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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Het beeld van Juliana van Stolberg op het Louise de Colignyplein (ca 1935).

alleen het huizenblok op de hoek van de Tweede Louise de
Colignystraat en de Amalia van Solmsstraat gespaard.
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Foto: H.G.L. Schimmelpenningh

OOGGETUIGENVERSLAG
'Alles wat ons restte waren de kleren die we aan hadden. En oh ja,
ons Zweedse wittebrood. Toen we laat die middag naar ons
huis terug wilden, konden we de buurt niet meer in komen. De wijk
stond in lichterlaaie, er was een verstikkende hitte. Dagen later
hebben we nog eens gekeken of er nog iets van onze bezittingen
was overgebleven. Helaas...'
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Mevrouw L. van der Werff-Van Boxmeer,
15 jaar tijdens het bombardement.
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OVER DEZE LOCATIE:

A12

Vlakbij in de Amalia van Solmsstraat lag het foute
richtpunt waarop veel bommen werden afgeworpen.
Sommige panden aan het plein sneuvelden door voltreffers,
maar de meeste schade werd aangericht door de branden
die, aangewakkerd door de harde wind, van noordoost
naar zuidwest door de wijk raasden. De brandweer stond
machteloos en veel huizen stortten in. Bij het plein bleef
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MALIEVELD

KON. MARIALAAN

Aan de zuidkant van het plein stond een van de vele
kerken van Bezuidenhout: de protestantse Wilhelminakerk
uit 1907. Bij het bombardement werd hij op de toren na
volledig verwoest.

Het beeld van Juliana van Stolberg bleef overeind tijdens het bombardement.

ADELHEIDSTR.

Hier lag het Louise de Colignyplein. Het plein werd
omringd door grote huizen in een sobere art nouveaustijl.
In het midden van het plein stond een beeld van Juliana
van Stolberg, de moeder van Willem van Oranje, dat in
1930 geplaatst was ter gelegenheid van de achttiende
verjaardag van prinses Juliana. Het beeld overleefde
het bombardement; het werd na de oorlog verplaatst
naar de Koningin Marialaan, waar het nu de rol van
oorlogsmonument vervult. Het plein en de nog bestaande
Louise de Colignystraat werden vernoemd naar de vierde
echtgenote van Willem van Oranje.

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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Blik op het Louise de Colignyplein met de
Wilhelminakerk (ca. 1910).
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Stichting 3 maart ‘45
Herdenking Bombardement Bezuidenhout

in samenwerking met het Haags Gemeentearchief

