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 Juliana van Stolbergplein met in het midden de Adelheidstraat (ca. 1935).

verwoest. Na de oorlog kwam het niet meer terug. Het
leeuwenmonument bleef echter onbeschadigd tijdens
het bombardement. In 1956 werd het verplaatst naar het
Stuyvesantplein.
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OOGGETUIGENVERSLAG
'Bij het Juliana van Stolbergplein moesten we afslaan, want
ook daar brandden verschillende van de grote herenhuizen. Het
koepelachtige torentje op een van die stijlloze bouwsels uit 't begin
van onze eeuw, nog maar half overeind, brandde als een fakkel.'

HAAGSE BOS

5
4
BEZUIDENHOUTSEWEG

KON. MARIALAAN

1

NS
DEN HAAG
CENTRAAL

13

3

THERESIASTRAAT

De heer G. Roelafs (in Het Vaderland, 3 maart 1955).
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Tijdens het bombardement werd het Juliana van
Stolbergplein en zijn directe omgeving vrijwel volledig

BOMBARDEMENT
BEZUIDENHOUT ’45

MALIEVELD

KOEKAMP

Vanaf 1907 reed hier de Haagse tram, die Bezuidenhout
met het centrum van Den Haag verbond. Aan deze kant
van het plein stond het monument dat in 1910 werd
geplaatst ter herinnering aan de geboorte van Prinses
Juliana een jaar eerder. In de volksmond heette het het
'leeuwenmonument' of 'de zandloper'. In noordoostelijke
richting was een rechthoekig plantsoen waaromheen
meibomen stonden. Die waren overigens bij het
bombardement al verdwenen: in de ijskoude hongerwinter
van 1944-45 waren ze gekapt en opgestookt.

BB45

Uitzicht over het plein met aan de linkerzijde de Tweede Adelheidstraat.

LAAN VAN NIEUW OOST-INDIE

Hier lag het Juliana van Stolbergplein, een langgerekt plein
van rond 1900 waarop niet minder dan negen straten
uitkwamen. De bebouwing bestond uit statige panden
in neo-renaissance- en art nouveau-stijl. Het plein was
vernoemd naar Juliana van Stolberg (1506-1580), de
moeder van Willem van Oranje.
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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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Uitzicht naar rechts, richting de
Juliana van Stolberglaan (ca. 1915).
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Stichting 3 maart ‘45
Herdenking Bombardement Bezuidenhout

in samenwerking met het Haags Gemeentearchief

