4 HET V2-OFFENSIEF

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

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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MEER WETEN
OVER DEZE LOCATIE:

Een V2 wordt rechtop geplaatst op een ijzeren richttafel van een Meillerwagen.

www.bb45.nl/4
Op 8 september 1944 werden vanuit Wassenaar de
eerste twee V2-raketten gelanceerd. Na zo'n vijf minuten
kwamen ze met daverende explosies in en bij Londen neer.
Dit was de start van het zeven maanden durende Duitse
V2-offensief tegen Londen en andere steden. Ook vanuit
het Haagse Bos werden raketten afgevuurd. In de V2-raket
zag nazi-Duitsland het middel om de krijgskansen te doen
keren. De raketten konden vanwege hun hoge snelheid
niet worden onderschept en ze waren nauwelijks hoorbaar,
waardoor vluchten zo goed als onmogelijk was. Bovendien
kon de V2 in tegenstelling tot zijn voorganger, de V1, vanaf
een mobiele installatie worden gelanceerd. In totaal werden
er ruim 3000 V2-raketten gelanceerd, waarvan meer dan
duizend uit Den Haag en omgeving. Een lancering van een
V2 duurde niet langer dan een half uur; daarna kon men
weer naar een andere plaats rijden.
Het geplande bombardement op het Haagse Bos was een
laatste poging om de raketaanvallen te laten stoppen.
Doordat de V2-installaties mobiel waren, was het lastig ze

te treffen. De bommenwerpers die op 3 maart naar Den
Haag vlogen, kregen richtpunten gebaseerd op inlichtingen
die de Britten hadden verzameld. Door menselijke
fouten werd een van die punten ingetekend midden in
Bezuidenhout. De gevolgen waren desastreus.
Een V2-raket stijgt na lancering loodrecht op.

OOGGETUIGENVERSLAG
'We stonden doodsangsten uit voor de V2's. Iedere dag opnieuw.
Overdag ook. Maar 's nachts was het 't ergste. Voordat je iets
hoorde, stond je slaapkamer in roodgloeiend licht. Het kwam van
achter van ons vandaan. Dan wachtte je, totdat het geronk begon,
en dan moest je goed luisteren. Want als dat geronk ophield, dan
werd het pas echt onheilspellend, omdat dat ding ieder moment
kon neerstorten…'
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Schade na inslag van een neergestorte V2-raket in de
Indigostraat elders in Den Haag (1 januari 1945).
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Hoe lang
was een V
2

raket?

De heer P. Greijer, 63 jaar toen dit werd opgetekend.
Stichting 3 maart ‘45
Herdenking Bombardement Bezuidenhout

in samenwerking met het Haags Gemeentearchief

