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

1 EEN BAKEN IN BEZUIDENHOUT
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Blik in de Laan van Nieuw Oost-Indië met in de verte de hoge toren van de Goede Raadkerk (ca. 1935).

Onze Lieve Vrouwe van Goede Raad werd zwaar getroffen.
Deze kerk met zijn opmerkelijk hoge spitse toren was een
baken in de wijk. Op bijna dezelfde plaats verrees in de jaren
'50 de huidige kerk. Veel oude panden werden na de oorlog
gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw, bijvoorbeeld
het kantoor voor de Sociaal-Economische Raad.
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'Toen we teruggingen was het helemaal in puin. Ons huis was
gelukkig slechts licht beschadigd en mijn vader had het overleefd.
… De kerk aan de Bezuidenhoutseweg lag in puin, voor mij een
prachtig speelterrein. Ik weet nog dat ik hoopte zo’n mooie, gouden
kelk te vinden… Als kind vind je dat allemaal heel gewoon, je dacht
niet verder.'
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In 1870 werd Station Rhijnspoor (nu Den Haag Centraal)
geopend. De komst van de spoorlijn, de ruimte in
Bezuidenhout en de ligging bij het centrum van Den Haag
maakten het aantrekkelijk om aan de Bezuidenhoutseweg
woningen te bouwen. De eerste zijstraten, de Eerste en
Tweede Van den Boschstraat, werden ook rond 1870
aangelegd en tien jaar later vond de paardentram zijn weg
naar de wijk. De weg werd een aantal malen verbreed om
het toegenomen verkeer het hoofd te bieden. In 1926 werd
ook de bomenrij in het midden van de weg gerooid.
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De gebombardeerde Goede Raadkerk gezien vanuit de Paulinastraat.

LAAN VAN NIEUW OOST-INDIE

De Bezuidenhoutseweg was oorspronkelijk een landweg
naar de Wervelaan, de huidige Laan van Nieuw Oost-Indië.
Langs de weg lagen buitenhuizen van rijke Hagenaars, zoals
het huis Zandvliet (waar nu de scholengemeenschap met
die naam staat) en het huis Ter Noot (ter hoogte van het
voormalige ministerie van Landbouw).
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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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Mary Regensburg-Knijnenburg, 7 jaar
geworden op 3 maart 1945.
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De Bezuidenhoutseweg werd bij het bombardement licht
getroffen, maar de Rooms-katholieke kerk van
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Ets van buitenplaats Huis ter Noot uit 1668.
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Stichting 3 maart ‘45
Herdenking Bombardement Bezuidenhout

in samenwerking met het Haags Gemeentearchief

