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Proloog 

‘Het is zoo ver. De lange nacht van de bezetting is voorbij. De Mof is weg. Het leven kan weer 

beginnen,’ zo luidden de optimistische openingszinnen van een brochure van het Militair 

Gezag (MG). De bevrijding waar de bevolking jarenlang reikhalzend naar had uitgekeken, 

bracht echter geen snelle terugkeer naar de vooroorlogse levensstandaard. Gevechten 

leidden tot ernstige schade aan de infrastructuur en het duurde geruime tijd voordat het 

geallieerde bevoorradingsapparaat in staat was voedsel te leveren in aanvulling op het 

schaars beschikbare. De euforie van de bevrijding kon dan snel omslaan in ongeduld als het 

herstel van de voedselaanvoer en de nutsvoorzieningen niet snel genoeg ging. 

Het MG was zich maar al te bewust van de problemen die bevrijding met zich 

meebracht. Na de bevrijdingsroes zou de kater komen en de nodige vragen zich opdringen. 

Wie ging besturen en hoe gebeurde dat? Welk naoorlogs beleid ging de regering voeren? 

Wie ging de nieuwsvoorziening voor zijn rekening nemen in een land waar vrijwel geen 

papier meer was, geen elektriciteit om de persen te laten draaien en waar een groot deel 

van de pers een besmet verleden had? 

 

‘Daar zit je dus, bevrijd, in een volkomen nieuwe wereld, waar je in het begin 
heelemaal den weg nog niet kunt vinden, berstens vol vragen, en je hoort niets, je 
hebt geen idee wat er omgaat, juist op een oogenblik wanneer het van het grootste 
belang is, dat je nu eindelijk weer eens weet wat er precies te koop is, wat er gedaan 
wordt om weer orde op zaken te scheppen, hoe het gedaan wordt en waarom het 
niet gedaan kan worden. Want hoe minder je hoort, hoe ongeduldiger je wordt en 
hoe meer je geneigd zult zijn te denken, dat je niets hoort omdat er ook inderdaad 
niets gebeurt.’1 
 

Het MG waarschuwde dat het in de eerste periode na de bevrijding ‘een reuze warboel’ zou 

zijn. Nu was voorlichting niet de sterkste zijde van het MG, maar het was een mededeling die 

de bevolking niet graag wilde horen. De boodschap was dat een volk dat het jaren ‘tegen 

een heele menagerie van losgelaten Nazi-honden’ had uitgehouden zich niet van de wijs zou 

laten brengen door ‘één klein, kortstondig katertje’. Maar de kater was niet klein en niet 

kortstondig. De in september 1944 begonnen bevrijding kon pas in mei 1945 worden 

voltooid. 

Het MG was uitgerust met vergaande bevoegdheden en trachtte in het kielzog van de 

geallieerde troepen in eendrachtige samenwerking met de geallieerde Civil Affairs-
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organisatie de gevolgen van oorlog de baas te worden. Waar nodig voorzag het in een 

bestuurlijk vacuüm. Het hield toezicht op het functioneren van de openbare diensten; 

zorgde voor het onderdak brengen van evacués, voor de opvang van repatrianten aan de 

landsgrens en maakte een begin met de zuivering door schorsing of staking van ambtenaren, 

met rechtsherstel en gaf een aanzet voor de wederopbouw en het herstel van de economie. 

De rehabilitatie van waterwegen, spoorverbindingen en de kolenvoorziening waren 

daarvoor een voorwaarde. In die dagen gold: zonder kolen geen transport, geen voedsel, 

geen elektriciteit, gas, water of warmte en geen werkende industrie. Kolen waren de 

belangrijkste energiedrager en Nederland was in de gelukkige omstandigheid dat het over 

kolenmijnen beschikte. Die waren al vroeg bevrijd, maar dat was geen garantie dat kolen 

konden worden geleverd. Het vervoer stuitte op grote problemen en de productie was lang 

gering. 

Het MG kwam door strubbelingen binnen de Nederlandse regering in Londen niet 

zonder slag of stoot tot stand. De sociaaldemocratische ministers plaatsen vraagtekens bij 

nut en noodzaak van een militair gezag en hadden moeite te accepteren dat men voor de 

gang van zaken afhankelijk werd van militairen; in de eerste plaats de geallieerde en in de 

tweede plaats het eigen MG. Lang was gepland in een vacuüm, pas begin 1944 ontstond 

meer zicht op de plannen voor de bevrijding en kwam het tot een overeenkomst met de 

geallieerden voor Civil Affairs. De regering stond niet langer alleen voor de gigantische taak 

om orde en rust te handhaven en de bevolking te voeden. Tegelijk bracht het teleurstelling. 

De Nederlandse regering had zich te schikken naar de wensen van het geallieerde 

opperbevel. 

Was bij de opzet van het MG nog gedacht dat een militair gezag een kortdurende 

aangelegenheid zou zijn en verkeerden de geallieerden in de veronderstelling dat Nederland 

nauwelijks gevechtsterrein zou zijn, na de mislukking van de slag om Arnhem in september 

1944 om een overgang over de Rijn te forceren, sloeg die hoop de bodem in. De rol van het 

MG werd mede door de onverwacht lange periode waarin het moest functioneren veel 

omvangrijker dan gedacht. De regeringszetel in Den Haag bleef onbereikbaar. Het kreeg 

steeds meer taken en dat verklaart ook de enorme uitbreiding van het apparaat. De regering 

keerde pas op 1 juni 1945 uit Londen naar Den Haag terug. Dat betekende dat het MG vanaf 

september 1944 tot dat moment de facto het land bestuurde en het lokale civiele bestuur 
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daaraan ondergeschikt was. Deze groeiende rol bracht het MG veelvuldig in conflict met 

ministers in het kabinet-Gerbrandy II. 

Het MG kende één centrale figuur en dat was de Chef-staf, generaal-majoor mr. H.J. 

Kruls. Hij personifieerde het MG en was daarmee tevens de kop van Jut. Hoe centraal Kruls 

in dit alles ook stond, de persoon bleef voor het publiek op de achtergrond. Een interviewer 

merkte over hem op: 

 

De eerste indruk is: een bedaard Hollander, wellevend in zijn optreden, van een 
rustige vriendelijkheid. Iemand die naar anderen weet te luisteren, maar er zelf 
vastomlijnde denkbeelden op na houdt en deze op klare wijze weet te formuleren. 
Een beroepsmilitair, doch niet uitsluitend militair. … Zijn doel staat hem duidelijk voor 
ogen. Om dit doel te bereiken tracht hij soepel te werk te gaan. Hij moge met groote 
bevoegdheden zijn bekleed, doch van dictatoriale methodes heeft hij een grondigen 
afkeer en bij het uitoefenen van zijn functie luistert hij gaarne naar het advies van 
hen, die aan hun kennis van de toestanden tijdens de bezetting het recht ontleenen 
om zulk advies uit te brengen. Met dat al: iemand die zich niet gauw van zijn stuk laat 
brengen’2 
 

Kruls liet zich inderdaad niet snel van zijn stuk brengen, wat bleek uit de verhouding tussen 

het MG en de sociaaldemocratische bewindslieden in het kabinet toen alleen nog het Zuiden 

was bevrijd. Die was stroef en leidde herhaaldelijk tot botsingen. Na de regeringscrisis in 

februari 1945 en de komst van enkele nieuwe bewindslieden die het MG in het Zuiden aan 

den lijve hadden meegemaakt, veranderde de opstelling van het kabinet en brak een 

periode van meer vruchtbare samenwerking aan. 

Het weer op gang brengen van de economie was een voornaam aandachtsveld van 

Civil Affairs en het MG. Dat was niet louter uit altruïsme. De economie moest een bijdrage 

leveren aan de oorlogsinspanning. De aanvoer van voedsel was bedoeld om arbeid van de 

mensen te verlangen, rust en orde te garanderen en de gezondheid op peil te houden. 

Gezondheidszorg had nadrukkelijk de aandacht en daartoe behoorden ook de 

drinkwatervoorziening, de riolering en het ongedaan maken van inundaties. Dat was mede 

in het belang van de troepen om de uitbraak van besmettelijke ziekten te voorkomen. 

Herstel van de elektriciteitsvoorziening en het telefoonverkeer diende eveneens het militaire 

belang, net als het herstel van wegen en bruggen en het weer op gang brengen van het 

spoorverkeer. 
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Het werk van Civil Affairs zou afhangen van het scenario dat zich na de invasie 

ontwikkelde. Bij de invasie van Normandië in juni 1944 was gedacht dat de geallieerde 

troepen in het vroege voorjaar de Nederlandse grens konden bereiken om daarna Nederland 

als basis in te richten, waarbij een welkom gebruik van de haven van Rotterdam kon worden 

gemaakt. Grote problemen bij de aanvoer en distributie van voedsel werden niet verwacht. 

Wel was er enige zorg over de veiligheidssituatie als fanatieke NSB-ers tot het laatst stand 

zouden willen houden. De geallieerden rekenden er niet op dat de politie en de 

ondergrondse daar in de eerste dagen mee zouden kunnen afrekenen. In september 1944 

verwachtte men meer zicht op de vraag hoe de scenario’s zich zouden ontwikkelen. Stortte 

Duitsland ineen dan zou het Civil Affairs betrekkelijk onvoorbereid voor enorme problemen 

plaatsen. Niet alleen wilden dan de 380.000 Nederlanders die in Duitsland tewerk waren 

gesteld naar huis, vele honderdduizenden zouden hun toevlucht tot Nederland zoeken. Ging 

het om een min of meer klassieke vorm van oorlogvoering, dan was te verwachten dat de 

Duitsers bij hun terugtocht de tactiek van de verschroeide aarde gingen toepassen en 

gebieden inunderen met als resultaat zo’n 1.2 miljoen evacués. 

Berekend was dat er bij de voeding een jaar lang een dagelijks tekort van gemiddeld 

400 calorieën zou zijn, vooral in de eerste drie maanden na de bevrijding. De 

drinkwatervoorziening zou niet op grote problemen stuiten, maar met de gezondheid van de 

bevolking was dat anders. De vele repatrianten hadden aanvullende hulp nodig; voor de 

uitbrak van besmettelijke ziekten moest worden gevreesd en aanzienlijke voorraden 

medische goederen waren nodig.3 

Een deel van deze veronderstellingen zou niet uitkomen. Zo stonden de geallieerden 

niet zoals verwacht in maart 1945 aan de Nederlandse grens, maar al in september 1944. 

Dat betekende niet in het voorjaar, maar aan het begin van de winter met alle bijkomende 

problemen. Op pijnlijke wijze kwam de waarschuwing uit dat er de eerste drie maanden 

voedseltekorten zouden zijn en nog lang aanvulling nodig was. Voor een deel was dat het 

gevolg van de snelle opmars, waarmee de aanvoer van voedsel geen gelijke tred kon 

houden. De aanvoerlijnen liepen via Franse havens zolang die van Antwerpen niet 

beschikbaar was. De haven van Rotterdam bleef onbereikbaar. Het bevrijde Zuiden zou 

inderdaad operatiebasis worden, met grote gevolgen voor het openbare leven zolang er 

gedurende de wintermaanden grote aantallen troepen moesten worden ondergebracht. Dat 

was in het Nederlandse kamp in Londen niet voorzien. 
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Wat in de scenario’s evenmin uitkwam, was de veronderstelling dat Nederland geen 

operatieterrein zou zijn. In tegendeel, Nederland werd het toneel van onverwacht heftige 

strijd met enorme gevolgen voor de infrastructuur. De omvang van de inundaties was 

weliswaar geringer dan verwacht, maar niemand had er rekening mee gehouden dat de 

geallieerden Walcheren onder water zouden zetten. Het aantal evacués door inundaties 

mocht minder zijn dan gedacht, door de strijd moesten aanzienlijk meer personen uit 

gevechtszones worden geëvacueerd. Het aantal repatrianten en Displaced Persons dat de 

Duits-Nederlandse grens zou passeren, ontliep de schattingen niet veel; door geallieerde 

maatregelen bleef Nederland de verwachte enorme instroom van buitenlanders die 

Duitsland wilden ontvluchten bespaard. Ook de zo gevreesde uitbraak van besmettelijke 

ziekten bleef uit. 

Waarom een monografie van het Nederlandse en geallieerde militair gezag en hun 

bemoeienis met Nederland in de jaren 1944–1945? Over geallieerde militaire operaties in 

Nederland is veel geschreven, maar dat richt zich vooral op de gevechten zelf; aan het 

optreden van Civil Affairs dat zich bekommerde om de bevolking en het openbare leven 

weer op gang trachtte te brengen, wordt meestal voorbijgegaan. Weliswaar schenkt de 

nationale geschiedschrijver dr. L. de Jong in zijn Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 

Wereldoorlog aandacht aan het MG, maar dat blijft beperkt en veel Amerikaanse en Britse 

bronnen waren toen nog niet beschikbaar. Het door het Afwikkelingsbureau Militair Gezag in 

1947 gepubliceerde Overzicht der Werkzaamheden van het Militair Gezag gedurende de 

bijzondere staat van beleg, 14 September 1944– 4 Maart 1946 vormt een belangrijke bron 

van feiten en cijfers, maar biedt weinig beschrijving. Het is niet de geschiedenis van het MG 

maar van de Staf van het MG en besteedt weinig aandacht aan de Militaire Commissarissen, 

die in de praktijk in de provincies en grotere steden het werk deden en het meest met de 

bevolking in contact stonden. Of zoals een voormalig Militair Commissaris stelde: ‘Het is een 

reeks monografieën van de stafsecties waaruit lezer indruk krijgt dat alles werd bedisseld 

vanuit Brussel, Breda en Den Haag (de respectievelijke standplaatsen van de Staf). Er wordt 

onvoldoende onderscheid gemaakt tussen bevrijding van het Zuiden, Oosten en Noorden en 

het Westen. Dat zou als rode draad door boek moeten lopen.’4 

Het Overzicht der werkzaamheden doet ook weinig recht aan de interactie met Civil 

Affairs. Het wekt de indruk dat het MG op vele terreinen de touwtjes in handen had, maar 

dat was beperkt en gold feitelijk alleen de bestuursvoorziening en de zuivering. Over de 
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gezagsverhoudingen kon weinig misverstand bestaan. Het MG was ondergeschikt aan de 

Supreme Allied Commander Allied Forces, General Dwight D. Eisenhower die via zijn SHAEF 

Mission to the Netherlands aanwijzingen gaf. Het MG stond verder ter beschikking van 21st 

Army Group van Field Marshall Sir Bernard Montgomery om de Civil Affairs-

verantwoordelijkheden van die legergroep te helpen uitvoeren.5 

Om deze reden is evenzeer aandacht nodig voor de geallieerde Civil Affairs-

organisatie die namens de commandanten van de legerkorpsen, legers en legergroepen het 

militair gezag uitoefende. Het MG mocht dan door de Nederlandse regering zijn ingesteld en 

belast met het militair gezag, het kon niet functioneren zonder het geallieerde militair gezag. 

Het omgekeerde was wel het geval. Nadat het MG beter ging functioneren kwam het tot 

nauwere samenwerking en dat vergemakkelijkte de taken van Civil Affairs. Het kon daardoor 

steeds meer aan de Nederlanders overlaten. Waar beide partijen gezamenlijk voor zorgden, 

was de voedselverstrekking. Civil Affairs was verantwoordelijk voor de aanvoer; het MG voor 

de distributie. Aanvoer en distributie kenden tal van problemen door schade aan de 

infrastructuur en doordat de Duitsers Nederland van zijn transportmiddelen hadden 

beroofd. 

Historicus prof. dr. J. Bosmans heeft erop gewezen dat het bevrijde Zuiden een 

eufemistisch begrip is om de gefaseerde bevrijding van Nederland aan te duiden. Er was niet 

zoiets als een bevrijding van het Zuiden en het werd niet als geheel bevrijd. Dat kostte zeven 

maanden. De streken rond Nijmegen en langs de Maas bleven lang frontgebied. De 

historiografie laat een groot aantal detailstudies zien, die zich richten op een reconstructie 

van lokale gebeurtenissen. In de visie van Bosmans dragen deze studies weinig bij aan het 

doel van geschiedschrijving, dat hij formuleert als het vergroten van het inzicht in het hoe en 

waarom van gebeurtenissen. Bosmans wijst er ook op dat de historicus prof. dr. A.F. 

Manning een andere positie inneemt. De laatste geeft de voorkeur aan de lokale 

werkelijkheid boven het algemene overzicht, omdat het lokale zich vooral richt op het 

bestuurlijke en de historicus zo gemakkelijker greep op de materie zou krijgen.6 

Manning stelde eerder vast dat in de geschiedschrijving over het bevrijde Zuiden de 

vernieuwing en de bestuursvoorzieningen de discussie heeft gedomineerd en de aandacht 

van de geschiedschrijvers voor de vroegste naoorlogse ontwikkelingen iets eenzijdigs had. 

Wat in Mannings visie grotere aandacht moest krijgen was de economische geschiedenis, de 

sociaalpsychologische studie van het dagelijks leven in abnormale omstandigheden, alsmede 
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een analyse van de nieuwe machtsverhoudingen en van de politieke elite, bij voorkeur nog 

steeds in lokaal verband.7 

De auteur is het met Bosmans eens dat een analyse die zich richt op lokale 

gebeurtenissen en omstandigheden het zicht op het grotere geheel niet zal vergroten. Dat 

laat zich al aflezen aan de omvang van de beschikbare archieven. Het archief van de Staf MG 

beslaat 208 strekkende meter; dat van alle lokale Militair Commissariaten samen 48 meter. 

Daaruit blijkt hoeveel meer zaken de Staf MG passeerden. Concentratie op het lokale niveau 

vergroot het inzicht in het wezen van het Nederlandse militair gezag niet en biedt geen zicht 

op de interactie met de geallieerde bevelsniveaus en de Nederlandse regering. Daar werden 

de beslissingen genomen en lag de uiteindelijke verantwoordelijkheid. 

Er bestaan studies waarin de lokale rol van het MG wordt belicht, zoals van J.B. de 

Boer en W. Jonkman, Militair gezag in Groningen; H.C.J. Termeer, Nijmegen Frontstad, 

september 1944 mei 1945. Politiek en vakbeweging, en zijn omvangrijke meer op de 

voormalige illegaliteit en de zuivering gerichte: Het geweten der natie. De voormalige 

illegaliteit in het bevrijde zuiden september 1944 - mei 1945. Verder kunnen als voorbeeld 

worden genoemd G. van der Ham, Zeeland 1940–1945 en het meer populaire werk van 

P.M.M.A. Bronzwaer, Maastricht bevrijd! En toen. . . Een schets van de gebeurtenissen in en 

om Maastricht tussen juni 1944 en september 1945. Ook kan worden verwezen naar de in 

2001 en 2002 verschenen publicaties van de Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang: 

Martin Bossenbroek, De Meelstreep: Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog en de 

bundels van Conny Kristel, red., Polderschouw: Terugkeer en opvang na de Tweede 

Wereldoorlog, Regionale verschillen en Binnenskamers: Terugkeer en opvang na de Tweede 

Wereldoorlog, Besluitvorming en Hinke Piersma, red., Mensenheugenis: Terugkeer en 

opvang na de Tweede Wereldoorlog, Getuigenissen. Er komen hier enkele zaken die het MG 

betreffen aan de orde. Over het MG als institutie wordt de lezer niet veel wijzer, laat staan 

over de verhouding van het MG tot de geallieerden. 

Het doel van deze studie is te trachten tot een meer algemene beschrijving te komen 

van militair gezag en wat dat voor Nederland heeft betekend. De Nederlandse soevereiniteit 

mocht dan niet zijn aangetast, het was de geallieerde bevelhebber die tot 15 juli 1945 via 

zijn Civil Affairs-organisatie het militaire bestuur uitoefende. Zijn bevoegdheden waren 

gebaseerd op militaire noodzaak en niet op Nederlandse wetgeving. Pas als de militaire 

situatie zich in gunstige zin ontwikkelde, kon de bevelhebber bepalen dat de regering het 
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gezag weer kon overnemen. Die situatie werd pas twee maanden na het einde van de oorlog 

bereikt. Het MG was in dat opzicht evenzeer een instrument van het geallieerde Civil Affairs 

als een instrument in handen van de Nederlandse regering. De wisselwerking tussen Civil 

Affairs en het MG vormt een belangrijk aandachtspunt. 

Het is onmogelijk om de onderwerpen waarmee het MG zich inliet alle en met 

evenveel diepgang te behandelen. Er is een keuze gemaakt, waarbij de voorkeur is gegeven 

aan onderwerpen waar het optreden van Civil Affairs en het MG het meest met elkaar waren 

verweven; die de bevolking het meest raakten en waar de interactie met de Nederlandse 

regering het grootst was. Er is vanaf gezien gedetailleerd in te gaan op de voorbereidingen 

op het militair gezag in Londen. Die waren minutieus en omvangrijk, maar in hoge mate 

academisch van karakter, omdat men niet precies kon weten hoe de werkelijke situatie bij 

de bevrijding zou zijn. Waar die voorbereidingen een zekere doorwerking hadden op het 

latere optreden, zijn deze aangestipt. 

Gekozen is voor zowel een chronologische als thematische behandeling. Daarbij is 

ruim plaats ingeruimd voor de moeizame totstandkoming van het Besluit op de Bijzonder 

Staat van Beleg, de opbouw van de organisatie van het MG, de verhouding tot de regering 

en de voorbereiding van de bevolking vanuit Londen op de komst van het MG. Niet alle 

onderdelen van het MG krijgen evenveel gewicht, zoals de vooral uitvoerend werk 

verrichtende Secties Brandweer en Luchtbescherming, Transport en PTT. De Sectie 

Economische Zaken en in mindere mate de Sectie Openbare Werken krijgen meer nadruk 

gezien hun belang voor de aanvoer van voedsel, rehabilitatie van de industrie en de 

wederopbouw. De activiteiten van de Sectie Binnenlandse Zaken, de Sectie Juridische Zaken, 

de Sectie Volksgezondheid en de Sectie Arbeidszaken waren coördinerend en adviserend. Zij 

speelden op vele terreinen een invloedrijke rol. De Dienst Grensbewaking leent zich meer 

voor een afzonderlijke monografie. Een dienst als Repatriëring en Evacuering echter verdient 

gelet op het maatschappelijk belang uitgebreider behandeling. Voor de problematiek van de 

voedselaanvoer en in het bijzonder voor het Westen en het sociaal werk voor 

oorlogsgetroffen zijn afzonderlijk hoofdstukken ingeruimd. Een al even bijzondere rol had de 

Sectie Kampen dat zorg droeg voor het onderbrengen van gearresteerde NSB-ers en 

collaborateurs met alle problemen van dien. Ook is een apart hoofdstuk gewijd aan het 

Militair Commissariaat Rechtsherstel dat de spits afbeet bij het zo belangrijke rechtsherstel 
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en het weer in het economisch verkeer brengen van oorlogsbuit. Daarnaast is aandacht 

besteed aan de kolenvoorziening en de rehabilitatie van de infrastructuur. 

Soms zal de lezer iets van een ‘open eind’ ervaren. Dat vindt zijn oorzaak in het feit 

dat het MG wel tal van problemen aanpakte, maar de uitvoering door regeringsinstanties lag 

soms op het moment dat het MG al in het afwikkelingsproces verwikkeld was geraakt. Dat 

proces begon zo spoedig mogelijk na de terugkeer van de regering in Den Haag. In sommige 

gevallen verliep overdracht van taken snel, in andere was het om tal van reden een langer 

proces, of omdat er nog militaire aspecten aan vastzaten door de voortdurende geallieerde 

aanwezigheid of omdat het regeringsapparaat niet klaar was de taak over te nemen. Pas op 

4 maart 1946 kwam er formeel een einde het militair gezag, nadat het juridische 

instrumentarium dat het MG had geschapen in de vorm van Verordeningen niet langer 

benodigd was; in de praktijk waren de werkzaamheden eind 1945 beëindigd. 

 

Nog een enkele opmerking over de tekst. In een aantal gevallen is de benaming van 

organisatieonderdelen van het MG omgezet in een modernere spelling. Bij de 

rangsaanduidingen van de militairen is ervoor gekozen die te vereenvoudigen en de 

aanduidingen van tijdelijk, reserveofficier en dienstvakaanduiding weg te laten. Bij de 

benaming van de Binnenlandse Strijdkrachten is, in navolging van het standaardwerk van 

G.J. van Ojen, De Binnenlandse Strijdkrachten vastgehouden aan de benaming BS en niet de 

officiële benaming Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) gehanteerd. Binnen de 

Staf van het MG was het gebruikelijk de vijftien Secties die de Staf telde aan te duiden met 

Romeinse cijfers, eventueel gevolgd door de naam. In de tekst is ervoor gekozen de naam 

van de Sectie te hanteren. In het notenapparaat is ter bekorting de cijferaanduiding gevolgd. 

De volledige benamingen zijn in de lijst van afkortingen opgenomen. 

 

Dank is verschuldigd aan de toenmalige directeur van het Nederlands Instituut voor 

Oorlogsdocumentatie (NIOD), prof. dr. J.C.H. Blom voor de geboden mogelijkheid studie naar 

het MG te verrichten en naar de huidige directeur van het NIOD, prof. dr. Marjan 

Schwegman, om het te voltooien. Dankbaar is gebruik gemaakt van het commentaar dat het 

Hoofd Onderzoek van het NIOD, prof. dr. Peter Romijn, en NIOD-medewerker dr. Joggli 

Meihuizen op delen van het manuscript hebben geleverd. Dr. Hinke Piersma is behulpzaam  
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geweest met suggesties ter bekorting. Het archiefonderzoek in het Verenigd Koninkrijk is 

mogelijk gemaakt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 

(NWO). 

Het onderzoek is afgesloten in februari 2008. 
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1. Civil Affairs: de groei van een organisatie 

1. Inleiding 

The story of Civil Affairs in World War II as it emerges from the documents reveals 
the effort to perform a mission unprecedented in complexity and size. The mission 
called for military, political, and economic activity on every level – from the job of 
rebuilding a village bakery to that of rooting out and replacing Fascist and Nazi 
ideology and institutions.1 
 

Zo schetst de Amerikaanse bronnenpublicatie United States Army in World War II de 

problematiek die het onderwerp Civil Affairs met zich mee bracht. Civil Affairs betekende 

binnen de krijgsmacht een geheel nieuwe organisatie, bemand door militairen, 

gemilitariseerde ambtenaren en personen uit het bedrijfsleven, die zoveel mogelijk parallel 

moest lopen aan civiele structuren in bevrijde of veroverde gebieden om daar tijdelijk een 

militair bestuur uit te oefenen. 

Civil Affairs was een begrip dat pas geleidelijk inhoud kreeg. Een uit 1939 stammende 

Britse definitie luidde: ‘The government by military authority exercised by the Commander-

in-Chief in the place of, or supplementary to, the civil government in occupied territory’.2 

Zowel de benaming ‘military government’ als ‘military administration’ werd gehanteerd. In 

Amerikaanse en Britse kring werd ‘military government’ echter als een minder adequate 

aanduiding gezien waar dat gebied van bondgenoten betrof. Het ging hier niet om landen 

die vijandig gezind waren en zij kenden regeringen in ballingschap. Het zou vreemd zijn om 

in die omstandigheden naar een bestuur te verwijzen als ‘military government’. Hier werd 

gesproken van Civil Affairs.3 

In dit opzicht is het opmerkelijk dat Nederland koos voor de strenge benaming 

Militair Gezag (MG). Het was een oude, in de Nederlandse wet bekende term, die naar de 

chef van het Bureau Militair Gezag, Kruls, hoopte zou worden herinnerd: ‘Het bezwaar tegen 

deze benaming zal, naar ik vertrouw, wel verdwijnen, indien en zodra de handelingen van 

zijn functionarissen de instemming der bevolking vinden’.4 Kruls was zich ervan bewust dat 

de aanduiding Militair Gezag kopschuw kon maken, maar hij wist er geen ander woord voor 

te vinden. ‘Civil Affairs Corps’ zou een betere naam zijn geweest, zo zei Kruls ooit tegen 

minister J.A.W. Burger, maar hij wist geen Nederlands equivalent.5 Er was in Londen zelfs 

een prijsvraag voor uitgeschreven, maar de suggesties wees Kruls af.6 Eén ervan was: 
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‘Overgangsgezag’. Het had volgens de indiener niet alleen het voordeel dat het één woord 

was, het gaf ook de tijdelijkheid ervan aan. De bevolking zou de noodzaak van een tijdelijk 

militair gezag wel willen accepteren, maar Militair Gezag zou op weerstand stuiten en 

nodeloos wantrouwen veroorzaken. De Staf MG meende dat deze zorg overdreven was.7 Dat 

was een misrekening. Het bezwaar verdween niet en eenmaal in bevrijd gebied was het te 

laat om alsnog de term ‘civiele aangelegenheden’ ingang te doen vinden.8 In Engelstalige 

correspondentie werd de benaming Netherlands Military Administration gebruikt.9 

De benaming Civil Affairs deed geen afbreuk aan het principe dat militairen het gezag 

uitoefenden. Dit was in lijn met de bepalingen van het Landoorlogreglement (LOR), de 

Vierde Haagse Conventie van 1907, dat spreekt van ‘military authority’. De belangrijkste 

bepaling over de bezetting van vijandelijk gebied geeft aan dat de bezettende macht is 

gehouden orde en rust te herstellen.10 In de kern is het dan de militaire commandant die het 

bezette gebied bestuurt op basis van bestaande wetgeving, al geldt daarbij: voor zover 

militaire noodzaak dat niet verhindert. In operaties op het territoir van bevriende naties 

voorziet het LOR niet. Schrijft het LOR voor dat het openbare leven moet worden hersteld 

met eerbiediging van de in het land geldende wetten, het kon niet de bedoeling zijn de 

status-quo te handhaven op basis van fascistische wetgeving, die tot schending van 

fundamentele mensenrechten aanzette. De ontwikkelingen in het internationale recht 

hadden geen gelijke tred gehouden met de komst van een nazi-ideologie en de gevolgen 

voor het openbare leven.11 

De regels legden aan een overwinnaar geen verplichting op om de bevolking van 

hulpgoederen te voorzien. Pas in de Geneefse Conventies van 1949 verplichtten de 

bezettende mogendheid de bevolking van voldoende voedsel en medicijnen te voorzien. Het 

verband tussen het herstel van het openbare leven en de levering van hulpgoederen was 

duidelijk. Civil Affairs ontwikkelde zich daarom tot meer dan de handhaving van rust en orde 

waar het LOR op doelde. De veiligheid van de troepen moest worden gegarandeerd en 

besmettelijke ziekten voorkomen. Dat vereiste maatregelen op militair, politiek, sociaal, 

economisch en juridisch vlak. Het leidde tot de formatie van gespecialiseerde staven om 

bevelhebbers te ontlasten, zodat dezen zich op hun gevechtstaak konden concentreren. 

Civil Affairs werd een langs hiërarchische lijnen gestructureerde militaire organisatie, 

op verschillende niveaus deel uitmakend van hoofdkwartieren en daar verantwoording aan 

afleggend. Dat Civil Affairs aan militairen werd toebedeeld, was niet vanzelfsprekend. Vanuit 
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departementen van algemeen bestuur in Londen en vooral Washington, maar ook vanuit 

civiele organisaties was er weerstand. Weliswaar bestond er in het internationale recht een 

vaag omschreven verplichting, maar de militairen stonden niet te dringen deze taak te 

mogen uitvoeren. Zij wilden zich concentreren op de gevechtstaak en probeerden hun 

bemoeienis met Civil Affairs zo beperkt mogelijk te houden. De weerstanden waren in de 

Verenigde Staten groter dan in het Verenigd Koninkrijk. De Amerikanen waren meer 

geporteerd van civiele instituties om de naoorlogse opbouw ter hand te nemen. Uiteindelijk 

kozen ook de Amerikanen om praktische redenen voor een militair bestuur, nadat tijdens de 

militaire operaties in Noord-Afrika de Amerikaanse departementen en hulporganisaties geen 

kans zagen tot een eensluidende visie te komen. Bovendien domineerde op het strijdtoneel 

het militaire belang en er mocht geen twijfel over bestaan dat de bevelhebber daar de 

touwtjes in handen had.12 

De Civil Affairs-organisatie moest dienstbaar zijn aan wat heette militaire noodzaak. 

Over de hoofdtaak mocht geen misverstand bestaan: ondersteuning van de gevechtstroepen 

en het veilig stellen van de verbindingslijnen. In eerste instantie ging het dan om het 

voorkomen van onrust en ziekten in het achtergebied. Vervolgens moesten maatregelen in 

gang worden gezet om de lokale bestuurders het werk te laten overnemen. Dat had vooral 

praktische kanten: er was te weinig gespecialiseerd personeel om het civiele bestuur over te 

nemen. Zodra taken aan het civiele gezag waren afgestoten, bleef Civil Affairs een rol 

vervullen als liaisonorgaan tussen de militaire staven en het bestuur. Militair gezag was, zo 

beschouwd, vooral een vorm van indirect bestuur.13 

2. De planning 

Bij de planning voor Civil Affairs behoorden vragen over scenario’s die zich in het verloop van 

de oorlog zouden kunnen ontrollen. Hoe lang moesten militairen verantwoordelijk zijn? Wat 

moest de voedselvoorziening inhouden? Welke voorraden moesten daarvoor worden 

aangelegd en hoe moesten die worden verscheept? Wie was verantwoordelijk voor de 

hulpstroom in gebieden waar niet werd gevochten? Er waren grenzen. De geallieerde 

militairen wilden niet betrokken worden bij onderhandelingen met politici of politieke 

groeperingen in pas veroverde gebieden. Een militair bestuur was niet toegesneden om te 

gaan met vraagstukken van politieke aard waarin het militaire belang geen rol speelde.14 
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Van een invasie en opmars viel een voorstelling te maken. Moeilijker was te bepalen 

wat daarna stond te gebeuren. Zou het leven weer zijn normale gang hernemen zodra de 

gevechten waren geluwd? Nog moeilijker was zich voor te stellen wat er zou gebeuren in 

nog niet bevrijde gebieden wanneer de Duitse greep erop verzwakte of ophield te bestaan.15 

Voor de gebieden waar werd gevochten, was duidelijk wie de verantwoordelijkheid droeg. 

