zillies,	Hedwig	Henriette	Minna,	

19-03-1923
Timmermans,	Bernardus	Johannes	

Hendrikus	Maria,	03-08-1882
Toet,	Jansje,	06-10-1937
Toet-van	Duijvenbode,	Adriana,	20-09-1913
Treebus-Rijpstra,	Janneke,	31-03-1917
Treure,	Jan	Bastiaan,	03-02-1863

Treure-van	Dijk,	Neeltje,	15-03-1865
Trigt,	van,	Maarten,	4-5-1882
Tuil,	van,	Huiberdina,	16-07-1918
Tuit-van	Leeuwen,	Arendje,	22-04-1882

U
Uiterwijk,	Heinz,	07-08-1934
Uphus,	Cornelis	Gregorius	Marinus,	

08-03-1895

V
Vasterman, Hendricus Johannes Jacobus, 

28-07-1892
Vegt-de	Vries,	van	der,	Petronella	Emma,	

08-07-1888
Ven,	van	der,	Hans	Joseph	Frederik	Marie,	

29-12-1942
Veraart, Adriana, 09-06-1894
Verbaan-de Niet, Evertje, 05-11-1917
Verbeek-de	Hommel,	Catharina,	25-03-1881
Verhage,	Johannes	Wilhelmus,	15-03-1902
Verheij, Stephanus Hendricus, 03-01-1888
Veringmeier,	Christianus	Gerardus,	

01-11-1919
Verkerk,	Cornelis	Willem,	31-12-1892
Verlaan,	Willy,	25-05-1912,
Verlaan-Krul,	Beatrice,	15-11-1916
Vermeulen-de	Vlaam,	Pietertje,	09-09-1883
Vermolen,	Joseph	Adriaan	Marie,	

19-07-1907
Verspoor-Koppenol,	Aagje,	12-09-1861
Verspoor,	Engeltje	Bertha	Aagje,	29-12-1891
Verspoor,	Adriana	Susanna,	24-3-1894
Verspoor,	Gerrit	Lambertus	Willem,	7-2-1898	
Verspoor,	Aagje,	11-8-1902
Verwoerd,	Johannes	Hendrik,	15-11-1908
Vestering,	Adrianus	Philippus	Joseph,	

24-01-1945
Vestering,	Cornelia	Janna	Theodora,	

07-04-1914
Vet,	de,	Johannes	Hubertus,	29-01-1905
Viele-Hamerslag, Willemina, 15-06-1874
Vijver,	van	der,	Petrus	Gerardus	Joannes	

Marie,	11-07-1879
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Vijver, van der, Johannes Franciscus, 
14-10-1895

Vink,	Gijsbert,	07-02-1945,
Visée,	Willem	Frederik,	30-01-1887
Volker, Adriaan Henri Jacobus Frederik, 

15-04-1910
Vorst,	van	der,	Burghart,	02-02-1877
Vos,	de,	Antje,	08-05-1942
Vos,	de,	Arie,	29-10-1910
Vos,	de,	Maria,10-01-1897
Voss, Arthur Georg Arnold, 15-11-1900
Voss-Kaltenbach,	Jacoba	Johanna,	

18-10-1907
Vos-Stam,	de,	Maria,	21-01-1916
Vreeburg-Henneken,	Theodora,	29-07-1865
Vries,	de,	Gabriël	David,	09-01-1889
Vries,	de,	Maurits	Levij,	01-02-1882
Vries, de, Gerrit, 05-05-1869
Vrins-Otten,	Maria	Hendrica,	06-09-1913
Vrolijk, Arie, 06-05-1896
Vrugtman,	Engelbert,	24-06-1903

W
Wabeke,	Catharina	Margaretha,	12-10-1919
Wal,	van	der,	Willem	Meindert,	09-09-1888
Warnas, Henriëtte Wilhelmina Johanna, 

01-12-1879
Waveren,	van,	Pieter	Herman,	10-10-1918
Weenink,	Wilhelm	Anthonie,	26-01-1926
Weerth,	de,	Jacob	Warmer,	20-06-1890
Weerth-de	Munck,	de,	Emma	Louise	

Hermine,	02-08-1893
Welbergen,	van,	Engelbertus	Theodorus	

Cornelis,	15-10-1925
Welbergen-Verstraaten,	van,	Klazina,	

22-04-1868
Wessel,	Heinrich	George,	31-12-1881
Westra,	Gerard,	6-9-1892
Wetering, van de, Antonius Johannes 

Laurentius,	15-12-1901
Weve,	Mijnarda	Louisa	Maria,	09-02-1889
Wijnants-Zuijdwijk,	Agatha	Wilhelmina,	

25-07-1881
Willekes,	Johannes,	21-04-1896
Willems,	Willemina	Maria	Theodora,	

25-5-1910

Willigen-Koopman,	van,	Wilhelmina	Jacoba,	
22-12-1872

Witteveen,	van,	Geurt,	11-12-1885
Woerden,	van,	Anna	Charlotte	Francisca,	

03-10-1884
Woerlee,	Elizabeth	Margaretha,	24-03-1929
Wolff-Rudloff,	Bertha	Luise	Helene,	

