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afdeling was die voor Civil Affairs; taak van die afdeling was het, door
maatregelen op bestuursgebied de Geallieerde militaire operaties zoveel
mogelijk te bevorderen: men moest vóór alles onrust voorkomen. Dit
vergde bijvoorbeeld dat de bevolking in het bevrijde Zuiden voldoende
te eten kreeg. In de periode van' Market-Garden' werd de Shaej-Mission
aan het hoofdkwartier van de z ist Army Group toegevoegd - het duurde
nogal lang, nl. tot eind december, voordat besloten werd, haar weer
rechtstreeks onder Shaej te laten ressorteren. Hoofd van de Mission was
aanvankelijk de Britse Major-General]. K Edwards " een man van wie
weinig leiding uitging en die naar het oordeel van de Nederlandse
autoriteiten die met hem te maken kregen, in onvoldoende mate opkwam
voor de Nederlandse belangen - 'General Edwards', zo dicteerde eind
november '44 minister de Booy als dagboekaantekening aan zijn secre-
taresse, 'although I believe oj good will, lacks brains and energy to be oj much
use'? Edwards werd begin '45 vervangen door Major-General]. G. W.
Clark die aanzienlijk competenter was.

Met de missie moest niet alleen het Nederlandse Militair Gezag
samenwerken maar ook prins Bernhard in zijn functie van Bevelhebber
der Nederlandse Strijdkrachten. Had de prins voor de in het Zuiden
gevormde, onder hem ressorterende Binnenlandse Strijdkrachten wapens
en andere uitrustingsstukken nodig, dan diende hij deze bij de Shaef-
Mission, d.w.z. bij de aparte 'leger' -afdeling welke zich met de aangele-
genheden van de BS bezighield, aan te vragen; 'dat waren dus', zo
vertelde de naaste medewerker van de prins in alle BS-zaken, majoor
(later overste) mr. Ch. H. ]. F. van Houten aan de Enquêtecommissie,
'degenen die van hogerhand' (d.w.z. van Eisenhower, van diens chef-staf
Bedell Smith en van het Special Farces Headquarters) 'bevel kregen, ons
met dit of dat te helpen, maar dan vaak zelf uitmaakten dat zij het toch
maar niet zouden doen' (een tegenwerking welke de instemming had
van Montgomery). 'Daarmee hadden wij telkens de grootste moeilijk-
heden."

Een geheel ander oordeel over de Shaej-Mission vindt men neergelegd

I Edwards werd terzijde gestaan door een Deputy-Head en een Assistant-Head; die
laatste functie werd bekleed door Colonel Ch. C. Blizard - dezelfde die zich in de
periode maart-augustus '42 als hoofd van de Dutch Section van SOE in het kader van
het Englandspiel had laten bedriegen door de Duitsers. Blizard was nadien hoofd van
de Italian Section van SOE geworden; hij was in de lente van '44 aan Edwards' staf
toegevoegd. 2 De Booy: 'Dagboek', 30 nov. 1944. 3 Getuige Ch. H J. F. van
Houten, Enq., dl. VII c, p. 250.
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