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 Laan van Nieuw Oost-Indië met links de Juliana van Stolberglaan (ca. 1914).

Tussen de Juliana van Stolberglaan en de Schenkkade is
nog iets te zien van de vooroorlogse grandeur van de Laan
van Nieuw Oost-Indië.
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'Op straat hing een zware mist van kalkpoeder (...). We stonden
met z’n drietjes onder de trap in de vestibule en wachtten ons
lot af. Elk moment verwachtten we het einde (...). Buiten renden
mensen in paniek richting Voorburg, velen nog in nachtkleding
op sloffen, totaal ontredderd. Met de baby in de wagen en wat
dekens en rommel er bovenop zijn we met fiets en
vluchtkoffer, tezamen met duizenden anderen naar
Voorburg gevlucht.'
Uit het dagboek van mevrouw
M.J. Lagaay-Braam, 30 jaar ten
tijde van het bombardement.

BEATRIXLAAN

AMALIA VAN SOLMSSTR.

Na de opheffing van de tol in 1928 nam het verkeer snel
toe. Al voor de oorlog moest de laan worden aangepast om
de groeiende stroom auto’s op te vangen. De bomenrij uit
het begin van de eeuw werd in 1938 gekapt en de laan
werd een verkeersweg.
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Aan de overkant (het hoekpand op de linkerfoto) stond het
rust- en herstellingsoord Juliana van Stolberg, dat in 1934
was verbouwd tot winkel in luxe huishoudelijke artikelen
en speelgoed. Op die plek werd in 1961 de gereformeerde
Christus Triumfatorkerk gebouwd.
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Blik op de hoek van de Juliana van Stolberglaan en de Laan van Nieuw Oost-Indië na het bombardement.

KON. MARIALAAN

Langs dit kruispunt liep al in de zeventiende eeuw een
tolweg, het Wervelaantje, naar het Voorburgse huis Te
Werve. In 1894 was de aanleg van Bezuidenhout zo
ver gevorderd dat de weg werd verbreed en de naam
Laan van Nieuw Oost-Indië kreeg, naar de nabijgelegen
herberg Nieuw Oost-Inje. De 'Laan van NOI', zoals hij in
de volksmond heet, werd vanaf de Bezuidenhoutseweg
bebouwd met grote herenhuizen.
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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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De Christus Triumfatorkerk in aanbouw (1961).
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Stichting 3 maart ‘45
Herdenking Bombardement Bezuidenhout

in samenwerking met het Haags Gemeentearchief

