
DE KP KRIJGT PRIORITEIT

Toen Borghouts en Hoekstra op de avond van de z r ste in Eindhoven
terugkeerden, waren de wilde arrestaties nog in volle gang. De prins had
al vóór 'Market-Garden' beseft dat het misschien niet gemakkelijk zou
zijn, de illegale groepen in de eerste te bevrijden delen van Nederland
tot samenwerking te bewegen; opdracht om die samenwerking in zijn
naam te bevorderen had hij verstrekt, niet aan een officier van zijn eigen
staf maar aan majoor van Houten die officier was van het Bureau Inlich-
tingen. Deze was het die op de ochtend van 22 september samenkwam
met Borghouts (die door Gerritsen was vergezeld), Hoekstra en OD-
commandant van Dijk. 'Peter' (d.w.z. Borghouts), aldus Gerritsens aan-
tekeningen over deze bespreking,

'zet eerst het standpunt van prins Bernhard uiteen. De prins wenste eenheid in
de ondergrondse organisaties en wel zodanig dat de verzetsgroepen ... verenigd
worden tot stoottroepen van de Binnenlandse Strijdkrachten onder eigen com-
mando. Daarnaast kunnen andere stoottroepen gevormd worden uit geschikte
mensen van OD en RVV, doch ook onder commando van KP. Een en ander lokt
enige discussie uit' -

geen wonder! Borghouts had Vla de prins voor de Knokploegen de
leiding in de wacht gesleept - Hoekstra had zich daar al bij neergelegd
(de RVV had maar weinig mensen) en van Dijk die notabene al duizend
man OD-stoottroepen bijeen had, was voor een voldongen feit geplaatst
dat geautoriseerd was door de prins, lid van de koninklijke familie niet
alleen, maar ook bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten. Daar
kon van Dijk, die het sterke gevoel had dat Borghouts en Hoekstra hem
bewust hadden uitgeschakeld, niet tegenop. 'Uiteindelijk', aldus Gerrit-
sens aantekeningen,

'komt de volgende regeling tot stand: er wordt vijfbonderd man stoottroepen
gevormd uit KP (vierhonderd) en Pan (honderd) onder de naam KP. Betekent
dan niet meer Knokploeg, doch de erenaam, door prins Bernhard gegeven, luidt
dan: Koninklijke Patrouille.' Daarnaast zal aan RVV, Pan en OD gelegenheid
gegeven worden hun mensen vrijwillig op te roepen en te selecteren voor een
verdere kern stoottroepen. Verwacht wordt dat dit ca. achthonderd man zullen

I Op 29 september deed Borghouts aan van Bijnen in bezet gebied het volgende
telegram toekomen: 'Verzoek u om, evenals dit in de bevrijde Nederlandse gebieden
het geval is, de initialen KP in de toekomst te beschouwen als de afkorting van
Koninklijke Patrouille en de naam Knokploegen niet meer te gebruiken.' (LOjLKP,
4 D) Van Bijnen legde dat verzoek naast zich neer.
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