
REACTIES EN RECENSIES

, vliegtuigen en mevrouw S. Sallet-Martens die haar man, zoon en dochter
had verloren.

Géén naaste familieleden van illegale werkers, die kort voordien wegens
sabotage zouden zijn doodgeschoten, zoals De Jong beweert. Er werd in
Aarden burg ni emand gefusilleerd", zegt Van Vooren stellig.'

Een verwachting, in de begeleidingscommissie uitgesproken, werd
bewaarheid. De pers besteedde bijzondere aandacht aan het voornemen
van prins Bernhard in I944 om krijgsgevangen leden van de Waffen-ss te
doen executeren. 'Bernhard wilde in 1944 ss'ers voor het vuurpeloton',
meldde het Algemeen Dagblad (10 december I 980).

, 'Prins Bernhard heeft in september 1944 aan de commandant van de Prinses
Irene-Brigade gevraagd of deze brigade "een 200-tal Nederlandse ss'ers die
door de Amerikanen waren krijgsgevangen gemaakt", wilde doodschieten.

Kolonel De Ruyter van Steveninck, de commandant van de Irene-bri-
gade, heeft dit verzoek met instemming van zijn staf afgewezen "daar
afmaken van zo'n groot aantalonverantwoord was".

Dr. L. de Jong vertelt dit in het gisteren verschenen deel lOA van de
geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog.

De Jong ontleent zijn gegevens aan het boek van J. J. G. Beelaerts van
Blokland Oorlogsbelevenissen van een cavalerie-officier.

Prins Bernhard heeft tegenover de Avro-televisie de onthulling van De
Jong bevestigd. "Die opmerking was evenwel niet serieus bedoeld maar
helaas heeft mijn vriend Beelaerts dit in zijn dagboek wel serieus vermeld,"
aldus de prins die morgenavond voor de Avro-tv een toelichting geeft op
zijn rol in het boek van De Jong. Die uitzending op Nederland I begint om
20-45 uur.

Bij de presentatie van deel lOA vertelde De Jong dat hij over deze zaak
uitgebreid met de Prins van gedachten heeft gewisseld. Hij wilde niets
meedelen over de inhoud van het gesprek, "maar wanneer de opmerkingen
van de Prins iets van zakelijk belang hadden toegevoegd, was dit zeker in de
tekst opgenomen".

In een voetnoot schrijft De Jong, dat de commandant van de Irene-bri-
gade met zijn weigering "prins Bernhard en de Irene-brigade een grote
dienst heeft bewezen".

De 200 Waffen-ss'ers die prins Bernhard in handen van de Irene-brigade
wilde spelen, zijn uiteindelijk als krijgsgevangenen naar Amerika getrans-
porteerd.'

De journalist H. J. A. Hofland bezag in een commentaar in de Haagse Post
(13 december I980) de Londense discussies ter voorbereiding van de
terugkeer van de regering in het licht van de ordeproblematiek. Over het
conflict óver van de verhouding tussen de Ordedienst en het Militair
Gezag schreef hij onder andere:


