In de ochtend van 3 maart 1945
wierpen Engelse bommenwerpers
duizenden kilo's bommen af op
Bezuidenhout. Door slecht weer en
menselijke fouten misten ze het
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Herdenking van het bombardement op 3 maart 1946.
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Verplaatsing van het monument naar de huidige locatie.
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'Die zaterdagochtend brak de hel los in Den Haag. De aarde schokte en beefde onder het geweld
van de bommen. Overal brak brand uit. Het bombardement van het Bezuidenhout vormde
het tragische slotakkoord van de bezettingsjaren in Den Haag. Jaren waarin onze stad en
haar inwoners onnoemelijk geleden hebben. De slachtoffers van die verschrikkelijke Tweede
Wereldoorlog zullen wij nimmer vergeten en steeds in ere houden. Door hen te herdenken,
zoals op deze plek, maar ook door ons aller inzet voor een vrije, vreedzame en
rechtvaardige samenleving. Een samenleving die gestoeld is op onze rechtsstaat
en op onze grondwet. Dat is de enige lering die wij en toekomstige
generaties kunnen trekken uit deze verschrikkelijke periode.'
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Burgemeester Van Aartsen van Den Haag bij de herdenking
van het bombardement, 7 maart 2010.
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Precies een jaar na het bombardement, op
3 maart 1946, was de eerste herdenking.
Een groot aantal mensen verzamelde zich op
de vlakte waar slechts ruïnes herinnerden
aan een prachtige woonwijk. Op de foto is
de toren van de Wilhelminakerk duidelijk
zichtbaar boven een paar gebouwen die
(deels) bleven staan.

Die herdenking is een traditie geworden.
Nog ieder jaar komen op de eerste zondag
in maart Bezuidenhouters op deze plek bij
elkaar. Om te denken aan de meer dan 500
wijkgenoten die bij het bombardement
omkwamen. Om oude vrienden en buren te
ontmoeten en herinneringen op te halen. En
om er even bij stil te staan dat een oorlog in
een paar minuten je omgeving voor altijd
kan veranderen.
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Dit is het monument voor Juliana van
Stolberg (1506-1580), de moeder van
Willem van Oranje. Het werd in 1930
onthuld op het Louise de Colignyplein.
Het beeld bleef gespaard tijdens het
bombardement en is in 1954 verplaatst
naar deze locatie. Omdat het een overblijfsel
is van het Bezuidenhout van vóór de oorlog,
vindt hier de bloemenhulde plaats voor de
slachtoffers.
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eigenlijke doel, de Duitse V2lanceerinrichtingen in het Haagse Bos.
Bij het bombardement verloren ruim 500
mensen het leven. Meer dan 3000 huizen
en andere gebouwen werden verwoest.
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Bloemenhulde bij het beeld ter
ere van de slachtoffers (2009).
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Stichting 3 maart ‘45
Herdenking Bombardement Bezuidenhout

in samenwerking met het Haags Gemeentearchief

