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 Amalia van Solmsstraat, ter hoogte van huisnummer 130 (ca. 1935).

Het deel van de straat tussen de Juliana van Stolberglaan
en de Theresiastraat werd bij de wederopbouw verbreed en
opgenomen in de nieuwe Koningin Marialaan.
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'Wij gingen blussen in de Amalia van Solmsstraat. Een deftige
buurt met prachtige huizen en rijke inboedels. Hier woonden
mensen van het Ministerie en van adel. Op verscheidene plaatsen
was brand. Honderden inboedels stonden in de regen op straat en
vormden een geweldige belemmering voor het blussen, want de
spuiten konden de straat niet in en ook niet bij de
putten komen. Al die zware kasten stonden op de
putdeksels.'
Bewerkt naar een
ooggetuigenverslag van de heer
Van Heijnsbergen, vrijwillig
brandweerman uit Zaandam,
4 maart 1945.

I
III

9

MEER WETEN

SCHENKKADE

8

OVER DEZE LOCATIE:

A12

Het grootste deel van de Amalia van Solmsstraat werd
volledig verwoest tijdens het bombardement. Alleen de
school en enkele huizen bij de Louise de Colignystraat
bleven gespaard. De huizen tegenover de Liduinaschool zijn
wederopbouwwoningen. Ze werden in juli 1954 opgeleverd
en zijn gebouwd op de fundamenten van de verwoeste
panden.
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Om huisraad te redden van de vuurzee werd deze uit de huizen (nummers 109 en lager) gehaald (4 maart 1945).

ADELHEIDSTR.

De Amalia van Solmsstraat liep voor de oorlog van de
Schenkkade tot aan de Theresiastraat. Het was een
straat met veel grote herenhuizen. Aan de kant van
de Schenkkade werd in 1920 de Rooms-katholieke
Liduinaschool gebouwd. Eerst was het een gemengde
school, maar toen in 1922 de Bavoschool in de Koningin
Sophiestraat werd geopend, verhuisden de jongens
daarheen. Tijdens de mobilisatie in 1939 deed de school
dienst als onderkomen voor soldaten. In de kelder bouwde
men een gas- en bomvrije schuilplaats. De leerlingen kregen
tot juni 1940 in andere gebouwen les.
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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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Fundamenten van huisnummers 108 t/m 124. Rechts
staan huisnummers 107-115 nog overeind (ca. 1946).
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Stichting 3 maart ‘45
Herdenking Bombardement Bezuidenhout

in samenwerking met het Haags Gemeentearchief

