
INZET VAN DE DUITSE 'V'-WAPENS

groepen verborgen bleef. Er ging, totdat het lanceren van de V-wapens
eind maart werd gestaakt', een stroom van gegevens naar Eindhoven en
Londen. Die gegevens leidden er toe dat de Knokploegen en de groepen
van de RVV opdracht kregen, fabrieken voor het vervaardigen van
vloeibare zuurstof uit te schakelen (die fabrieken bleken, toen men ze
had gelocaliseerd, niet meer in werking te zijn) en dat door de Second
Tactical Air Force en door de lichte luchtstrijdkrachten van Engeland uit
herhaaldelijk aanvallen werden uitgevoerd op de lanceerplaatsen, op de
door de V-eenheden bezette gebouwen en vooralook op de stations te
Leiden en op de spoorbruggen in de omgeving van die stad (er werd daar
aanzienlijke schade aangericht en vele tientallen burgers kwamen om het
leven). 'Deze aanvallen werden', aldus J. F. A. Boer,

'met grote hardnekkigheid voortgezet, ook toen al lang gebleken was dat het
resultaat vrijwel nihil bleef. Vergelijkt men nauwkeurige lijsten van de luchtaan-
vallen met de statistische overzichten van de gelanceerde raketten, dan blijkt dat
de Geallieerde reactie nauwelijks enig effect had op de Duitse actie" ~

ja, dat is een conclusie achteraf en wij zijn geneigd te betwijfelen of
Boers opmerking, dat 'toen allang gebleken was, dat het resultaat vrijwel
nihil bleef', juist is. Dat is slechts vast te stellen indien men weet hoeveel
V-2'S de Duitsers u/ilden afschieten en hoeveel zij tijdig naar de lanceer-
plaatsen in Zuid-Holland konden transporteren en te dien aanzien zijn
geen gegevens beschikbaar. Hoe dat zij, wij achten het, gezien de aan-
tallen slachtoffers die in Engeland vielen, begrijpelijk dat men van daaruit
heeft getracht, het lanceren van de V-2'S in Zuid-Holland te voorkomen,
ook al besefte men dat de aanvallen op de stations te Leiden en op de
spoorbruggen bij die stad Nederlandse levens zouden vergen en schade
zouden toebrengen aan Nederlandse eigendommen.

Doelen nu van het in het kader van deze tegenaanvallen op 3 maart
'45 uitgevoerde bombardement op Den Haag waren het station Staats-
spoor, het landgoed 'Duindigt', de westelijke strook van het Haagse Bos
waar veelvuldig raketten waren opgeslagen, en de Benoordenhoutseweg
en omgeving, deel van de z.g. Festung-Scheveningen waaruit alle burgers
waren geëvacueerd: op zichzelf legitieme doelen, menen wij, maar het

1 Field Marshal Montgomery was toen in het Rijnland over de Rijn gekomen en het
was duidelijk dat de Wehrmacht zich in Oost-Nederland niet kon handhaven. Alle
V-installaties werden zo goed mogelijk vernield en de speciale V-eenheden, die over
voldoende vervoermiddelen beschikten, konden nog net op tijd Nederland verla-
ten. 2 J. F. A. Boer in Die Haghe, 1949, p. 2I.
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