
DE 'VERNIEUWING' MISLUKT

Bernhard deed weten dat de BS'ers in Amsterdam, Den Haag en Rotter-
dam voorlopig in het geheel geen wapens mochten dragen en dat zij zich
daarmee pas weer mochten vertonen als nieuwe armbanden aan hen
waren uitgereikt (deze kwamen pas na twee weken ter beschikking).

Als gevolg van dit alles maakte zich in de genoemde steden van het
Strijdend Gedeelte een gevoel van grote verbittering meester en die
verbittering sloeg over naar de BS'ers elders in het westen die hoorden
wat in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam was geschied. Er kwamen
bij de staf van de BS rapporten binnen welker teneur was dat de BS zich
verkocht en verraden voelde; in een van die rapporten stond letterlijk:
'de prins heeft ons in de steek gelaten', en die uitlating droeg er toe bij
dat prins Bernhard, aan wiens ingrijpen het te danken was geweest dat
de Binnenlandse Strijdkrachten in het zuiden gehandhaafd waren en de
meest noodzakelijke uitrusting hadden ontvangen, op 13mei via Londen 1

naar Parijs vloog teneinde bij Shaef (dat toen nog in Versailles was
gevestigd) te bereiken dat Foulkes zich jegens de BS toeschietelijker zou
opstellen - de prins was op de r óde weer op het Paleis Het Loa terug,
waar hij zijn hoofdkwartier had gevestigd.

Was er dan geen teleurstelling meer toen de BS'ers, van armbanden
voorzien, zich weer wèl overal met hun wapens mochten vertonen ? Wel
degelijk. Behalve in de zuidoosthoek van Utrecht waar het Strijdend
Gedeelte van de BS althans op één dag, zondag 13 mei, een zinvolle
militaire taak te verrichten kreeg (het gebied moest uitgekamd worden
op Waj(en-SS'ers die er zich schuilhielden"), werden zij gebruikt voor
allerlei werk dat door velen als minderwaardig werd beschouwd. Dat
gold misschien niet voor het arresteren van 'foute' elementen maar wel
voor het eindeloze wachtlopen en voor de hulpdiensten welke aan het
Militair Gezag en aan de Geallieerden moesten worden verleend - het
waren bijvoorbeeld BS'ers die voor het schoonmaken van gebouwen
werden gebruikt. Vergeleken die BS'ers zich in het westen des lands met
de Britten en Canadezen die het spits hadden afgebeten en die met
uitbundig enthousiasme als helden waren toegejuicht, dan voelden zij
zich als militairen van de tweede, zo niet van de derde of vierde rang.
Vele kapabele krachten keerden de BS onmiddellijk de rug toe. Hun lege
plaatsen werden onmiddellijk door anderen ingenomen en de formatie
als geheel breidde zich nog uit ook. Zeker, veel eer was er niet in te

1 De prins woonde daar in de St. Paul's Cathedral een dienst bij ter herdenking van
de Britse militairen die in de oorlog met Duitsland en Italië gesneuveld waren. 2 Ca.
tweehonderd werden er ontdekt.