Voor gebieden waar niet werd gevochten, bestond aan militaire zijde een zekere angst dat 

de last daar ook op hun schouders kwam. Hoe belangrijk het ook was om om morele, 

politieke of economische redenen het dagelijks leven weer op gang te brengen, dergelijke 

inspanningen konden afbreuk doen aan de eigenlijke taak.16 Het motto was: ‘The Army is not 

a welfare organization. It is a military machine whose mission is to defeat the enemy on the 

field of battle.’ Dat betekende niet dat de militairen geen oog hadden voor sociale stabiliteit 

als voorwaarde voor een succesvol verloop van de militaire operaties, maar ‘that is the 

beginning and the end of our involvement in this business.’17 

De militairen zochten naar wegen de verantwoordelijkheden beperkt te houden en 

bevoegdheden deels of geheel te delegeren aan civiele instanties of regeringen en daarmee 

de administratieve last zo beperkt mogelijk te houden. Aan de andere kant had de ervaring 

in Noord-Afrika geleerd dat een minimale betrokkenheid niet werkte. Als gevechten gaande 

waren, was de verwantschap tussen militaire operaties en Civil Affairs groter dan gedacht, 

maar actieve bemoeienis zou zich moeten beperken zolang daarvoor een operationele 

noodzaak bestond.18 

De Amerikanen kwamen uit op een periode van negentig dagen waarin de militairen 

de verantwoordelijkheid voor Civil Affairs moesten dragen; de Britten op zes maanden.19 Zij 

vonden overdracht aan civiele instanties zodra de militaire omstandigheden dat toelieten, 

niet verstandig. Commandanten achtten mogelijk de situatie niet om de 

verantwoordelijkheid over te dragen, of er bestond simpelweg geen nationale of 

internationale organisatie om aan over te dragen.20 De Amerikanen hadden moeite te 

accepteren militairen langer dan negentig dagen verantwoordelijk te laten zijn, maar de 

Britten wonnen het pleit.21 

De militaire verantwoordelijkheid voor de bevoorrading van hulpgoederen bracht 

vele hoofdbrekens met zich mee. Die verdeling moest zo snel mogelijk weer worden 

overgedragen, maar ‘zo spoedig mogelijk’ bood weinig houvast. Er viel feitelijk nauwelijks 

een termijn te noemen. De militairen zouden zich er eerst van willen vergewissen dat civiele 
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instanties adequaat konden optreden. Ook was duidelijk dat het bijeenbrengen van 

voorraden, ook al werd de behoefte tot een minimum teruggeschroefd, van invloed kon zijn 

op de militaire operaties. Daar kwam het enorme tekort aan vrachtschepen bij, terwijl de 

bereidheid van bevelhebbers om ten koste van hun militaire behoeften scheepsruimte vrij te 

maken, gering zou zijn. Om deze reden wilde de U.S. Army zich distantiëren van 

betrokkenheid bij de wederopbouw. 

Van Amerikaanse civiele zijde werd er echter op gewezen dat dat een te beperkte 

doelstelling was. Als de bevolking moest gaan bijdragen aan de oorlogsinspanning dan was 

het in de Noord-Europese winters gewenst voor kleding en schoeisel te zorgen. Dat gold ook 

consumentenartikelen als potten en pannen en lucifers en middelen om de lokale productie 

weer op gang te brengen. Dat had weinig met het in de watten leggen van de bevolking of 

de wederopbouw te maken. Het droeg bij aan een minimaal niveau van gezondheid en inzet 

voor de oorlog als arbeidskracht. Bovendien hielp het de bevolking weer voor zichzelf te 

zorgen en dat behoorde nog in de periode van het militaire bestuur te beginnen. Het hielp 

om demoralisatie en afhankelijkheid van langduriger hulp te voorkomen. Een niet 

onbelangrijk argument was dat het de behoefte aan vrachtschepen en aanvoer vanuit de 

Verenigde Staten kon verminderen. Wat lokaal aan hulpbronnen beschikbaar was, bleef 

echter een onzekere factor en hing mede af van de vraag of de terugtrekkende Duitse legers 

tot een politiek van de verschroeide aarde overgingen.22 

Wat was minimaal noodzakelijk? Om te kunnen plannen waren gegevens nodig, in de 

eerste plaats voor voedselhulp. De omvang van het dagelijkse rantsoen was aanvankelijk 

gericht op niet veel meer dan het laten overleven van de bevolking. Al spoedig brak het 

besef door dat een ruimere toewijzing van rantsoenen nodig was om onrust en ziekten te 

voorkomen. Het rantsoen werd toen gesteld op 2.000 calorieën, met een aanvulling voor 

personen die zware lichamelijke arbeid verrichtten. 

Voor de Civil Affairs-organisatie was de planning voor de aanvoer van hulpgoederen 

geen sinecure. Het was een nieuwe, specialistische taak, die naast de vertrouwde militaire 

organisatie moesten worden opgezet. Er bestond bij de militairen ook geen kennis de 

behoefte aan hulpgoederen te formuleren. Het militaire bevoorradingssysteem was niet op 

de verwerving en distributie ervan ingesteld. De Britten zagen hulp als een apart 

programma; de Amerikanen als onderdeel van het Army Supply Program. Zij wonnen het 

pleit. Werkgroepen maakten schattingen van wat benodigd was en deze werden in de Brits-
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Amerikaanse Boards in Washington tegen het licht gehouden. Die bepaalden hoe de 

productie ter hand te nemen. Na levering werden de goederen via militaire 

bevoorradingskanalen verscheept en getransporteerd naar plaatsen waar de Civil Affairs-

organisatie de distributie op zich kon nemen. Pas begin 1944 kreeg de behoeftestelling voor 

West-Europa een meer definitieve vorm. Uitgegaan werd van een min of meer gelijktijdige 

bevrijding en verondersteld dat de Duitsers niet zouden overgaan tot een politiek van de 

verschroeide aarde.23 

De Amerikanen schatten dat in het eerste jaar na de invasie in Noord-West Europa 

zes miljoen ton aan goederen nodig zou zijn. Achteraf gezien een opmerkelijk nauwkeurig 

getal. Toen in september 1945 de balans was opgemaakt, was 6.3 miljoen ton aan goederen 

voor civiele doeleinden verscheept. Nederland was hiervan met 1.032.778 ton na Frankrijk 

de grootste ontvanger. Het was geen liefdadigheid. De kosten van de hulp kwamen voor 

rekening van het betreffende land.24 

3. Opleiding en praktijk 

Alle bevoegdheden kwamen samen in de persoon van de militaire bevelhebber. Veel van die 

bevoegdheden werden naar het lagere niveau gedelegeerd en plaatselijke commandanten 

konden aanvullende regels en instructies uitvaardigen. Die hadden een verordenend 

karakter en werden aan de bevolking bekend gesteld in de vorm van een proclamatie. Meer 

algemene proclamaties hadden betrekking op een land of grote gebieden; lokaal sneden 

commandanten maatregelen toe op de situatie ter plekke. Het niet opvolgen van verboden 

was een strafbaar feit. Snel handelen was geboden als militaire noodzaak of 

omstandigheden dat vroegen. Crises moesten dadelijk kunnen worden bezworen en de 

indruk mocht niet ontstaan dat de bevolking in een gezagsvacuüm terechtkwam. Het nieuwe 

bestuur moest van meet af aan kracht uitstralen en orde en rust handhaven. Het stelde 

bijzondere eisen aan de officieren die het militair gezag gingen uitoefenen. Zij moesten snel 

de situatie kunnen overzien en dadelijk op besliste wijze op onverwachte problemen 

reageren en zich voortdurend rekenschap geven van mogelijke nieuwe. De kunst van het 

improviseren was belangrijker dan het volgen van blauwdrukken of het nauwgezet uitvoeren 

van instructies. In voorste lijn moest de Civil Affairs-officier op eigen benen staan, initiatief 

nemen, gezond verstand tonen, kunnen coördineren en zich met elk denkbaar probleem 
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bezig kunnen houden, zonder direct te kunnen terugvallen op hogere staven. Belangrijk was 

ook begrip te hebben voor de troepen die het gevecht voerden.25 

De eerste taak van een Civil Affairs-officier was om zodra een stad was 

binnengetrokken contact te maken met de lokale autoriteiten. Dezen kregen opdracht op 

hun post te blijven en proclamaties aan te plakken die aangaven aan dat er een militair 

bestuur was ingesteld. De lokale bestuurders moesten er van in kennis worden gesteld dat 

zij verantwoordelijk waren voor de lokale distributie en prijscontrole. Verder moesten de 

Civil Affairs-officieren duidelijk maken in welke militaire behoeften moest worden voorzien. 

Daarnaast moesten regelingen worden getroffen om voedselopslagplaatsen, banken, 

krachtstations en openbare voorzieningen te bewaken en te voorkomen dat de eigen 

troepen kerken, kloosters, monumenten en opslagplaatsen gingen betreden.26 

Instructies waren één ding, de praktijk een andere. Na gevechten zag Civil Affairs zich 

geconfronteerd met chaos en plundering en was het eerste probleem ‘bury the dead and 

feed the living’.27 Er was veelal gebrek aan alles: voedsel, water en brandstof en de uitbraak 

van besmettelijke ziekten lag op de loer. Vrijwel elk probleem moest tegelijk worden 

aangepakt, maar met te weinig middelen.28 

De kwaliteit van het Civil Affairs-personeel was eerder in de oorlog soms een punt 

van zorg. Een militaire training van slechts enkele weken was onvoldoende om aansluiting bij 

bestaande militaire praktijk te vinden. Het personeel was van uiteenlopende leeftijd en op 

basis van kennis en vaardigheden gerekruteerd niet op basis van fysieke kwaliteit voor het 

militaire beroep. Sommigen waren hooggeschoold of bezaten bijzondere kwaliteiten, maar 

dat was niet altijd een basis voor succesvol functioneren. Velen kregen een rang die bij een 

functie hoorde, wat niet tot acceptatie bijdroeg van officieren die de rangen hadden moeten 

doorlopen. Bovendien was Civil Affairs in het begin van de oorlog niet altijd een 

geaccepteerde en begrepen zaak. Het leidde ertoe dat meer en meer beroepsofficieren of 

voormalige officieren voor Civil Affairs werden aangetrokken.29 Commandanten deden liever 

zaken met hen dan met een gemilitariseerde ambtenaar. De beroepsmilitair was gewend 

problemen door de ogen van de commandant te zien, kende de weg in de militaire wereld 

en genoot meer vertrouwen. De ervaring leerde dat een parallelle structuur voor Civil Affairs 

slechts bijdroeg aan de aarzeling bij commandanten om het als onderdeel van de militaire 

organisatie te zien. In de nieuwe structuur was het doel maximale integratie in de militaire 

organisatie onder eenhoofdige leiding. Civil Affairs werd volledig geïntegreerd in de staven 
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van de legergroepen, legers en legerkorpsen. Alleen over louter technische zaken mocht 

tussen de Civil Affairs-officieren op de verschillende niveaus contact worden onderhouden. 

Zodra er militaire aspecten aan vast zaten, diende de communicatie via de hoofdkwartieren 

te verlopen.30 

4. De inbedding van Civil Affairs in SHAEF 

Een mijlpaal in de voorbereiding voor de invasie van Noordwest Europa was het opzetten 

van een staf in maart 1943. Zolang er nog geen bevelhebber was aangewezen, droeg deze 

staf de naam van zijn chef-staf: Chief of Staff Supreme Allied Commander (COSSAC). Nadat 

Eisenhower op 17 januari 1944 als Supreme Commander Allied Expeditionary Forces aantrad, 

werd COSSAC Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces (SHAEF).31 De hoofdtaak 

van COSSAC was aanvankelijk de planning voor de terugkeer naar het continent in het geval 

van een Duitse desintegratie onder Russische druk en pas in tweede instantie voor een 

grootschalige aanval, zo vroeg mogelijk in 1944. De Civil Affairs-staf was Brits-Amerikaans, 

andere geallieerden hadden geen deel aan de planning. De Britse Lieutenant-General A.E. 

Grasett, eerder Chief of SHAEF’s European Allied Contact Section en daardoor bekend bij de 

Nederlandse regering gaf er leiding aan.32 Geheimhouding speelde een voorname rol, omdat 

er tussen de regeringen in ballingschap en bezet gebied contact was. Later brak het besef 

door dat achter gesloten deuren en zonder overleg plannen voor de bevrijding van territoir 

van bondgenoten een merkwaardig indruk gaf. Deze regeringen beschikten bovendien over 

de beste informatie en maakten zelf ook plannen voor het herstel van het bestuur en het 

zenden van hulpgoederen. Zij werden echter niet betrokken bij de militaire planning.33 

Het denken over Civil Affairs was er vooral op gericht om de zorgen van de 

commandant over wat er achter het front gebeurde weg te nemen. In Noordwest Europa 

zou ook gewerkt moeten worden met ondergrondse strijdkrachten. Dat leidde eerder tot 

zorg, dan dat het voordelen leek te bieden. Nieuw was ook het opzetten van controles langs 

de landsgrenzen, vooral de Duitse grens. Dat was niet alleen om veiligheidsredenen van 

belang, maar ook om oorlogsmisdadigers de pas te kunnen afsnijden en ongecontroleerde 

vluchtelingenstromen vanuit Centraal Europa te stoppen.34 

SHAEF beschikte lang niet over instructies voor de uitoefening van het militair gezag 

en het herstel van het civiele gezag.35 Pas enkele dagen voor de invasie van Normandië op 6 

juni 1944 kreeg Eisenhower van de Combined Chiefs of Staff, die vanuit Washington leiding 
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aan de oorlogvoering gaven, aanwijzingen voor hulp aan de bevolking. Hij was 

verantwoordelijk voor de voorziening van de eerste levensbehoeften. De distributie mocht 

de operaties en de logistieke steun aan de troepen echter niet in de weg staan.36 Het 

voornaamste doel was onder de bevolking een positieve houding ten opzichte van de 

operaties te bevorderen. De Civil Affairs-detachementen zouden in bevrijd gebied aanwezig 

blijven tot het moment dat de regeringen de taken weer konden overnemen.37 De richtlijnen 

die Eisenhower voor het economisch herstel meekreeg waren eveneens summier: ‘You will 

consult with the Belgian [etc. etc] authorities and render them such cooperation as is 

consistent with the success of military operations in order to enable them to re-establish the 

economy of the country.’38 In zijn directief voor de invasie rekte Eisenhower de richtlijn op 

door te stellen dat wanneer de lokale autoriteiten het gewone leven en het bedrijfsleven 

niet konden herstellen, de Civil Affairs-officieren gemachtigd waren in te grijpen en geheel of 

gedeeltelijk over te nemen, mits dat in lijn was met de geallieerde oorlogsinspanning.39 

Eisenhower hechtte veel waarde aan Civil Affairs. Hij vergeleek het met het nieuwste 

snufje in het militaire arsenaal: de radar en zag Civil Affairs als net zo belangrijk. Wel toonde 

hij zich terughoudend zodra Civil Affairs met een politiek doel in verband werd gebracht. De 

taak van militairen was om de vijand te verslaan en hij verwierp het idee dat Civil Affairs 

nationalistisch getinte doelen moest dienen, waar de regeringen in ballingschap nog wel 

eens het oog op wilden houden. Militairen waren geen politici en Eisenhower zag het als een 

vergissing wanneer zij zich als politicus gingen gedragen.40 Over het doel van Civil Affairs liet 

hij geen twijfel bestaan: ‘although humanitarian in its results, your job is to help win the 

war’. Het Civil Affairs-personeel maakte onderdeel uit van een vechtmachine. Ook 

waarschuwde hij niet te denken dat een commandant ooit in staat zou zijn voldoende 

voorraden en personeel op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. De hoofdmoot van de 

werkzaamheden zag Eisenhower in het achtergebied, zodat alle aandacht van de 

commandanten kon uitgaan naar het front: 

 

You have got to get the rear areas organized – electric lights, roads, and supply – and 
you must keep them working and get them restored as quickly as possible to some 
semblance of peacetime standards, so that they can support to the utmost the 
armies that are fighting at the front. You must take that responsibility for dealing 
with civilian affairs, whether it is restoring public utilities or helping a nursing mother 
who cannot get milk, and if you don’t do your job, the armies will fail.41 
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Nog voor D-Day begon, tekenden de plannen voor ná de invasie zich in grote lijnen af. 12th 

Army Group, onder Lieutenant-General Omar N. Bradley, zou de operaties in Frankrijk en 

België voor zijn rekening nemen, 21st Army Group, onder Field Marshall Sir Bernard 

Montgomery (met Britse en Canadese legers onder bevel) Nederland.42 Naar mate de 

opmars vorderde, waren er voortdurend wijzigingen tussen de vakgrenzen. Nederland zou 

bij de bevrijding met beide legergroepen te maken krijgen, maar voornamelijk met 21st 

Army Group. 

Van begin af delegeerde Montgomery zijn bevoegdheden aan de 

legercommandanten: 2nd British Army en First Canadian Army, die beiden bij de bevrijding 

van Nederland een grote rol speelden. Elk leger had een zelfstandige verantwoordelijkheid 

voor het eigen operatiegebied en daarmee voor Civil Affairs; het voerde een eigen beleid, 

dat tot verschillen in de behartiging van de Nederlandse belangen kon leiden. Wat door het 

ene leger was voorbereid, werd soms door het andere uitgevoerd. Bovendien veranderden 

de operationele omstandigheden en plannen voortdurend. Het was de legercommandanten 

op hun beurt weer toegestaan bevoegdheden aan hun legerkorpscommandanten te 

delegeren, het laagste niveau dat nog over een Civil Affairs-staf beschikte. 

21st Army Groep kende een Civil Affairs-staf van 248 personen, met afdelingen als 

Finance, Legal, Public Safety, Economic en Technical. De lagere Civil Affairs-staven van de 

leger en legerkorpsen vormden hier een afspiegeling van. Daarnaast beschikte 21st Army 

Group over een groot aantal Civil Affairs-detachementen die min of meer zelfstandig konden 

opereren en naar behoefte aan eenheden konden worden toegevoegd. Zo hoopte men 

problemen tijdig te kunnen aanpakken. Naast Civil Affairs-detachementen die met de 

legerkorpsen meetrokken, waren er meer statische detachementen als Provincial Civil Affairs 

Detachments waaraan specialisten voor gezondheidszorg, juridische zaken, financiën, 

bevoorrading, handel en industrie, voedselproductie of noodhulp konden worden 

toegevoegd en detachementen die zich speciaal met de opvang van vluchtelingen 

bezighielden.43 Trokken de voorste echelons verder, dan kon de verantwoordelijkheid voor 

het militaire bestuur van de commandanten van de legerkorpsen overgaan op 

achterblijvende Civil Affairs-detachementen.44 

De bevelhebbers van de legergroepen waren verantwoordelijk voor de aanvoer van 

de voor Civil Affairs benodigde voorraden. Dat was een machinerie op zich, die gescheiden 

werd gehouden van de aanvoer voor militaire doeleinden. Wat de eerste negentig dagen 
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nodig was en in welk tempo dat moest worden aangevoerd, was al vóór de invasie bepaald. 

Afhankelijk van de voortgang van de operaties werd de behoefte bijgesteld. Dat betrof 

vooral voedsel, medische goederen, zeep en dekens. Deze voorraden, grotendeels 

opgeslagen in het Verenigd Koninkrijk, moesten van daaruit worden verscheept, aan land 

gebracht en getransporteerd naar depots, waarna de lokale autoriteiten de eigenlijke 

distributie dienden te verzorgen. 
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2. Nederlandse voorbereidingen voor gezagsherstel: de Bijzondere Staat van 

Beleg 

1. Bureau Bijzondere Aangelegenheden en ministeriële nota’s 

De problemen waar de Nederlandse regering voor stond waren groot en omvangrijk. Om 

geschiedschrijver De Jong aan te halen: ‘Men kan de Nederlandse regering te Londen veel 

verwijten maar niet dat zij zich niet ten volle rekenschap heeft trachten te geven van de 

urgente problemen die bij de bevrijding van Nederland opgelost moesten worden.’1 In niet 

minder dan 72 besluitwetten werden op tal van terreinen regelingen getroffen. Het gros 

ervan zag begin september 1944 het licht toen de geallieerden op het punt stonden voet op 

Nederlandse bodem te zetten.2 

Dat een Nederlandse militaire organisatie het gezag ging uitoefenen was het logische 

gevolg van het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg. (Civil Affairs was toen nog niet in 

beeld.) De komst van dit besluit was een langdurig proces en werd met weinig enthousiasme 

begroet. De grote bevoegdheden die het MG op grond van deze uitzonderingstoestand 

kreeg toegekend, druisten bij vele bewindslieden in tegen het democratische rechtsgevoel. 

Woorden als ‘militaire dictatuur’ vielen. Militair gezag was echter onontkoombaar; stelde 

Nederland dat niet zelf in, dan zouden de geallieerden het wel doen.3 

Verschillende gremia bogen zich in de loop der tijd over het vraagstuk militair gezag: 

het Bureau Bijzondere Aangelegenheden van het ministerie van Defensie, de ‘eerste’ 

Ministeriële Commissie Terugkeer, de Studiegroep voor Reconstructieproblemen en de 

Ministeriële Commissie Terugkeer Nederland. De eerste gedachten over terugkeer die in 

1941 en 1942 werden ontwikkeld, waren nog uiterst vaag. Veel hoop op een snelle 

terugkeer bestond er niet. Duitsland was militair oppermachtig; de Verenigde Staten waren 

nog niet bij de oorlog betrokken. Als er sprake van terugkeer zou zijn, dan was dat omdat 

Duitsland de strijd zou opgeven. Met de mogelijkheid van een ineenstorting van Duitsland 

werd vanaf 1943 serieus rekening gehouden, maar die bleef uit. 

In februari 1941 was bij het departement van Defensie (later opgesplitst in een 

departement van Oorlog en van Marine) op initiatief van minister van Defensie A.Q.H. 

Dijxhoorn een Bureau Bijzondere Aangelegenheden ingericht dat zich met het vraagstuk van 

de militaire voorbereiding voor de terugkeer bezig ging houden.4 Het telde slechts twee 

officieren en maakte een aanvang met een studie naar de wijze waarop een terugkeer naar 
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Nederland kon plaatsvinden, met als doel om tot richtlijnen te komen. Daar kwam weinig 

van terecht. Het bureau was afhankelijk van het fiat van de ministerraad over een aantal 

uitgangspunten en dat stokte. 

De regering had gekozen voor een kleine kring van ministers om zich te beraden over 

de problematiek van de terugkeer. Die bestond begin 1941 uit minister-president en 

minister voor Algemene Oorlogvoering voor het Koninkrijk P.S. Gerbrandy, minister van 

Algemene Zaken H. van Boeyen en Dijxhoorn, ieder met hun eigen opvattingen over 

staatkundige aangelegenheden. Zo stelde Dijxhoorn zich op het standpunt dat de terugkeer 

een militaire aangelegenheid was behorend tot zijn beleidsterrein. Voorafgaande aan de 

komst van de regering was ordeherstel een taak voor een militair gezag en in zijn visie lag 

het voor de hand om een opperbevelhebber van Land- en Zeemacht - in de persoon van de 

minister van Defensie - naar Nederland te dirigeren met in Engeland beschikbare marine- en 

landmachteenheden, eventueel versterkt met Britse strijdkrachten. De regering bleef in 

Dijxhoorns visie in Engeland totdat in Nederland volledige orde heerste. Tot die tijd zou de 

bevelhebber, in casu Dijxhoorn, onder die al in 1940 afgekondigde Staat van Beleg vanuit 

Den Haag het militair gezag uitoefenen. 

Dijxhoorn had voor ogen de beschikbare militairen over de vier grote steden te 

verdelen en het militair gezag daar aan garnizoenscommandanten te delegeren. Verder 

zocht hij aansluiting bij het bestuur zoals dat vóór mei 1940 had gefunctioneerd. De 

maatregelen die Dijxhoorn wilde treffen, hadden de ontmanteling van de NSB ten doel. 

Waar het de bevolking betrof, waren zijn voorstellen nog summier. De regeling voor de 

voedselvoorziening en distributie kon worden voortgezet. Tot de verdere maatregelen 

behoorde het sluiten van de grens met Duitsland om te voorkomen dat levensmiddelen en 

goederen werden uitgevoerd.5 

Kennis van de leefomstandigheden in bezet Nederland was er in Londen begin 1941 

nauwelijks. Veel zicht op de gevolgen van bezetting kon dus niet uit Dijxhoorns nota spreken. 

Nota’s van Van Boeyen en Gerbrandy, waren van een geheel andere orde. Van Boeyen 

schreef een uitvoerige nota over staatkundige hervormingen en ging niet in op de 

problematiek van de terugkeer zelf. Gerbrandy beperkte zich tot opmerkingen over de nota 

van Dijxhoorn. Hij vreesde dat er te weinig troepen waren om de voorgestelde maatregelen 

door te voeren. Verder was de problematiek van de terugkeer naar zijn smaak teveel 

gemilitariseerd en stond het teveel in het teken van de oplossing van het probleem 
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opperbevelhebber.6 Dijxhoorn hield echter aan dat punt vast. Ook in een nota aan de 

ministerraad van mei 1941 wees hij erop dat van terugkeer van de regering alleen sprake 

kon zijn wanneer de ‘militaire overheid’ de situatie beheerste. Dijxhoorn wilde daarom 

alvast een uitspraak over de aanwijzing van een opperbevelhebber, die de voorbereidingen 

ter hand kon nemen.7 

Tot inhoudelijke bespreking en het vastleggen van uitgangspunten ter nadere 

uitwerking van ideeën, kwam het naar aanleiding van de nota’s van Van Boeyen en 

Gerbrandy niet. Dat gold ook de nota van Dijxhoorn. Wilhelmina wees zijn benadering af. ‘De 

terugkeer naar Nederland is een zaak van H.M. de Koningin persoonlijk’, zo zou Gerbrandy 

Dijxhoorn hebben laten weten.8 Wat meespeelde was dat Dijxhoorn teveel wilde terugkeren 

naar de situatie zoals die in mei 1940 had bestaan en zichzelf graag als opperbevelhebber 

zag (hij was kolonel). Een terugkeer naar de vooroorlogse situatie was voor Wilhelmina 

anathema en bovendien wenste zij dat prins Bernhard opperbevelhebber zou worden. Dat 

laatste stuitte weer op bezwaren in de boezem van het kabinet. Bij het herstel van rust en 

orde zou hard moeten worden opgetreden, met alle risico’s van dien en een bestuurlijke 

verantwoordelijkheid voor de prins viel moeilijk met de Grondwet te rijmen.9 

Het Bureau Bijzondere Aangelegenheden verdween na het vertrek van Dijxhoorn in 

juni 1941. Dat had alles te maken met de weinig welkome ideeën die het produceerde, de 

niet zo sterke positie van Dijxhoorn en het geringe vertrouwen dat Koningin Wilhelmina in 

hem stelde.10 

2. Studiegroep voor Reconstructieproblemen 

Ook een in de zomer van 1941 opgerichte ‘Studiegroep voor Reconstructieproblemen’ hield 

zich met naoorlogs vraagstukken van politieke, economische en sociale aard bezig. Ongeveer 

tweehonderd personen, van ambtenaren en ministers tot zakenlieden afkomstig uit de 

Nederlandse gemeenschap in Londen, verdeeld over 24 commissies, bogen zich over wat als 

‘terugkeervraagstukken’ was betiteld.11 

Het programma van de studiegroep bestond uit vier hoofdmoten: vraagstukken van 

indirect belang voor Nederland bij het sluiten van een vrede, vredesregelingen direct van 

belang en internationale en nationale vraagstukken na de oorlog. Een comité coördineerde 

het werk van de verschillende commissies en bracht de rapporten ter kennis van de 

regering.12 In de context van deze studie is het werk van de commissie IVa die zich met 
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nationale vraagstukken na de oorlog bezig hield van belang. Deze commissie stond eerst 

onder voorzitterschap van vice-admiraal J.Th. Furstner, en zijn aanwijzing tot minister van 

Marine leidde kolonel der mariniers M.R. de Bruyne de tweewekelijkse beraadslagingen. 

Belangrijke onderwerpen waren het staatsnoodrecht en de berechting van landverraders. Bij 

het staatsnoodrecht ging het om herziening van de Oorlogswet van 1899, die de staat van 

beleg en oorlog regelde, en de vraag of in bevrijd Nederland de staat van beleg of de lichtere 

staat van oorlog van kracht moest zijn. Een bijkomende vraag was of door de Duitsers 

ingevoerde maatregelen tijdelijk gehandhaafd moesten blijven.13 

Op 19 april 1940 was voor Nederland de staat van beleg uitgeroepen. Dat gaf de 

bevelhebber en commandanten die met het militair gezag waren belast grote 

bevoegdheden. Zij konden maatregelen uitvaardigen zonder overleg met de burgerlijke 

autoriteiten. Bij de staat van oorlog was dat wel voorgeschreven. Daar wrong voor de 

commissie IVa de schoen. In veel gevallen zou het civiele gezag niet betrouwbaar zijn en 

moesten daartegen maatregelen worden genomen. Furstner achtte bovendien de 

bevoegdheden die de opperbevelhebber krachtens de Oorlogswet bezat onvoldoende. Al 

tijdens de Eerste Wereldoorlog was opgemerkt dat de wet niet aan de eisen van de praktijk 

voldeed, maar tot een wijziging was het nooit gekomen. Omdat de bevoegdheden zich 

concentreerden rond het begrip ‘uit- of inwendige veiligheid’ sloot dat bemoeienis met 

economische aangelegenheden uit.14 

De meningen waren verdeeld. Tegenover de mening dat na afloop van de militaire 

operaties de regering weer zo snel mogelijk behoorde te functioneren, stond de mening dat 

de ervaring juist had geleerd dat een militair gezag sneller maatregelen kon treffen dan het 

burgerlijk gezag. Furstner wilde daarom alle uitvoerende macht in handen van een niet-

politieke opperbevelhebber leggen. Hij ging ervan uit dat in een nieuwe regering personen 

uit bezet gebied moesten worden opgenomen, maar die zouden zich wel eens te veel op het 

nastreven van politieke doelen kunnen richten. Voor anderen kwamen de ideeën van 

Furstner neer op een militaire dictatuur. Furstner had echter nog een argument. Hij achtte 

het van politiek belang dat een bevrijding, ook al moest die door geallieerde troepen 

geschieden, onder Nederlandse leiding zou plaatsvinden. Hij hoopte dat de geallieerde 

oorlogsleiding een Nederlandse bevelhebber als sectorcommandant voor Nederland wilde 

aanvaarden. Aanderen geloofden niet dat een operationele commandant, die 

verantwoording schuldig was aan de geallieerde oorlogsleiding, dezelfde persoon kon zijn 
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die de Nederlandse Oorlogswet uitvoerde en daarmee verantwoording verschuldigd was aan 

de Nederlandse regering.15 

Duidelijk was dat de commissie op de tast haar weg zocht. Veel concrete voorbeelden 

over het functioneren van een militair gezag waren niet voorhanden. Daarvoor was het te 

vroeg en de eigen ervaring strekte niet verder dan de neutrale positie tijdens de Eerste 

Wereldoorlog en de meidagen van 1940. De commissie onderschreef dat een krachtig 

militair gezag nodig was, ook omdat rekening moest worden gehouden met een mogelijke 

stapsgewijze bevrijding van Nederland en het opruimen van achtergebleven verzetshaarden. 

Tevens verwachtte zij een lange periode van geallieerde bezetting tussen het moment van 

Duitse overgave en het herstel van het Nederlandse gezag. Daardoor was het van belang 

reeds dadelijk het overleg met geallieerde regeringen in handen te leggen van een 

Nederlandse opperbevelhebber, die op Nederlands grondgebied de Oorlogswet ging 

toepassen.16 Wachtte de regering tot het tijdstip van terugkeer was aangebroken dan zou 

men onherroepelijk te laat zijn.17 

Meer dan een half jaar later, in augustus 1942, achtte de commissie IVa het opnieuw 

noodzakelijk dat de regering zo spoedig mogelijk met de bondgenoten ging overleggen over 

de terugkeer van een Nederlands bestuur. Een eerste eis was goede samenwerking tussen 

de Nederlandse en geallieerde militaire autoriteiten en toekenning van bevoegdheden op 

basis van de eigen wetgeving. Dat was zowel in het belang van de militaire operaties als ‘het 

welbegrepen Nederlands belang. . . . Hierdoor alleen kan worden voorkomen, dat de 

geallieerde leiding in een positie zou kunnen komen, waarbij de krijgsnood haar zou 

gebieden onze Soevereine rechten feitelijk te negeren.’ Gebrek aan machtsmiddelen hoefde 

niet te betekenen dat soevereine rechten niet konden worden uitgeoefend. Mocht blijken 

dat de geallieerden geen principieel verschil zouden maken tussen ‘bevrijd gebied’ en ‘bezet 

vijandelijk gebied’ dan zou de regering daar met kracht op moeten wijzen.18 

Met deze vermaning aan de regering kwam er een einde aan de beraadslagingen 

over het onderwerp militair gezag in de Commissie IVa. Verdere vergaderingen waren vooral 

aan het bewind in overgangstijd en de berechting van landverraders gewijd; zij bleven door 

gebrek aan kennis van de toestand in bezet gebied tamelijk vruchteloos. Dat leidde tot het 

inzicht dat het voor de eerste dagen na de bevrijding vrijwel onmogelijk was een regeling uit 

te stippelen. Het werd zelfs ongewenst geacht een regeling voor het civiele bestuur in de 

eerste periode na de bevrijding vast te stellen. Het beleid van het militair gezag, en de 



36 

 

middelen die dat gezag ten dienste stonden, zouden doorslaggevend voor de beheersing van 

de situatie zijn.19 

Een vraag die nog wel speelde, was aan wie dat militair gezag verantwoordelijk moest 

zijn: de minister-president, de minister van Oorlog of de regering?20 Artikel 195 van de 

Grondwet, dat voorzag in de staat van oorlog en beleg, regelde niet aan wie de 

opperbevelhebber verantwoordelijk was. Stond de regering ook onder het militair gezag? 

