
LONDEN, ZOMER '44

Op 28 augustus zocht prins Bernhard van Lidth op aan WIe hij de
volgende 'blocnoot' van de koningin overhandigde:

'De goede loop der gebeurtenissen betreffende de Maquis en de PPI onder
generaal Koenig en de voldoening welke deze regeling schenkt aan de Franse
bevolking, heeft mij er rekenschap van doen geven dat onze regeling van ditzelfde
probleem terzijnertijd aan onze bevolking niet dezelfde voldoening kan geven.
Er bestaan nog teveel leemten daarin. Ik stel er daarom prijs op dat mijn
schoonzoon thans reeds, in afwachting van zijn benoeming tot opperbevelhebber
van land-, zee- en luchtmacht, benoemd wordt tot bevelhebber der Ned. strijd-
krachten onder Eisenhower. Dit zoude dus betekenen dat hij bij deze functie
tevens het bevel zoude voeren over de scharen van het verzet in Nederland. Ik
stel mij voor dat dit in ruimere kring voldoening zal geven en tevens alle min
of meer op zichzelf staande eenheden in één verband samenbrengen. Ik heb dit
denkbeeld aan mijn schoonzoon voorgelegd en hem gevraagd of hij daartoe
eventueel bereid zoude zijn - tot mijn voldoening was dit wel het geval. Intussen
heeft hij mijn aandacht er op gevestigd dat mijn plan alleen te verwezenlijken is
mits enkele regelingen getroffen worden, welke ik hem verzocht met u te
bespreken en te overleggen. Ik kan mij verenigen met de punten die hij mij
voorlegde. Dat alsnog een regeling getroffen wordt, zoals ik mij die voorstel,
acht ik bepaald een nationaal belang.

Mijn schoonzoon zalonverwijld hierover contact met u opnemen.
W.

Ik zie nu volkomen duidelijk dat een benoeming van hem tot opperbevelheb-
ber na de bevrijding voor het gevoel van de mensen zal zijn als mosterd na de
maaltijd! Ik hoop dat u mij deze korte inleiding van dit belangrijke onderwerp
ten goede zult houden, het is mij niet mogelijk per blocnote de gehele zaak uiteen
te zetten, waarover ik rijpelijk heb nagedacht en daarna uitvoerig met mijn
schoonzoon heb besproken; hij kan u tot in bijzonderheden alles ervan vertellen.

W."

Van Lidth meende, en zei dit ook tegen de prins, dat de koningin
'groot gelijk' had met haar opmerking dat een benoeming van de prins

dagen opgemaakte stukken nergens vermeld. Wat de koningin als een Duitse ver-
plichting zag, zou trouwens slechts geldigheid hebben in die gevallen waarin leden
van de Binnenlandse Strijdkrachten in duidelijke formaties en met eigen onderschei-
dingstekenen zouden opereren, maar zulk een wijze van optreden zou voor hen slechts
zijn weggelegd als de Geallieerde strijdkrachten vlak in de buurt waren.

, Van Lidth nam de tekst van deze 'blocnoot' op 3 september '44 in zijn 'Dagboek'
op.


