
3 MAART '45: DE LUCHTAANVAL OP DEN HAAG

Engelsen waren op verschillende punten aan onze kust geland, Alkmaar was reeds
in hun bezit, de toegangen naar de Afsluitdijk bezet, ja sommige fantasten
hoorden reeds kanongebulder uit de richting van Haarlem."

*

Ongeveer een week na het gebeuren kon de regering zich aan de hand
van luchtfoto's en van bij het Bureau Inlichtingen binnengekomen
berichten een denkbeeld vormen van de uitwerking van het bombarde-
ment van 3 maart; van Kleffens, minister van buitenlandse zaken, schreef
op de rade in zijn dagboek over

'hoogst droevige en ergerlijke gegevens ... Van het Korte Voorhout is blijkbaar
niets over en ook het Bezuidenhoutkwartier is zwaar getroffen. 's Middags hebben
Michiels en ik nogmaals de aandacht van Eden gevestigd op de schandalige
lichtzinnigheid waarmee dat onverantwoordelijk vandalisme is gepleegd. Hij
beloofde de zaak nog hedenavond aan de hand van onze gegevens in het War
Cabinet ter sprake te zullen brengen' 2 -

daar werd besloten dat het Air Ministryeen onderzoek zou instellen.'
Bijna vier maanden later, beginjuli, werd aan de Nederlandse regering

meegedeeld dat bij de instructie voor het bombardement onjuiste coör-
dinaten waren opgegeven en dat de voor dat feit verantwoordelijke
officier was gestraft.

Westelijk front

De inzet van de V-wapens, in welk verband Nederland benoorden de
grote rivieren speciale betekenis had, onderstreepte dat Hitler vastbeslo-
ten was de oorlog voort te zetten. Hij had in de zomer van' 44 in Frankrijk
en België alsmede aan het Oostelijk front (daar had het Rode Leger al
bruggehoofden kunnen vormen over de Weiehsel) zeer zware verliezen
geleden, moest in de herfst de Balkan prijsgeven (daarover straks meer)

, J. G. Raatgever jr.: Van Dolle Dinsdag tot de beurijding. p. 135. 2 Van Kleffens:
'Dagboek', 14 maart 1945. 3 Tevens werden bij een dropping in Zuid-Holland
enkele containers afgeworpen met verbandmiddelen, medische instrumenten en
medicijnen, waaronder penicilline op ijs. Voor het gebruik van die penicilline bleken
telegrafische aanwijzingen nodig te zijn = het middel was in Nederland nog onbekend.
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