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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Blik in de Theresiastraat (ca. 1943).
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'We hoorden harde knallen. Er bleek een serie bommen te
zijn ingeslagen. Deze vielen in de Theresiastraat vlak voor
slagerswinkel van de firma Slootweg, waar op dat moment een
lange rij voor de winkel stond. Er was die morgen vlees – uiteraard
op de bon – verkrijgbaar. Er vielen veel slachtoffers. Eén van hen
was een schoolvriendje...'
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Bewerkt naar een ooggetuigenverslag van
P. Verreck, 15 jaar ten tijde van het
bombardement.
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De Laan van Nieuw Oost-Indië vormde min of meer de
noordoostgrens van het gebombardeerde gebied. In de
omgeving van het Spaarwaterlaantje (tegenover de huidige
locatie van de bibliotheek H aagse Hout) werden nog enkele

straten getroffen. De huizenblokken richting de Juliana van
Stolberglaan werden vrijwel geheel verwoest. De huidige
bebouwing werd in fasen opgeleverd, de winkels aan de
overkant op de Laan van Nieuw Oost-Indië in 1953 en het
blok met winkels en kantoren op het kruispunt in 1969.
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Blik in de Theresiastraat na het bombardement.
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Al voor de oorlog was de Theresiastraat een drukke
winkelstraat. Hier bevond zich bijvoorbeeld de bekende
Vleeshouwerij P. Slootweg & Zn. Er tegenover was de
’s-Gravenhaagsche Melkinrichting ‘De Sierkan’. Vanaf
het begin van de oorlog ondervonden de inwoners van
Bezuidenhout de gevolgen van de bezetting; er kwamen
distributiemaatregelen voor onder andere vlees, melk,
textiel, zeep, brood, bloem, koffie en thee, om te zorgen
dat deze producten eerlijk verdeeld werden. Ze konden
alleen nog worden gekocht met bonnen. Meer en meer
artikelen gingen 'op de bon'. Voor allerlei zaken kwamen
vervangingsmiddelen op de markt, van surrogaatkoffie tot
preparaten om de hoeveelheid boter te 'verdubbelen'.
De schaarste aan textiel werd opgelost door hergebruik
en eindeloze reparatie van bestaande kleding.

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 in de Laan van Nieuw Oost-Indië richting
Juliana van Stolberglaan (ca 1928).
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Stichting 3 maart ‘45
Herdenking Bombardement Bezuidenhout

in samenwerking met het Haags Gemeentearchief

