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Air Ministry had zich op het standpunt gesteld dat het beter was, ze niet
aan te vallen; ten oosten van het Haagse Bos lag namelijk het dichtbe-
volkte Bezuidenhoutkwartier en er werd gevreesd dat bij een aanval op
een deel van het Haagse Bos en op het station Staatsspoor óók het
Bezuidenhoutkwartier getroffen zou worden. Dat was mede het stand-
punt van de Bombardementscommissie van de regering. Moolenburgh,
de adviseur van de commissie, vertelde ons in '58 dat het besluit om het
station Staatsspoor, 'Duindigt', de westelijke strook van het Haagse Bos
en de Benoordenhoutseweg met omgeving tàch aan te vallen, op eigen
gezag is genomen door de Britse bevelhebber van de Second Tactical Air
Force, aan wie door één of meer Britse Lagerhuisleden was gevraagd
waarom hij de V-2-bases bij Den Haag nog niet had uitgeschakeld - dat
kan verklaren waarom het bombardement plaatsvond, niet evenwel waar-
om het grotendeels zijn doelen miste. Dat laatste nu is gevolg geweest
van het feit dat aan de instructie van de bemanningen van de 56Mitchell-
bommenwerpers welke het bombardement moesten uitvoeren, veel heeft
ontbroken - het verschil tussen het Benoorden- en het Bezuidenhout-
kwartier werd namelijk niet duidelijk onderstreept en er werden ver-
keerde coördinaten opgegeven.

Toen het bombardement op 3 maart om acht uur 's morgens plaats-
vond, werden het station Staatsspoor en 'Duindigt' volgens plan getrof-
fen, maar tot ontzetting van de bewoners kwam van de overige bommen
een groot gedeelte in het Bezuidenhoutkwartier terecht en de rest op het
Korte Voorhout en omgeving. Vij fhonderdelf burgers verloren het leven,
driehonderdvier-en-veertig raakten zwaar gewond. Op tal van plaatsen
veroorzaakten de bommen branden die aangewakkerd werden door een
krachtige noordenwind - de Haagse brandweer was niet in de verste verte
bij machte, die branden effectief te bestrijden: zoals in hoofdstuk 2

vermeld, was bij de Wehrmacht-razzia die in november in Den Haag had
plaatsgevonden, twee-derde van het beroepspersoneel weggevoerd. De
brandweer kon dus slechts met een deel van het beschikbare materieel
uitrukken - er werd, aangezien de branden straat na straat aantastten,
onmiddellijk hulp gevraagd aan de brandweerkorpsen van alle Zuidhol-
landse gemeenten en ook aan die van Amsterdam, Haarlem, Zaandam
en Wormerveer. Wegens gebrek aan benzine kon de Amsterdamse
brandweer geen hulp bieden, de korpsen in Haarlem, Zaandam en
W ormerveer hadden nog een kleine hoeveelheid brandstof en snelden
de Haagse collega's te hulp (daarbij werden de Haarlemse brandweerwa-
gens, alsook die uit Gouda, op de rit naar Den Haag aangevallen door
Geallieerde vliegtuigen). Met man en macht werd het blussingswerk in
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