Dat ging wel heel ver. Voor de hand lag verantwoordelijkheid aan de regering. Voor zijn 

krijgsbeleid was de opperbevelhebber dat ook. Evenzo rees de vraag of de 

opperbevelhebber andere bevoegdheden konden worden toegekend dan expliciet 

genoemd. Voor een behoorlijke taakuitvoering leek dat niet op voorhand te moeten worden 

uitgesloten, mits dat geschiedde onder verantwoordelijkheid van de regering.21 Voor 

‘ontijdig, onnodig of ondoelmatig bevoegdheidsgebruik’ door militairen hoefde geen angst 

te bestaan, zo meende de Commissie IVa. Buiten de commissie waren anderen daar nog niet 

zo zeker van.22 

In algemene zin was de Grondwet uitgangspunt voor het handelen van de 

Nederlandse regering in Londen, maar de commissie vroeg zich af of de Grondwet niet 

ondergeschikt moest zijn aan de vraag welke maatregelen gewenst of nodig waren. De eisen 

van de praktijk konden zich wel eens slecht verhouden met verouderde regels en er moest 

een beroep op ‘nood’ moeten kunnen worden gedaan. Dat gold vooral de Oorlogswet 

waarvan het bezwaar was dat het geen delegatie van bevoegdheid toestond en geen 

verordenende bevoegdheden aan het militair gezag toekende. Voor handhaving van de orde 

in pas bevrijd gebied moesten regelgevende bevoegdheden bestaan. Oplossingen zag de 

Commissie IVa in het buiten werking stellen van de Oorlogswet en deze te vervangen door 

een besluit van wet regelende de uitoefening van het militair gezag. Een andere 

mogelijkheid was vernieuwing van de Oorlogswet. Alhoewel het eerste de voorkeur had, 

kwam de commissie op het tweede uit.23 Op de achtergrond speelde de vraag of zonder 

medewerking van de Staten-Generaal de wet wel kon worden gewijzigd en of besluiten 

daarom slechts Koninklijke Besluiten of Algemene Maatregelen van Bestuur konden zijn.24 

De Commissie IVa sloot in mei 1942 haar beraadslagingen af met concrete 

voorstellen tot aanpassing van de bestaande wetgeving.25 Daar bleef het bij. Inmiddels hield 

een ambtelijke commissie zich met de herziening van de Oorlogswet bezig. 
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3. De ministeriële Commissie Terugkeer 

In augustus 1941 pakte een nieuw ingestelde ministeriële Commissie Terugkeer de draad op 

die na de afwijzing van de gedachten van Dijxhoorn was losgelaten. Aan de instelling ervan 

lag geen formeel besluit ten grondslag. Er was ook geen taakomschrijving. Een voorstel voor 

‘de voorbereiding van de vrijmaking van het moederland’ was vervat in een brief van 

Gerbrandy van 10 juli 1941 over de hervorming van zijn kabinet. Gerbrandy sprak van een 

commissie van vier meest betrokken bewindslieden, die zaken aan de orde moest stellen als 

de militaire en staatkundige organisatie, de ‘overgangstoestand’, de zuivering van de politie, 

de berechting van verraders, de afzetting van ongewenste ambtenaren en de organisatie van 

een snel en krachtige werkende staatsdienst. Militaire zaken werden in handen gelegd van 

de minister van Marine. Samen met zijn ambtgenoten van Justitie, Algemene Zaken, Oorlog 

en Economische Zaken moesten zij deze zaken ‘tot in détails’ uitwerken. Zij zouden worden 

gerapporteerd aan Koningin Wilhelmina,‘die bij de terugkeer het middelpunt vormt’.26 

Van het voornemen om zich over de technische aspecten van de terugkeer te buigen, 

kwam niet veel terecht. De commissie hield zich gaandeweg steeds meer bezig met 

ellenlange beschouwingen over staatkundige aangelegenheden, zonder dat dit tot 

besluitvorming leidde. Getuige de verzuchting van minister van Waterstaat J.W. Albarda, 

was het de leden van de commissie kennelijk niet duidelijk meer waaruit hun 

werkzaamheden moesten bestaan. De oorspronkelijke bedoeling was volgens Albarda 

geweest alleen militaire, administratieve en ‘politicaire’ vraagstukken te behandelen en niet 

het beraadslagen over staatkundige vraagstukken. Die bleven echter een voornaam punt op 

de agenda.27 

Bij de behandeling van de vele terugkeervraagstukken kwam coördinatie maar 

moeilijk tot stand. Niet alleen de al genoemde Studiegroep voor Reconstructieproblemen en 

de Ministeriële Commissie Terugkeer hielden zich met deze onderwerpen bezig, er 

bestonden ook nog een Coördinatie Commissie voor de Oorlogvoering, een Commissie 

Rechtsherstel, een ministeriële Reconstructie Commissie en een ambtelijke Reconstructie 

Commissie. Daarnaast hielden ook departementen zich buiten het zicht van de Commissie 

Terugkeer met terugkeervraagstukken bezig. Veel werk werd dubbel en meer dan dubbel 

gedaan en veel van de uitkomsten werden niet of onvoldoende benut.28 
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De regeling voor de Bijzondere Staat van Beleg was niet de enige waaraan werd 

gewerkt. Wel was de herziening van de staat van oorlog en beleg, op basis van een ontwerp 

van Furstner één van de hoofdpunten van het werk van de Ministeriële Commissie.29 Al 

spoedig lag er een redelijk omlijnd voorstel dat niet langer onderscheid maakte tussen de 

staat van oorlog en de staat van beleg. Aan de mogelijkheid tot afkondiging van de staat van 

oorlog als overgang naar de staat van beleg bestond bij de bevrijding geen behoefte. Er 

traden tegenstelling tussen Furstner, die onbeperkte bevoegdheden voor de bevelhebber 

wilde, en minister van Justitie J.R.M. van Angeren, die de bevoegdheden beperkt wilde 

houden, aan het licht. Ook minister van Oorlog O.C.A. van Lidth de Jeude helde over naar 

beperkte bevoegdheden.30 Furstners argument was dat er bij terugkeer ‘veel 

onaangenaams’ moest gebeuren en het wellicht het beste was militairen de blaam te laten 

treffen. De militairen moesten wel over grote bevoegdheden beschikken, anders zouden de 

Britten die tot zich trekken. Voor Gerbrandy betekende dit de instelling van een militaire 

dictatuur. Militairen – uitzonderingen daargelaten – hadden niet de flauwste notie van 

bestuurstaken. Zij waren geschikt om de orde te handhaven, maar niet om te besturen. Er 

werd een subcommissie onder voormalig minister Dijxhoorn met als leden Van Angeren en 

vertegenwoordigers van Marine en Binnenlandse Zaken aan het werk gezet om het 

probleem nader onder de loep te nemen.31 

Dijxhoorn vertrok echter al spoedig naar Washington als regeringsvertegenwoordiger 

bij de Combined Chiefs of Staff. Van Angeren en luitenant-kolonel G.J. Sas trokken daarna de 

kar.32 Van Angeren ging aan de slag met een ontwerp voor een Koninklijk Besluit voor de 

Bijzondere Staat van Beleg op basis van de voorstellen van de departementen van Marine, 

Oorlog en de ‘Studiegroep voor Reconstructieproblemen’. De vraag bleef in hoeverre kon 

worden bewerkstelligd dat gezag in Nederlandse handen te krijgen? Elke gedachte dat dat 

door anderen dan Nederlandse militairen werd uitgeoefend, diende te worden verworpen. 

Gerbrandy was het daar van harte mee eens. Een Duitse bezetting mocht niet door een 

geallieerde worden vervangen. Ook Furstner en Van Lidth waren het daar mee eens, maar 

wezen erop dat dit in de praktijk tot problemen kon leiden wanneer Nederland niet zelf over 

een militair gezagsapparaat beschikte. 

Er ontwikkelde zich vervolgens een discussie of de in opleiding zijnde liaisonofficieren 

voor het onderhouden van contact met de geallieerde legers met het militair gezag konden 

worden belast. De mening was negatief. De regering beschikte wel over officieren van 
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hogere rang die geschikt waren om in provincies en grotere steden het militair gezag uit te 

oefenen. Dat paste in de gedachte van een opperbevelhebber van Land- en Zeemacht die 

achter het front het militair gezag ging uitoefenen. Van Lidth kreeg opdracht om met steun 

van De Bruyne en Sas met de meeste spoed voor Gerbrandy een schema voor een militair 

gezag te maken.33 

De haast van Gerbrandy en een beslissing over de Bijzondere Staat van Beleg 

verdroegen elkaar slecht. Het leidde niet tot eensgezindheid onder de leden van het kabinet. 

Integendeel, het dreef hen uit elkaar. Daarnaast was er de Koningin, die vond dat menig 

minister naoorlogse zaken onvoldoende voortvarend behartigde, terwijl Gerbrandy 

probeerde de minder capabele leden van zijn kabinet de hand boven het hoofd te houden. 

Hij moest daarbij laveren tussen eisen en klachten van zijn ambtgenoten over het optreden 

van de vorstin en haar klachten over bewindspersonen, wat zijn positie een weinig 

benijdenswaardige maakte.34 

Verschillende ministers vroegen bij de komst van een militair gezag aandacht voor 

hun beleidsterrein. Van Angeren wilde voor de ‘politiaire herovering van Nederland’ 

liaisonfunctionarissen meesturen. Het civiele gezag moest de handhaving van de openbare 

orde zo snel mogelijk ter hand nemen, evenals de zuivering van de politie. Voor dat doel 

wilde hij onder de staat van beleg dezelfde bevoegdheden als het militair gezag.35 De 

wensen van minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, de maar kort in functie zijnde 

P.M.L. Steenberghe, waren bescheidener. Hij achtte het een economisch belang dat een 

krachtig centraal gezag kon voorkomen dat er ‘ongewenste dingen’ gebeurden. Binnen 

enkele uren nadat Den Haag niet meer in handen van de vijand was, moest contact kunnen 

plaatsvinden tussen het departement in Den Haag en de minister in Londen. Daartoe moest 

een ambtenaar zich bij de geallieerde strijdkrachten bevinden die Den Haag binnentrokken. 

Steenberghe realiseerde zich dat het gewenst hem in uniform te steken.36 

Minister van Waterstaat Albarda verwees het voorstel voor de Bijzondere Staat van 

Beleg in de meest afkeurende termen naar de vuilnisbak. Weliswaar achtte hij een 

kortdurende staat van beleg zolang gevechten plaatsvonden onvermijdelijk, maar zodra het 

wettig gezag was hersteld, was een militair gezag ‘onduldbaar’. Het besluit schiep een ‘een 

vrijwel onbeperkte militaire heerschappij over het burgerlijk leven’ en bood geen 

waarborgen dat die zou worden beëindigd zodra het wettig gezag was hersteld. Voor het 

burgerlijk gezag was geen plaats ingeruimd. Waar Albarda zich ook tegen verzette was 
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censuur zonder beperking. Openbare vergaderingen waren ook al afhankelijk van een 

vergunning. Zo zou het militair gezag in staat zijn de bevolking een volledig stilzwijgen op te 

leggen.37 

Op 4 november 1942 stelde Gerbrandy Koningin Wilhelmina op de hoogte van de 

stand van zaken. De vorstin kreeg voorgespiegeld dat de regeling binnen zeer korte tijd 

gereed zou zijn.38 Behandeling in de ministerraad moest echter nog plaatsvinden. Bij die 

gelegenheid hield Van Angeren de raad voor dat er in de Verenigde Staten aan werd 

getwijfeld of het voor Nederland mogelijk zou zijn opnieuw een rechtsstaat te scheppen; 

daarom werden reeds Amerikaanse officieren opgeleid voor bestuurstaken. Nederland 

mocht niet afhankelijk worden van vreemde commandanten. Van Angeren wees er verder 

op dat de Commissie Terugkeer van mening was dat de staat van beleg van korte duur zou 

zijn. De indruk moest dan niet worden gewekt dat dat anders zou kunnen zijn. Ook Van Lidth 

stelde zich voor dat na het wegtrekken van de Duitsers de staat van beleg geleidelijk aan kon 

worden opgeheven. 

Een punt van discussie was wanneer het besluit af te kondigen. Minister van Sociale 

Zaken J. van den Tempel en minister van Koloniën H. van Mook vonden het beter het 

ontwerp voorlopig te laten rusten. Van Angeren meende dat als er tegen de regeling geen 

bezwaar bestond, het alvast vastgesteld kon worden. Van Lidth steunde hem hierin. Als de 

oude staat van beleg niet kon worden gehandhaafd, dan was het goed naar de nieuwe 

buitengewone staat van beleg te kunnen verwijzen. Albarda wilde Van Angeren niet volgen. 

Wat hem bleef tegenstaan was dat het ontwerp een ‘onbeperkt, militair gezag’ bracht 

waarin voor het lokale bestuur geen plaats was. Hij wilde het amenderen.39 Dat leidde 

slechts tot enkele redactionele wijzigingen. De ministerraad keurde het concept Koninklijk 

Besluit in zijn vergadering van 10 november 1942 goed. Na tekening door de Koningin zou 

het niet worden gepubliceerd. Alleen de bondgenoten zou de inhoud worden meegedeeld. 

Een besluit dat verstrekkende gevolgen zou hebben, omdat de regeling daardoor in bezet 

gebied onbekend bleef. 

De toelichting bij het besluit gaf aan dat geallieerde troepen als eerste in Nederland 

aanwezig zouden zijn en dan niet kon worden overgegaan tot herstel van het burgerlijk 

gezag. Nederland ontbeerde de middelen om de orde te handhaven en het transport weer 

op gang te brengen. ‘Het eerste stadium na de bezetting heeft dus vanzelf een militair 

karakter’. Tezelfdertijd was het onaanvaardbaar het nemen van administratieve 
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maatregelen aan de geallieerde militaire autoriteiten over te laten. Ten opzichte van de 

bevolking was dat psychologisch ongewenst. Het was ook ongewenst dat zuivering en 

berechting, vernieuwing van het ambtelijk apparaat en regelingen op sociaal en economisch 

gebied op zich zouden laten wachten. In ieder geval was duidelijk dat zolang een 

betrouwbaar overheidsapparaat ontbrak, een Nederlands militair gezag voor grotere 

moeilijkheden kwam te staan dan bij de uitoefening van de Staat van Beleg in 1940.40 

Gerbrandy stelde nog de vraag of het conceptbesluit naar de Raad van Advies – de 

Londense Raad van State - moest worden gezonden. Van Angeren achtte dat niet nodig, 

want het besluit betrof een militaire aangelegenheid en die waren uitdrukkelijk van advies 

uitgesloten. Gerbrandy vreesde echter dat de Raad zou klagen als het buiten zo’n belangrijke 

zaak werd gehouden. Ook Van Lidth meende dat men klemmende bezwaren moest hebben 

de Raad hier buiten te laten en mocht Koningin Wilhelmina bezwaren tegen het ontwerp 

maken, dan was een gunstig advies van de Raad welkom. Minister van Handel, Nijverheid en 

Landbouw P. Kerstens voerde een ander argument aan: de ‘verdeeldheid van mening over 

een militaire dictatuur’ had aanleiding tot gesprekken over een kabinetscrisis gegeven en 

toezending kon de Raad alvast over de achtergrond daarvan inlichten.41 

4. Kapers op de kust? 

Begin december 1942 wakkerde het artikel in The Sunday Times ‘U.S.A. preparing for 

transition to Peace’, met gegevens over de School of Military Government en onderricht in 

de administratie en wetgeving voor het bestuur in bevrijde gebieden, andermaal de vrees 

voor een Amerikaans militair bestuur aan. Die gedachte werd versterkt toen de Amerikaanse 

ambassade in Londen Nederlandse Staatsbladen verzamelde. De Amerikaanse ambassadeur 

bij de regeringen in ballingschap, Anthony J. Drexel Biddle Jr, had doen uitkomen dat de 

opleidingen in eerste instantie waren bedoeld voor Frankrijk, maar een militair bestuur voor 

Nederland en Noorwegen niet uitgesloten. Om dat te voorkomen spoorde Van Angeren de 

Noren aan duidelijk te maken wat zij op dit terrein deden.42 

Enkele maanden later werd de verontrusting over de Amerikaanse voornemens nog 

groter. De vraag was of de bondgenoten de uitvoering van de maatregelen die de regering 

voorbereidde niet zouden verhinderen, terwijl het hier toch een ‘zuiver Nederlandse 

aangelegenheid’ betrof. Met de Britten werden geen problemen verwacht, daar zou men het 

wel mee ‘kunnen rooien’, maar met de Amerikanen was het anders gesteld. Zij leken het niet 
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als vanzelfsprekend te zien dat koningin en regering naar Nederland terugkeerden. Zij 

schenen eerst te willen afwachten hoe de bevolking reageerde. Nog nergens was echter 

gebleken dat de Amerikanen onderzoek deden naar de wenselijkheid van de terugkeer van 

de regering, maar de Nederlandse vrees werd er niet minder om. Gewezen werd op de 

voorbereidingen bij de School of Military Government en de opleiding van 

burgerspecialisten. De druppel die de emmer deed overlopen, was dat in Washington een 

Amerikaanse kolonel om opgave van Nederlanders vroeg die na de bevrijding een hoge 

bestuursfunctie konden bekleden.43 

De vraag was of diplomatieke stappen moesten worden ondernomen. Gerbrandy had 

die echter niet in de zin, maar deze informatie bracht hem er wel toe een Engelse vertaling 

van het besluit op de Staat van Beleg aan de Nederlandse ambassadeur in Washington aan 

te bieden. (Eerder al had Van Lidth een exemplaar aan de Britse Secretary of State for War 

aangeboden.44) Dat bood de mogelijkheid de Combined Chiefs of Staff en de Amerikaanse 

militaire autoriteiten ervan te doordringen dat Nederland al regelingen voor een militair 

gezag had ontworpen. Van de Nederlandse vertegenwoordigers was al het advies gekomen 

besprekingen met de Britse en Amerikaanse regeringen te openen over de rol van hun 

strijdkrachten in Nederland.45 

Gerbrandy wilde de Amerikanen ervan overtuigen dat Nederland maatregelen had 

getroffen om direct bij de bevrijding in de handhaving van rust en orde en een bestuur te 

voorzien. Er zou alleen een beroep op Amerikaanse of Britse strijdkrachten moeten worden 

gedaan als Nederland niet zelf over voldoende troepen. kon beschikken. Over de vraag wie 

het bevel over die troepen moest voeren, zweeg Gerbrandy.46 

Volgens prins Bernhard was er weinig reden tot ongerustheid. Hij had General 

George Marshall, de U.S. Army Chief-of-Staff, gesproken en die had hem verzekerd dat het 

niet de bedoeling was dat geallieerde militairen zich vergaand met 

bestuursaangelegenheden zouden gaan bemoeien. De opleiding voor bestuursfuncties had 

slechts ten doel om het militaire bestuur in militaire handen te houden en niet weer van het 

State Department afhankelijk te laten zijn, zoals in Noord-Afrika het geval was geweest.47 

Minister van Koloniën Van Mook wees erop dat hem van Britse zijde was gevraagd of 

hij een organisatie kon opzetten voor bestuurstaken, omdat spoedig de bevrijding van de 

eerste delen van Nederlands-Indië kon worden verwacht. Als er geen Nederlandse 

bestuursambtenaren kwamen, dan viel een Engels tussenbestuur te vrezen. Admiral Louis 
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Mountbatten, in wiens bevelsgebied Sumatra lag, had als waarschuwing gegeven: ‘I am not 

going to wait for them’. Ook General G. Marshall, de chef-staf van het Amerikaanse leger, 

had erop aangedrongen taken op zich te nemen.48 De regering leek dus op de juiste weg. 

5. De Buitengewone Raad van Advies en de verhouding tot de geallieerden 

Nadat de regeling voor de Bijzondere Staat van Beleg de ministerraad had gepasseerd, boog 

de Buitengewone Raad van Advies er zich alsnog over. De Raad bracht eind april 1943 een in 

algemene termen vervat advies uit. Maatregelen behoorden beperkt te blijven tot een korte 

overgangsperiode, maar die moesten dan wel voorzien in een krachtige gezagshandhaving 

en volledige bevoegdheden. Verder was de raad van mening dat zo mogelijk vanaf de eerste 

dag van de bevrijding van een deel van het Nederlandse territoir een of meer vanuit Londen 

overgekomen ministers met door de Koningin aan te wijzen personen uit bezet gebied, de 

regering moest gaan vormen en het gezag in Nederland uitoefenen. De raad meende dat - 

naast het militair gezag – dadelijk een burgerlijk bestuursapparaat nodig was. Dat vloeide 

voort uit de beperking van de taak van het militair gezag: handhaving of herstel van de 

veiligheid van de staat. Verder merkte de Raad op dat het conceptbesluit niet voorzag in de 

mogelijkheid tot het geven van aanwijzingen aan het militair gezag en geen bepalingen 

kende omtrent de verhouding tot het burgerlijk gezag en dat niets was bepaald over de 

verhouding tot de geallieerden.49 

Op zich sneden de opmerkingen hout, maar wat ontbrak was een beschouwing over 

de uitleg van de bepalingen van het LOR en hoe de geallieerden het militair gezag gingen 

uitoefenen. In hoeverre zouden de geallieerden zich laten leiden door een Londens 

wetsbesluit? Duidelijk was dat Nederland niet over machtsmiddelen beschikte. Alles wat de 

Landmacht bijeen kon schrapen, was niet meer dan 3.300 man. De Marine beschikte met 

7.100 man over meer mankracht, maar die was over de hele wereld uitgezwermd.50 

Weliswaar had de regering plannen goedgekeurd om tot een Ordedienst (OD) van 10.000 

man te komen om de orde te handhaven, maar veel geloof bestond daarin niet.51 

De verhouding tussen de geallieerden en het Nederlandse militaire gezag kreeg in 

mei 1943 meer aandacht. Het wetsbesluit bepaalde dat zodra gebied door de vijand was 

ontruimd daar de Bijzondere Staat van Beleg ging gelden. Minister van Buitenlandse Zaken 

E.N. van Kleffens achtte het raadzaam te vragen welke voorwaarden de Britten hanteerden, 

wilde een gebied als ontruimd worden gezien. Ook wilde hij weten wat onder 
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‘operatiegebied’ moest worden verstaan. Daar zou de Nederlandse staat van beleg voorlopig 

niet in werking kunnen treden. Nederlandse functionarissen zouden hoogstens als adviseur 

kunnen optreden, zonder de bij wet toegekende bevoegdheden te kunnen toepassen.52 

Minister van Justitie Van Angeren wees erop dat de Nederlandse soevereiniteit door 

de Duitse bezetting onaangetast was gebleven. Dat maakte het noodzakelijk aan de 

uitoefening van een geallieerd gezag ‘juridische grond te verlenen door een concessie van de 

Nederlandse Regering, welke naar de heersende leer zoowel stilzwijgend als expressis verbis 

kan worden gegeven’. De regering kon geallieerde commandanten ruime bevoegdheden 

verlenen, maar de afbakening van die bevoegdheden zou bij voorkeur in een verdrag of 

Nederlandse wet moeten worden vastgelegd. Dat gold ook de Nederlandse bevoegdheden 

ten opzichte van Britse militairen in Nederland en de bevoegdheden van Britse 

commandanten ten aanzien van de bevolking (over Amerikaanse sprak Van Angeren niet). 

Ook tegen geallieerde rechtspraak ten aanzien Nederlanders maakte Van Angeren bezwaar. 

Voor de berechting van strafbare feiten waren voldoende maatregelen voorbereid.53 

Een van die maatregelen was de vervolging van oorlogsmisdadigers. Van Lidth 

meende dat het MG na de bevrijding onmiddellijk de grenzen moest sluiten voor Duitse 

militairen die van oorlogsmisdaden werden verdacht of van ‘vergrijpen tegen Nederlandse 

rechtsgoederen’. Van Angeren zag dat als onuitvoerbaar. Bewijs viel moeilijk te leveren en 

als er gerede verdenking bestond, boden bepalingen ten aanzien van vreemdelingen 

voldoende ruimte om op te treden. Bovendien was te verwachten dat een 

wapenstilstandsovereenkomst bepalingen ging bevatten voor de uitlevering van 

verdachten.54 

De Commissie Terugkeer werkte ook aan het juridisch kader waarbinnen het MG zou 

moeten optreden. De ministerraad keurde een besluit goed dat het MG wetten en algemene 

maatregelen van bestuur kon wijzigen of vervangen door andere bepalingen. Wetten die 

zich daartoe niet leenden konden voor drie weken niet van toepassing worden verklaard. 

Ook kwam er een regeling die termijn te verlengen. De wetten waar het om ging waren 

nauwkeurig omschreven.55 Van Angeren achtte het ook gewenst dat de Londense 

herstelwetgeving niet onaantastbaar was voor het MG. Alle besluiten waren op 

veronderstellingen gebaseerd en het mocht niet zo zijn het MG ‘te bezwaren met de 

onveranderlijkheid van wettelijke bepalingen’ die niet aansloten bij de toestand die in 

Nederland zou worden aangetroffen.56 
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In die periode ontstond ook het besef dat sommige Terugkeerbesluiten tweeslachtig 

waren. Zo waren het MG, departementen, burgerlijk gezag en de minister van Justitie 

gelijktijdig verordende bevoegdheden toegekend, zij het slechts in overleg met het MG. 

Naast het MG had ook de minister van Justitie de bevoegdheid beschikkingen uit te 

vaardigen ter handhaving van de openbare orde en rust. Moest er niet een duidelijker 

situatie tegenover het publiek worden geschapen door alle rechtsvoorschriften van één 

instantie te doen uitgaan, bijvoorbeeld het MG. Juist in de eerste roerige weken was het van 

het grootste belang dat niet alleen het publiek, maar ook de gezagsdragers wisten wie het 

gezag in handen had.57 De Commissie Terugkeer beraadslaagde hier niet meer over. Enkele 

maanden later keerde wel de verhouding tussen regering en MG terug op de agenda. 

6. Verschillen van inzicht en wijzigingen in het ontwerpbesluit op de Bijzondere Staat van 

Beleg 

Eind juli 1943 stelde Gerbrandy vast dat niet bij alle ministers een duidelijk beeld bestond 

van de scheiding van bevoegdheden tussen MG en regering onder de Bijzondere Staat van 

Beleg. Kruls raadde Van Lidth aan duidelijk te maken dat het MG op instructie van de 

regering handelde. Niemand kon weten welke toestand in bevrijd gebied zou worden 

aangetroffen. Hierdoor konden slechts algemene kaders worden aangegeven.58 Minister van 

Sociale Zaken Van den Tempel wilde de moeizaam bevochten regeling opnieuw in de 

ministerraad ter sprake brengen.59 Zaken over militair gezag werden maar bedisseld in de 

Commissie Terugkeer, dat was niet constitutioneel. Van den Tempel zag trouwens niets in de 

opzet van het MG en noemde het fout. De regering moest zo spoedig mogelijk naar 

Nederland terugkeren en zij was de enig verantwoordelijke instantie voor de uitoefening van 

het gezag.60 

Het leidde tot een nieuwe discussie waarin de verhouding tussen regering en het MG 

de boventoon voerde. De angst was dat het MG de regering boven het hoofd kon groeien. 

Wat meespeelde was de onvoorspelbare houding van de Koningin. Zij zou wel eens kunnen 

denken dat wanneer over een competent en krachtig MG werd beschikt er geen regering 

meer nodig was en zij de zaken met het MG af kon. Maar moest wantrouwen tegen de 

Koningin leiden tot een zwak MG?, zo vroeg Van Lidth zich af. De regering stelde zelf vast 

welke bevoegdheden zij wilde delegeren en het MG was verantwoording schuldig aan de 

regering.61 Gerbrandy’s visie was: ‘in geen omstandigheid mag dit gezag de Regering 



46 

 

ontmannen.’ Het MG had alleen gedelegeerde bevoegdheden. Gerbrandy verklaarde 

vervolgens het onderwerp als afgehandeld.62 ‘Ter voorkoming van misverstanden en 

wrijvingen’, legde hij het besprokene in een nota vast. 

De nota bood weinig nieuws en gaf aan dat de Bijzondere Staat van Beleg 

uitgangspunt was en dat de regering de bevoegdheden van het MG bepaalde. Ministeries 

ontwierpen wetsbesluiten en Koninklijke Besluiten en het MG vaardigde verordeningen uit, 

waar mogelijk na afstemming met de betrokken departementen. Ministers zouden zoveel 

mogelijk overleg plegen met het MG. Bij het opstellen van verordeningen moest het MG 

steeds voor ogen houden dat het zich moest beperken tot datgene dat nodig was voor de 

handhaving van de veiligheid van de staat. Nieuwe wetsbesluiten moesten aangeven dat 

afwijking door het MG niet was toegestaan. Het MG bleef echter bevoegd verordeningen op 

te stellen om de aan de verlangens van het geallieerde opperbevel tegemoet te komen. Die 

zouden kunnen afwijken van de Besluiten of instructies van de regering. Voor het overige 

was het nog te vroeg om te voorzien welke regelingen de departementen en welke het MG 

moest treffen.63 

Of de beoogde duidelijkheid hiermee werd bereikt, is de vraag. Zo leidde discussie 

over de verhouding tussen regering en MG tot de vraag of het besluit op de Bijzondere Staat 

van Beleg geen wijziging moest ondergaan om onduidelijkheden weg te nemen. Opnieuw 

gingen in de Commissie Terugkeer meer algemene punten over gezagsherstel vanuit 

Nederlands perspectief over tafel. Veel was een herhaling van zetten. De 

sociaaldemocratische ministers bleven vraagtekens bij het MG plaatsen. Van den Tempel 

betoogde dat als de plannen doorgingen, de regering slechts een secundaire plaats zou 

innemen, want het MG kon alles opzij zetten.64 Weer kwam naar voren dat het ongewenst 

was de uitoefening van het militaire gezag uitsluitend aan militaire autoriteiten toe te 

vertrouwen. Op het moment van bevrijding was vooral behoefte aan een sterk civiel gezag 

en dat was militairen vreemd; evenzo waren zij voor de bevolking vreemden. 

Commissarissen der Koningin of burgemeesters konden militair gezag net zo goed voor hun 

rekening nemen. Wat bleef meespelen was de vrees voor een autoritair bewind. ‘Gegronde 

vrees dat plannen in andere richting worden beraamd’ maakte het noodzakelijk dat iedereen 

zich aan het regeringsgezag onderwierp.65 Die angst sloeg mede op de Ordedienst die zich 

opmaakte het militair gezag aan zich te trekken. 



47 

 

Albarda miste in de regeling voor de Bijzondere Staat van Beleg als doel het herstel 

van de democratische regeringsvorm. Zijn bezwaren kwamen Van Lidth als overdreven voor. 

De staat van beleg had nu eenmaal een autoritair karakter en Albarda’s wens hoorde thuis in 

de besluiten voor de bestuursvoorziening.66 Albarda wilde verder dat Hoge Colleges van 

Staat niet aan het militair gezag zouden worden onderworpen. Van Angeren had nog verder 

willen gaan door provinciale, gemeentelijke en waterschapsautoriteiten uit te sluiten.67 Deze 

pogingen het civiele gezag alsnog een grotere rol toe te kennen, strandden echter. Zij waren 

niet in lijn met het denken over militair gezag in geallieerde kring. Albarda en Van Angeren 

werden in zoverre tegemoet gekomen dat er in het conceptbesluit alsnog een artikel werd 

opgenomen dat indien het MG dat wenselijk achtte, bevoegdheden aan het burgerlijk gezag 

konden worden overgedragen. Van kracht bleef het artikel dat het burgerlijk gezag verplicht 

was gevolg te geven aan de door het MG gegeven bevelen of aanwijzingen.68 

Er diende zich nog een onduidelijkheid in de verdeling van bevoegdheden tussen 

regering en MG. Gerbrandy had gezegd dat de regering zo nodig bevoegdheden door enkele 

ministers onder leiding van de voorzitter van de ministerraad kon laten uitoefenen.69 Maar 

als de echte minister in Londen bleef en een andere minister behandelde voor dat 

departement de zaken in Nederland, waren er dan twee ministers op hetzelfde 

departement? Wiens beslissingen hadden voorrang en wie droeg de verantwoordelijkheid?70 

De bedreven wetgevingsjurist Van Angeren vond het antwoord: de regering behield zich het 

recht voor met enkele ministers zo spoedig als doenlijk was naar Nederland te gaan en daar 

gemachtigd door, en onder verantwoordelijkheid van hun ambtgenoten, voor andere 

ministers op te treden.71 

De interventie van Gerbrandy en Van Angeren leidde tot enkele kleinere wijzingen in 

het conceptbesluit. Bij voorschriften bij Koninklijk Besluit tijdens de Bijzondere Staat van 

Beleg was steeds het contraseign van de minister van Oorlog benodigd. Het leek een 

oplossing voor competentiegeschillen en sloot aan bij de positie van de minister van Oorlog 

als Hoofd van het MG, waar ook Wilhelmina voorstander van was.72 In het slotartikel was 

alsnog een beperking van de duur van een militair gezag aangebracht: zes maanden na 

inwerkingtreding. De mogelijkheid van verlenging was voorzien. Op 11 september 1943 

tekende de Koningin het besluit, een jaar nadat de ministerraad voor het eerst groen licht 

had gegeven.73 Op 11 december 1943 verscheen de regeling als ‘Besluit op den bijzondere 

staat van beleg’ onder nummer D 60 in het Staatsblad. Met de tekening van het Besluit was 
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een mijlpaal bereikt, tegelijkertijd maakte Gerbrandy zich zorgen over de andere regelingen 

voor de terugkeer. Hij drong in de ministerraad aan op het gereedmaken van voorlopige 

concepten, zodat er iets lag. De op stoom komende organisatie van het MG wachtte met 

smart op de komst van deze Terugkeerbesluiten.74 

In juni 1944 wilde Van Angeren opnieuw enkele wijzigingen in het Besluit 

aanbrengen. Het betrof de bevoegdheid van het MG om wetten en algemene maatregelen 

van bestuur tijdelijk buiten toepassing te laten of daarvan afwijkende voorschriften te geven. 

