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gerd, deze operatie te ondernemen, omdat dit teveel slachtoffers zou
kosten in de omgeving van het doel, de trefkans zeer gering is en het
doel moeilijk te 'spotten'. Ook bleek niet duidelijk welke dreiging
bedoeld wordt' (het kan zijn dat kolonel Koot verwachtte dat de SD
extra-terroristisch zou blijven optreden na de aanslag op Oehlschlägel
die op 23 oktober had plaatsgevonden). 'Kortom, wij dorsten de verant-
woordelijkheid niet aan. Allen waren het daarover eens, behalve Michiels
van Verduynen. Ook ... Moolenburgh raadde het af. Een moeilijke
beslissing." Kolonel Koot werd ingelicht en herhaalde zijn verzoek, maar
het werd door de Bombardementscommissie op 27 oktober 'andermaal
... van de hand gewezen. Wij durven de eonsequenties niet aan, niette-
genstaande de zware drang die op ons wordt uitgeoefend." Welke
factoren er toen toe geleid hebben dat de commissie van haar standpunt
terugkwam, weten wij niet (van Lidths dagboek zwijgt er over); de prins
bleef aandringen en wij nemen aan dat kolonel Koot en wellicht ook
koningin Wilhelmina hetzelfde deden - vast staat dat de RAF de operatie
in nadere studie nam, een maquette liet vervaardigen van het betrokken
Amsterdamse stadsdeel en de aanval toevertrouwde aan met raketten en
boordwapens uitgeruste Typhoon-toestellen. Deze hadden, toen zij op
zondag 26 november de operatie uitvoerden, in zoverre succes dat de .
Christelijke hbs vrijwel vernietigd en de meisjesschool zwaar beschadigd
werd (Lages verplaatste de dienst naar nabijgelegen panden aan de Apol-
lolaan), maar bij de SD vielen slechts vier doden en onder de Amster-
damse burgerij waren er vijf-en-zestig en bovendien veertien zwaarge-
wonden; talrijke huizen in de nabijheid van de twee schoolgebouwen
werden door raketten die hun doel misten, geheel of gedeeltelijk ver-
woest.

Zware schade leed in de herfst van' 44 ook het centrum van Hengelo
(Overijssel). Op dat centrum lieten op 6 oktober tegen het einde van de
ochtend zes-en-dertig B-17 bommenwerpers van de Amerikaanse Eighth
Air Force onverhoeds (er was niet eens luchtalarm gegeven) hun bommen
vallen. Meer dan honderd burgers kwamen om het leven (er vielen
vermoedelijk ook veel slachtoffers onder de militairen van een pas in het
centrum ingekwartierd Duits bataljon) en vrijwel de gehele binnenstad
werd verwoest, mede als gevolg van de branden welke men bij gebrek
aan bluswater (alle grote leidingen waren getroffen) niet kon bestrijden.
Het bombardement werd daags daarna herhaald; nu vielen onder de
burgerij omstreeks twintig slachtoffers en ook werd nieuwe materiële
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