
3 MAART '45: DE LUCHTAANVAL OP DEN HAAG

de getroffen stad ter hand genomen, maar's avonds raakte de benzine op
die nodig was voor de pompen welke (het waterleidingnet was op tal
van plaatsen getroffen) aangewezen waren op open water en op water uit
de stadsriolering. De bezetter weigerde, extra benzine ter beschikking te
stellen - dat deed toen wèl een van de aardoliemaatschappijen die een
kleine voorraad had achtergehouden, maar om half drie in de nacht van
3 op 4 maart was de laatste benzine verbruikt, zodat het bluswerk, dat
niet zonder ongelukken was verlopen (vijf brandweerlieden waren ge-
dood doordat zij onder een neerstortende muur waren bedolven, tien
doordat een V-2 in hun nabijheid was neergekomen), moest worden
gestaakt. De wind was toen evenwel gedraaid en het gevolg was dat de
branden doodliepen op het gebied dat zij op 3 maart hadden verwoest.

De materiële schade was zeer aanzienlijk: een groot deel van het
Bezuidenhoutkwartier was een rokende ruïne geworden; daar en in de
omgeving van het Korte Voorhout waren meer dan drieduizend wonin-
gen volledig verwoest en hadden er enkele honderden zware schade
opgelopen. Aan en bij het Korte Voorhout waren voorts historisch en
architectonisch waardevolle panden verloren gegaan: het Gerechtshof, de
provinciale griffie, de Princesse-schouwburg, hotel Paulez, het Franse
gezantschapsgebouwen de oude Geschutgieterij waarin de Hogere
Krijgsschool en het Krijgshistorisch Archief waren gevestigd. In veel van
die gebouwen gingen belangrijke collecties stukken verloren.

Als gevolg van het bombardement werden ruim tienduizend personen
dakloos. Velen hunner waren al hun bezittingen kwijtgeraakt: door de
explosies, door de branden, soms ook door het werk van plunderaars.'
De bevolking in de bollenstreek en Zaanse fabrikanten boden onmid-
dellijk hulp: kleding, huisraad en levensmiddelen werden met veel
moeite naar Den Haag getransporteerd en daar en in de omliggende
gemeenten welke evacué's hadden opgenomen, uitgedeeld. Het Inter-
kerkelijk Bureau liet in Den Haag in alle kerken geld en goederen
inzamelen en stelde bovendien allen die hun woning waren kwijtgeraakt,
drie weken lang in de gelegenheid, dagelijks een portie warm eten te
halen bij een van de IKB-uitdeelposten. Die voedselhulp kon beëindigd
worden toen ten behoeve van de meer dan tienduizend personen die een
nieuwadres hadden gekregen, nieuwe distributiebescheiden waren uit-

I Sommigen van die plunderaars werden door bewoners van de getroffen wijken
gegrepen en doodgeslagen, anderen door de Nederlandse politie doodgeschoten
- Munt, de Haagse SD-chef, liet er, gelijk in hoofdstuk 5 vermeld, elf doodschieten
in het kader van de represailles wegens de z.g. aanslag op Rauter.
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