Aan die bepaling waren tal van beperkingen verbonden. Het gold niet voor wetten tot 

uitvoering van de Grondwet en algemene maatregelen van bestuur tot uitvoering van die 

wetten. Van Angeren was er inmiddels van overtuigd geraakt dat verruiming nodig was. 

Gerbrandy was aanvankelijk huiverig in een met zorg vastgesteld Besluit verandering aan te 

brengen, maar liet zich overtuigen.75 Bij Koninklijk Besluit van 22 augustus 1944 verscheen 

Van Angerens voorstel onder nummer E 65 in het Staatsblad. Het MG werd bevoegd alle 

wetten, algemene maatregelen van bestuur, wetsbesluiten en voorlopig gehandhaafde 

verordeningen van de bezetter tijdelijk buiten werking te stellen.76 

Zo was een regeling tot stand gekomen die het MG buitengewoon grote 

bevoegdheden toekende. Het plaatste het MG boven de provinciale en gemeentelijke 

overheden en waterschapsbesturen. In het kader van de handhaving of herstel van de uit- of 

inwendige veiligheid van de staat werd een aantal grondrechten, zoals vrijheid van drukpers, 

het recht van vereniging en vergadering, onschendbaarheid van de woning en het 

briefgeheim, gedeeltelijk opgeheven. Bevoegdheden van het burgerlijk gezag werden 

gedeeltelijk overgenomen en het MG kon wetsbepalingen, algemene maatregelen van 

bestuur en Koninklijke Besluiten buiten werking stellen. Dat gold ook Duitse 

bezettingsmaatregelen. Verder kon het MG publiek en particulier eigendom vorderen en 

burgers oproepen voor burger- en militaire dienstplicht. De instelling van een 

burgerdienstplicht was een zeer verstrekkende maatregel. Gezien het feit dat de Belgische 

regering alsnog in april 1945 een Besluitwet met die strekking uitvaardigde, kan de regering 

een vooruitziende blik niet worden ontzegd.77 

Het MG beschikte voorts over verordende bevoegdheden en deze prevaleerden in 

geval van strijd met een verordening of keur van provincies, gemeenten en waterschappen 

of voor het bedrijfsleven ingestelde lichamen. Het meest ingrijpend was de bevoegdheid ex 
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artikel 16 van het Bijzondere Staat van Beleg tot het doen aanhouden en in bewaring stellen 

van personen.78 

7. Conclusie 

De komst van het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg was in regeringskring met weinig 

enthousiasme begroet. Dat gold vooral het autoritaire karakter ervan en de uitgebreide 

bevoegdheden die het MG ermee verwierf. De noodzaak van een militair gezag werd erkend, 

maar toch zou het de regering moeten zijn die weer zo snel mogelijk in bevrijd gebied ging 

functioneren. Toen de invloed die het MG zou krijgen zich begon af te tekenen, leidde dat 

tot ongerustheid over de verhouding tot de regering en het civiele bestuur. Dat het MG in de 

uitoefening van zijn bevoegdheden werd beperkt door instructies van de regering zagen 

sommigen als een ‘wassen neus’. Vooral de bewindslieden van sociaaldemocratische snit 

vreesden ‘de geestesrichting in bepaalde machtige kringen’ die op een autocratisch bestuurd 

Nederland uit waren.79 Zij zagen niets in een militair gezag. Slechts de keuze tussen een 

geallieerd of een Nederlands militair gezag deed hen contrecoeur instemmen met de 

Bijzondere Staat van Beleg, maar echt gewonnen gaven zij zich niet. Het was een keus uit 

twee kwaden: nog moeilijker te aanvaarden was dat vreemde militairen de scepter zouden 

gaan zwaaien. Vooral de Amerikaanse bedoelingen werden gewantrouwd. Een uitgebreide 

geallieerde bemoeienis met Nederland was een spookbeeld dat beslissend werd: ‘indien het 

Nederlands militair gezag alsdan de nodige ruime bevoegdheden zou ontberen, het te 

vreezen valt, dat de Britse en Amerikaanse autoriteiten naar eigen goeddunken de 

noodzakelijke voorzieningen zullen treffen.’ Ten opzichte van de bevolking werd dat als 

hoogst ongewenst gezien en zo kregen de Nederlandse militairen een belangrijke rol in de 

schoot geworpen.80 

De regering boog zich zelfstandig over de problemen en zocht naar eigen 

oplossingen. Uit de ideeën van Dijxhoorn en zijn Bureau voor Bijzondere Aangelegenheden 

in het voorjaar van 1941 sprak meer zicht op de noodzaak van militair gezag dan lange tijd 

daarna. Die ideeën waren het waard om uitgewerkt te worden, maar strandden op 

meningen over personen en persoonlijke ambities. Daarna was het vooral admiraal Furstner 

die pleitte voor een sterk militair gezag. Toen de discussies erover op gang kwamen, botsten 

de visies van bewindslieden voortdurend. Die discussies waren, niet onbegrijpelijk in dat 

stadium, sterk Neerlandocentrisch gericht. Er ging veel tijd en energie verloren met 
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bureaucratische gevechten over staatkundige vernieuwing en het opstellen van voorbarige 

teksten over een proclamatie van de Koningin bij terugkeer, zonder dat er zicht bestond op 

de wijze ervan. Van Lidth gaf als oordeel over die beraadslagingen, dat er veel werd 

‘gezwamd’ met weinig resultaat.81 Hij zag het als vrij hopeloos met tweederangs collega’s 

voorstellen uit te werken die ‘elk op hun beurt eigen bekrompen standpuntjes verdedigen’ 

en verweet Van Angeren alles nodeloos ingewikkeld te maken.82 Aan de andere kant liet Van 

Angeren zich overtuigen van de noodzaak van een militair gezag en erkende hij dat het MG 

over ruime bevoegdheden behoorde te beschikken. Anders dan de voornaamste criticasters 

van een militair gezag: Van den Tempel, Albarda en J.A.W. Burger na zijn toetreding tot het 

kabinet als minister Zonder Portefeuille, behoorde Van Angeren na de oorlog niet tot de 

bewindslieden die zich erop beriepen zich bij voorbaat tegen een militair gezag te hebben 

gekeerd. Alle bewindslieden contrasigneerden overigens het Besluit.83 

Voor historicus De Jong lijkt de regeling voor het militaire gezag vooral te zijn 

ingegeven door angst voor revolutionaire ontwikkelingen en de groei van het communisme, 

waarbij de herinnering werd gedomineerd door wat in 1917 in Rusland en in 1918 elders in 

Europa en ook Nederland was gebeurd. Voor De Jong sprak dat min of meer vanzelf en 

daarom zou dat destijds niet aan het papier zijn toevertrouwd.84 Het moet in verband 

worden gebracht met de mogelijkheid van een Duitse ineenstorting voordat de geallieerden 

voet in Nederland konden zetten. Gerbrandy ontkende later dat bij de instelling van het MG 

de gedachte aan woelingen in overgangstijd en ‘andere gevaarlijke toestanden’ een rol 

hadden gespeeld.85 

Het MG was ondergeschikt aan de regering in de persoon van de minister van Oorlog. 

Het eenhoofdig gezag, kenmerkend voor de militaire organisatie, was doorgetrokken naar 

één minister, maar het staatsrechtelijke beginsel dat een militair gezag aan de regering 

verantwoording verschuldigd was, liet ruimte voor interpretatie. Toen het er in bevrijd 

gebied op aan kwam, bleek dat in de praktijk onvoldoende duidelijk te zijn geregeld. Waar 

ook aan voorbij werd gegaan, was de eigen verantwoordelijkheid voor de met het militaire 

gezag belaste militair en om hem binnen zijn bevoegdheden zoveel mogelijk vrijheid van 

handelen te laten. Juist hier zou het aan vertrouwen tussen regering en MG ontbreken.86 

Achteraf gezien was er mogelijk te lichtvaardig over de problemen gedacht. A. Pelt, 

hoofd van de Regeringsvoorlichtingsdienst, was de mening toegedaan dat Gerbrandy over 

de voorbereiding van de terugkeer te simplistisch had gedacht.87 Daarin leek Gerbrandy in 
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de fase van plannenmakerij niet alleen in te staan. Colonel Arthur Wade, hoofd van de U.S. 

Army Civil Affairs Section, deed eind mei 1943 publiekelijk de uitspraak dat het werk in 

Nederland gemakkelijk zou zijn en mogelijk met niet meer dan honderd man kon worden 

gedaan. De geallieerden zouden in Nederland warm worden verwelkomd en een efficiënte 

Nederlandse regering stond klaar om het gezag weer op zich te nemen.88 Dat laatste viel te 

bezien. 
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3. De oprichting van het Militair Gezag en de eerste zorgen 

1. Naar een Bureau Militair Gezag en de benoeming van Kruls 

‘Merkwaardig is’, zo schreef de eerste naoorlogse minister-president W. Schermerhorn, ‘dat 

in het grote gedenkboek getiteld Overzicht der werkzaamheden van het Militair Gezag 

gedurende de Bijzondere Staat van Beleg, 14 September 1944 tot Maart 1946, samengesteld 

door het Afwikkelingsbureau Militair Gezag over de oorsprong ervan weinig te vinden is’. 

Schermerhorn gaf bij gebrek aan informatie als geboortejaar van het MG zelfs 1944. De 

organisatie was al een jaar eerder in het leven geroepen.1 

Nadat eind november 1942 de ministerraad het ontwerpbesluit op de Bijzondere 

Staat van Beleg aanvaardde, brak het moment aan om aan een organisatie voor de 

uitoefening van het militair gezag te gaan werken.2 Gerbrandy als minister voor Algemene 

Oorlogvoering van het Koninkrijk kon zich verenigen met een organisatiemodel waarbij het 

Hoofd Militair Gezag voorlopig verantwoording verschuldigd was aan de minister van Oorlog 

en niet aan een opperbevelhebber.3 Het aanwijzen van een opperbevelhebber was een 

heikel punt waardoor de verhouding met het Hoofd MG nog geen vorm kon worden 

gegeven. Duidelijk was wel dat de aanwijzing van de persoon die te zijner tijd de leiding over 

het MG zou krijgen niet te lang op zich kon laten wachten, maar gelet op de buitengewoon 

grote bevoegdheden wilde de regering niet over één nacht ijs gaan. Door een scheiding aan 

te brengen tussen de voorbereidende en de uitvoerende taak wist Van Lidth een werkbare 

oplossing te vinden.4 Op 28 januari 1943 kwam het bij ministeriële beschikking tot oprichting 

van het Bureau Militair Gezag. Majoor Kruls werd benoemd tot Hoofd onder gelijktijdige 

bevordering tot kolonel. 

Kruls wist dat hij het moeilijk zou krijgen en dat zijn organisatie het mikpunt van 

kritiek zou gaan worden, maar zag daarin geen probleem. De toewijzing van de functie was 

een kolfje naar zijn hand, waarmee hij kon tonen wat hij waard was. Voor hem lag het in de 

lijn der verwachting dat het Hoofd Bureau MG te zijner tijd het militair gezag ging 

uitoefenen.5 Dat Kruls in Nederland de leiding zou krijgen, stond echter niet vast. Ook de 

grote sprong in bevordering hield die belofte niet in. Deed hij zijn werk bij de opbouw van de 

organisatie goed, dan wilde Van Lidth hem op een later moment voordragen, maar 

Wilhelmina liet uitdrukkelijk weten dat zij Kruls niet wenste te benoemen. Dat er in het 
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overleg met de Britten duidelijkheid over de vervulling van de functie behoorde te bestaan, 

was voor haar geen argument.6 

Wilhelmina wilde niets van Kruls weten, hoewel zij hem nauwelijks kende. Kruls werd 

geassocieerd met de matige verrichtingen van het Algemeen Hoofdkwartier in mei 1940. 

Kennelijk meende Wilhelmina dat Kruls als officier van de Generale Staf deel had uitgemaakt 

van dat hoofdkwartier. Als adjudant van minister Dijxhoorn was dat niet het geval. Dat was 

ook niet direct een aanbeveling, omdat Wilhelmina het land had aan Dijxhoorn. De vorstin 

ontkende dat de kwestie van het Algemeen Hoofdkwartier in het geding was, maar zij 

maakte Van Lidth niet wijzer over haar werkelijke beweegredenen. Van Lidth voelde zich in 

de hoek gezet en dacht aan aftreden.7 

Onvoorbereid op de naam Kruls kon Wihelmina niet zijn geweest. Van Lidth had 

medio december 1942 al tegen prins Bernhard diens naam genoemd. Later die maand 

deelde Bernhard Van Lidth mee dat hij geloofde dat Kruls in Wilhelmina’s ogen genade zou 

vinden als Hoofd MG. Dat was dus niet het geval.8 Wilhelmina’s bewondering voor militairen 

was niet groot en bovendien beschouwde zij de uitvoerders van het MG – in de woorden van 

Van Lidth - als gevaarlijke lieden die naar de macht grepen en deze zouden misbruiken. 

Bernhard noemde vervolgens de naam van prof. mr. J. Eggens. Van Lidth meende echter dat 

Eggens de eigenschappen die deze functie verlangde miste. Hij was een hoogst bekwaam, 

maar eigenzinnig jurist waar nauwelijks mee viel samen te werken.9 

Uitleg over de en betrouwbaarheid van Kruls deden Wilhelmina haar mening 

enigszins bijstellen, maar zij zag hem daarmee nog steeds niet als Hoofd MG. Wilhelmina 

wilde een burger en had L. Einthoven in gedachten, een van de leiders van de Nederlandse 

Unie, maar die was door de Duitsers gegijzeld.10 Enkele weken later leek Wilhelmina majoor 

dr. J.M. Somer, Hoofd Bureau Inlichtingen, op het oog te hebben.11 Bernhard gaf Van Lidth in 

overweging zelf een rol te gaan spelen. Hij kon dan de plaats innemen tussen Kruls en 

Bernhard, toen nog gezien als toekomstig opperbevelhebber, waar ook het MG onder zou 

moeten ressorteren. Hij had deze gedachte al met Wilhelmina besproken.12 (Langdurig 

touwtrekken tussen Wilhelmina, Gerbrandy, Van Lidth en enige geallieerde bemoeienis had 

tot resultaat dat er geen opperbevelhebber kwam.) 

Het denkbeeld de minister van Oorlog dan maar tot Hoofd MG te benoemen, leek 

een uitweg uit de impasse. Gerbrandy zag er wel wat in. Luitenant-generaal J.F. van de 

Vijver, secretaris-generaal van het departement van Oorlog, en Kruls hadden er meer moeite 
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mee. Het ging in tegen de in geallieerde kring heersende opvatting: militairen oefenden 

dergelijke functies uit en niet burgers.13 Het bracht Van Lidth in een lastig parket. Hij mocht 

er van Wilhelmina niet in de ministerraad over spreken. Hij consulteerde wel Gerbrandy en 

die stond niet afwijzend tegenover het idee. Prins Bernhard liet weten dat Wilhelmina een 

vaderlijk persoon wenste, die wist door te bijten en daarom was zij bij Van Lidth 

uitgekomen.14 Van Lidth meende, na overleg met Bernhard en J.J.G. Beelaerts van Blokland, 

voorzitter van de Buitengewone Raad van Advies, de benoeming – te zijner tijd - te moeten 

aanvaarden. ‘Gelet op de gewichtige belangen, die op het spel staan, meen ik mij niet aan 

een opdracht . . . te mogen onttrekken, wanneer het Uwer Majesteit behaagt deze te 

verstrekken’, aldus Van Lidth in een brief aan de Koningin waarin hij de functie aanvaardde. 

De regering droeg de verantwoordelijkheid voor het militair gezag en dat onderging geen 

principiële wijziging als de minister van Oorlog met de leiding werd belast. Dat de functie 

een ‘vrijwel dictatoriale macht’ met zich meebracht, was kennelijk niet onaantrekkelijk. Aan 

de andere kant was hij zich bewust van de problemen die dat met zich mee bracht. Hij 

noemde het de moeilijkste taak die men kan verzinnen. Hij zou voor iedereen een 

‘schamppaal’ zijn en het moest nog blijken of hij daar stank of dank voor zou oogsten.15 

Militaire taken waren door de overdracht van het bevel over de Nederlandse militaire 

eenheden aan Britse commandanten beperkt.16 Bestuursmaatregelen om het hoofd te 

bieden aan de chaos na de bezetting waren van een andere orde. Dergelijke maatregelen 

treffen hoefde niet in handen van militairen te liggen, maar gelet op het militaire karakter 

van de staat van beleg was het minder raadzaam iemand aan te wijzen van buiten het 

militaire domein. Er moest rekening worden gehouden met de Britse wens tot 

samenwerking tussen militaire autoriteiten en hun weerzin tegen betrokkenheid bij 

binnenlandse politieke aangelegenheden. De minister van Oorlog had een tussenpositie en 

hoefde geen militaire rang te bekleden. De titel van Hoofd Militair Gezag werd daarmee 

overbodig. De ‘eerstaanwezend officier’, Kruls, kon dan worden aangeduid als ‘Chef-Staf 

Militair Gezag’ en rechtstreeks onder de minister worden gesteld.17 Kruls kon zich verenigen 

met de functie van chef-staf rechtstreeks onder de minister van Oorlog.18 

De gedachte dat Van Lidth als minister een rol in de geallieerde bevelslijnen kon 

spelen, was weinig realistisch. De aanwezigheid van een Britse Cabinet Minister in de 

persoon van Anthony Eden in Eisenhowers hoofdkwartier in Noord-Afrika was een 

constructie die niet voor herhaling vatbaar was. Op het Nederlandse toneel waren de 
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bezwaren van Wilhelmina tegen de benoeming van Kruls omzeild, maar toen het erop aan 

kwam zou de minister van Oorlog geen vooraanstaande rol spelen. Het was Kruls die in 

bevrijd gebied aan het hoofd van het MG zou staan, al bleef dat onder de titel Chef-Staf MG. 

Ruim een jaar later verenigde de ministerraad zich ‘ten volle’ met deze opvatting en werd 

Kruls tot generaal-majoor bevorderd.19 

Kruls was bij zijn benoeming 41 jaar oud. Hij was een man met grote capaciteiten en 

was daar van overtuigd. Hij blonk uit door werkkracht en inventiviteit en wist zijn 

medewerkers, bij wie hij over het algemeen veel krediet genoot, te inspireren. Hij 

concentreerde zich volledig op zijn taak en toonde zich een organisator van formaat. Hij 

overzag de problemen snel, meende spoedig de juiste oplossing te hebben en kon zich 

ergeren aan mensen die die oplossing niet zagen. Door zijn juridische achtergrond had de 

Terugkeerwetgeving zijn bijzondere belangstelling en hij liet zich niet onbetuigd in het geven 

van commentaar. 

Kruls was geen man van compromissen, dacht sterk in rechtlijnige militaire begrippen 

en was niet erg geneigd met gevoeligheden van anderen rekening te houden. Hij had 

autocratische trekjes en kon weinig begrip opbrengen voor de Nederlandse staatkundige 

verhoudingen in die dagen. De Nederlandse regering in Londen kon in zijn ogen niet veel 

goed doen. Daarvoor had hij teveel conflicten en ruzies meegemaakt. Ook had hij weinig 

begrip voor de moeilijke positie van Gerbrandy tussen Koningin en regering. Hij achtte 

Gerbrandy zwak, omdat hij er niet in slaagde sommige ministers een aantal taken aan het 

MG te laten toevertrouwen. Kruls verlangde duidelijkheid van de regering, maar kreeg die 

niet altijd en legde weinig flexibiliteit aan de dag om bij gewijzigde omstandigheden in goede 

harmonie met de politiek verantwoordelijken tot aanpassing van het beleid te komen. In zijn 

houding ten opzichte van achtereenvolgende kabinetten zou hij zich weinig soepel tonen; 

dat speelde het sterkst ten opzichte van de sociaaldemocratische bewindslieden. Nadat Kruls 

in bevrijd gebied had getoond doortastend te kunnen optreden, rees zijn ster bij koningin 

Wilhelmina, mede omdat hij goed met prins Bernhard wist samen te werken.20 

Veel waardering voor zijn minister had Kruls niet. De liberale waterstaatsingenieur 

Van Lidth was bijna twintig jaar ouder en maakte al voor de oorlog als minister van 

Waterstaat deel uit van het tweede en derde kabinet-Colijn. Hij had langere tijd in China en 

Nederlands-Indië verkeerd en door de oorlog verrast, werd hij in mei 1940 benoemd tot 

regeringscommissaris voor vluchtelingen en voorzitter van het Londense comité van het 
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Nederlandse Rode Kruis. Van Lidth was meer werklustig dan eerzuchtig, gemoedelijk, maar 

ook vaak eigenwijs en lastig. Hij was geen krachtige bewindsman, soms afwachtend en liet 

zich regelmatig de kaas van het brood eten.21 

2. Wat te doen bij plotselinge Duitse capitulatie? 

Na zijn aanwijzing tot Hoofd Bureau MG stelde Kruls vast dat zijn arbeidsveld nog braak lag. 

Daarom tekende hij aan niet verantwoordelijk te zijn voor een goed verloop van het militair 

gezag als dit binnen zes maanden zou worden ingesteld. Die voorwaarde was niet zo 

verwonderlijk, want op dat moment werd in geallieerde kring rekening gehouden met een 

ineenstorting van Duitsland door de ontwikkelingen aan het Oostfront. Zolang de 

voorbereidingen voor een invasie niet waren voltooid, zou dit geallieerden én MG voor grote 

problemen plaatsen. Er zou niet meer gevochten te hoeven worden, maar de Bijzondere 

Staat van Beleg ter handhaving van rust en orde bleef nodig. Het MG moest dan de teugels 

in handen nemen en voorkomen dat zich in Nederland een ‘voorlopig bewind’ ging 

nestelen.22 Gerbrandy vreesde ‘bolsjewisering van een groot deel van Europa’. Ook minister 

van Justitie Van Angeren was er niet gerust op dat ‘extremistische stromingen’ konden 

worden beteugeld. Voor Van Lidth vormde het aanleiding om te pleiten voor een krachtig 

MG dat dadelijk bij terugkeer de orde kon handhaven.23 Van medio januari tot eind februari 

1943 zag een tiental nota’s over dit probleem met tal van denkbare scenario’s het licht. 

Tot elke prijs moest het ontbreken van een wettig gezag worden voorkomen. Kruls 

bedacht alvast een regeling. De Duitsers moesten verantwoordelijk blijven tot daar op 

andere wijze in kon worden voorzien. Parachutisten stelden de radiozenders veilig. Het MG 

maakte dan via de radio een proclamatie van de Koningin bekend en riep vervolgens op rust 

en kalmte te bewaren. Alle Nederlandse reserveofficieren en beroepsonderofficieren 

werden opgeroepen om zich na het vertrek van de Duitsers nog dezelfde dag in uniform op 

het gemeentehuis te melden. De hoogste in rang nam dan het commando en organiseerde 

plaatselijk de zaken. De Ordedienst (OD) kwam in militaire dienst. De Duitse troepen 

moesten wapens leveren en worden geconsigneerd; Nederlandse namen de bewaking over 

en zorgden voor orde en rust. Het MG kon daarna orders geven voor de verplaatsing van de 

Duitse troepen over de grens. Dat viel in de wapenstilstandsovereenkomst te regelen. Bij al 

het optimisme van Kruls om zonder geallieerde steun de problemen de baas te worden, uitte 
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hij wel zijn zorg over de opkomst van reservisten en of de OD zou functioneren.24 Dat het 

plan serieus werd genomen, valt af te leiden uit het haastig opleiden van parachutisten.25 

Gerbrandy spoorde zijn ambtgenoten aan tot spoed met bij het maken van een 

‘ontwerp urgentie-programma’ om niet door een Duits vertrek overvallen te worden. Voor 

het MG hield dat een regeling in voor het onmiddellijk sluiten van de grenzen.26 De zorgen 

gingen echter verder: wat zouden de geallieerden bij een Duitse capitulatie doen? De 

voorbereidingen moesten daarop worden afgestemd. Het Hoofd Bureau Militaire 

Voorbereiding Terugkeer, kolonel der Mariniers M.R. de Bruyne, probeerde het War Office 

te verleiden inzicht in hun plannen te geven. Hij kreeg te verstaan dat geen enkele 

toezegging kon worden gedaan.27 Met instemming van Van Lidth had Kruls een onderhoud 

met Brigadier S.S. Lee, de Deputy Chief Civil Affairs Officer om diens assistentie in te roepen 

om bij een Duitse capitulatie het MG zo snel mogelijk in Nederland te krijgen en voor hulp 

‘to overcome eventual rebellious movements’. Een andere vraag was of op medewerking 

kon worden gerekend bij het verkrijgen voedsel, medicamenten, brandstof en materiaal 

voor het herstel van verbindingen en havens.28 Lee begreep dat een Duitse overgave 

Nederland voor grote problemen zou plaatsen en Britse hulp nodig was, maar antwoorden 

bleven uit.29 

Eind juli 1943 attendeerde Kruls zijn minister op de val van Mussolini. Als men 

bedacht hoe snel dat was gegaan, was er alle reden zich te realiseren dat ook het MG zoveel 

mogelijk gereed moest zijn. Versnelling van de voorbereidingen was echter moeilijk zolang 

de basis voor het MG: de Bijzondere Staat van Beleg nog niet bij Koninklijk Besluit was 

bekrachtigd. Kruls drong aan op spoed en volledige medewerking van de ministers.30 

Bijzondere aandacht moest uitgaan naar het verlichten van de noden van de 

bevolking. ‘Wordt dit nagelaten, dan zullen ongetwijfeld onze bondgenoten deze taak van 

ons overnemen, tot grote schade van ons prestige en stellig tot misnoegen van de 

bevolking’. Daarom moesten gemilitariseerde en niet-militaire adviseurs aan het MG worden 

toegevoegd om als schakel met de departementen te fungeren. Er moest rekening worden 

gehouden met ordeverstoringen door ‘onwillige elementen’. Hulp van de geallieerden was 

onontbeerlijk, maar bedongen moest worden de Nederlandse autoriteiten zo zelfstandig 

mogelijk te laten handelen. Dat voor de handhaving van rust en orde een beroep op de 

geallieerden zou moeten worden gedaan, lag voor Kruls niet in de rede. Het MG moest 
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daarin kunnen voorzien. Zelfs de berechting van ‘landverraderlijke elementen’ wilde Kruls in 

eerste instantie tot zijn taak rekenen. Hij zag zijn taken dus heel breed.31 

Kruls voorzag dat de Staf MG met de Chief Civil Affairs Officer zou meegaan. In de 

beginfase zou de staf een adviserende rol vervullen. Kruls had begrepen dat de Britten 

zouden meewerken aan de voedselvoorziening en het geven van medische hulp. Daarom 

hield hij er rekening mee dat er een Nederlander bij elke Civil Affairs-stafsectie aanwezig 

was. In vrijgegeven gebieden kon de eigen organisatie aan de slag. Gezien het beperkt 

beschikbare personeel betekende dat het overwinnen van ‘grote moeilijkheden’.32 Kruls 

geloofde dat het Britse beleid erop was gericht het militair gezag zo spoedig mogelijk in 

Nederlandse handen te leggen. Zij zouden dat graag een organisatie overgedragen die men 

had ‘leren kennen, waarderen en vertrouwen’. Daarmee kon bespoediging van het einde van 

de geallieerde militaire controle en een vloeiende overgang naar een Nederlands gezag 

worden bereikt.33 

In augustus 1943 sloeg bij de Commissie Terugkeer de schrik toe nadat Lieutenant-

General Sir Bernard Paget, Commander-in-Chief Home Forces, Van Lidth had meegedeeld dat 

er bij een Duitse ineenstorting geen geallieerde legers naar Nederland zouden komen. Paget 

zegde wel toe desgewenst Britse troepen beschikbaar te stellen om behulpzaam te zijn bij de 

handhaving van orde en rust. Niettemin kreeg Bernhard de raad dat Nederland er zich maar 

beter op kon voorbereiden alles zelf te moeten doen.34 

Betekende dat, zo vroeg minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart Kerstens, 

dat de eerste voorziening van levensbehoeften dan geen zorg van de legers zou zijn, maar 

van de Nederlandse overheid? Kon voor de leniging van de eerste nood een beroep op Britse 

voorraden worden gedaan? Als besprekingen met de militairen niet de gewenste 

duidelijkheid opleverden, moest met de Britse regering of Churchill worden overlegd.35 Van 

Lidth stelde een vragenlijstje op voor de Britse opperbevelhebber. Waren de Britten bereid 

dadelijk leden van de regering, militaire autoriteiten en de Brigade Prinses Irene naar 

Nederland over te brengen? Betrof die bereidheid ook hulpgoederen voor de bevolking en 

uitrusting voor de bataljons die voor het herstel van de orde zouden worden geformeerd? 

Als die niet dadelijk beschikbaar waren, konden dan Britse troepen onder Nederlands bevel 

komen? De gesprekspunten gaven aan dat de regering een civiel bestuur wilde instellen. 

Over het MG werd niet gesproken.36 
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Hoe prangend ook de vraag wat er bij een Duitse ontruiming van Nederland stond te 

gebeuren, een maand later was de regering nog niet verder gekomen dan een vragenlijst 

voor een gesprek met Churchill met dezelfde vragen als het eerdere lijstje.37 In de tussentijd 

sprak Kruls met Major-General S.W. Kirby, Director of Civil Affairs van het War Office. In 

geval van een Duitse ontruiming zou er hulp komen voor de bevolking en bij het transport, 

zo kreeg Kruls te horen. De planning daarvoor stond echter niet langer hoog op de agenda. 

De geallieerden gingen nu uit van een ‘worst case scenario’ en dat was bevrijding van 

Nederland door een militaire operatie.38 De geallieerden wilden in ieder geval in Nederland 

een militair gezag instellen. Nederland was ‘operational zone’ voor de doorvoer naar 

Duitsland.39 

3. Overleg met de Britse Civil Affairs-organisatie 

De Britten hadden een uitvoerige studie van het ontwerp voor de Bijzondere Staat van Beleg 

gemaakt en het Foreign Office achtte medio mei 1943 de tijd rijp om gesprekken te 

beginnen. Zij wonden er geen doekjes om: ‘The Departments of His Majesty’s Government 

are in some doubt about the precise scope and intention of the draft Netherlands decree.’ 

Met gevoel voor understatement werd duidelijk gemaakt dat het van belang was te beseffen 

dat de bevelhebber die de vijand uit Nederland ging verdrijven niet de Nederlandse 

nationaliteit zou bezitten. Het voorgestelde systeem zou niet werken wanneer er sprake was 

van gevechtshandelingen. De verantwoordelijkheid voor zowel civiele als militaire 

aangelegenheden moest dan onvermijdelijk in handen van de bevelhebber liggen.40 

De weg naar een leidende rol voor Nederlandse officieren, die in de discussies in de 

Commissie Terugkeer had gespeeld, was daarmee afgesneden. Ook lieten de Britten geen 

twijfel bestaan over de situatie die bij de bevrijding kon worden aangetroffen. Dat was 

andere koek dan de meer legalistische discussies die tot dan waren gevoerd. 

 

In order to defeat the common enemy and to attain the ultimate objective of 
reaching and occupying Germany, the British army will have to land and fight initially 
in Allied territory. It must, unfortunately, be assumed that the enemy will have done 
everything in his power to impede their advance by a policy of material destruction of 
communications, etc., by the removal of the civilian population, and by the utmost 
dislocation of the local administrative machinery. The British Army are likely to be 
confronted immediately on their landing by the most difficult administrative 
problems involving the setting up of a temporary administration to maintain 
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organised life among the civilian population and the provision of relief for that 
population in food, medical services, etc.41 
 

De Britten wilden eerst spreken over regelingen voor de operationele of militaire fase, 

voordat zij bereid waren te praten over de overdracht van verantwoordelijkheden voor het 

civiele bestuur. Ter geruststelling werd er aan toegevoegd dat de Britse regering zeker zou 

overwegen de geallieerde commandant gebruik te laten maken van het bestaande bestuur. 

