
RECRUTERING / DE STOOTTROEPEN

Mission Netherlands, dat de Binnenlandse Strijdkrachten naar het oordeel
van verscheidene Nederlandse ministers (Edwards noemde geen namen)
beter opgeheven konden worden - de prins wist al uit in november met
Edwards gevoerde besprekingen dat de Shaef Mission op hetzelfde stand-
punt stond. Hoe die dubbele dreiging af te wenden? De prins besloot
een beroep te doen op Eisenhowers chef-staf, Bedell Smith. Hij vloog
naar Versailles, en 'bracht naar voren' (wij citeren van Ojen) 'dat hij geen
kans zag, bij een plotseling uiteenvallen van de BS de taken te doen
vervullen, die allerlei ondercommandanten der Geallieerden aan de BS
toewezen' (met name de Stoottroepen vervulden aan het front een hoogst
nuttige functie). 'Hij kwam sterk op tegen de onbillijkheid, zonder meer
de manschappen af te danken", beter leek hem, de bataljons van de
Stoottroepen om te zetten in de eerste van de light infantry battalions
waarom Shaef had gevraagd. Bij Bedell Smith, die zich persoonlijk zo
had beijverd om de prins tot bevelhebber van de Binnenlandse Strijd-
krachten benoemd te krijgen, vond de prins slechts instemming met deze
denkbeelden; Bedell Smith droeg er vervolgens zorg voor dat Eisenho-
wer generaal Edwards bevel gaf, niet langer op de opheffing van de BS
aan te dringen.

Zo had de prins de Binnenlandse Strijdkrachten in het bevrijde Zuiden
weten te redden, maar hij kon de Shaef Mission niet dwingen, van harte
mee te werken aan de verdere opbouw daarvan. Alles wat de BS nodig
had, moest ter beschikking gesteld worden door de 21St Army Group,
anders gezegd: door Montgomery, en de prins nam terecht aan dat de
bezwaren van Edwards goeddeels, zo niet geheel, een echo waren van
die van de Britse Pield Marshal, die hem van meet af aan op het gebied
van de bevoorrading in de steek had gelaten.

*

Er zijn, aldus onze indruk, ten aanzien van de bewapening van de
Stoottroepen minder moeilijkheden geweest dan ten aanzien van de
verdere uitrusting en de verzorging, waarbij wij denken aan de unifor-
men, het schoeisel, de dekens, de rantsoenen, de transportmiddelen en
de benzine. Hun bewapenin& was namelijk licht: ze bestond uit stenguns,

I Van Ojen: De BS, p. 288.


