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

3 EEN HYPERMODERN ZWEMBAD
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Het zwembad aan de Amalia van Solmsstraat (ca. 1937).
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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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Het door het bombardement verwoeste zwembad.
BENOORDENHOUTSEWEG

OOGGETUIGENVERSLAG

MALIEVELD
HAAGSE BOS

5
KOEKAMP

KON. MARIALAAN

1

BEZUIDENHOUTSEWEG

NS
DEN HAAG
CENTRAAL

13

LAAN VAN NIEUW OOST-INDIE

4

III

3

THERESIASTRAAT

6

ADELHEIDSTR.

BIBLIOTHEEK
HAAGSE HOUT

'Thuis hadden wij een evacué uit Bezuidenhout. Ze had een
behuild gezicht, grijswit van stof en angst. Ze wilde nog een keer
terug naar haar straat, de Amalia van Solmsstraat. Om nog wat te
redden. Ik mocht mee, 's avonds voor de 'Sperrtijd' met m'n vader
en een oude fiets. Veel redden konden we niet. Alles moest op één
oude fiets. Terwijl onze evacué juist dingen wilde
meenemen die niet te tillen of direct nodig waren.
Zoals enkele grammofoonplaten.'
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De heer L. Dalen Gilhuys (in de
Haagsche Courant, 2 maart
1995), 12 jaar ten tijde van het
bombardement.
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OVER DEZE LOCATIE:
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Links in de Theresiastraat, op de hoek van de (niet
meer bestaande) Albertinestraat, was het onofficiële
Theresiapleintje. In dit verbrede deel van de Theresiastraat

werden vaak evenementen georganiseerd. Een in het
oog springend gebouw aan dit plein was de in 1907
gebouwde brandweerkazerne, die volgens opgave van de
brandweer zelf onherstelbaar beschadigd raakte bij het
bombardement.
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In de oorlog begon hier de Amalia van Solmsstraat, die
tot aan de Schenkkade doorliep. Aan de linkerkant van
de straat stond tot 1936 een openbare lagere school, die
in de volksmond naar de hoofdmeester 'de school van
Prins' heette. Het gemeentebestuur van Den Haag wilde
het zwemonderwijs verbeteren en liet hier een overdekt
zwembad bouwen. De school werd gesloopt en het voor
zijn tijd hypermoderne Bosbad werd op 20 maart 1937 in
gebruik genomen. Het was een langgerekt, witgepleisterd
gebouw, dat met zijn strakke lijnen opviel te midden van
de negentiende-eeuwse bebouwing. Het Bosbad werd
verwoest tijdens het bombardement. Na de oorlog werd
het deel van de Amalia van Solmsstraat tussen Juliana van
Stolberglaan en de Theresiastraat verbreed en hernoemd
tot Koningin Marialaan. Het zwembad keerde niet terug in
de wijk.
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De brandweerkazerne verderop in de Theresiastraat,
richting Laan van Nieuw Oost-Indie (1912).
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