Bij de besprekingen wilden de Britten een splitsing aanbrengen. Die van juridische, 

administratieve of politieke aard konden in een Legal Subcommittee worden gevoerd. Zaken 

van praktische aard, zoals samenwerking tussen militairen en uitvoeringsregelingen voor 

Civil Affairs waren een zaak voor militairen.42 

De Nederlandse regering ging akkoord met deze Britse denkbeelden en wees vier 

leden aan voor het Legal Subcommittee. Eén daarvan was Kruls. Gerbrandy wees de Britten 

er volledigheidshalve op dat de Nederlandse soevereiniteit onaangetast was gebleven en de 

tijdelijke aanwezigheid van geallieerde militairen kon dat gezag niet aantasten. Zekerheid 

had de regering daar op dat moment niet over. Vanuit de Verenigde Staten waren geluiden 

opgevangen dat pas na een periode van militaire bezetting sprake van herstel van het eigen 

gezag kon zijn.43 

Bij Buitenlandse Zaken bestond de vrees dat bij een militaire operatie er geen ruimte 

was voor de uitoefening van de soevereiniteit. Nederlandse functionarissen traden op zo’n 

moment hoogstens als adviseur van de bevelhebber op. Toch leek het bestaande ontwerp 

voor de Bijzondere Staat van Beleg zowel in de in de gevechtsfase als bij een Duitse 

evacuatie bruikbaar.44 Na Gerbrandy, stelde ook Van Lidth zich op het standpunt dat het 

wettelijke gezag ondanks de bezetting, onaangetast was gebleven. De geallieerde 

bevelhebber kon slechts het feitelijk gezag uitoefenen en alleen wanneer dat in onderling 

overleg was bepaald. De regering beschikte over het MG dat onmiddellijk het wettige gezag 

kon uitoefenen. De military authority die in de Bijzondere Staat van Beleg was genoemd, was 

de vertegenwoordiger van de Kroon en niet de bevelhebber van een expeditieleger. Van 

Lidth wilde bij de Britse regering misvattingen daarover uit de weg ruimen.45 Van Angeren 

deelde die visie. Van een liaisonfunctie van het MG op Nederlands grondgebied kon geen 

sprake zijn. Dat zou betekenen dat de soevereiniteit werd prijsgegeven. Van Angerens visie 

impliceerde dat de geallieerden bij militaire operaties op Nederlands grondgebied de 
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Nederlandse regering, maar te volgen zouden hebben. In de praktijk was dat onhoudbaar en 

het MG drong er bij Van Lidth op aan om Justitie van dat standpunt af te brengen.46 

Gerbrandy meende dat de Nederlandse regering met het MG onmiddellijk het 

wettige gezag kon uitoefenen. Hij liet de Foreign Secretary weten dat de military authority 

de vertegenwoordiger van de Kroon was. Diens bevoegdheden konden niet door de 

geallieerde bevelhebber worden uitgeoefend. Gerbrandy zei doordrongen te zijn van de 

noodzaak dat de geallieerde bevelhebber het feitelijke gezag moest uitoefenen, maar in zijn 

gedachtegang wilde de bevolking uitsluitend vertegenwoordigers van Koningin en regering 

als gezagsdragers zien.47 

Dat strookte niet met de gedachten die Brigadier Lee, de Deputy Chief Civil Affairs 

Officer, ontvouwde tijdens de opening van de eerste cursus over Civil Affairs waaraan 

Nederlanders deelnamen. Lee hield zijn gehoor voor: ‘it must be clearly understood that the 

liberation of your country will have primarily a military aspect, during which one man (the 

Allied Commander-in-Chief) will be in sole control of both the fighting and administrative 

aspects of that period.’48 De voordracht van Lee leidde niet tot hernieuwde discussie over de 

brief van Gerbrandy aan de Britse regering. 

Voorlopig zag het er naar uit dat het militair gezag door de geallieerde 

opperbevelhebber zou worden uitgeoefend en namens hem door de Chief Civil Affairs 

Officer met een Nederlandse Militaire Missie als adviseur. Het was aan de opperbevelhebber 

om te bepalen wanneer het gezag geheel of gedeeltelijk weer in Nederlandse handen kon 

overgaan.49 Voor een eigen Nederlandse rol was geen plaats. Een bezoek van prins Bernhard 

en Kruls aan het Civil Affairs Training Centre in Wimbledon leerde dat de geallieerde 

bevelhebber twee tot drie maanden het militair gezag zou willen uitoefenen. Dat zou 

worden gevolgd door een periode waarin Civil Affairs nog een stevige vinger in de pap 

behield.50 

De grote lijn mocht dan wel min of meer duidelijk zijn, de details ontbraken en juist 

die waren voor de planning van belang. Niet alleen voor het opzetten van de organisatie van 

het MG maar ook om het Nederlandse uitgangspunt - zoveel mogelijk baas in eigen huis 

blijven - te verzoenen met de geallieerde opvattingen. Dat moest wachten totdat de Allied 

Expeditionary Force vorm kreeg en het beleid van zijn bevelhebber duidelijk werd. 

In september 1943 overhandigde Kruls de Britten een memorandum over de 

organisatie van het MG. De Nederlanders wedden toen nog op twee paarden. De toelichting 
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gaf aan dat de organisatie zodanig was opgezet dat zij geschikt werd geacht om zelfstandig 

het militair gezag uit te uitoefenen, maar ook dienst kon doen als missie bij de Civil Affairs-

organisatie. In bevrijd gebied zou de organisatie ‘terstond’ worden uitgebreid. Dat kon de 

taak van Civil Affairs verlichten en de mogelijkheid scheppen het gezag snel in Nederlandse 

handen te laten overgaan. De regering zag dat als een groot voordeel voor de geallieerden 

én zichzelf.51 

Director of Civil Affairs Kirby stemde ermee in dat Nederland de organisatie naar 

eigen inzicht opbouwde. Uitgangspunt moest blijven dat de geallieerde bevelhebber via zijn 

Civil Affairs-organisatie het militaire gezag uitoefende. Zodra een Civil Affairs-overeenkomst 

tussen de regeringen was gesloten, kon het tot gezamenlijke planning komen en konden 

Nederlandse officieren in de Brits-Amerikaanse secties worden opgenomen.52 

Kruls gaf alvast een overzicht van de wijze waarop het MG zou gaan functioneren. 

Om misverstanden te voorkomen wees hij erop dat hoewel het MG zijn bevoegdheden aan 

de Nederlandse wet ontleende, het optreden in de eerste militaire fase geheel door het 

geallieerde militaire belang zou worden bepaald. Voor provincies, havens en grote steden 

zouden Militair Commissarissen (MC) worden aangewezen. Zij waren voornamelijk uit het 

bedrijfsleven gerekruteerd, volgden een door het MG ontworpen leergang en hadden één 

week militaire training genoten. Havenautoriteiten waren afkomstig uit de marine en 

hadden allen de Britse Civil Affairs cursus gevolgd. De staf bestond grotendeels uit marine- 

en landmachtofficieren; de overigen waren ambtenaar of specialist. ‘A professional field 

officer of the general staff, who is also a lawyer, will probably act as Chief of Staff’, zo 

beschreef Kruls zichzelf. De voorbereidingen waren erop gericht dat de organisatie op 31 

december 1943 inzetbaar was, al was zij daarvoor afhankelijk van de levering van uitrusting 

door de Britten. 

Door de grote bevoegdheden waarmee het MG was bekleed, zo stelde Kruls, was het 

zowel een geallieerd als Nederlands belang de gehele organisatie zo snel mogelijk naar 

Nederland over te brengen. Werd Nederland bevrijd zonder voorafgaande gevechten dan 

was het voor de handhaving van rust en orde noodzakelijk dat het MG zelfs nog voor de 

geallieerde troepen arriveerde. Bij operaties achtte Kruls het gewenst zijn staf toe te voegen 

aan de bevelhebber om hem van advies te dienen en te assisteren bij het opzetten van een 

militair bestuur. De MCn (‘Military Governors’) zouden gezamenlijk optrekken met de 

geallieerde Civil Affairs-officieren voor ‘first aid duties’ in steden en daarna naar hun 
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standplaats afreizen. Daarnaast beschikte het MG over liaisonofficieren voor de geallieerde 

eenheden.53 

Nu de Britten zicht op de organisatie hadden, wilden zij volgens Kruls zoveel mogelijk 

aan de Nederlanders overlaten. Slechts de voedselvoorziening zou onder geallieerde 

controle komen. Het wachten was op de komst van een Civil Affairs-overeenkomst.54 

4. Civil Affairs-overeenkomst 

De regeringen in ballingschap van Noorwegen, België en Nederland waren de jure erkend en 

er konden overeenkomsten mee worden gesloten.55 In februari 1943 was op Noors verzoek 

begonnen een Civil Affairs-overeenkomst op te stellen. Het stond model voor andere.56 

Besprekingen met vertegenwoordigers van het Foreign Office en het War Office leidden in 

september 1943 tot de hoop dat spoedig overeenstemming over een overeenkomst met 

Nederland kon worden bereikt, die daarna aan de Amerikanen kon worden voorgelegd. Daar 

liep het spaak. De besprekingen werden om procedurele redenen stilgelegd.57 

Om tijdverlies te voorkomen hadden de Britten het concept ter goedkeuring aan de 

Amerikaanse Chiefs of Staff gezonden. De tekst moest echter eerst het War Department 

passeren om daarna te worden vastgesteld door het Combined Civil Affairs Committee. 

Inhoudelijk stuitte het ontwerp nauwelijks op bezwaren. Op 21 april 1944 werd de 

overeenkomst in Washington geaccordeerd. De Amerikaanse militairen waren de mening 

toegedaan dat het State Department de overeenkomsten behoorde te sluiten. Het State 

Department wees dit af.58 De Amerikaanse regering wilde voorkomen dat de regeling een 

politiek karakter ging dragen en wenste geen overeenkomst tussen regeringen. Zij hadden 

een militair doel en behoorden te worden gesloten tussen Eisenhower en de betrokken 

regering.59 

De overeenkomst ging uit van twee fasen. In de eerste, militaire fase waarin 

gevechten plaatshadden, oefende de geallieerde bevelhebber via zijn Civil Affairs staf het 

militaire bestuur uit. Van de regering werd verlangd dat zij de bevelhebber ter zijde zou 

staan om bestuur en rechtspraak te reorganiseren of herstellen. De regering moesten zich 

verplichten tot berechting van vergrijpen over te gaan tegen leden of eigendommen van de 

geallieerde strijdkrachten. De bevelhebber bleef overigens het recht houden zelf te 

vervolgen wanneer daarvoor militaire noodzaak bestond. Tevens had hij het recht van 

vordering van onderkomens, voorraden, gebouwen, transportmiddelen en diensten. Als de 
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militaire situatie zich in gunstige zin ontwikkelde, kon hij bepalen dat de tweede fase van 

kracht werd, waarin de regering het gezag overnam. Dat gezag kon echter op grond van 

militaire noodzaak weer worden beperkt, bijvoorbeeld voor havens en vliegvelden die een 

rol in de geallieerde verbindingslijnen speelden.60 

De overeenkomst bevestigde de Nederlandse soevereiniteit waarmee het de 

Nederlandse regering vrij stond bevoegdheden toe te kennen aan een door haar in te stellen 

militair gezag, mits dat de bevoegdheden van de geallieerde bevelhebber niet aantastte. Het 

concept van de overeenkomst had verwezen naar de Bijzondere Staat van Beleg, maar dat 

was voor de Amerikanen een struikelblok. Het zou de geallieerde commandant kunnen 

belemmeren in zijn handelen. Zijn bevoegdheden moesten zijn gebaseerd op militaire 

noodzaak en niet op Nederlandse wetgeving. Tegen de Bijzondere Staat van Beleg als 

zodanig bestond geen bezwaar, maar de Amerikanen wensten daar geen partij bij te zijn. Zij 

vreesden dan verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor een correcte uitvoering. 

Door de verwijzing te schrappen, werd aan de Amerikaanse bezwaren tegemoet gekomen.61 

Eisenhower en Van Lidth tekenden de overeenkomst op 16 mei 1944. Anders dan de 

Amerikanen waren de Britten wel bereid de overeenkomst op regeringsniveau te 

ondertekenen. Van Kleffens deed dat voor Nederland.62 

Begin februari 1944 was de overeenkomst zover gereed dat overleg over politiek 

gevoeliger zaken kon worden gevoerd nu vaststond dat het MG in staat was ‘to take all 

necessary measures on the spot in the absence of instructions of the Government’.63 

Besprekingen concentreerden zich op de eerste militaire fase. Juist in die fase moest er 

nauw contact tussen Civil Affairs en het MG bestaan. Lieutenant-Colonel C.C. Blizard speelde 

als contactpersoon een grote rol in dat overleg. Hij had twintig jaar in Europa gewerkt, gold 

als competent, sprak Nederlands en was in januari 1940 als Assistant Military Attaché in Den 

Haag gestationeerd; tot augustus 1942 was hij hoofd van de Dutch Section van de Special 

Operations Eexecutive.64 Blizard betrok een kantoor bij het MG.65 Kruls zag graag dat het MG 

en Civil Affairs met gecombineerde detachementen werkten. De Nederlandse officier kon 

gebruik maken van de bevoegdheden die onder de staat van beleg waren toegekend. Dat 

was de regering liever dan geallieerde officieren die zich vooral door militaire noodzaak 

zouden laten leiden. Dat leidde niet tot discussie.66 

Kort voor de ondertekening van de overeenkomst vond een eerste informele 

bespreking plaats met Lieutenant-General Grasett, Chief Civil Affairs Division SHAEF. Grasett 
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overlegde een schema van de organisatie van Civil Affairs binnen SHAEF. Voor Van Lidth 

betekende dit een teleurstelling. De rol die het de Nederlandse militaire autoriteiten 

toekende was bescheiden, ‘terwijl wij meenden, dat wij door de organisatie door ons 

voorbereid, wat meer in de melk zouden hebben te brokkelen.’67 

De SHAEF vertegenwoordiging bij de Nederlandse regering, de SHAEF Mission 

(Netherlands), was bedoeld om de wensen die de bevelhebber had op het gebied van 

militaire operaties, veiligheid, publiciteit, psychologische oorlogvoering en Civil Affairs-

aangelegenheden aan de regering over te brengen. Omgekeerd wilde SHAEF van Nederland 

een missie die de Supreme Commander of Army Group Commander kon adviseren. Hoofd 

werd generaal-majoor H.J. Phaff, de militair attaché in Londen. Van Lidth gaf gelet op het 

bestaan van het MG de functie slechts een ‘figuratieve betekenis’. Phaff was daarom weinig 

gelukkig met zijn benoeming, temeer omdat Kruls verantwoording verschuldigd bleef aan de 

minister van Oorlog.68 

De Netherlands Liaison Mission moest los worden gezien van de Netherlands Military 

Authority, waarmee het MG werd aangeduid. Het leidde tijdens de eerste formele 

bijeenkomst op 14 mei 1944 prompt tot de vraag van Grasett wat dat was. Er moest hem 

moest worden uitgelegd dat dit de organisatie was bedoeld voor de uitvoering van de staat 

van beleg. De pogingen de Britten op de hoogte te stellen van de regeling voor de Bijzondere 

Staat van Beleg hadden kennelijk nog weinig vrucht gedragen. Een al even heikele vraag van 

Grasett was of hij het juist had dat wanneer Eisenhower bevoegdheden overdroeg, dat aan 

de civiele regering zou zijn. Onder de Bijzondere Staat van Beleg was dat het MG. Grasett 

bracht daar tegenin dat wanneer geallieerde controle werd uitgeoefend dat niet betekende 

dat de civiele autoriteiten zouden worden gepasseerd. De militairen zouden de 

burgemeesters en andere autoriteiten inschakelen, waarop van Nederlandse zijde erop werd 

gewezen dat burgemeesters en andere autoriteiten niet de regering vormden en dat om die 

reden het MG was ingesteld, waar in de Civil Affairs-overeenkomst naar was verwezen. 

Kruls maakte zich tijdens de bijeenkomst zorgen of wel voldoende personeel naar pas 

bevrijd gebied kon worden overgebracht. Hij hoefde zich daar geen zorgen over te maken, 

aldus Grasett. Tot slot van de bijeenkomst vroeg Grasett of er voldoende contact met de 

Civil Affairs Division bestond. Dat bleek nog beperkt te zijn. Contacten waren er over 

Intelligence, maar met contacten op logistiek gebied moest nog een begin worden gemaakt. 

Transportaangelegenheden, als havens, binnenvaart, opslagplaatsen en arbeidskrachten 
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moesten met voorrang worden behandeld. De logistieke staf van SHAEF wilde daar nog 

dezelfde dag een begin mee maken. 

Van Nederlandse zijde werd nog de vraag gesteld hoe en wanneer de besluitwetten 

en de verordeningen moesten worden afgekondigd. Het antwoord was dat met uitzondering 

van de eerste proclamatie van Eisenhower alle volgende het kenmerk van de Nederlandse 

regering konden dragen en via het MG door de geallieerde commandanten konden worden 

verspreid.69 Met deze bijeenkomst werd aan de vooravond van de invasie in Normandië een 

krachtige impuls gegeven aan de samenwerking met SHEAF, niet in de laatste plaats door 

helder te maken wat de taken en bevoegdheden van het MG waren. Duidelijk was ook dat 

nog veel werk verzet moest worden.70 Gewaarschuwd door de kennelijke onwetendheid van 

Grasett maakte ook Van Lidth hem nog eens opmerkzaam op de Bijzondere Staat van Beleg 

en dat Kruls en zijn staf beschikbaar waren. Van Lidth vroeg ten overvloede de verzekering 

dat Kruls zich bij het eerste echelon kon bevinden dat Nederland binnentrok.71 

5. De opbouw van de organisatie 

Na afloop van de oorlog stelde Kruls dat de organisatie van het MG in aanvang ‘een 

getrouwe schaduw van het departementale apparaat’ was, maar dat hij zich gedwongen had 

gezien de organisatie meer en meer aan te passen aan de Britse en Amerikaanse waarmee 

moest worden samengewerkt.72 Uit het archiefmateriaal rijst het beeld op van een getrouwe 

kopie van de Britse organisatie.73 Toen Kruls een exemplaar van het Britse Military Manual 

of Civil Affairs (Provisional) in handen kreeg, stelde hij tevreden vast dat zijn organisatie het 

spiegelbeeld was van de Britse.74 Pas in de loop der tijd ging de staf meer een afspiegeling 

van de departementen vormen.75 

Als souschef zag Kruls graag aan hem toegevoegd reservekapitein prof. mr. J.Eggens, 

eerder kandidaat voor zijn functie.76 Het werd W. Chr. Posthumus Meyjes, secretaris van de 

Buitengewone Raad van Advies. Zijn benoeming was in overeenstemming met de wens van 

de Ministeriële Commissie Terugkeer om een sterk burgerlijk element aan het MG toe te 

voegen.77 Hij was van huis uit beleggingsadviseur en had zich bij het uitbreken van de oorlog 

in Parijs bevonden. Het was Posthumus Meyes die de vrees voor het MG als een dictatuur 

van beroepsofficieren bij Koningin Wilhelmina had weten weg te nemen.78 

Onderkend was dat de voedselvoorziening, economische zaken en de reorganisatie 

van de politie belangrijke taken zouden zijn. Van Lidth moest daarvoor in de ministerraad 
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begrip kweken en zijn collega’s vragen om geschikte kandidaten. Kruls dacht daarbij aan 

personen van minstens veertig jaar, met een ruime blik, groot verantwoordelijkheidsbesef, 

initiatief en aanleg om gezag uit te oefenen. Juridische en bestuurlijke kennis was gewenst. 79 

De verkrijging van personeel van de ministeries stuitte op grote weerstand. Van Lidth 

kreeg slechts twaalf namen. Kwamen er niet genoeg ambtenaren, dan vreesde hij dat Britten 

en Amerikanen die plaatsen gingen bezetten. Hij wees zijn collega’s erop dat hem van 

Amerikaanse zijde al was gevraagd wat Nederland voor een militair bestuur ter beschikking 

had. De Ministeriële Commissie Terugkeer was het erover eens dat het welslagen van de 

onderneming stond of viel met de beschikbaarheid van voldoende personeel, maar de enige 

die personeel toezegde was minister van Marine Furstner. Van Lidth weet de geringe 

respons aan een gebrek aan medewerking, zelfs onverschilligheid, van ministers die slechts 

oog hadden voor het belang van hun departement. Van den Tempel nam in de ogen van Van 

Lidth daarbij een ‘meer dan onredelijke houding’ aan. Hij had degenen die op zijn 

departement militair waren en aan het MG werkten er ‘eenvoudigweg uitgeknikkerd’. Kruls 

noemde het ‘sabotage’, maar het leek Van Lidth het beste dat maar te negeren.80 

Kerstens was eveneens weinig scheutig met hulp. Hij wilde niet verder gaan dan een 

commissie van advies in te stellen waaraan het MG zonodig raad kon vragen.81 Hij stelde 

alleen zijn chef van de Afdeling Juridische en Algemene Zaken als hoofd van de Sectie 

Economische Zaken ter beschikking. Het MG moest maar zoeken naar officieren die zich 

door detachering bij zijn departement konden bekwamen.82 Kruls had Kerstens’ brief 

daarover met ‘klimmende verbazing’ gelezen. De inhoud bood weinig hoop op 

samenwerking. Deskundigheid kon niet worden verkregen door reserveofficieren zonder 

economische opleiding voor enkele weken bij Handel, Nijverheid en Scheepvaart te 

detacheren.83 

De vraag naar personeel luidde tevens een nieuwe ronde in in de discussie over 

bevoegdheden van het MG. Van Lidth liet de Ministeriële Commissie Terugkeer weten dat 

het niet de bedoeling was dat het MG bevoegdheden van departementen ging ‘usurperen’. 

Integendeel, het MG wilde de taken zo beperkt mogelijk houden, zo probeerde hij zijn 

collega’s gerust te stellen. Furstner was bij deze poging weinig behulpzaam door erop te 

wijzen dat het MG zelfs de bevoegdheid moest hebben af te wijken van de wens van de 

regering, wanneer dat noodzakelijk was om te voldoen aan de behoeften van het geallieerde 

opperbevel. Kerstens kon zich met dit standpunt verenigen, maar maatregelen op 
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economisch gebied bleven een taak voor zijn departement en niet van het MG. Dat voerde 

alleen maar uit. Van Lidth was het hier mee eens. Gerbrandy definieerde de maatregelen die 

het MG ging treffen als ‘noodmaatregelen’, ter aanvulling op of in afwijking van regelingen 

die de departementen hadden getroffen.84 

De vrees bestond dat bij het uitblijven van een sterker burgerlijk element in het MG, 

het militaire element meer taken aan zich ging trekken dan nodig was.85 Maar juist de 

ministers waren weinig scheutig met personeel om dat burgerlijke element te versterken. 

Ook personeel uit het bedrijfsleven was terughoudend een functie bij het MG te accepteren 

uit vrees voor moeilijkheden om na de bevrijding weer tot Engeland te worden toegelaten.86 

Pas in april 1944 gaf de Britse regering daarover zekerheid.87 Soms ook hield het 

bedrijfsleven personeel vast om daar onmiddellijk na de bevrijding over te kunnen 

beschikken.88 Verder was er de onzekerheid over het tijdstip van inzet van het MG. 

Voorwaarde voor het vervullen van een functie was dat betrokkene zich verbond voor een 

periode van vier maanden na functieaanvaarding op Nederlands grondgebied.89 

De werving werd niet gemakkelijker nadat de omvang van de organisatie toenam. In 

de eerste schets die Kruls aan de Britten aanbood, ging het MG bestaan uit 30 officieren en 

60 onderofficieren en manschappen.90 In april 1943 stond de teller al op 50 officieren en 180 

onderofficieren en minderen, naast 40 tot 50 officieren voor de handhaving van de orde in 

grotere steden. Duidelijk was toen al dat dit te weinig zou zijn.91 In september 1943 was de 

organisatie al weer twee maal zo groot. Het bestond nu uit 114 officieren en 465 

onderofficieren en manschappen en 60 officieren en 100 onderofficieren en manschappen 

bestemd voor de militaire commissariaten. Deze sterkte van 739 man zou tot het vertrek 

naar Nederland niet meer veranderen. Daarna explodeerde de omvang door het aantrekken 

van personeel in bevrijd gebied.92 

6. Taken van de stafsecties 

Door betere contacten met de Britten kwam er meer zicht op de werkwijze van Civil Affairs. 

De discussies in de Ministeriële Commissie Terugkeer veranderden daardoor van karakter. Zij 

richtten zich nu op de vraag hoe de taken van het MG zich moesten verhouden tot die van 

de departementen. Via een proces van commentaarrondes kregen de taakomschrijvingen 

van de stafsecties hun definitieve vorm.93 Kruls drukte zijn Sectiehoofden op het hart 
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regelmatig in contact te staan met de departementen, maar hij wilde daarbij wel de 

touwtjes in handen houden.94 

Kruls maande tot spoed, zodat op 31 december 1943 het MG als ‘gereed’ kon worden 

bestempeld. Dan moest worden beschikt over aanwijzingen, instructies en 

conceptverordeningen. Streven naar volmaaktheid en angst voor overbodige arbeid waren 

voor Kruls uit den boze. Niemand wist een datum waarop men in actie moest komen en 

verbetering kon volgen. Om druk op de ketel te zetten verlengde Kruls de werktijd naar 

zaterdag en zondag. ‘Gij noch ik zullen zolang wij bij het M.G. zijn ingedeeld het voorrecht 

hebben den gehate vijand met de wapenen te mogen bestrijden, doch ook wij hebben een 

belangrijke taak te vervullen, welke slechts kan slagen wanneer allen van hoog tot laag hun 

uiterste krachten inspannen’.95 

Medio november 1943 ging een nota over de organisatie naar de ministerraad. Van 

den Tempel had gestaan op behandeling in de voltallige ministerraad en niet langer in de 

Ministeriële Commissie Terugkeer.96 Van Lidth herhaalde dat de Staf MG kennis van zaken 

van de ‘verschillende takken der volkshuishouding’ had, vandaar de noodzaak dat 

departementen ambtenaren afstonden. Zij waren bij aankomst in Nederland vervangbaar, 

want het was gewenst de Staf uit te breiden met personen die de bezetting hadden 

meegemaakt en het vertrouwen van de bevolking genoten. Militarisering was 

onontkoombaar; de Britten hadden bij herhaling laten blijken zich uitsluitend met militairen 

te willen verstaan. Omdat zij voorrang genoten bij het transport was dat ook om die reden 

onontkoombaar. ‘De Nederlandse bevolking zal zulks ongetwijfeld onder de abnormale 

omstandigheden, die wij beleven, aanvaarden. Men zal beseffen, dat het militair gezag op 

vertrouwen berust en niet op macht, waartoe het eigen machtsmiddel ten enenmale 

ontbreekt,’ zo hield Van Lidth zijn medebewindslieden voor. 

De nota bevatte ook een overzicht van de personen die op een nader te bepalen 

datum bij Koninklijk Besluit tot officier zouden moeten worden benoemd.97 Koningin 

Wilhelmina had laten weten dat zij graag zag dat benoemingen per Koninklijk Besluit 

geschiedden. Nadat functionarissen voor het MG waren aangewezen, zonder dat zij was 

geraadpleegd verlangde zij opgave van alle leden van het MG die naar Nederland zouden 

gaan én hun instructies.98 Hadden zij een rol gespeeld in de meidagen van 1940, of een 

slechte reputatie, dan moesten zij van de lijst worden geschrapt.99 
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Van Lidth stelde een lijst op van de personen die hij wilde voorgedragen. Het betrof 

zowel degenen die een militaire rang bekleedden als zij die werden gemilitariseerd.100 Dat 

leidde tot commotie in de ministerraad; de raad was niet geraadpleegd. Van Lidth 

verdedigde zich door te stellen dat de benoeming van officieren zijn zaak was, maar kreeg 

daarvoor geen bijval.101 Hoe moeizaam benoemingen verliepen, bleek bij de voordracht van 

zeventien reservemajoors. Dat mocht niet betekenen dat zij al voor een functie bij het MG 

waren aangewezen. Ook daar eindigde de bemoeienis van Wilhelmina niet. Het was haar 

wens dat de bij het MG benoemde burgers niet in uniform gingen optreden, maar in 

burgerkleding met een band om de arm. Prins Bernhard vreesde dat de Britten daar geen 

genoegen mee zouden nemen. Van Angeren beslechtte het pleit door er op te wijzen dat zij 

zonder uniform geen aanspraak op de status van krijgsgevangene konden maken en het 

dragen van een uniform nodig was om autoriteit uit te stralen.102 

De organisatie van de Staf, zoals die eind 1943 werd vastgesteld, liet een ander beeld 

zien dan de eerste schets van Kruls. Dat was niet alleen het resultaat van discussies met de 

ministers, maar ook van oefeningen die leerden dat er op tal van terreinen meer coördinatie 

nodig was. De verschillende juridische secties werden samengevoegd, evenals de Secties 

Verbindingen en PTT.103 De organisatie kende geen aparte sectie Inlichtingen meer. Die was 

ondergebracht bij de Sectie Politie. De Sectie Weg- en Watertransport en de Sectie 

Spoorwegen waren samengevoegd in een Sectie Transport. Tevens waren ondersteunende 

elementen toegevoegd, zoals een codedienst, koeriers en een detachement van Bureau 

Inlichtingen.104 

Wat ontbrak, was een Sectie voor Sociale Zaken. Minister Van den Tempel wilde niet 

dat het MG zich met sociale kwesties zou inlaten. Ook een poging van Posthumus Meyjes om 

tot een nauwere samenwerking te komen, mislukte. Van den Tempel was afkerig van de 

organisatie en bleef dat. Sociale kwesties zouden door de minister zelf worden behandeld en 

het MG had zich daar niet mee te bemoeien. Hij zou in Nederland zijn departement wel weer 

opbouwen en had ook aan liaison met het MG geen behoefte. De regering moest ten 

spoedigste in haar geheel en als enig verantwoordelijke instantie naar Nederland terugkeren 

om het gezag uit te oefenen. Dat kon tegelijk of zeer kort na het optreden van het MG 

zijn.105 

Pas na langdurig overleg lukte het om Van den Tempel ervan te overtuigen dat hij het 

MG in staat moest stellen regelingen te treffen op het gebied van arbeidsaangelegenheden. 
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Het kwam alsnog tot de oprichting van een Sectie Arbeidszaken, mede om de behoefte aan 

arbeidskrachten voor de legers in goede banen te leiden. Wetsbesluiten op het terrein van 

sociale aangelegenheden werden alsnog aangevuld met de bepaling dat bevoegdheden van 

de minister van Sociale Zaken gedurende de Bijzondere Staat van Beleg ook door het MG 

konden worden uitgeoefend, maar met de beperking dat hiervoor een machtiging van de 

minister moest worden verkregen.106 Die regeling bood geen praktische oplossing. Zo 

worstelde de Staf met de vraag wie voor zwerfkinderen moest gaan zorgen. De zwak bezette 

Sectie Volksgezondheid kon dat moeilijk tot het takenpakket gaan rekenen; daar zou feitelijk 

een Sectie Sociale Zaken zich mee bezig moeten houden.107 

De organisatie bleef in beweging door aanpassing aan de omstandigheden, nieuwe 

organisatorische inzichten of om in de pas te blijven lopen met de SHAEF-organisatie. De 

vraag wie de zorg voor monumenten en kunstschatten op zich ging nemen was bijvoorbeeld 

over het hoofd gezien. Ook in de omschrijving van de taken kwamen nog voortdurend 

wijzigingen. Zo kreeg de Sectie Juridische Zaken twee omvangrijke Subsecties voor Kampen 

en Oorlogsbuit. Pas in Nederland kreeg de Staf zijn definitieve vorm. De organisatie was toen 

alsnog uitgebreid met een Sectie Sociaal werk voor oorlogsgetroffenen, Onderwijs en Oost- 

en West-Indische Zaken ter behartiging van de belangen van Nederlands-Indië, Suriname en 

Curaçao in bevrijd gebied.108 Minister van Binnenlandse Zaken H. van Boeyen (CHU) wees 

nog op het ontbreken van een Sectie Volkshuisvesting, maar het MG zou niet over genoeg 

deskundig personeel kunnen beschikken om het probleem volkshuisvesting aan te 

pakken.109 

7. Vrouwen bij het MG? 

Toen duidelijk werd dat enkele departementen en de Rijksvoorlichtingsdienst vrouwen naar 

Nederland wilden meenemen, overwoog de Staf MG hetzelfde. Kruls twijfelde. Het Britse 

Civil Affairs kende vrouwen in de organisatie, maar die zouden pas in een later stadium 

worden ingezet. Die wetenschap leidde ertoe vrouwen ‘in te ruilen’ voor mannen en steno 

en typen te leren.110 De vrouwen kwamen echter in andere gedaante terug. Een nieuwe loot 

aan de stam werd het Vrouwen Hulpkorps (VHK). Het maakte formeel geen deel uit van het 

MG, maar Kruls ondersteunde de oprichting, ontfermde zich erover en trof regelingen om 

het korps van voertuigen en uitrusting te voorzien en kwam onder zijn bevel. Het gegeven 

dat Kruls met andere officieren en mevrouw M.E. Rowland-Dijxhoorn in één huis woonde 
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was hieraan niet vreemd. Rowland, nicht van zijn voormalige chef Dijxhoorn én zijn latere 

echtgenote, werd als reservekapitein waarnemend commandant het VHK.111 

Het departement van Sociale Zaken was al begonnen met de vorming van een groep 

vrouwelijke hulpkrachten om bij de bevrijding geneeskundige zorg aan repatrianten te 

kunnen geven en werkte daarvoor samen met het Rode Kruis.112 Ook het bestuur van de 

Bond van Nederlandse Vrouwen in Groot-Brittannië bood aan een vrijwilligerskorps te 

vormen voor de bemanning van ‘rest centres’, informatiebureaus, eetgelegenheden en de 

voedseldistributie. Het bestuur wendde zich daarvoor tot de minister van Oorlog.113 

Het departement van Oorlog had verdergaande plannen. Van Lidth stelde de 

ministerraad voor een dienstplicht voor Nederlandse vrouwen in het Verenigd Koninkrijk in 

te stellen en hen op te nemen in een hulpdienst ter leniging van de sociale en economische 

nood na de bevrijding. Het voorstel stuitte binnen de raad op tal van bezwaren. Velen 

werkten op de departementen of voor Britse organisaties en het was onduidelijk voor welk 

werk zij zouden worden ingezet. De omvang van een korps zou gering zijn en men zou zich 

belachelijk maken door met een ‘vrouwen-legioen’ in Nederland aan te komen zetten. Van 

Kleffens voorspelde niets dan ’ellende’ voor een korps vrouwen in militair verband. Gezinnen 

zouden worden ontwricht en het was niet nodig. Weliswaar was de Bond van Nederlandse 

Vrouwen in Groot-Brittannië gehoord, maar wat vonden andere vrouwenverenigingen van 

het idee? Van Lidth wees op het tekort aan werkkrachten. Honderden vrouwen hadden zich 

bij Britse organisaties aangesloten of hadden dienst genomen bij de Auxuliary Territorial 

Service (ATS) omdat zij niet bij een Nederlandse evenknie terecht konden. Van Mook wees 

erop dat in Australië al Nederlandse vrouwen voor werk als verpleegster in Nederlands-Indië 

in uniform werden gestoken, maar hij gaf de voorkeur aan vrijwilligheid. Van Lidth nam dat 

over en aanvaardde de suggestie in commissie-verband de zaak nog eens te bestuderen.114 

Kruls onderschreef de behoefte aan een hulpkorps.115 In een nieuwe nota bepleitte 

Van Lidth vrouwelijk regeringspersoneel in de gelegenheid te stellen aan een hulpkorps deel 

te nemen. De ministerraad was opnieuw weinig geestdriftig. Er viel geen personeel te 

missen, maar aan de andere kant was het niet gewenst het enthousiasme van sommige 

vrouwen te doven. De raad ging akkoord een lijst aan te leggen van vrouwen die het uniform 

wensten te dragen, de huidige werkkring bleef hun eerste plicht.116 Posthumus Meyjes 

probeerde een handje te helpen door een afschrift van Kruls nota’s te zenden aan Beelaerts 

van Blokland, die er grote belangstelling voor had, want Koningin Wilhelmina informeerde 
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voortdurend naar de voortgang. Het kon van nut zijn van die zijde instemming te krijgen en 

zo druk op Van Lidth uit te oefenen om tot een beslissing te komen.117 

Het idee was dat het departement van Oorlog 70 tot 80 vrouwen in dienst nam. Het 

War Office was bereid 31 Nederlandse ‘A.T.S.-meisjes’ in Britse dienst over te laten gaan. 

