
REACTIES EN RECENSIES

, Het kabinet verzette zich met succes, maar wel werd de prins bevelheb-
ber der Nederlandse strijdkrachten, dat wil zeggen de commandant van het
verzet. In deze functie gedroeg hij zich meteen zeer beweeglijk en hield om
te beginnen een radiotoespraak, waarvan Van Lidth de Jeude, de minister
van Oorlog, noteerde: "teveel in de toon «ik beveel». Héél enthousiast ben
ik ook niet, vooral niet over de hals-over-kop-methoden waarmee dit door
HM wordt doorgedreven."

Het volgende probleem ontstond toen de prins, bij de organisatie van de
strijdkrachten in het Zuiden, niet gediend bleek te zijn van het oude
beroepskader, waar in kringen van de koninklijke familie de schuldigen aan
de snelle nederlaag van mei 1940 werden gezocht. Verder raakte hij in
conflict met Kruis over de vraag wie in het Zuiden voor de Binnenlandse
Strijdkrachten verantwoordelijk moest zijn, want zeer begrijpelijk wilde
Kruis niet dat naast zijn eigen Militair Gezag nog een ander, zelfstandig
machtsapparaat zou opereren.

De BS had zich toen al een bedenkelijke naam verworven. Niettemin
streefde de prins ook nog naar arrestatiebevoegdheid voor de Binnenlandse
Strijdkrachten, maar hier werd hij weer tegengehouden door Van Heuven
Goedhart, de minister van Justitie, die overigens weer geen vriend was van
generaal Kruis. Ten slotte was er de procureur-generaal bij het gerechtshof
van Den Bosch, mr. E. M. L. H. baron Speyart van Woerden, die bang was
dat door het gerouwdouw van leden der BS de hele Oranjedynastie in
gevaar zou komen. Opnieuwontrolt zich hier een toneel van cornpetentie-
strijd en chaos, waarin koningin en prins op eigen initiatiefhun politieke rol
speelden, zonder de politieke gevolgen te doorgronden.

Zoals ook in vorige delen komt koningin Wilhelmina hier als draagster
van de vernieuwing naar voren. De vernieuwing was niet zozeer een
duidelijk omschreven politiek als wel een beweging, die in de praktijk zou
moeten leiden naar "eenheid". En dit zou weer betekenen dat de oude
politieke structuur ruimschoots zou worden geslecht, dat het parlement
minder te zeggen zou krijgen en dat het staatshoofd - vestigingsplaats van
volkswil en volksgeweten - de grote nationale lijn zou gaan bepalen.

Vernieuwing was een brok in de keel van de Nederlandse politiek en als
zodanig een niet onbekend verschijnsel. Hier ging het gepaard met
verwaarlozing en dus een poging tot bevriezing van de sociaal-economi-
sche machtsverhoudingen, en daarom is het geen wonder dat de beweging
vooral bijval kreeg uit de hogere lagen van de samenleving. Intussen is het
wel curieus, ons nu de prins voor te stellen als instrument van deze
stroming.

Over Bernhard schrijft De Jong met tegenstrijdige strekking. Uit zijn
opsomming van feiten komt voornamelijk een man te voorschijn, die in
zijn snel gedrag, behoefte aan macht en gebrek aan toepasbaar politiek
inzicht het publiek intussen welbekend is. Het enerzijds-anderzijds van zijn
laatste overwegingen wordt besloten met de conclusie dat "zijn benoeming
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