
DE PRINS EN HET 'OUDE' KADER

de theorie 'geen man en geen cent'. Voor de wijze waarop het officier-korps onder
moeilijke en deprimerende omstandigheden zijn plicht heeft vervuld, de moed
er in heeft gehouden en van het leger gemaakt heeft wat er onder de gegeven
omstandigheden van te maken was, kan men niet anders dan waardering hebben.
Niet het Nederlandse officier-korps en niet de geest in het leger zijn de schuld
van de debacle in mei 1940, doch het Nederlandse volk draagt daaraan schuld,
dat niet bereid was de middelen beschikbaar te stellen om van de weermacht iets
goeds te maken.'

De vijf 'oude' generaals noemden zich door de 'beschuldigingen'
welke de prins had geuit, 'diep gegriefd'.'

Op de dag waarop hem die gegriefdheid kenbaar werd gemaakt, zond
de Booy een als 'persoonlijk, zeer geheim' aangeduid schrijven aan de
prins, er op wijzend dat

'de blaam, op een gedeelte van het officierenkorps geworpen, ... door alle
officieren gevoeld (zal) worden, aangezien niet uit te maken valt welke personen
door u bedoeld zijn. Deze blaam rust nu door uw woorden op vele officieren die
jarenlang onder moeilijke omstandigheden zich ten volle aan de dienst hebben
gegeven en zelfs op die officieren die voor de vijand zijn gevallen .

. . . Ik moge Uwe Koninklijke Hoogheid verzoeken, in den vervolge wel
rekening te houden met mijn zienswijze dat het voor het met een goede
geest bezielen van officieren en manschappen niet nodig of gewenst is om op
kleinerende wijze te spreken over het personeel van de Koninklijke Landmacht
dat in mei 1940 met geheelonvoldoende sterkte en bewapening het land moest
verdedigen. '2

De prins antwoordde dat hij voortaan met de wens van de Booy
rekening zou houden; hij betreurde 'ten zeerste' de indruk die zijn
woorden hadden gewekt, had overigens 'wel degelijk kritiek op (het)
officierenkorps', maar merkte tenslotte op, 'dat het ook mij overduidelijk
is, dat de toestand van ons leger en zijn officierskorps van vóór 1940
uiteindelijk te wijten was aan de toenmalige instelling van ons volk, zijn
volksvertegenwoordiging en regering."

J Brief, 27 maart 1945, van A. Q. H. Dijxhoorn c.s.aan de Booy (Collectie-A Q. H.
Dijxhoom, map 'kopieën en dubbelen', 23). 2 Brief, 27 maart 1945, van de Booy
aan prins Bernhard (Collectie-J. M. de Booy (RvO)). 3 Brief, 30 maart 1945, van
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