Het War Office achtte het nodig de vrouwen te militariseren en raadde aan een eigen 

Nederlandse Auxiliary Territorial Service te vormen. Dat leek een goede oplossing, want het 

London Committee van het Nederlandse Rode Kruis zag niet langer mogelijkheden een 

hulpkorps te vormen en uit te rusten. 

Toen het idee VHK eenmaal was geboren zette Kruls een rem op de toevoeging van 

vrouwen aan de Staf MG. Het kon de sterkte van het VHK verminderen. Kruls vroeg Van 

Lidth te beslissen dat vrouwen niet naar Nederland mee konden anders dan in VHK-verband. 

De ministerraad had zich al in die zin uitgesproken.118 In juli 1944 kwam het tot de formele 

oprichting van het Vrouwenhulpkorps.119 Kruls hield de zeggenschap in eigen hand: hij was 

de enige die bevelen kon geven.120 

Zonder zorg was het experiment niet. Op de valreep voegde Kruls nog een officier 

van gezondheid aan het VHK toe. Hij achtte het onverantwoord het te laten gaan, ‘zonder 

een ervaren, tactvolle geneesheer. Onder onze niet in de krijg geharde vrouwen zal het 

percentage zieken en misschien ook onder de druk der omstandigheden ietwat nerveuzen 

vrij groot zijn’. Rekening moest ook worden gehouden met een hoger ongevallenpercentage 

dan bij een geroutineerde eenheid.121 

Het VHK zou naar Nederland gaan zodra de omstandigheden dat toelieten voor 

opdrachten als het verlenen van hulp in centra voor evacués, concentratiekampen, 

gebombardeerde steden en bij rampen. Hulp kon bestaan uit het bereiden en verstrekken 

van voedsel, ontsmetting en verpleging van repatrianten, bestrijding van besmettelijke 

ziekten en het verzachten van leed waar plaatselijke organen de problemen niet aankonden. 

De sterkte van het VHK ging 187 personen bedragen. (In september 1945 was dat opgelopen 

tot 534).122 

Uitrusting moest van de Britten komen en dat wilde niet erg vlotten.123 Nog in juli 

1944 moest SHAEF worden gevraagd een regeling te treffen voor de verstrekking, ook nadat 

het War Office de organisatie had geaccordeerd.124 Dat verhinderde niet dat in november 

1943 de eerste vrouwen met een cursus Citizens Advice Bureau begonnen, waar in 

samenwerking met het Rode Kruis alle in- en uitgaande informatie over Displaced Persons 
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werd geconcentreerd. Daarna volgden andere opleidingen. Na voltooiing gingen de vrouwen 

in afwachting van het vertrek op departementen aan de slag.125 

8. Opnieuw debat en vraagtekens 

Eind 1943 leek het niet uitgesloten dat het MG plotseling in actie zou moeten komen. Kruls 

drong aan de voorbereidingen te bespoedigen. De ministerraad hield zich week in week uit 

bezig met vragen over competenties en de personeelsbezetting, maar principiële 

beslissingen over hoe het MG met volmachten voor de zuivering, bestuursvoorziening en 

sociale en economische kwesties moest omgaan waren nog niet genomen. Het maakte de 

positie van de staf er niet gemakkelijker op. Posthumus Meyjes was ervan overtuigd dat het 

personeel zijn plicht zou doen, maar zij mochten later niet het verwijt worden gemaakt over 

wat zij naar beste weten ‘faute de mieux’ hadden gedaan.126 

Wat opvalt bij de taakomschrijving van de stafsecties, die Van Lidth eind november 

1943 aan de ministerraad aanbood, is dat steeds als eerste taak staat vermeld zuivering, nog 

voor het treffen van maatregelen voor de bevolking. Er spreekt een zekere preoccupatie met 

dit onderwerp uit. Evenzo valt op dat de kerntaak van een militair gezag - handhaving van de 

in- en uitwendige veiligheid - niet wordt genoemd. Nergens ook komt het contact met de 

geallieerden en de levering van diensten ten behoeve van de geallieerde oorlogvoering aan 

bod. In hoeverre aan dit sterk Neerlandocentrisch karakter van de taken een bewuste keuze 

ten grondslag lag om het MG voor de bewindslieden zo acceptabel mogelijk te maken, valt 

moeilijk vast te stellen. Toen Van Lidth langs deze lijnen de taken van het MG in de 

ministerraad verdedigde, stopten de protesten. Hij hoopte dat de leden van de raad nu eens 

zou ophouden het MG ‘te torpederen’.127 

Dat de ministeries ambtenaren voor het MG moesten afstaan, had als voordeel 

moeten hebben dat zij op de hoogte waren de beleidsopvattingen van hun oude chefs. Naar 

Van Angeren bespeurde, openbaarden zich echter ‘lichte verschijnselen van 

machtsontwikkeling’. Die gaven aanleiding tot ongerustheid. De tot hoofdofficier 

gemilitariseerde ambtenaren begonnen symptomen te tonen ‘van te behoren tot een 

uitverkoren kaste met een eigen visie op de rest van het mensdom.’ Rangsverhoudingen 

begonnen een rol te spelen en leken van invloed op de bereidheid met lageren in rang zaken 

te doen. Een belangenstrijd begon te spelen, evenals een groeiend gevoel van 

zelfstandigheid. Het was zaak de banden tussen de departementen en de overeenkomstige 
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stafsecties van het MG niet te laten verslappen. Van Angeren moest echter erkennen dat 

ook ministers niet bijdroegen aan het behoud van die band.128 

De Jong stelt in zijn Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog dat deze 

weerstanden deels door jaloezie lijken te zijn veroorzaakt. De ministers hadden de eersten 

willen zijn die terugkeerden. Duidelijk was nu dat er een militair gezag ging komen en dat 

was eerder een betrekkelijk abstracte zaak gebleven. 

 

Van woorden-op-papier maakte Kruls een realiteit: daar ontstond opeens een nogal 
omvangrijke, voortdurend groeiende organisatie (groeiend doordat haar telkens 
nieuwe taken werden opgedragen), welker vorming deze en gene onder de ministers 
het gevoel gaf dat hij min of meer buiten spel werd geplaatst. Dezulken waren al 
gauw geneigd, Kruls ervan te verdenken dat hij alle touwtjes in handen wilde 
hebben.129 
 

Van den Tempel en Albarda stoorden zich er aan dat geen sociaaldemocraten tot Militair 

Commissaris waren benoemd, terwijl er wel ‘beschikbaren’ waren. Daar stond tegenover dat 

Kruls bot had gevangen bij zijn pogingen vakbondsbestuurders tot zijn organisatie te laten 

toetreden. Van den Tempel was door partijgenoot Meyer Sluyser, voorzitter van de Kring 

van Nederlandse Sociaaldemocraten in Engeland, in het oor gefluisterd dat Kruls ‘uilskuikens 

en imbecielen’ had uitgekozen en opzettelijk sociaaldemocraten had geweerd.130 Sluyser, die 

het MG een ‘grote en gevaarlijke dwaasheid’ vond en het Besluit op de Bijzondere Staat van 

Beleg het ‘Besluit tot Bevordering van de Snelle Bevorderingen’ noemde, zag op 

benoemingsbesluiten namen van personen die lang niet in Nederland waren geweest, 

sommigen minder geschikt, anderen ‘zeker zeer geschikt’.131 Enkele bedrijven zouden de 

voorwaarde hebben gesteld dat afgestane personen in een bepaald deel van het land tewerk 

zouden worden gesteld, al kon dat niet worden bevestigd.132 

Op basis van deze informatie betwijfelde Albarda of de goede mensen wel waren 

uitgekozen. Hij wilde dat in de ministerraad aan de orde stellen. Kruls reageerde geprikkeld, 

juist deze twee ministers hadden geweigerd personeel beschikbaar te stellen. In plaats van 

het MG hun vertrouwen te schenken, deden zij niets anders dan het te dwarsbomen, te 

wantrouwen en te verdenken van het voeren van een eigen beleid. ‘Dit vermoordt het 

Militair Gezag, maakt het onmogelijk en voert tot de conclusie dat het dan maar beter 

opgeheven kan worden.’ Kruls had nooit onderzocht tot welke politieke partij een lid van het 

MG behoorde. Had hij uitsluitend onder sociaaldemocraten goede medewerkers kunnen 
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vinden, dan zou hij daar mee in zee zijn gegaan. Uiteindelijk bleken ten minste zes 

sociaaldemocraten deel van de staf uit te maken, onder wie souschef Posthumus Meyjes, 

een sectiehoofd en een Militair Commissaris.133 

De sociaaldemocratische ministers stonden niet alleen in hun kritiek. Eerder had Van 

Boeyen al gezegd dat hij het zou het betreuren als de indruk werd gevestigd dat 

sociaaldemocraten niet werden ingeschakeld.134 Zijn opmerking leidde ertoe dat Van den 

Tempel in de ministerraad de positie van de MCn ter sprake bracht. Een deel van de 

samenleving niet was vertegenwoordigd. Dat onbekende, in Londen aangestelde 

ambtenaren in Nederland gingen optreden, kon geen goede indruk maken. Het zou een 

psychologische fout zijn hen naast de aanwezige autoriteiten te laten optreden. Er was naast 

het bestaande bestuursapparaat geen plaats voor MCn. Minister van Koloniën Van Mook 

probeerde een oplossing te zoeken door burgemeesters een functie bij het MG te geven. De 

inmiddels tot het kabinet toegetreden minister Zonder Portefeuille Burger vreesde dan 

militarisering van de samenleving. Hij wilde MCn alleen als liaisonofficier laten optreden. 

Ook Albarda maakte bezwaar tegen militarisering. 

Van Lidth wees erop dat de grondslagen van de organisatie in de ministerraad waren 

besproken. De Britse militaire autoriteiten wilden weten wie zij tegenover zich kregen. De 

naam commissaris was kennelijk niet geliefd, maar zo hield Van Lidth zijn collega’s voor, 

wisten zij een betere benaming? (Als voorstel kwam: ’gedelegeerden’.) En waar het de 

eenzijdige samenstelling van het MG betrof, Van Lidth had genoegen moeten nemen met 

personeel dat ter beschikking was gesteld.135 

Van Angeren wilde de gemilitariseerde ambtenaren tegelijkertijd als gemachtigde van 

de betrokken minister laten optreden. Hij zag niet in waarom een lid van het MG niet ook 

zijn minister kon vertegenwoordigen. Van Lidth maakte er, gesteund door Gerbrandy, 

bezwaar tegen. Het zou met zich mee brengen dat een militair slechts voor een deel van zijn 

tijd gehoorzaamheid verschuldigd was aan zijn militaire meerdere en dat nog wel tijdens de 

staat van beleg. Zoiets was onbestaanbaar met de militaire verhoudingen. Ministers konden 

hun verzoeken om maatregelen te treffen aan het MG richten.136 

Later probeerde Van Angeren alsnog meer invloed te krijgen. Hij vond het onjuist dat 

de Chef-Staf MG alleen verantwoording schuldig was aan de minister van Oorlog. 

Sectiehoofden zouden dat mede aan de ministers moeten zijn en hun instructies moeten 

opvolgen. Opnieuw blokkeerde Van Lidth met steun van Gerbrandy, en ditmaal ook Van 
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Boeyen, de poging ministers meer invloed te geven. Geregeld contact tussen minister en 

sectiehoofd zou volstaan.137 Van Boeyen had ook kritiek. Vaak bleek dat het MG zich met 

onderwerpen bezig hield zonder dat het departement dat wist.138 

Posthumus Meyjes kwam in conflict met minister Kerstens. Posthumus Meyjes kwam 

tot de conclusie dat het MG voor economische zaken voornamelijk op eigen kracht zou 

moeten vertrouwen. Die gedachte was versterkt doordat Kerstens bij de bevrijding voor zijn 

departement geen taak zag en niet duidelijk had kunnen maken welke zaken de Sectie 

Economische Zaken precies diende te behandelen. Posthumus Meyjes wilde zich vooral 

richten op de voorziening van de eerste nood en een overzicht maken van voorraden en de 

productiecapaciteit die nog bestond. Van herstelbeleid en algemeen economisch beleid 

wilde hij verre blijven, die vielen buiten de werkingssfeer van een militair gezag.139 

In een commentaar voor de leden van de Ministeriële Commissie Terugkeer steunde 

Van Lidth Posthumus Meyjes. Voorziening in de eerste nood en van de geallieerde legers 

behoorden tot de kerntaken van het MG. De overige waren een zaak voor de langere termijn 

en het MG richtte zich op de korte termijn. Van Lidth probeerde Kerstens ervan te 

overtuigen dat het MG niet meer dan het strikt noodzakelijke zou doen. Over maatregelen 

zou zoveel mogelijk worden overlegd, maar verantwoordelijkheden berustten bij het MG. 

Van Lidth zei niet ernstig genoeg te kunnen waarschuwen tegen het ‘gevaar van elkaar 

doorkruisende bevoegdheden, welke een chaos zouden doen ontstaan’. Het hoofd Sectie 

Economische Zaken was geen zaakwaarnemer van het departement.140 Kerstens nam geen 

genoegen met de uitleg. Hij meende dat ministers via deze functionarissen instructies 

konden geven. Dat waarborgde dat verantwoordelijkheden bij de regering bleven berusten 

en contact met de minister bleef bestaan. Ook was hij ontstemd dat aan de Staf MG een 

economisch adviseur was toegevoegd. Het MG moest zijn aangewezen op de adviezen van 

de minister.141 

Ook Burger had moeite met het MG, al had hij de door Kruls uiteengezette plannen 

‘heel nuttig’ genoemd.142 Burger meende dat de bevolking hem als Engelandvaarder, die 

wist wat er in bezet Nederland leefde, verantwoordelijk zou houden voor de 

terugkeerregelingen.143 Hij vond het daarom onvoldoende om in de algemene plannen van 

het MG te worden gekend. Hij wilde alle verordeningen, plannen voor de voorlichting tot 

affiches en voorgenomen bekendmakingen zien.144 Burger had ook problemen met de 

taakomschrijvingen van de secties. Kruls reageerde dat wanneer iets in de taakomschrijving 
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was opgenomen, het nog niet betekende dat het MG zich ook met dat onderwerp moest 

bemoeien. Het was bedoeld om aan te geven dat wanneer het MG bemoeienis met dat 

onderwerp zou krijgen, de genoemde sectie de behandeling op zich zou nemen.145 

Burger bemoeide zich vooral met de Sectie Voorlichting. Hij wilde de cineast Gerard 

Rutten die ooit met een documentaire een prijs op het filmfestival van Venetië gewonnen, 

hoofd maken. Gerbrandy vond dat onjuist, het hoofd van de Regeringsvoorlichtingsdienst, A. 

Pelt, bereidde zich op die taak voor.146 Velen achtten zichzelf plotseling geschikt voor 

allerhande functies waarvoor zij de ervaring misten, aldus Gerbrandy.147 Het was Burger ook 

al opgevallen dat in de Londense ‘warboel’ naar boven gevallen lieden op posten kwamen, 

waarvan zij nimmer gedroomd hadden, om van de latere sterren- en balkenregen van het 

MG maar te zwijgen.148 

Rutten kwam toch bij het MG terecht. Daar ging een hele discussie vooraf, illustratief 

voor de wijze waarop velen zich in Londen met een zaak bemoeiden. Rutten was eerder in 

gesprek geweest met Wilhelmina over de oprichting van een ‘Bureau Vernieuwing’ en had 

zich beschikbaar gesteld als secretaris-generaal voor een nog op te richten ministerie van 

kunsten.149 Ook meende Rutten dat het de bedoeling was hem ter beschikking te stellen van 

de minister-president voor de voorbereiding van de voorlichting bij terugkeer.150 

Rutten deed, zonder nog te weten wat de taken van de Sectie Voorlichting inhielden, 

de suggestie om de sectie los te laten staan van de Regeringsvoorlichtingsdienst. 

Samenwerking was gewenst, maar de taken waren verschillend. In de feestroes van de 

bevrijding en een bijltjesdagatmosfeer waren oproepen voor orde en de aankondiging van 

harde maatregelen een zaak voor personen die de sfeer van het moment aanvoelden. Iedere 

fout kon onrust teweegbrengen.151 Pelt, hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst en tevens van 

de Sectie Voorlichting van het MG, meende dat in theorie een pleidooi viel te houden voor 

een scheiding, maar in de praktijk was dat door gebrek aan personeel onmogelijk. De taken 

van de diensten waren niet zo verschillend als Rutten dacht. Gerbrandy, Van Lidth en Van 

Kleffens bogen zich over die vraag. 

Rutten deed wel tal van praktische suggesties. Hij achtte voorlichting aan de 

geallieerde strijdkrachten en oorlogscorrespondenten gewenst om duidelijk te maken dat 

geen vijandelijk gebied werd veroverd. De bevolking moest over de buitenlandse troepen 

worden geïnformeerd. Verder hield hij een pleidooi om met voorlichtingsmateriaal duidelijk 

te maken dat het MG geen langdurige militaire dictatuur ging inhouden. Films konden 
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worden uitgezocht om in de eerste dagen na de bevrijding te vertonen en er moest een plan 

komen om de doden uit de oorlog te eren. Een deel van Ruttens suggesties viel in goede 

aarde, maar bij de uitvoerbaarheid werden vraagtekens geplaatst. Pelt omarmde het idee 

van voorlichting aan de geallieerde militairen. Fondsen vormden geen probleem, de 

papiertoewijzing wel. De voorbereiding van tentoonstellingen liep spaak op het probleem 

om triplex te verkrijgen. Aan de mogelijkheid om films te vertonen werd al gewerkt. Voor 

een dodenherdenking zou eerst de stemming in bevrijd gebied moeten worden gepeild en 

ten aanzien van radioprogramma’s moest worden afgewacht of de zenders niet vernield 

waren.152 

De ideeën van Rutten spraken Van Lidth aan, maar zij hadden niet de instemming van 

Pelt.153 Van Lidth distantieerde zich daarna van Rutten. Hij had echter wel het nodige 

losgemaakt en het leidde in de Commissie Terugkeer tot een heftig debat over de posities 

van Rutten en Pelt. Van Lidth stemde nu in met een afdeling propaganda onder Rutten als 

onderdeel van de Sectie Voorlichting van Pelt. Burger wilde nog steeds Rutten als hoofd in 

plaats van Pelt.154 Rutten bepleitte zijn zaak bij prins Bernhard, die daarover ruggespraak 

met Koningin Wilhelmina hield.155 Wilhelmina steunde Rutten anders zou volgens Van Lidth 

niet zo veel aandacht aan de kwestie zijn gewijd. De volgende stap in de affaire was een 

bespreking tussen Van Lidth, Gerbrandy en Pelt over de Sectie Voorlichting en de positie van 

Rutten. ‘Een moeilijk man om in het gareel te doen lopen, maar ik geloof wel, dat het 

tenslotte lukken zal,’ aldus Van Lidth.156 Rutten werd als eerste luitenant bij het MG 

ingelijfd.157 Een concept over voorlichting dat hij produceerde, kreeg de instemming van 

Kruls. Niet de manier waarop hij tewerk ging. Hij richtte zich rechtstreeks tot hem; het was 

ongebruikelijk dat iemand dat buiten het Sectiehoofd om deed.158 (Eenmaal in bevrijd 

gebied palmde prins Bernhard Rutten in om voor de Binnenlandse Strijdkrachten de 

voorlichting te verzorgen.159) 

9. Souschef Posthumus Meyjes vraagt ontslag 

Dat eind 1943 de organisatie vorm had gekregen en vele verordeningen, richtlijnen en 

instructies in concept klaar waren, betekende niet dat het MG gereed was om aan de slag te 

gaan. Het Aanwijzingsbesluit Militair Gezag, de instructies voor de Chef-Staf MG en een 

Algemene Instructie voor Militair Commissarissen verschenen pas op 19 juni 1944 in het 

Staatsblad. In juli 1943 waren deze besluiten in concept klaar, maar pas na een jaar en zeven 
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versies waren zij aan de Koningin ter tekening aangeboden. 160 Het vormde een illustratie 

van weinig voortvarend optreden, maar ook van de complexiteit van de te treffen 

regelingen.161 

Ten opzichte van eerste concepten onderging de instructie voor de Chef-Staf MG 

nauwelijks wijziging. Het Aanwijzingsbesluit MG werd sterk vereenvoudigd. De verplichting 

bevolking en bestuurders zo spoedig mogelijk te herinneren aan een groot aantal wettelijke 

verplichtingen was geschrapt. Ook was het artikel geschrapt dat bepaalde dat uitvoering van 

de bevelen van het MG zoveel mogelijk aan het burgerlijk gezag moest worden overgelaten. 

De verplichting waar mogelijk geen bevelen te geven dan na overleg met het burgerlijk gezag 

verviel eveneens. Wat was toegevoegd was de bevoegdheid van de Chef-Staf MG om 

reservepersoneel en dienstplichtigen onder de wapenen te roepen, burgerpersoneel in 

tijdelijke dienst te nemen en aanschaffingen te doen.162 

Dat daarmee de zaken op rolletjes liepen was teveel gezegd. In augustus 1944 vroeg 

souschef Posthumus Meyjes ontslag met als reden het gebrek aan vertrouwen van de 

regering in het MG. Belangrijke wetsbesluiten waren nog steeds niet gereed, waardoor het 

MG richtlijnen ontbeerde. Omdat de geallieerde opmars na D-Day vrij traag verliep, 

meenden de ministers nog tijd te hebben de voorbereidingen af te ronden. In augustus 

versnelde het tempo. Er viel toen nog het nodige te regelen, waaronder de aanwijzing van 

Kruls tot Chef-Staf MG. Koningin Wilhelmina zich verzette daartegen, maar de 

omstandigheden lieten haar geen keus. Op de dag dat Antwerpen werd bevrijd, kon niet 

langer worden getalmd. Van harte ging die benoeming niet. Wilhelmina wilde Kruls niet 

ontvangen.163 

De druppel die voor Posthumus Meyjes de emmer deed overlopen, was de opstelling 

van minister van Waterstaat Albarda. Zodra het wettig gezag was hersteld, wilde hij het 

militair gezag beëindigd zien. Die wens paste niet in de geallieerde visie. Waar Posthumus 

Meyjes verder over viel was dat Albarda zich erover had beklaagd dat de MCn hoofdzakelijk 

uit het bedrijfsleven waren gerekruteerd en zelfs nog niet in het kleinste dorp 

bestuurservaring hadden opgedaan. De aanwijzing van een telg uit een Enschedese 

fabrikantenfamilie als MC voor Twente was ‘asking for trouble’ met de arbeiders. Hoe had 

het MG de uit Roemenië afkomstige J.W.H. van den Wall Bake met arbeidszaken kunnen 

belasten? Hij bezat niet de geringste kennis van arbeidsorganisaties. Voor Albarda 
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betekende dit dat de aanwijzing van functionarissen voor het MG niet buiten de 

ministerraad om kon geschieden. (Een jaar eerder was dat ook al een heikel punt.) 164 

Posthumus Meyjes had een jaar lang de reacties van ministers op de voorbereidingen 

waargenomen. Verschillende ministers hadden voortdurend blijk gegeven van gebrek aan 

vertrouwen in het MG, zowel in het instituut als in de kwaliteiten en de bedoelingen van de 

personen die daarin werkzaam waren of voor een functie waren bestemd. Zij hadden bij 

herhaling doen uitkomen dat zij beducht waren voor ’eigenmachtig en ondoordacht 

optreden’. Aanvallen op het MG bleven voortduren, terwijl de regering dat zelf had 

ingesteld. Velen hadden naast hun eigenlijke werk hun beste krachten aan de 

voorbereidingen gegeven nadat de regering een beroep op hen had gedaan. In plaats van 

begrip en medewerking was ‘ongemotiveerde en kleinzielige’ kritiek hun deel geworden. 

Tegelijkertijd had de regering ‘zóó getalmd en van een zóódanige interne oneenigheid en 

besluiteloosheid blijk gegeven, dat het moeilijk wordt, onder hare leiding het werk van den 

wederopbouw in die periode, zij het voor korten tijd, doch onder hoogst gespannen 

verhoudingen, te verrichten.’ Beslissingen werden nauwelijks genomen. Voor Posthumus 

Meyjes was de maat vol; hij wilde per 1 september 1944 van zijn functie worden 

ontheven.165 

Kruls wees Van Lidth erop dat alle voorbereidingen tot in detail met de 

departementen waren besproken. De Staf was goeddeels gevormd door militarisering van 

ambtenaren. Welke waarborgen had men nog meer willen hebben dat het MG geen los van 

de regering staand orgaan met militaristische neigingen was? In plaats de voorbereidingen 

te waarderen en het MG vertrouwen te schenken, deed de regering ‘niets anders dan het 

wantrouwen, dwarsboomen, verdenken van eigen politiek en luisteren naar inblazingen van 

ontevreden groepen. Dit vermoordt het militaire gezag, maakt het onmogelijk en voert naar 

de conclusie dat het beter opgeheven kan worden.’ 

De medewerking om personeel voor het MG aan te wijzen was ‘matig’ geweest en 

dan paste het niet verwijten te maken dat personeel van grote concerns afkomstig was. Zij 

waren met veel moeite beschikbaar gekomen en voldeden aan eisen als 

organisatievermogen en besluitvaardigheid. Mensen met bestuurservaring waren er niet. De 

opmerking over de fabrikantenzoon uit Twente sneed geen hout, het betrof een toegevoegd 

officier. De opmerkingen over Van den Wall Bake wierp Kruls verre van zich. Hij bespeurde 

hier de stem van Meyer Sluyser die er bij voortduring op hamerde dat er geen partijgenoten 
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en vakbondsmensen in het MG waren opgenomen. Het moment naderde dat ook Kruls het 

voor gezien wilde houden. Van Lidth kon zich daar maar het beste op voorbereiden. Het 

verzet van de regering tegen haar eigen creatie stak telkens weer de kop op.166 

Secretaris-generaal Van de Vijver liet zijn minister weten de verbittering van Kruls te 

kunnen begrijpen. De ministers waren doende het MG af te breken en dan wekte het geen 

verbazing dat Kruls geen verantwoordelijkheid meer wilde dragen.167 Van Lidth kon zich een 

onbillijker verwijt als van Albarda nauwelijks voorstellen en de ontstemming van Posthumus 

Meyjes goed te kunnen indenken. Ontslag zou echter de doodsteek voor het prestige van 

het MG betekenen en personen als Albarda hun zin geven.168 

Kruls betreurde het verzoek tot ontslag van Posthumus Meyjes. Kon geen andere 

souschef worden gevonden, dan wilde ook hij weg. Wijziging van de houding van de regering 

tegenover het MG was nodig: ‘zonder dat staat ook mijn onwrikbaar besluit vast om U.E. om 

ontheffing uit mijn functie te vragen.’ Om dat argument kracht bij te zetten vroeg Kruls 

verlof totdat een beslissing viel over ‘een militair gezag, dat erkend en vertrouwd wordt en 

een Regeering, die het als een man steunt en niet tegenwerkt en zich schaamt het ingesteld 

te hebben, of een militair gezag, zooals zich dat thans ontwikkelt, maar dan zonder mij, of 

opheffing van het militair gezag’.169 

Van Lidth was niet blij met weer een crisis rond het MG, al gaf hij Posthumus Meyjes 

en Kruls gelijk in hun beklag over het gebrek aan vertrouwen. Er werd op een afschuwelijke 

manier over het MG geroddeld en hij wees Alberda als hoofdschuldige aan.170 Van Lidth 

vermoedde dat de ‘rode heren dubbel spel spelen’. Albarda en Van den Tempel hadden 

instinctief een hekel aan alles wat militair was en dus het MG. Van Lidth verdacht hen ervan 

het product waaraan zij hadden meegewerkt te willen verloochenen om als zich 

moeilijkheden voordeden te kunnen zeggen dat zij daarvoor hadden gewaarschuwd. (Kruls 

had zich in vergelijkbare termen uitgedrukt.) Van Lidth vond het weinig verheffend en had er 

begrip voor dat veel van het personeel van het MG dat zich vrijwillig had aangemeld er 

genoeg van kreeg. Voor Posthumus Meyjes kon hij weinig waardering opbrengen om er op 

zo’n laat moment nog de brui aan te geven. Hij ging de zaak met Gerbrandy bespreken en, 

zoals Kruls had gesuggereerd, hem vragen het vertrouwen in het MG uit te spreken of 

anders maar te volstaan met liaisonofficieren voor het geallieerde opperbevel. Dat zou de 

nodige problemen en teleurstelling met zich mee brengen, maar de tijd van ‘haring of kuit’ 

was aangebroken.171 



84 

 

Na de toezegging van Gerbrandy de ministerraad het vertrouwen in het MG te laten 

uitspreken, wist Van Lidth Posthumus Meyjes op andere gedachten te brengen.172 Daarmee 

leek de storm te zijn bezworen, al kwam het in de raad niet tot de gevraagde uitspraak.173 

10. Conclusie 

Over de vraag of de geallieerde militaire autoriteiten zouden willen instemmen met een 

onafhankelijke uitoefening van een Nederlands militair gezag bestond op het moment van 

oprichting van het MG geen zekerheid. Pas in de loop van 1943 ontstond enig zicht op de 

wijze waarop Civil Affairs voor de invasie van Noordwest Europa zou worden georganiseerd. 

Geheimhouding speelde een grote rol en eerst moest de in Noord-Afrika en Italië opgedane 

ervaring in beleid worden omgezet. De militaire beleidsmakers richtten zich aanvankelijk op 

maatregelen om een mogelijke ineenstorting van Duitsland het hoofd te bieden. Dat baarde 

grote zorgen, temeer omdat de vrees leefde dat Nederland er dan alleen voor zou staan, 

onvoorbereid en zonder machtsmiddelen of mogelijkheden om in de noden van de 

bevolking te voorzien. 

De voorbereidingen voor een militair gezag waren in een vroeg stadium begonnen. 

Regering en MG in opbouw zochten hun weg op de tast en probeerden een zo zelfstandig 

mogelijke positie te verwerven. Er rijst een beeld op van een MG dat met een zoektocht 

bezig is naar de rol die Civil Affairs zal gaan spelen en dat krampachtig aansluiting zoekt bij 

de Britse organisatie. Begrijpelijkerwijs wilde Kruls zoveel mogelijk antwoorden op zijn 

vragen omdat hij daarmee zijn voordeel kon doen. De Britten stonden het MG met raad en 

daad ter zijde bij de vormgeving van de organisatie, de opleiding van personeel en het 

opstellen van voorschriften, maar inhoudelijk overleg moest wachten op de ondertekening 

van de Civil Affairs-overeenkomst in mei 1944. 

Een reden waarom de Nederlandse regering bij de besprekingen over militair gezag 

de Amerikanen buiten de deur hield, terwijl zij juist vreesde dat vanuit die hoek een eigen 

militair gezag zou worden ingesteld, kwam in de Commissie Terugkeer en de ministerraad 

niet ter tafel. Op zich was dat begrijpelijk gezien de contacten die met het Foreign Office en 

het War Department bestonden. Toch tekenden de werkelijke militaire krachtsverhoudingen 

zich al vroeg af. Washington trok aan de langste touwtjes en de zetel van de Combined Chiefs 

of Staff met hun leidende rol in de oorlogvoering was er gevestigd, evenals van het 

Combined Civil Affairs Committee, al bleef de Britse invloed de facto groot. 
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Dat geallieerde militairen het in de militaire fase voor het zeggen zouden krijgen, was 

een feit dat de Nederlandse regering niet gemakkelijk accepteerde. Er leefde de sterke wens, 

of liever de hoop, dat Nederland onder de Bijzondere Staat van Beleg met een eigen 

organisatie in bevrijd gebied het militair gezag ter hand kon nemen. Dat geallieerde troepen 

in bevrijd Nederland tal van maatregelen, ook op administratief gebied, zouden gaan treffen 

liet zich maar moeilijk verzoenen met de zo gekoesterde soevereiniteit en de wens baas in 

eigen huis te blijven. Dat het ook daarna aan geallieerde bevelhebber was om te bepalen of 

bevoegdheden konden worden overgedragen, was eveneens een streep door de rekening. 

