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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Blik op de zijgevel van de Wilhelminakerk omstreeks 1920.
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'Eind mei 1945 gingen wij weer naar het Bezuidenhout. Een dode
wijk met veel verdriet. Veel vrienden weg. Scholen weg. Ik
begrijp niet goed hoe mensen de moed vonden om weer te
beginnen. Het was puin ruimen geblazen. Langzaam herstelde zich
alles...'
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Mevrouw R. Weidmann-Cornelissen, 69 jaar toen
dit werd opgetekend.
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Op 10 mei 1940 kwam een Duitse parachutist op de
toren van de kerk terecht. Zijn valscherm scheurde en hij
gleed langzaam het dak af. De sporen van zijn met ijzer
beslagen hakken bleven duidelijk zichtbaar. Tijdens het
bombardement werd het schip van de kerk verwoest en
raakte de toren zwaar beschadigd. De predikant van de
kerk, ds Dr. M.M. den Hertog, zorgde na het bombardement
voor opvang van mensen die hun huis hadden verloren en
ontfermde zich over kinderen die wees waren geworden.
De protestants-christelijke school die nu in de Amalia
van Solmsstraat staat, draagt zijn naam.
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LAAN VAN NIEUW OOST-INDIE

De gehavende Wilhelminakerk bleef na het bombardement
nog geruime tijd staan, totdat hij in april 1946 gesloopt
werd. In 1954 werd een nieuwe Wilhelminakerk gebouwd
op de hoek van de Juliana van Stolberglaan en de Louise
Henriëttestraat. In 1998 is ook deze kerk afgebroken om
plaats te maken voor woningen en een parkeergarage.
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De Wilhelminakerk na het bombardement.

KON. MARIALAAN

De Carolina van Nassaustraat is vernoemd naar de
oudere zus (1743-1787) van Stadhouder Willem V.
De straat kwam uit in de (niet meer bestaande) Koningin
Mariastraat. Op de hoek van die straat, aan het Louise
de Colignyplein, stond de Nederlands-Hervormde
Wilhelminakerk uit 1908: een fraai gebouw
in neoromaanse stijl met invloed van Berlage.

NA

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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Carolina van Nassaustraat met rechts
het PTT-gebouw (ca. 1925).
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Stichting 3 maart ‘45
Herdenking Bombardement Bezuidenhout

in samenwerking met het Haags Gemeentearchief

