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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'We schuilden in de achterkamer en op een bepaald moment
werd ons huis ‘doorgeblazen’: alle ruiten eruit en de tussendeuren
van de suite lagen op de grond. Het was wel duidelijk dat we weg
moesten… Met twee hoog opgeladen fietsen gingen we met hoogst
nodige spullen naar mijn getrouwde zus elders in Den Haag. Nog
later zijn we onder het puin gaan graven om nog wat
te redden. We vonden nog wat gereedschap van
mijn vader dat ik tot op de dag van vandaag
heb bewaard.'
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Bewerkt naar een ooggetuigenverslag van B. van Oosterhout,
23 jaar ten tijde van het
bombardement.
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Aanvankelijk was de Theresiastraat geen winkelstraat.
Voor kleine boodschappen konden Bezuidenhouters terecht
bij enkele winkels op de kruisingen van de zijstraten;
voor grotere inkopen ging men naar de binnenstad. Rond
1920 begon dit te veranderen. Winkeliers ontdekten
de Theresiastraat en bouwden de ene na andere
benedenverdieping om tot winkel. In de straat kon men
terecht bij onder andere een bedden- en stoffenmagazijn,
apotheek, fotozaak, haardenwinkel, bakkerij, bonthandelaar,
slagerij, sigarenmagazijn en bloemenhandel.

De Theresiastraat werd geraakt door bommen die gericht
waren op het Haagse Bos. Grote delen van de straat
werden verwoest, vooral door de voortrazende branden.
Na de oorlog werd hij opnieuw ingericht als winkelstraat.
Een aantal panden aan het begin van de straat dat het
bombardement had doorstaan, brak men in de loop van
de jaren '70 alsnog af om plaats te maken voor nieuwe
winkels.
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Blik op de overzijde van de Theresiastraat.

ADELHEIDSTR.

De Theresiastraat was aanvankelijk het sluitstuk van
de eerste straten in Bezuidenhout, die haaks op de
Bezuidenhoutseweg lagen. Toen de straat met een
aansluitend bouwplan werd verlengd, wilde de gemeente
een woonwijk met enkele brede en statige lanen. Om het
voorname karakter van de nieuwe wijk te benadrukken,
kregen vier van de eerste straten de voornamen van
koningin-regentes Emma van Waldeck-Pyrmont (18581934): Adelheid, Emma, Wilhelmina en Theresia.
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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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Winkelend publiek in de Theresiastraat gezien
vanaf de Wilhelminastraat omstreeks 1936.
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Stichting 3 maart ‘45
Herdenking Bombardement Bezuidenhout

in samenwerking met het Haags Gemeentearchief