De conclusie van Koningin Wilhelmina dat de Civil Affairs-overeenkomst alle aan 

Nederlandse zijde getroffen voorbereiding omverwierp, gaat te ver. Regelingen, voor zover 

die waren getroffen, konden blijven bestaan, maar de regering zou niet steeds eigenmachtig 

kunnen optreden. Waar Wilhelmina wel gelijk in had, was dat in Londen aanvankelijk slechts 

weinigen iets van de opzet van het MG hadden begrepen. Dat was veranderd toen men het 

apparaat had zien groeien. ‘Toen werd men ook gewaar, dat in actie komen van dit apparaat 

afstand van eigen machtsbevoegdheden zou meebrengen, iets waarvan sommigen bepaald 

niet van gediend waren,’ aldus de vorstin.174 

Van Lidth en Kruls hadden het bij de opbouw van het MG niet gemakkelijk. Dat het 

MG voor een omvangrijker taak kwam te staan dan eerst gedacht, laat zich aflezen uit de 

gestage groei, die de organisatie doormaakte. In de periode tussen februari - september 

1943 verachtvoudigde de personeelssterkte. De zoektocht naar personeel en de uitbreiding 

van het takenpakket brachten het MG veelvuldig in moeilijk vaarwater, omdat dit de 

belangen van de departementen raakte. Hadden alle ministers na veel vijven en zessen 

ingestemd met het besluit over de Bijzondere Staat van Beleg, dat betekende niet dat zij ook 

van harte ja zeiden tegen de organisatie die dat moest gaan uitvoeren. Zo beklaagde Van 

Lidth zich over de medewerking van zijn collega’s die hij bij de opbouw van het MG 

ondervond. Hun bemoeizucht was groot. Van Angeren en Kerstens hadden in Van Lidth’s 

visie onredelijke verlangens om mee te praten over het MG. Van den Tempel eiste 

voortdurend dat zaken over het MG in de ministerraad werden behandeld. Van Lidth vond 

dat maar onzin. Het leek er meer op dat Van den Tempel langs deze weg een rem op de 

ontwikkelingen probeerde te zetten. Van Lidth verweet zijn ambtgenoten alleen oog te 

hebben voor de belangen van het eigen departement. Pas langzaam was de bedoeling van 

het MG tot de bewindslieden doorgedrongen en werd hun houding toeschietelijker. Zelfs 
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Van den Tempel verzoende zich geleidelijk aan met het denkbeeld van een militair gezag, 

maar dat betekende nog niet dat zijn departement aan maatregelen ging meewerken.175 

Opmerkelijk was dat het feitelijke doel van militair gezag: de verzekering van orde en 

rust en het vergemakkelijken van de militaire operaties bij de discussies onderbelicht bleef. 

De discussies over de andere taken die het MG toevielen, accentueerden in hoge mate een 

eigen Nederlandse rol. De op vele fronten verdeelde regering omarmde het MG niet en 

schonk het evenmin vertrouwen. Van Lidth vermoedde dat de bevolking onder de heersende 

omstandigheden de militarisering van het gezag wel zou willen aanvaarden.176 Dat bleek niet 

het geval zoals uit het volgende hoofdstuk zal blijken. 
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4. Bezet gebied en de komst van het Militair Gezag 

1. Inlichtingen uit bezet gebied 

De regering in Londen moest de wettelijke grondslag leggen voor tal van maatregelen bij de 

bevrijding; het MG moest de uitvoering ervan voorbereiden. Regering en MG waren echter 

maar beperkt op de hoogte van de opvattingen in bezet gebied. Lang was onduidelijk welke 

illegale organisaties er bestonden en welke hulp die bij de bevrijding konden bieden. 

Engelandvaarders en illegale bladen die Londen bereikten, vormden lang de belangrijkste 

bron. Human Intelligence afkomstig van geheime agenten was er door de effecten van het 

Englandspiel nauwelijks en de geallieerden waren weinig geneigd wat zij zelf aan inlichtingen 

verzamelden te delen. De geallieerden waren meer in militaire informatie geïnteresseerd 

dan in gegevens die na de bevrijding een rol konden spelen en voorafgaand aan D-Day stond 

Nederland niet in het brandpunt van de belangstelling. 

In de loop van 1942 kwam er na de oprichting van het Bureau Inlichtingen (BI) enige 

verbetering in de informatiepositie en door de aanzwellende stroom van documenten die 

langs de ‘Zwitserse weg’ Londen bereikten.1 In dit verkeer was de in Genève zetelende 

secretaris van de Wereldraad van Kerken, W.A. Visser ’t Hooft, tegenstander van 

gezagsuitoefening door militairen, de spil. De Zwitserse weg werd voor inlichtingen op niet-

militair gebied de meest invloedrijke informatiebron, maar was niet in alle opzichten 

representatief. Visser ’t Hoofts rapportage bestreek vooral de linkerzijde van het politieke 

spectrum, waar de stemmen van kringen rond de illegale bladen Vrij Nederland en Het 

Parool klonken. Er was geen contact met de OD, een organisatie ook niet van politieke 

betekenis ontbloot, die de rechterzijde van het politieke spectrum vertegenwoordigde en 

evenmin met de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers als grootste illegale 

organisatie. Illegale bladen als Trouw, Je Maintaindrai en De Waarheid werden niet 

gehoord.2 

De kwaliteit van de door de illegaliteit verzamelde inlichtingen varieerde en de 

betrouwbaarheid ervan was niet altijd verzekerd. Gegevens waren vaak gedateerd wanneer 

zij Londen bereikten en BI kwam mankracht tekort om alle materiaal te evalueren waardoor 

de informatie soms maanden oud was als zij werd verspreid. Niemand wist hoe 

representatief de informatie was die Engelandvaarders, rapporten, illegale pers en koeriers 

boden.3 
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Zeker was dat het optreden van de Duitsers en de uitzendingen van Radio Oranje de 

gevoelens ten aanzien van het herstel van democratische rechten en vrijheden hadden 

versterkt. De bevolking verwachtte na de oorlog een spoedig herstel ervan en de Bijzondere 

Staat van Beleg slechts zou worden aanvaard zolang er werd gevochten. De vraag was ook of 

kans bestond op binnenlandse onlusten, wraakuitoefening of ‘putschpogingen van ultra-

linkse elementen’. De conclusie van BI was dat het niet moeilijk zou zijn binnen enkele dagen 

‘het volk in toom te hebben’. De bevolking zou in overgrote meerderheid verlangen naar het 

herstel van vrijheden en rust en orde. De staat van beleg kon van korte duur zijn. 

BI voorzag dat Nederland gevechtszone kon worden en doorvoergebied voor de 

geallieerde legers. De Nederlandse invloed zou dan beperkt zijn (een geluid dat elders niet 

zo nadrukkelijk viel te horen). Het verwachtte in dat geval ‘critiekloze aanvaarding’ van de 

door het geallieerde opperbevel uit militaire noodzaak te nemen maatregelen. Een 

overgangsfase in de vorm van de Bijzondere Staat van Beleg was alleszins begrijpelijk, maar 

zo echode BI opvattingen uit bezet gebied, ‘de ervaring leert, dat in het algemeen bij 

militairen van hoge rang begrip voor burgerlijke vrijheid even weinig ontwikkeld is als 

psychologisch inzicht.’ De onderschikking van het bestuur aan militairen, censuur, het 

verbieden van dagbladen, goedkeuring van openbare vergaderingen en verordeningen 

zouden ‘in de hoogste mate prikkelend werken’ op een bevolking die dat al jaren had 

meegemaakt. De stroom van verordeningen van de bezetter had de eerbied voor wet en 

gezag verminderd. De materiële nood en de economische uitbuiting hadden tot 

prikkelbaarheid geleid en tot afkeer van machtsvertoon. Een einde aan de censuur en 

bestraffing van de geringste overtreding zou tot grote opluchting leiden. Bestuurders die 

door de Duitsers uit hun ambt waren gezet, waren omgeven door een aureool van 

karaktervastheid en martelaarschap en de bevolking verwachtte niet anders dan dat zij in 

hun ambt werden hersteld.4 

2. Radioredes voor bezet gebied over het Militair Gezag en reacties 

In het verkeer tussen Londen en bezet gebied is er nauwelijks een onderwerp geweest dat 

zoveel commentaren uitlokte als het MG.5 Via de Zwitserse weg bereikten tal van bezwaren 

tegen het MG Londen. De meidagen van 1940 hadden weinig bijgedragen aan het prestige 

van de Nederlandse militairen en dat de bevrijding vergezeld zou gaan van een nieuwe staat 
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van beleg waarin militairen het voor het zeggen kregen, viel na jaren van een straf Duits 

regiem moeilijk te verteren. 

De vraag was of de maatregelen die in Londen werden beraamd strookten met de 

opvattingen in bezet gebied en of het MG wel juist schatte dat deze over het algemeen goed 

zouden worden ontvangen.6 De OD bevestigde dat niet-militaire en buiten de politiek 

staande personen hun instemming met de komst van de staat van beleg hadden betuigd.7 

Maar daarmee was niet zeker dat de bevolking zich met de komst van het MG zou 

verenigen. De berichtgeving van de OD werd in Londen met argwaan bezien. Minister van 

Algemene Zaken Burger wilde zelfs de relatie met de OD verbreken als bleek dat kringen 

rond de OD verhinderden dat met groeperingen rond Vrij Nederland, Parool, Trouw en Je 

Maintiendrai tot overeenstemming kon worden gekomen.8 

De in Londen gekoesterde gedachte dat het woord van de Koningin eenheid zou 

kunnen smeden, was wishful thinking. De illegaliteit kende conflicten en er heerste 

onderlinge rivaliteit. De op militaire leest georganiseerde OD en het Grootburgercomité, met 

de voormannen van de belangrijkste politieke partijen, wensten elk met uitsluiting van 

elkaar in overgangstijd het gezag uit te oefenen, een taak die voor het MG was weggelegd. 

Pogingen van het Grootburgercomité om met de OD samen de problemen van de 

bestuursvoorziening te bespreken strandden op onwil van de OD.9 

De belangrijkste bron van informatie over het MG waren radiotoespraken uit Londen. 

Al op 24 april 1943 had Koningin Wilhelmina aangekondigd dat bij de bevrijding ter 

handhaving van rust en orde de staat van beleg noodzakelijk was, ‘echter met vermijding van 

alles wat zweemt naar dictatuur’. Dat het ‘eerste vrijheidsgloren’ vergezeld ging door de 

staat van beleg droeg niet bij aan duidelijkheid over de intenties van de regering. Het woord 

MG kwam niet in de rede voor, waardoor de bevolking onbekend bleef met de in opbouw 

zijnde organisatie.10 

BI bezag wat voor effect de rede van Wilhelmina had en baseerde zich daarbij op een 

nota van de redacteuren H.M. van Randwijk van Vrij Nederland en G.J. van Heuven Goedhart 

van Het Parool (die na zijn vlucht naar Engeland minister van Justitie zou worden) waarin zij 

hun bezwaren uitten tegen de komst van een militair gezag.11 Gevreesd werd dat de staat 

van beleg zou worden uitgebuit voor autoritaire aspiraties, een gevaar dat zij als groter 

zagen dan de communistische dreiging. De redacties hadden daarbij vooral de OD en zijn 

chef-staf, jhr. P.J. Six, op het oog, die zij ervan verdachten in overgangstijd een autoritair 
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regiem te willen instellen. De angst was dat de OD zijn bevoegdheden zou overschrijden en 

zich met politieke vraagstukken bezig ging houden. De gedachte was dat er voldoende 

betrouwbare ambtenaren waren overgebleven. De bevolking zou eerder orders van hen 

opvolgen dan van onbekende militairen en in Engeland opgeleide ambtenaren, zeker 

wanneer harde maatregelen moesten worden genomen. Vele in Engeland verblijvende 

personen hadden bij gebrek aan beter promotie gemaakt en hadden zij en de bewindslieden 

eigenlijk wel inzicht in de psychische gesteldheid van de bevolking?12 

Minister van Justitie Van Angeren wilde niet teveel waarde toekennen aan de 

opvattingen van de illegale pers. Persoonlijke ambities en tegenstellingen zouden een rol 

spelen en de redacties zou de moeilijkheden bij terugkeer in Nederland niet voldoende 

overzien. Gerbrandy dacht dat ‘in sommige kringen’ de vrees bestond dat het MG ook het 

civiele gezag ging uitoefenen en de regering ter zijde ging schuiven. Eerst had de vrees 

bestaan dat het MG te militair zou optreden en om die vrees weg te nemen was het MG 

zoveel mogelijk verburgerlijkt, met als resultaat dat men het MG ervan ging verdenken het 

‘gehele burgerlijk bestuur te willen gaan assumeren’, zo verzuchtte Van Lidth. Voor hem was 

dat gevaar denkbeeldig.13 

BI plaatste kanttekeningen bij de stelling van de redacties dat illegale bladen breed 

werden gelezen en voor een belangrijk deel de ‘volksopinie’ vormden. Engelandvaarder 

luitenant J.C.S. Warendorf, eerder werkzaam bij Het Parool en voorstander van een ‘militair-

civiel bewind’, informeerde Kruls dat er zijn inziens geen grote tegenstellingen over een 

militair gezag bestonden; ze konden worden overbrugd.14 

Het MG was bezorgd over de eigen positie in de gaten en bezag mogelijkheden zelf 

mededeling over zijn komst te doen.15 ‘Feeding of the Underground Press’ paste in de 

geallieerde doelstellingen. In augustus 1943 had er – op Brits initiatief - een bespreking 

plaats om te zien hoe informatiemateriaal in bezet gebied te krijgen.16 Het MG zocht alvast 

persartikelen bijeen, maar voorlopig kwam daar niets van terecht.17 Van meet af aan kreeg 

ook de wijze waarop Radio Oranje zich over het MG uitliet aandacht. Dat zou moeten 

worden gekoppeld aan informatie over actuele zaken. Het was tot tevredenheid van Kruls 

dat Radio Oranje bij de berichtgeving over de situatie op Sicilië toespelingen had gemaakt op 

de oprichting van het MG.18 Toen souschef Posthumus Meyjes in augustus 1943 het moment 

aangebroken achtte om over de radio mededelingen over het MG te doen, vond Kruls het 

echter juister te wachten tot het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg was 
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geformaliseerd.19 Zodra dat was geschied, wilde hij een uiteenzetting voor Radio Oranje 

geven.20 Van Lidth speelde met de gedachte een telegram naar bezet gebied te verzenden 

met als inhoud de essentie van de Bijzondere Staat van Beleg.21 Maar Van Lidth en Kruls 

kwamen niet te pas aan de voorlichting van bezet gebied. Dat was voorbehouden aan de 

Koningin en premier Gerbrandy. 

Kruls vreesde de gevolgen van de Duitse propaganda en wantrouwen van alles wat 

van boven kwam. Toch toonde hij zich optimistisch. Wantrouwen en bitterheid zouden in 

het begin nauwelijks merkbaar zijn: 

 

Integendeel men zal ons met vertrouwen tegemoet treden, wij de zo lang verwachte 
bevrijders... Het zal onze taak zijn ons volk uit te leggen, WAT er nog gebeuren moet 
en hen voor te bereiden op een verdere oorlogstaak. Het zal onze taak zijn, aan het 
volk uit te leggen WAAROM dit wel en dat niet geschieden kan. Het zal nodig zijn een 
beroep te doen op zijn geduld en op zijn medewerking. Er zullen offers, grote offers 
worden gevraagd. Het moet en kan uitgelegd worden, mits men de mensen duidelijk 
en zonder achterbaksheden en naarmate de omstandigheden het toelaten precies 
vertelt hoe de situatie is. Men moet het natuurlijk precies zo uitleggen, dat men het 
gaarne zal accepteren en dat de noodzakelijke maatregelen zullen kunnen worden 
uitgevoerd. De bereidheid om het van ons aan te nemen, is er, mits wij er in slagen 
de basis van vertrouwen ongerept te houden. Het vereist echter een zuiver 
aanvoelen van de sfeer, een ontwapenende openhartigheid, welke vertrouwen 
inboezemt en een taal, welke de hunne is.22 
 

Het was een overschatting van de eigen mogelijkheden en een onderschatting van de 

reacties van de bevolking. Die niet zat te wachten op de komst van een militair gezag. Het 

gebrek aan mogelijkheden om voorlichting te geven, maakte uitvoering geven aan Kruls’ 

woorden tot een onmogelijke opgave.23 

In de rede van Wilhelmina van 2 september 1943 maakte zij melding van een militair 

gezag dat dadelijk als ‘uw eerste bevrijders’ aanwezig zal zijn, voorzien van instructies 

‘omtrent de herleving van een gesaneerd burgerlijk gezag’.24 Wat die instructies inhielden, 

hoe gesaneerd zou worden, hoe lang dat militair gezag zou gaan duren en in welke 

verhouding dat tot de regering of de geallieerden stond, vermeldde de rede niet. De tekst 

veroorzaakte in Nederland de nodige opwinding. Het leek erop of de OD, dat ook een militair 

gezag voorstond, zijn zin zou krijgen. Dat was mede de oorzaak dat de ondergrondse pers in 

het geweer kwam, want bij de OD zou een antiparlementair gevoel en ‘een soldatesk 

verlangen naar handelen’ leven.25 
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De rede leidde tot een conflict tussen Wilhelmina en Gerbrandy. De minister-

president had op ingrijpende wijzigingen aangedrongen, maar minister van Buitenlandse 

Zaken Van Kleffens, die Gerbrandy tijdens een korte vakantie had waargenomen, had 

toegelaten dat Wilhelmina de bezwaren van Gerbrandy naast zich neer legde. Zij wilde haar 

volk meedelen wat zij goed achtte.26 Ook binnen het kabinet gaf de tekst aanleiding tot 

onvrede. Het had Van Lidth gestoord dat de uitzending buiten zijn medeweten plaatshad.27 

Albarda vreesde misverstanden door wat Wilhelmina over de taak van Burger had gezegd 

(op haar initiatief in het kabinet opgenomen). Die taak was ‘zich te belasten met de bouw 

van een omlijsting waarin Nederland in burgerlijke zin actief ingepast kan worden’. De 

Koningin beschouwde Burger als haar persoonlijke vertrouwensman en zo beschouwde 

Burger zich ook (wat weinig bijdroeg aan een goede verstandhouding met Gerbrandy).28 De 

mededeling kwam over alsof de voorbereidingen alleen aan Burger waren toevertrouwd. Dat 

kon de indruk wekken dat er op het gebied van de terugkeer nog weinig was gedaan, terwijl 

departementen en de Commissie Terugkeer daar al twee jaar mee bezig waren. Een ander 

punt van kritiek was dat een militair gezag geen burgerlijk gezag kon doen herleven, zoals 

Wilhelmina had aangekondigd.29 

De inconsistentie in de redes bleef in bezet gebied niet onopgemerkt: het accent was 

verschoven van een spoedig herstel van burgerlijke vrijheden naar een militair gezag onder 

de staat van beleg. Velen vroegen zich verontrust af wat de Koningin had bedoeld met 

landgenoten die waren opgeleid voor de uitvoering van de Bijzondere Staat van Beleg. Het 

gerucht ging dat Nederlanders werden opgeleid voor een militair bestuur en dat wekte 

ongerustheid. Er bestond geen ‘fiducie op de capaciteit, en zeker niet op de psychologische 

rijpheid deze natuurnoodwendig van het huidige volksleven vervreemden’. Vermoed werd 

dat het om een geallieerde maatregel ging, maar het was fout. Onbegrepen ook bleef 

waarom de regering niet meer gebruik maakte van de Zwitserse weg om informatie te 

verschaffen.30 

De regering moest zich duidelijker uitspreken. Het denken in bezet gebied werd nu 

eenmaal sterk bepaald door de vraag wat er op het moment van bevrijding stond te 

gebeuren. De bevolking wilde weten hoe de regering zich voorstelde landverraders te 

bestraffen en zich van NSB-ers te ontdoen. Ook BI kwam met het advies via de Zwitserse 

weg de illegale bladen te laten weten waar het MG zich precies mee bezig ging houden. Juist 

de redacties zouden goed op de hoogte moeten zijn, want uit die hoek waren bezwaren 
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gekomen.31 NSB-propagandist Max Blokzijl wakkerde het vuurtje al aan door in zijn 

radiopraatjes kritiek op de instelling van het MG uit te oefenen.32 

BI bereikten waarschuwingen tegen een militair bestuur. Ook tijdens gevechten bleef 

inschakeling van het burgerlijk bestuur gewenst. Weliswaar was in de grote steden een 

nieuw bestuur nodig, omdat dit was genazificeerd, maar door met straffe hand de orde te 

handhaven, kon hetzelfde worden bereikt als met de instelling van de staat van beleg. 

Militairen hadden te weinig contact met de bevolking en wisten onvoldoende wat zich 

tijdens de bezetting had afgespeeld. Het burgerlijk bestuur was beter geschikt om 

ingrijpende maatregelen door te voeren, hoe goed de militairen en in Engeland op te leiden 

bestuursambtenaren het ook mochten bedoelen.33 

De Koningin leek ook zelf te worstelen met de vraag of de bevolking wel 

gerustgesteld kon worden over het karakter van het MG.34 Haar rede was te vaag geweest 

en bood te weinig zicht op het herstel van vrijheden. Dat er een militair gezag als 

overgangsgezag kwam, had in brede kring teleurstelling gewekt. Was steun aan de 

geallieerde oorlogvoering niet mogelijk zonder een militair bestuur?35 Welke taak bleef er 

voor provinciale en gemeentelijke bestuurders over? Er was geen reden te veronderstellen 

dat zij geen begrip zouden tonen voor de eisen van de oorlogvoering.36 Het nut van 

inschakeling van gemilitariseerde ambtenaren moest nog worden bewezen. Commissarissen 

der Koningin en burgemeesters waren vertrouwd en zij konden het beste voeling houden 

met bevolking. In 1940 waren er teveel voorbeelden geweest van zaken die misliepen nadat 

militaire commandanten zonder overleg ingrijpende maatregelen namen.37 

De illegaliteit, alsnog per telegram op de hoogte gesteld van de bedoeling van de 

staat van beleg en het MG, reageerde dat het nodig was misverstanden over een ‘militaire 

dictatuur’ weg te nemen. Als het doel was verzekering van de openbare orde en de 

veiligheid, dan konden zaken die daar niet direct verband mee hielden door het civiele 

bestuur worden behandeld. De mededeling dat gezuiverde burgemeesters terstond werden 

ingeschakeld wettigde de verwachting dat er voor hen een taak op het terrein van de 

openbare orde lag.38 

Van Lidth meende dat Wilhelmina’s rede van 2 september 1943 een ‘voortreffelijke, 

bemoedigende indruk zal hebben gemaakt’. Toen dat uit de informatie van BI niet het geval 

bleek, kwam hij erop terug, temeer omdat er weinig overleg binnen de regering was geweest 

over de wijze waarop de bevolking in kennis moest worden gesteld. Hij was als 
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verantwoordelijk bewindsman niet geraadpleegd en juist de mededeling over het MG had 

Het Parool en Vrij Nederland tegen het MG doen ageren.39 Een blad als Trouw was niet 

negatief over de rede. Het maakte een einde aan de zorg dat er geen behoorlijk gezag zou 

zijn en sneed anderen de pas af die op eigen gelegenheid voor dat gezag zouden willen 

zorgen. Ook verheugde het Trouw dat het gezag aan Nederlanders werd toevertrouwd. Het 

sprak vanzelf dat personeel hiervoor in Engeland werd gerekruteerd. Het blad was er echter 

niet bij voorbaat gerust op dat een overgangsregeling zou werken: ‘In elk geval zal niet 

kunnen worden geduld, dat de zelfgenoegzame, gemakzuchtige geest van enkele heren van 

de overkant, noch de lafhartige, halfslachtige geest der politieke slimmelingen en 

schipperaars onder de thuisblijvers ons staatsleven zullen beheersen en ten verderve 

voeren!’40 

BI waarschuwde voor verwijdering tussen regering en bezet Nederland. Onvrede kon 

alleen worden ingedamd door een krachtige aanpak en door vooral niet terug te keren naar 

de situatie van mei 1940. Het zou slecht uitpakken wanneer oude bestuurders hun zetels 

weer innamen. De dienst bewoog zich hiermee op politiek terrein en dat was een punt van 

kritiek op het werk. Er viel niet altijd op te maken of visies waren gebaseerd op solide 

informatie uit bezet gebied of dat BI politieke denkbeelden inkleurde.41 

Volgens BI zou de bevolking wel inzien dat een oplossing moest worden gevonden 

om de chaotische situatie bij de bevrijding de baas te worden. De staat van beleg zou 

worden geaccepteerd, maar het burgerlijk bestuur moest bewegingsvrijheid worden gegund, 

zodat duidelijk werd dat geen militaire dictatuur werd beoogd. De oplossing was dat het MG 

zich dienstbaar maakte aan de bevolking en ernaar streefde zich overbodig te maken. De 

taak moest beperkt blijven tot het hoognodige. Daartoe rekende BI de zuivering, 

verstrekking van hulpgoederen en handhaving van orde en rust. Het waarschuwde voor 

adviserende colleges. Die zouden vertragend werken en het vertrouwen in het MG 

aantasten. Bij de zuivering was vooral het tempo van belang en aan die van de politie moest 

voorrang worden geven. Ook zag BI een rol weggelegd voor de voorlichting om duidelijk te 

maken wat er aan goederen beschikbaar was en hoe de distributie ging verlopen.42 Deze 

gedachten kwamen overeen met die van enkele Engelandvaarders. In ruime kring zou 

worden ingezien dat een krachtige en zakelijke leiding door een militair gezag de enige 

oplossing was voor de te verwachten chaotische toestanden, mits het bestaande 
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bestuursapparaat de nodige vrijheid werd gelaten. De organisatie die daarvoor in Londen 

werd opgebouwd voldeed ‘over de gehele lijn zeer goed’ aan de vereisten.43 

Of deze mening representatief was, is de vraag. Van socialistische, antirevolutionaire, 

vrijzinnige en katholieke zijde verscheen een gezamenlijke nota die de staat van beleg 

aanvaardde mits die geen uitgesproken militair karakter droeg. De staat van beleg kon 

slechts op instemming rekenen als die gepaard ging met een spoedig herstel van burgerlijke 

vrijheden en inschakeling van de aanwezige bestuurskracht. Onbekende in Engeland 

opgeleide militairen en ambtenaren op plaatsen waar Nederlanders waren afgezet, zou geen 

goede indruk maken.44 

De vraag in hoeverre gebruik van het bestaande bestuursapparaat zou worden 

gemaakt bleef onbeantwoord en veel uitleg over noodzaak en werkwijze van een militair 

gezag kreeg de bevolking niet. Een voorstel om voor Radio Oranje een uiteenzetting over het 

MG te geven, bracht Van Lidth ertoe alvast een voordracht te concipiëren. Hij wilde tot 

uitdrukking brengen dat de zeggenschap van het civiele bestuur beter was verzekerd dan 

tijdens de vroeger bestaande staat van beleg. Die zou zo kort mogelijk duren en alleen 

zolang de veiligheid dat vereiste. Zijn boodschap was dat militarisering onvermijdelijk was 

met het oog op de verhouding met de geallieerden, maar met een zo groot mogelijke 

zelfstandigheid van het eigen bestuur. Burgemeesters en Commissarissen der Koningin 

zouden van begin af aan worden ingeschakeld. Van Lidth wilde ook over het voetlicht 

brengen dat actie tegen het MG ‘verderfelijk’ was en slechts tot verwarring kon leiden, met 

als waarschijnlijk gevolg dat de geallieerden dan gingen bepalen wat er moest gebeuren en 

dat was juist waar de regering angstvallig voor waakte.45 

De rede die Van Lidth wilde uitspreken, werd aan de Koningin gezonden. De vorstin 

achtte het een ‘gevaarlijke’ rede en wilde passages schrappen. Dan zou er weinig overblijven 

waardoor de rede haars inziens beter niet kon worden uitgesproken. Van Lidth vond dat er 

genoeg overbleef dat de moeite waard was. Wilhelmina’s rede was oorzaak van de 

ontstemming in Nederland en die wilde hij wegnemen.46 Tot uitzending kwam het niet, maar 

Gerbrandy zond wel de door Van Lidth opgestelde uiteenzetting via de Zwitserse weg naar 

bezet gebied.47 Of dit enig effect sorteerde, wordt niet duidelijk. 

Wilhelmina kwam op 23 november 1943 in een nieuwe rede op het MG terug: het 

was een kort leven beschoren ‘enkele weken, enkele dagen misschien’. Gerbrandy had op 

een andere formulering aangedrongen; hij vond het onjuist dat de Koningin van dagen of 
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weken sprak, maar Wilhelmina had geweigerd haar tekst aan te passen.48 Ook had zij gezegd 

dat het MG gehoorzaamde aan de regering en het plaatselijke burgergezag. Het eerste was 

juist, het tweede niet en zette velen opnieuw op het verkeerde been. De geruststelling dat 

het MG was ontworpen om van begin af aan ‘het ongestoord gebruik te waarborgen van die 

vrijheden, waarnaar gij thans zozeer terugverlangt’ zal als muziek in de oren hebben 

geklonken, maar ging voorbij aan de vergaande verordende bevoegdheden van het MG. 

Wilhelmina maakte er nu wel melding van dat militaire gezagsuitoefening samenhing met de 

geallieerde ‘strategie’. Waaruit die samenhang bestond, kreeg de bevolking niet te horen, 

want de meeluisterende vijand kon daar zijn voordeel mee doen.49 

Veel duidelijkheid was al met al niet geschapen, maar de eerste reacties uit bezet 

gebied waren positief.50 Trouw schreef dat vrees voor wat men een militaire regering 

pleegde te noemen niet meer hoefde te bestaan.51 Het Parool concludeerde: ‘Wij weten dus 

nu dat het M.G. onderhorig zal zijn aan het Plaatselijk Burger Gezag.’52 

Een volgende stap was overleg tussen Gerbrandy, Van Lidth en Kruls over een door 

Gerbrandy uit te spreken radiorede om alsnog de bedoelingen van het MG te verduidelijken. 

Daar had Wilhelmina bezwaar tegen. Voor Van Lidth sneden haar bezwaren geen hout. De 

aankondiging dat het MG slechts enkele weken of dagen nodig zou zijn, moest worden 

gecorrigeerd. Gerbrandy en Van Lidth achtten dat beiden nodig, maar de Koningin zag niet 

graag dat de regering mededelingen deed die de hare corrigeerden.53 Ze werd daarin 

gesteund door Burger, die Wilhelmina deed weten dat het hem ongewenst voorkwam haar 

rede te laten volgen door een commentaar. Als het dan toch moest, meende Burger dat de 

bevolking antwoord moest worden gegeven op de vraag waarom het MG nodig was en hoe 

democratische rechten en vrijheden werden gewaarborgd.54 

Volgens Van Lidth juichte de ministerraad een rede van Gerbrandy toe. Volgens 

Burger was er geen duidelijke uitspraak. Hij lichtte Wilhelmina erover in dat Gerbrandy, 

Albarda en Van Angeren meenden dat een toelichting urgent was. De rede kon een 

bevestiging betekenen van de ‘goede indruk door Uwer Majesteits laatste rede gewekt en 

een voorkomen en wegnemen van misverstanden voor het geval tegen alle verwachtingen in 

die rede nog niet de verlangde bevrediging zou hebben geschonken’.55 

Gerbrandy had zijn rede zo spoedig mogelijk willen uitspreken, maar liet zich door 

Van Lidth overreden enkele dagen te wachten, zodat een reactie uit bezet gebied op de 

jongste rede van Wilhelmina kon worden vernomen. Van Lidth liet twee telegrammen 
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uitgaan naar agenten die met verschillende groepen in contact stonden, maar noch Van 

Lidth noch BI maakten melding van een respons.56 

Gerbrandy ging in zijn rede van 8 december 1943 dieper op het MG in. Hij wees erop 

dat het MG niet berustte op de Oorlogswet van 1899, maar op een nieuwe regeling en nodig 

was voor de handhaving van rust en orde en het contact met de bondgenoten. ‘Daarnaast 

moet het gecorrigeerde burgerlijke bestuursapparaat zelf opereren.’ Verder gaf hij aan dat 

de regering tegelijk met het MG in Nederland aanwezig zou zijn en er leiding aan gaf. Het 

MG maakte geen deel uit van marine of leger: het ging om burgers en officieren als schakel 

tussen lokaal bestuur en regering. De staat van beleg droeg geen specifiek militair karakter 

en stond ten dienste van het ‘snelst mogelijk herstel der normale burgerlijke vrijheden’. Het 

MG zou spoedig overbodig worden, maar beloven kon Gerbrandy dat niet, omdat niemand 

alle moeilijkheden kon voorzien die zich konden aandienen. De ‘slechts enkele dagen’ van 

Wilhelmina werden bij Gerbrandy ‘enige tijd’.57 

Gerbrandy’s mededeling dat het MG een uitgesproken burgerlijk karakter zou 

dragen, viel in goede aarde. Begrepen was dat de uitoefening van het bestuur onderwerping 

aan de geallieerden kon beteken, maar dat waren zaken die in vol vertrouwen aan Londen 

werden overgelaten. De mededeling dat het MG zou worden samengesteld uit zich in 

Londen bevindende militairen en ambtenaren leidde echter tot ‘ontsteltenis’. Ontslagen en 

nog in functie zijnde bestuurders vroegen zich af wat de regering bedoelde. Het gezag in 

handen leggen van personen die door hun verblijf in Londen van de bevolking waren 

vervreemd en zonder ervaring waren, was ondenkbaar. Hun taak moest zich beperken tot 

het leggen met contacten met geallieerde commandanten.58 

De OD liet in januari 1944 weten dat de weerstand tegen de instelling van een militair 

gezag al dateerde van vóór de rede van Wilhelmina. Dit verzet zou uitgaan van een ‘uiterst 

kleine groep’ gesteund door enkele illegale bladen, waar de communistisch gezinde zich bij 

hadden aangesloten. Als het verzet tegen het MG in brede lagen van de bevolking leefde dan 

had dat tot de heterogeen samengestelde OD moeten zijn doorgedrongen en dat was niet 

het geval. De algemene gedachte was dat een militair gezag de enig juiste oplossing was.59 

Gezien het feit dat de OD was geïnteresseerd zelf het militair gezag te gaan uitoefenen, was 

deze geruststelling mogelijk niet zonder eigen belang.60 

Twijfels over het nut van een militair gezag bleven bestaan. Volgens de Nieuwe 

Rotterdamsche Courant van 10 februari 1944, zouden de Nederlanders slechts voet aan wal 
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kunnen zetten in de achterhoede van de geallieerde legers. Dat was anders dan wat Londen 

had verzekerd: dadelijk een tijdelijk Nederlands bewind dat een democratisch bestuur zou 

voorbereiden. Een Nederlands militair bestuur kon moeilijk anders worden gezien als 

verlengstuk van het geallieerde apparaat. En was een geallieerd militair bestuur in Italië niet 

het tegendeel van succes gebleken?61 De schrijver van het in bezet gebied verspreide artikel 

‘Landsbestuur in overgangstijd’ (door BI omschreven als een lid van de Raad van State met 

goede contacten bij de OD) verduidelijkte dat een vergelijking met Italië niet opging. Deze 

schrijver gaf ook aan dat een tussenvorm van militair en burgerlijk gezag niet mogelijk was, 

maar Het Parool zou niet bereid zijn geweest op de eerdere ‘dwalingen’ terug te keren. Vrij 

Nederland echter had in een hoofdartikel verklaard in overgangstijd de staat van beleg en 

het MG nodig te achten.62 Kort daarna, in april 1944, lieten beide bladen in een gezamenlijk 

manifest verzachtende geluiden horen. Zij keerden zich tegen elke vorm van militaire 

dictatuur, maar die moest worden onderscheiden van een bij wet geregelde staat van beleg. 