04-10-1891
Wüst,	Theodora	Josepha	Maria,	14-03-1892

Z
Zandvliet,	Carel,	21-03-1925
Zanten,	van,	Franciscus,	29-08-1875
Zeeman,	Renée	Florence,	23-12-1906
Zeilstra,	Willem,	25-08-1891
Zijl,	van,	Henricus	Franciscus	Gerardus,	

02-09-1929
Zijl,	van,	Hendricus	Franciscus	Marinus,	

20-04-1889
Zinger,	Lion,	07-06-1910
Zorn,	Willem	Frederik,	26-06-1892
Zwan,	van	der,	Geertruida	Petronella,	

20-09-1894
Zwan,	van	der,	Martina	Johanna,	10-10-1939
Zwan,	van	der,	Martinus,	09-08-1894
Zwan-Hebbes,	van	der,	Maria	Elisabeth,	

21-07-1867





1	 Het	Taptoesignaal	is	de	meesten	van	ons	be-
kend als het stukje muziek dat op de trompet 
wordt	gespeeld	vlak	voor	de	twee	minuten	stilte	
tijdens	de	Dodenherdenking	op	4	mei.	In	de	loop	
der	tijd	heeft	het	signaal	een	sterk	ceremoniële	
functie	gekregen,	maar	het	begon	eenvoudig:	
het van oorsprong militaire signaal dateert van 
ongeveer	1600.	Het	werd	geslagen	op	de	trom	of	
geblazen	op	de	pijperfluit,	trompet	of	hoorn.	Het	
was	een	militair	bevel	dat	de	retraite	of	terug-
tocht aankondigde: de soldaten moesten naar 
hun	nachtverblijf,	want	de	‘tap’	ging	‘toe’.	In	de	
zeventiende	eeuw	namen	Engelse	soldaten	het	
signaal	vanuit	ons	land	mee	naar	huis.	Gelei-
delijk	aan	werd	het	‘doorgecomponeerd’	tot	zijn	
huidige	vorm,	de	Last	Post,	en	is	voornamelijk	
verbonden	met	de	Britse	traditie	van	herdenken.	
In ons land is het bekend door overlevering van 
de	Britse	geallieerden.	Vanwege	de	lange	eigen	
traditie	pleit	men	ervoor	bij	officiële	ceremonies	
de	Nederlandse	versie	te	gebruiken.	Mede	daar-
om	adviseert	het	Nationaal	Comité	4	en	5	mei	
om	bij	herdenkingen	op	4	mei	altijd	de	Taptoe	
te spelen.

2	 Deze	herdenking	is	een	initiatief	van	de	nog	
jonge Historische Vereniging Buitenplaats 
Ypenburg.

3	 Twee	dagen	later,	op	17	augustus	1945,	be-
sluiten enkele vooraanstaande Indonesiërs, 
waaronder	Soekarno,	onder	druk	van	hun	jonge	
achterban	Indonesië	onafhankelijk	te	verklaren.	
Vanaf	dat	moment	stellen	Indonesische	strijd-
groepen	alles	in	het	werk	om	wapens	van	het	
Japanse leger te bemachtigen om te voorkomen 
dat de Nederlanders hun voormalige machts-
positie	terugkrijgen.	Dit	is	het	begin	van	de	
Indonesische	Onafhankelijkheidsoorlog.	Door	
het	forse	Nederlandse	ingrijpen	–	men	spreekt	
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Op het kale Juliana van Stolbergplein met op de achtergrond de ruïnes van 
het verwoeste Bezuidenhout vindt een jaar na het bombardement op zondag 
3 maart de eerste herdenking plaats in Den Haag. Er zullen er nog vele 
volgen op verschillende locaties. 

Niet elk jaar is er een herdenking. De wederopbouw van het land, en dus 
ook van het Bezuidenhoutkwartier, vergt zoveel aandacht en energie, dat 
men niet aan een jaarlijkse herdenking toekomt. In de eerste vijftig jaar 
na 3 maart 1945 wordt slechts om de vijf jaar herdacht bij het ‘Monument 
voor het Bezuidenhout kwartier’ in de stad, georganiseerd door het 
gemeentebestuur van Den Haag. 

Enkele wijkbewoners brengen de aandacht voor het bombardement van 
3 maart 1945 terug in het Bezuidenhout, bereiden de plechtigheid voor van 
vijftig jaar herdenking in 1995 en roepen de Stichting 3 maart ’45 in het leven. 
De herdenkingen met het eerbetoon aan de slachtoffers zijn vanaf dan jaarlijks 
rond het monument voor Juliana van Stolberg, midden in de wijk. De stichting 
zet zich ook in om het verhaal van het bombardement meer bekend te maken, 
waardoor bewoners hun lokale geschiedenis beter kunnen leren kennen en 
met elkaar in gesprek hierover kunnen gaan.

Hoelang blijven we nog herdenkingen houden? Die vraag is bij het bestuur 
regelmatig onderwerp van gesprek. De acteur Bram van der Vlugt – hij is tien 
jaar als hij op 3 maart 1945 met zijn familie het ouderlijk huis in de Amalia 
van Solmsstraat ontvlucht – is er duidelijk over: ‘Zolang er mensen zijn die dat 
zinvol vinden en er een Stichting 3 maart ’45 is die het wil organiseren, is het 
goed om het bombardement te herdenken. Historisch besef is belangrijk, 
omdat je moet weten waar je vandaan komt.’
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