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 op de Schenkkade en de Liduinakerk met op de voorgrond het V.U.C.-voetbalterrein (1930).
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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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Grote schade aan de Schenkkade.
BENOORDENHOUTSEWEG

De avondwedstrijden en ook de trainingen van het
Nederlands elftal op dit veld trokken massa’s mensen.
In 1968 verhuisde V.U.C. naar de huidige locatie in
Mariahoeve. Op het vrijkomende terrein verrezen kantoren.
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De kerk raakte bij het bombardement zwaar beschadigd,
maar werd niet verwoest. Men repareerde het dak, dat
er het ergst aan toe was, provisorisch met hout van de
kerkvloer. Na de bevrijding werd het gebouw hersteld, maar
de bij het bombardement gesneuvelde torenspits keerde
niet terug. In 1977 viel alsnog het doek voor de kerk:
het gebouw werd gesloopt om plaats te maken voor een
kantoor met onderin een kerkzaal.

LAAN VAN NIEUW OOST-INDIE

4

NS
DEN HAAG
CENTRAAL

13

3

THERESIASTRAAT

6

ADELHEIDSTR.

BIBLIOTHEEK
HAAGSE HOUT

2

JULIAN

A VAN S

HTSEB

UTREC

12

TOLBE
R

GLAAN

De heer P. Verreck, 15 jaar ten tijde
van het bombardement.

7

AAN

AMALIA VAN SOLMSSTR.

BEATRIXLAAN

10
III

9

MEER WETEN

SCHENKKADE

8

KIDS TO
8

11

II

A12

Tegenover de kerk lag het terrein dat vanaf 1930 door de
voetbalclub V.U.C. werd bespeeld. Het was een van de eerste
voetbalvelden ter wereld met een kunstlichtinstallatie.

'De Liduinakerk was (…) flink beschadigd en kon niet gebruikt
worden. De mensen die in de wijk waren achter gebleven, wilden
graag een vervangende gelegenheid om te kunnen kerken. Die
werd voor de parochianen van de Liduinakerk gevonden in de
gymnastiekzaal van de R.K. Meisjesschool in de Amalia van
Solmsstraat, waar in de weekeinden soms vijf tot zes
diensten werden gehouden.'
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De grote kerk links van het (nog bestaande) huizenblok is
de Rooms-katholieke St. Liduinakerk, die in 1926 in gebruik
werd genomen om de toename van katholieken in het
groeiende Bezuidenhout en Voorburg-Noord op te vangen.
Net als de school in de Amalia van Solmsstraat was de kerk
vernoemd naar de heilige Liduina van Schiedam (13801433). Links van de kerk stond de pastorie.
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Schade aan de Liduinakerk na het bombardement.
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Stichting 3 maart ‘45
Herdenking Bombardement Bezuidenhout

in samenwerking met het Haags Gemeentearchief