‘Met klem’ werd echter geëist dat die niet langer mocht duren dan strikt noodzakelijk.63 

Kruls betwijfelde of de regering wel de juiste weg volgde om in Nederland 

vertrouwen te wekken. Zij ging uit van de premisse dat de bevolking in meerderheid het MG 

niet zou wensen; een indruk die slechts gevestigd kon zijn door onvoldoende functioneren 

van BI dat vermoedelijk slechts over contacten in bepaalde kring beschikte. Kruls vroeg zich 

af of de ondergrondse pers wel de mening van de bevolking weergaf. Als gevolg daarvan had 

de regering een onjuist beleid gevoerd bij de voorlichting. Wat was gezegd, was in de vorm 

van een apologie, terwijl Kruls de mogelijkheid was onthouden de bevolking voor te lichten. 

Er was te laat over gesproken en te weinig over gezegd. Daar kwam nog bij dat van tijd tot 

tijd over de radio allerlei beloften werden gedaan, die het MG zou moeten waarmaken. Kruls 

had hier het oog gericht op minister Kerstens die gewag had gemaakt van voedselvoorraden 

waarover de regering bij de bevrijding beschikte.64 

Pas een half jaar later kwam het MG weer in een radiorede ter sprake. In haar rede 

van 10 mei 1944 noemde Wilhelmina het MG slechts kort. Ook nu was dat weinig 

informatief en zelfs misleidend. Opnieuw sprak de Koningin van een ‘spanne tijds van enkele 

weken of enkele dagen wellicht, waarin de regering, geholpen door het plaatselijk 

burgergezag en het militair gezag’ het leven weer in normale banen zou laten verlopen.65 

Eerder was de uitspraak over dagen of weken aanleiding geweest om de vorstin te 

corrigeren, nu sprak zij de gewraakte passage opnieuw uit. Tekenend voor haar kennelijk 
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geringe enthousiasme voor het MG was ook dat het na het plaatselijk bestuur werd 

genoemd. Dat deed weer denken aan haar rede van 23 november 1943 die de indruk wekte 

dat het MG het plaatselijke gezag gehoorzaamde. 

Na mei 1944 maakte Radio Oranje nog melding van de ondertekening van de Civil 

Affairs-overeenkomst en dat de geallieerde bevelhebber in de militaire fase van de 

bevrijding over speciale bevoegdheden ging beschikken. In de uitzending kwam het MG 

andermaal op dubbelzinnige wijze ter sprake. Eisenhower zou in de eerste plaats een beroep 

doen op de plaatselijke autoriteiten en in de tweede plaats op het MG. In de praktijk zou het 

er op neerkomen dat het MG zou optreden als tussenpersoon om ‘naar Nederlands recht al 

die maatregelen nemen, welke nodig zullen zijn om de taak van de Opperbevelhebber te 

vergemakkelijken.’66 

In mei 1944 wierpen de geallieerden boven Nederland een handleiding uit om de 

bevolking op een invasie voor te bereiden. Over het MG bood dit geen informatie. De 

handleiding riep slechts op het bevoegde Nederlandse gezag en het militaire gezag van de 

bondgenoten te gehoorzamen.67 Omdat het had geschort aan de informatievoorziening, 

bezag het MG in augustus 1944 mogelijkheden alsnog een pamflet boven Nederland te laten 

uitwerpen. De mogelijkheden waren beperkt en dat zou ten koste gaan van de verspreiding 

van de Wervelwind. De Regeringsvoorlichtingsdienst verzette zich hier tegen en voor de 

septembereditie was het te laat.68 De in september 1944 afgeworpen Vliegende Hollander 

bevatte alleen een mededeling van prins Bernhard aan de ondergrondse. De erin afgedrukte 

rede van Gerbrandy van 4 september 1944 maakte evenmin melding van het MG en droeg 

de boodschap uit: gedraagt u naar de aanwijzingen van de leiders van de ondergrondse. Het 

kon worden gelezen als een bevestiging van de – ongewenste - rol van de OD.69 

Pas nadat het MG in het bevrijde Zuiden arriveerde, kreeg de bevolking meer 

informatie doordat het MG door de Sectie Voorlichting opgestelde brochures begon te 

verspreiden. Dat was rijkelijk laat en kon niet meer in de leemte voorzien. De brochure ‘Wie 

is er de baas en waarom?’ straalde eerder zorgen dan daadkracht uit en probeerde om met 

veel omhaal van woorden duidelijk te maken hoe de zaken werkten in dat ‘doolhof van 

verordonnerende kolonels en overstes en andere militaire hoogmogenden’. De brochure 

probeerde uit te leggen dat niet de regering, maar Eisenhower het laatste woord had. Al was 

Eisenhower ‘honderdmaal de baas’ de Nederlandse regering zou kwesties als de zuivering 

van de politie en de volksgezondheid ter hand te nemen, omdat anders de geallieerden dat 
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zouden doen. Hoe meer Nederland zelf deed, hoe minder de geallieerde bevelhebber en 

Civil Affairs zich met die zaken zouden bemoeien. Om de Nederlandse autoriteiten in staat te 

stellen even krachtig te kunnen laten optreden als de geallieerden, was de staat van beleg 

nodig. Dat betekende niet dat de regering ‘militairen nu maar zonder meer op weerloze 

burgers loslaat.’ De militairen konden geen bestuursinstanties opzij schuiven en ‘zelf eens 

naar hartelust aan het regeren en besturen slaan’. Konden de bestaande bestuursorganen 

dat niet even goed als de militairen? Het antwoord was dat het bestuursapparaat zodanig 

was ontwricht dat een tijdelijke op militaire leest geschoeide organisatie nodig was. 

Bovendien kenden de civiele autoriteiten alle ‘ingewikkelde wettelijke maatregelen’ en 

‘noodvoorzieningen’ niet die in Londen waren voorbereid. 

De brochure gaf tevens enige uitleg over de organisatie van het MG: de secties van 

de staf als schakel met de departementen en de Civil Affairs-organisatie en de Militair 

Commissarissen als schakel met het bestuur in de provincies en grotere steden. 

‘Vanzelfsprekend geeft dat dan ook wel eens aanleiding tot verwarring of zelfs tot een beetje 

onschuldige ruzie, wie er nu eigenlijk bevoegd is om wat te doen.’ Dit driekoppige 

‘bestuursmonster’ zou echter maar een kort leven zijn beschoren, zo werd er geruststellend 

aan toegevoegd; de Haagse departementen namen de taak snel over. Ook waarschuwde de 

brochure ervoor dat het MG niet tot te hoge verwachtingen mocht leiden. Het was niet 

bedoeld om hervormingen op sociaal, politiek en economisch gebied tot stand te brengen. 

De ‘heren in uniform’ waren alleen een uitvoerend orgaan van de regering.70 

3. De OD en militair gezag 

Van gegevens over de illegaliteit bleef het MG tot de zomer van 1944 verstoken. Toen Kruls 

die over de OD in handen kreeg, leidde dat tot ongerustheid. Toen pas werd duidelijk dat de 

OD zich op hetzelfde terrein wilde begeven als het MG. De deels uit oud-militairen 

bestaande organisatie diende zich aan als militair bestuur en meende de leiding te moeten 

nemen op grond van maatregelen die het zelf had voorbereid. ‘Men had zich niet 

gerealiseerd, dat men tot slotte kwam onder een noodwetgeving, die het Militair Gezag 

meebracht en die gehanteerd moest worden’, aldus Kruls. Daarom was het niet mogelijk de 

OD in te schakelen.71 De OD had echter zichzelf al ingeschakeld en bereidde zich voor het 

militair gezag uit te oefenen op basis van de vooroorlogse staat van beleg. De regering was 

eind 1942, dus nog voor oprichting van het MG, al voornemens gebruik te maken van de 
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diensten van de OD, maar Van Lidth had zich er eerst van willen vergewissen of de 

organisatie bruikbaar was. Hij zag de OD in 1942 als een combinatie van verschillende 

personen met verschillend programma, zonder goede leiding en helder doel. Er kon niet 

worden gerekend op een goede militaire eenheid met discipline, al werd daar krachtig naar 

gestreefd. De sterkte was gering en veel leden waren gearresteerd.72 Veel keus was er niet 

en een boodschap aan bezet gebied gaf aan dat het MG nuttig gebruik zou gaan maken van 

de OD en dat het onder bevel van het MG zou worden geplaatst.73 Voor Van Lidth stond van 

begin af aan vast dat de OD niet zelf een voorlopig bewind moest gaan voeren, zoals de 

bedoeling van de leiders leek te zijn. Die ambities werden zowel in Londen als in bezet 

gebied met argwaan bezien.74 

Optimisme kon de OD niet worden ontzegd. Het concipieerde begin 1943 al een 

bekendmaking van de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht met de boodschap dat de 

staat van beleg nog steeds van kracht was en militair gezag werd uitgeoefend. De organisatie 

was er zich overigens van bewust dat de voorbereidingen slechts van voorlopige aard 

konden zijn en wist niet of de regering zich daarmee kon verenigen. De OD had nog geen 

weet van de komst van de Bijzondere Staat van Beleg. Er was een instructie opgesteld voor 

de gewestelijke commandanten, die zich richtte op het ‘onverwijld verzekeren van orde en 

rust in het land op de meest krachtige wijze en doortastend’. De OD stelde zich voor 

openbare gebouwen en nutsbedrijven te bezetten en arrestatieploegen uit te zenden voor 

het oppakken van ‘gevaarlijke elementen’. Het personeel moest in militaire dienst komen, 

maar ontbeerde wapens en bezat geen uniform.75 

In april 1943 liet de OD Londen weten dat intern vragen waren gesteld over 

bevoegdheden van commandanten. De OD ging ervan uit dat de gewestelijke 

commandanten onder een Nederlandse opperbevelhebber het militair gezag gingen 

uitoefenen. Over de wijze waarop een militair gezag te werk moest gaan bestond echter 

onzekerheid en dat werkte verlammend op de voorbereidingen.76 De OD kreeg te horen dat 

de regering erop rekende dat de organisatie zich beschikbaar hield voor de uitoefening van 

het militair gezag. In juni 1943 preciseerde Van Lidth dit en stelde hij de OD ervan in kennis 

dat inderdaad een militair gezag zou worden ingesteld, bekleed met ruimere bevoegdheden 

dan onder de oude staat van beleg. Die aankondiging was bedoeld om de OD zich hierop te 

laten voorbereiden.77 Zou het MG niet dadelijk aanwezig zijn, dan zouden vanuit Londen 

instructies worden gegeven om de OD de orde te laten handhaven. De chef-staf van de OD, 
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Six, leidde eruit af dat de OD niet alleen tot taak had steun aan het MG te verlenen, maar 

ook een meer algemene taak om in een vacuüm het gezag op zich te nemen. Six vreesde dat 

het juist in die periode tot plundering of revolutionaire actie kon komen en bereidde zijn 

organisatie daarop voor.78 

De maatregelen die de OD en het MG voorbereidden, begonnen teveel op elkaar te 

lijken. Dat baarde Kruls zorgen. De OD moest duidelijker te verstaan worden gegeven dat het 

een ondergeschikte rol ging spelen. Kruls wilde niet te sterk op de OD leunen, want hij was 

niet zeker van de beschikbaarheid op het kritieke moment. Wat voor hem zwaarder woog, 

was dat de OD de neiging had zelfstandig op te treden en niet aan het MG ondergeschikt 

wilde zijn.79 

Het telegram dat Van Lidth enkele dagen na Kruls’ interventie naar de OD zond, was 

niet zo duidelijk als Kruls had gewenst. Van Lidth liet weten dat in Londen werd gewerkt aan 

een kern van gedelegeerden van het MG voor het contact met de geallieerden, maar hij 

vroeg ook of de OD een twintigtal officieren of te militariseren burgers ‘met algemene 

ervaring’ gereed kon houden voor dienst in de provincies en grotere steden. Te zijner tijd 

zouden zij zich met het ‘centraal militair gezag’ in verbinding moeten stellen.80 De 

mededeling kon worden gezien als een vingerwijzing voor een zelfstandige rol. De 

onduidelijkheid werd nog versterkt nadat de regering liet weten dat de OD naast de politie 

en met uitsluiting van andere organisaties zou worden ingeschakeld voor de handhaving van 

de orde. In een reactie liet Six weten dat de OD niets anders was dan een militaire 

organisatie voor de handhaving van de orde onder een Nederlandse bevelhebber. Hij 

vertrouwde erop dat zijn zienswijze in overeenstemming was met die in Londen. Er kwam 

geen reactie vanuit Londen, die Six gesterkt zal hebben door te gaan met zijn 

voorbereidingen op een gezagstaak. Londen leek bij ordehandhaving te denken aan een 

soort politie, Six zag het breder.81 

Dat de OD inderdaad het oog gericht hield op een meer inhoudelijke taak, bleek 

begin januari 1944 uit het aanbod om maatregelen voor te bereiden om in de behoeften van 

de bevolking te voorzien en de verdeling ervan op zich te nemen, evenals de contacten met 

de geallieerde militairen daarover. Het motief was dat het in het belang van de openbare 

orde was om de verstrekking van de eerste levensbehoeften in goede banen te leiden.82 Een 

argument dat naadloos aansloot bij de gezagtaak. Het ontging BI dan ook niet dat OD-

functionarissen zich aandienden als de door de regering bedoelde militairen die met het 
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militair gezag zouden worden belast.83 Dat bleek juist te zijn. In een memorandum uit maart 

1944 liet Six weten dat een sterk centraal gezag ‘bevelen, regelingen, verordeningen, 

politievoorschriften, bekendmakingen’ gereed behoorde te hebben. Dat waren precies de 

zaken die het MG voorbereidde. Van Lidth greep vervolgens in en liet weten dat de regering 

het ongewenst achtte dat er in de ‘vacuümperiode’ een ander militair gezag ging optreden. 

De taak van de OD was om zich beschikbaar te houden voor de ‘betrouwbare’ plaatselijke 

overheid en het MG. Voor meer algemene taken was geen ruimte. Het bericht bereikte Six 

pas op 16 augustus 1944.84 

Kort daarvoor had het MG een overzicht van alle stukken gekregen die de OD voor de 

uitoefening van het militair gezag had voorbereid. Half mei 1944 was dit materiaal 

verzonden.85 Kruls sloeg na kennisname ervan groot alarm.86 Hij was niet de enige. Ook Van 

Angeren nam er ‘met verontrusting’ kennis van. De OD leek nog steeds niet zijn plaats en 

taak te beseffen. Het kon tot moeilijkheden aanleiding geven, temeer daar de bevolking niet 

sympathiek tegenover de OD stond. Noodzakelijkerwijs moest gebruik van de OD worden 

gemaakt, maar daarna moest de organisatie onmiddellijk worden ‘opgelost’. Van Lidth 

verdedigde zich door te zeggen dat er steeds op was gewezen dat men van de diensten van 

de OD gebruik wilde maken, mits de organisatie zich aan het gezag van de regering wilde 

onderwerpen. Hij was met nieuwe instructies bezig.87 

Kruls was nooit volledig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond de OD 

en verlangde nu van zijn minister precies te horen wat gaande was.88 Ook kolonel De Bruyne 

als Hoofd Militaire Voorbereiding Terugkeer wilde van Van Lidth weten of de OD door de 

regering was gemachtigd op te treden en welke verhouding er tussen regering en OD 

bestond. Voor hem was het gelet op de uiteenlopende waardering voor de OD niet 

denkbeeldig dat dit onder de bevolking tot een ‘kwaadaardige reactie’ kon leiden, waartegen 

het MG vervolgens zou moeten optreden.89 

Kruls hield aan de documenten de indruk over dat de OD een grote organisatie was, 

die omvangrijke voorbereidingen had getroffen. Hij vreesde dat het optreden bij andere 

illegale groeperingen en de bevolking tot onrust kon leiden. Aan de andere kant moest met 

het bestaan van de OD rekening worden gehouden. De organisatie zou geen stap terug doen 

en willen optreden. De bedoelingen zag Kruls overigens als oprecht. Bij gebrek aan middelen 

kon de regering de OD niet negeren, maar de positie moest duidelijk worden gemaakt. De 

OD had daar vragen over gesteld, maar die waren niet of zeer laat beantwoord, terwijl de 
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contacten tussen regering en OD al geruime tijd bestonden. De OD had zelf zijn positie 

moeten bepalen door gebrek aan informatie. Dat de OD zich voorstelde in de 

‘vacuümperiode’ het militair gezag uit te oefenen, zinde Kruls niet. Schiep de regering geen 

duidelijkheid in de verhoudingen en ging de OD toch optreden, dan zou het moeilijk worden 

het zijn ‘zelfstandige machtspositie’ te ontnemen met alle daaraan verbonden gevolgen, al 

dacht Kruls dat in het de praktijk mee zou vallen. Het MG kon de leden van de OD in 

werkelijke dienst roepen en inzetten. Schikte de leiding zich daar niet in, dan moest het 

wettig gezag, in casu Kruls, krachtig tegen de OD kunnen optreden. 

Kruls stelde een tekst op voor een door Van Lidth te verzenden telegram om duidelijk 

te maken dat hij en zijn MCn volgens instructies van de regering en op aanwijzing van de 

geallieerden het militaire gezag uitoefenden.90 Van Lidth informeerde op 26 augustus 1944 

de OD dat hij in geen geval een militair bestuur wenste zoals de OD dat bedoelde en gaf 

opdracht alle gemaakte bekendmakingen ter zijde te leggen. Er was een verkeerd 

uitgangspunt gehanteerd. Ook Gerbrandy liet via de Zwitserse weg de mededeling uitgaan 

dat de regering vreesde dat de OD aanstuurde op een eigen militair bestuur. De regering had 

bij herhaling bekend gemaakt dat de OD alleen onder de bevelen van het MG kon optreden. 

Op 4 september 1944 lichtte het Algemeen Hoofdkwartier van de OD de 

ondercommandanten in dat de taak niet verder ging dan het verlenen van door de 

Commissarissen der Koningin en burgemeesters gevorderde bijstand. Dat hield verband met 

het feit dat de Bijzondere Staat van Beleg nog niet van kracht was (die werd dezelfde dag 

van kracht). Het leek een gelegenheidsargument, dat de ware reden – ingrijpen van de 

regering – verborgen hield. Eerder door de OD ontworpen oekazes moesten de 

Commissarissen der Koningin en burgemeesters uitvaardigen en als zij daartoe niet in staat 

waren, mochten de gewestelijke commandanten dat zelf doen. Dat bood meer ruimte dan 

Van Lidth had gewenst. In de praktijk betekende dit dat alles bij het oude bleef.91 De OD had 

op een eigen rol aangestuurd en was hierin mogelijk alsnog aangemoedigd door de 

radiorede die prins Bernhard op 12 september 1944 uitsprak, waarin hij niet het MG 

noemde, maar zei dat ‘zekere geheime organisaties’ al waren geautoriseerd om bevelen ten 

uitvoer te leggen.92 
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4. Het College van Vertrouwensmannen en het vacuüm 

De bezwaren tegen de OD maakten het ongewenst dat deze organisatie in het vacuüm, de 

periode tussen capitulatie en de komst van regering of het MG, politieke 

verantwoordelijkheid ging dragen. Bovendien wilde Wilhelmina niet dat één illegale 

groepering het voor het zeggen kreeg. Zij wees de vorming van elk interim-bewind af. Pas als 

er een vacuüm dreigde, wilde zij per radio bekendmaken welke persoon of personen de 

regering zouden vertegenwoordigen. Later liet Wilhelmina dit denkbeeld varen en was zij 

bereid een comité te benoemen met daarin voormannen van de ondergrondse. Van Lidth en 

Gerbrandy waren minder van dat idee gecharmeerd en Gerbrandy betwijfelde of er in bezet 

gebied voldoende eensgezindheid bestond. Hij vond het een gevaarlijk idee om de macht te 

delegeren. De Koningin zette echter door om zo een betere coördinatie tussen de 

ondergrondse groeperingen af te dwingen. Een groep voormannen moest bij een vacuüm 

optreden als tijdelijk vertegenwoordiger van de regering ter handhaving van orde en rust 

(met de OD als machtsinstrument) tot de komst van ministerskwartiermaker en het MG. 

Gerbrandy was de enige minister die weet had van de verzending van een telegram hierover 

op 8 juni 1944. 

Van Lidth noemde het buiten hem om verzonden telegram ‘onbeduidend en de 

strekking daarvan is mij zo voldoende bekend, dat deze geheimzinnigheid ietwat 

lachwekkend aandoet’. Dat was het niet. Het raakte ook het MG en als het zo onbeduidend 

was, waarom werden hij en Kruls er niet over ingelicht? Gerbrandy had van Wilhelmina 

geaccepteerd Van Lidth erbuiten te laten. Achteraf voelde hij zich bezwaard en lichtte hij 

Van Lidth erover in en dat hij zich door Wilhelmina had ‘laten verleiden’. Geschiedschrijver 

De Jong meent dat de gang van zaken een uiting van de drang van Wilhelmina was om zaken 

die de illegaliteit betroffen aan ministeriële controle te onttrekken. Het was ook een uiting 

van het gemak waarmee Van Lidth aanvaardde dat over hem heen was gelopen. Eerder had 

Van Lidth, evenals Gerbrandy, een dergelijke regeling afgewezen. Een verklaring voor de 

plotselinge actie kan zijn dat met D-Day op 6 juni 1944 de bevrijding voor de deur leek te 

staan en niet langer kon worden gewacht met de coördinatie van de activiteiten van 

verzetsorganisaties.93 

Resultaten van het telegram waren nog niet bekend toen Van Heuven Goedhart 

suggesties deed voor de samenstelling van een College van Vertrouwensmannen. Hij was 
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naar Engeland gekomen om namens de Parool-groep en de kring rond Vrij Nederland inzicht 

te verschaffen in de samenstelling van de illegaliteit en een mandaat uit te lokken om in de 

te verwachten ‘vacuümperiode’ als vertegenwoordiger van de regering te kunnen optreden. 

(Hij trad op 11 juli 1944 als minister van Justitie toe tot het kabinet; Van Angeren keerde 

terug naar zijn oude post van secretaris-generaal).94 De partijloze sociaaldemocraat Van 

Heuven Goedhart had het niet op de ‘sterk militaristische, autoritair gerichte’ OD begrepen. 

De OD moest de pas worden afgesneden, een opvatting die Wilhelmina, Gerbrandy en Van 

Lidth deelden. Het had Van Heuven Goedhart gestoord dat de OD andere illegale 

groeperingen wantrouwde, zonder bij te dragen aan illegale activiteiten en zich voorstelde 

het militair gezag te gaan uit oefenen. Somer van BI vond de kritiek ‘eenzijdig en 

ondeskundig’ en Van Heuven Goedharts uitspraak dat de OD een militaire dictatuur zou 

nastreven onzin. Het was een organisatie met fouten, maar leverde uitstekende militaire 

inlichtingen. Politieke en persoonlijke tegenstellingen leken een rol te spelen (Somer was 

afkomstig uit de OD).95 

Van Heuven Goedhart stelde een boodschap op over de benoeming van de 

Vertrouwensmannen en een instructie. Een geheim agent bracht op 2 augustus 1944, nadat 

Wilhelmina enkele wijzigingen had aangebracht, de boodschap over naar bezet gebied. Van 

Lidth werd er ditmaal wel over ingelicht. Uit angst dat de namen zouden uitlekken, de 

overige ministers niet. De kern van de instructie was dat de Vertrouwensmannen bij de 

bevrijding van een deel of van het gehele land de regering zouden vertegenwoordigen, 

totdat de ministerkwartiermakers arriveerden. Van het bestaan van het MG werd niet 

gerept, terwijl de taken overlapten: de hoofdtaak van de Vertrouwensmannen was het 

treffen van maatregelen voor de handhaving van orde en rust. Het MG bleef ook onwetend 

van de opdracht. Het verbaast dat andermaal de minister van Oorlog niet bij de opzet was 

betrokken en er niet dadelijk op wees dat een regeling over de verhouding tot het MG 

ontbrak. 

De Vertrouwensmannen concludeerden na de oorlog dat de aan voorbereidingen 

bestede moeite tevergeefs was geweest en dat de regering met de in september 1944 

afgekondigde wetsbesluiten ‘een oplossing in andere zin had gekozen’. Dat het MG het 

contact met de geallieerden zou onderhouden en het civiele gezag ging uitoefenen, was 

noch uit de opdracht aan de Vertrouwensmannen, noch uit de instructies van de regering 

begrepen. Het resultaat was dubbel en overbodig werk. Er was een blauwdruk voor de 
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organisatie van een militair gezag ontstaan op een moment dat het MG al in het bevrijde 

Zuiden functioneerde.96 

Ook de Vertrouwensmannen gaven instructies aan de OD. Na de bevrijding zou de 

OD worden ingezet als hulppolitie. Voor taken daarna was de OD afhankelijk van de orders 

van de regering die, zo stelde een brief van de Vertrouwensmannen aan de OD in oktober 

1944, ‘welke ons – en wij nemen aan ook U – tot heden onbekend zijn.97 Die orders waren 

de OD toen al wel bekend. Van Lidth had immers laten weten dat de activiteiten zich 

dienden te bepreken tot het verlenen van bijstand. Het informeren van de 

Vertrouwensmannen was een groot probleem gebleken. Pas maanden nadat zij met hun 

werkzaamheden waren aangevangen, waren zij ervan in kennis gesteld dat hun taak 

eindigde bij aankomst van het MG. Op 28 oktober 1944 ontvingen zij het bericht: ‘Herinner 

intussen aan vrijwel dadelijk optreden militair gezag na bevrijding waaruit volgt dat 

eventueele vacuumperiodes slechts etmalen *zal duren+.’ Er viel echter weinig te herinneren, 

want deze cruciale informatie had in de opdracht ontbroken. Toen pas bleek dat Londen de 

taak beperkter zag dan de Vertrouwensmannen. Het ging om een naar verwachting kort 

durend vacuüm, ‘aangezien militair gezag dat met geallieerde strijdkrachten meekomt 

dadelijk met volledige volmachten namens de regering optreedt’, zo kregen de 

Vertrouwensmannen op 25 november 1944 te horen, nadat zij om opheldering hadden 

gevraagd.98 Ook de gedachte van de Vertrouwensmannen dat zij het burgerlijk gezag zouden 

vertegenwoordigen en het MG zich alleen met militaire zaken bezig ging houden, moest 

worden gecorrigeerd.99 Pas in maart 1945 kregen de Vertrouwensmannen kennis van 

Staatsbladen en het Publicatieblad van het Militair Gezag. Een rapport van een naar Londen 

gezonden vertegenwoordiger van de Vertrouwensmannen met mededelingen over de daar 

beraamde maatregelen, arriveerde niet.100 

Kruls kreeg, net als eerder over de OD, over de Vertrouwensmannen weinig te horen. 

Medio december 1944, toen hij al geruime tijd in bevrijd gebied aan de slag was, kreeg hij er 

lucht van dat de regering contact met de Vertrouwensmannen onderhield. Kruls wist niet of 

hij aan hen ondergeschikt was en of zij opdracht hadden de Terugkeerbesluiten ten uitvoer 

te leggen.101 Kruls trok aan de bel omdat het bij de voorbereiding op de bevrijding van het 

gebied benoorden de grote rivieren van belang was dat de MCn over instructies beschikten 

met betrekking tot de Vertrouwensmannen.102 Kruls vloog naar Londen om Gerbrandy te 

vragen hoe de relatie regering - Vertrouwensmannen - MG was geregeld, maar kreeg slechts 
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te horen; ‘Generaal, het zit allemaal in mijn brandkast, zodra de tijd daar is, zal ik u 

inlichten,’ waarna Kruls weer naar Nederland kon vertrekken.103 

5. Conclusie 

Het MG was optimistisch gestemd over zijn ontvangst in bevrijd gebied, maar dat was op 

weinig meer dan wishful thinking gebaseerd. De gebrekkige en tegenstrijdige informatie 

vanuit Londen droeg niet bij om in bezet gebied de bedoelingen én noodzaak van een 

militair bestuur duidelijk te maken. Mededelingen die verspreid over de tijd over de radio 

waren gedaan, waren te beperkt en zelfs verwarrend. Zij droegen weinig bij aan het 

wegnemen van de onvrede over de komst van een nieuw en onwelkom militair gezag, 

bemand door vaderlanders die de bezetting niet aan den lijve hadden meegemaakt. 

Staatshoofd en ministers spraken met verschillende tong en het eigenmachtige optreden 

van Koningin Wilhelmina droeg evenmin bij aan een goede informatievoorzienig. De 

informatie die zij gaf, in een kennelijke poging het MG te bagatelliseren, was slechts ten dele 

juist. Het was bepaald ongelukkig dat de spaarzame informatie die staatshoofd en regering 

gaven qua inhoud niet beter op elkaar kon worden afgestemd. De verduidelijking die 

Gerbrandy zich gedwongen zag te geven droeg aan die duidelijkheid al even weinig bij, 

omdat die afweek van de meer gezaghebbende stem van Wilhelmina. De Nederlandse 

regering had zo geen gelukkige hand met het geven van de broodnodige voorlichting. Zij had 

het zich gemakkelijker kunnen maken door mede op geallieerde verplichtingen te wijzen. 

In bezet gebied droegen bestuur en bevolking geen kennis van de 

Terugkeerbesluiten. Het MG bracht bij aankomst in Nederland de eerste exemplaren mee. 

Naar de regering stelde, verhinderde geheimhouding het eerder bekendmaken van het 

Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg. Speelde de angst mee dat de bevolking daar tegen 

te hoop zou lopen een rol? In feite versterkte de geheimhouding juist dit proces. Die 

onduidelijkheid had vooral gevolgen voor de OD die bij zijn voorbereidingen uit bleef gaan 

van de Oorlogswet van 1899 en daarmee verkeerde uitgangspunten hanteerde. De 

organisatie was daarop gebaseerd en bleef daarop gebaseerd. Op mededelingen vanuit 

Londen dat die wet niet langer van toepassing was, werd geen acht geslagen. Door 

onduidelijke communicatie van de zijde van minister van Oorlog Van Lidth en de late 

bekendmaking van de taken van het MG bood de regering de ruimte een eigen koers te 

varen. Haar stond een beperkte taak voor ogen, maar de OD was uit op een optreden als 
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drager van het militair gezag. Dat de OD ondergeschikt aan het MG zou moeten opereren 

paste nauwelijks in de visie van de OD. 

Het leidde tot tal van misconcepties van de zijde van de OD, bewust en onbewust, die 

uiteindelijk leidden tot de opdracht vanuit Londen de voorbereide regelingen ter zijde te 

leggen. De taak ging niet verder dan het leveren van bijstand onder de bevelen van het MG. 

Er was voor de OD geen zelfstandige rol weggelegd bij de uitoefening van een militair gezag. 

De enige ruimte die werd geboden was het optreden in het ‘vacuüm’ voor aankomst van het 

MG. Maar de OD had weinig keus, zoals J.W.M. Schulten in zijn studie over de OD aangeeft: 

het loslaten van de doelstelling om bij de bevrijding het militair gezag op zich te nemen, zou 

tot ineenstorting van de organisatie hebben geleid.104 Ook voor Kruls kon dat geen 

verrassing zijn geweest; hij ging ervan uit dat de organisatie geen stap terug zou willen doen 

en de gelegenheid te baat nemen om op te treden. 

De instelling van het College van Vertrouwensmannen was mede bedoeld om de OD 

de pas af te snijden. Het leidde tot de constructie om in bevrijd gebied in een regeringsgezag 

te voorzien, dat op geen enkele wijze rekening leek te houden met het bestaan van het MG. 

Van Lidth als verantwoordelijk minister liet dat gebeuren en greep niet in. Ook Gerbrandy 

was hier, wat de minister Burger noemde, ‘een desorganisator van formaat, gekenmerkt 

door niet altijd aangenaam verrassende slimmigheidjes’.105 Het gevolg was dat ook de 

Vertrouwensmannen op het verkeerde been werden gezet en onnodig werk deden. De 

verhouding tussen het College van Vertrouwensmannen, het MG en de regering was zo een 

toonbeeld van verwarring en wederzijdse onkunde van elkaars activiteiten.106 De 

Parlementaire Enquêtecommissie oordeelde niettemin dat het een juist besluit was geweest 

het College van Vertrouwensmannen in te stellen, maar dat deze aangelegenheid niet door 

twee ministers had mogen worden behandeld. Tegelijkertijd oordeelde de PEC dat het 

College door de regering was benoemd. Van den Brandhof wijst er in zijn proefschrift over 

de Londense Besluitwetgeving echter op dat het uiterst twijfelachtig is of een besluit van 

twee ministers wel als regeringsbesluit kan gelden.107 

Kruls was aanvankelijk buiten het berichtenverkeer met de OD en 

Vertrouwensmannen gehouden en was tot het laatst in de weer om piketpaaltjes te slaan en 

de positie van zijn MG te markeren. Het geringe vertrouwen tussen kabinet en MG, maar 

ook tussen de ministers onderling, vormde een rode draad die niet alleen in de 

voorbereidende fase herkenbaar was, maar zou dat ook in de uitvoerende fase zijn. 
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5. Het Militair Gezag in het Zuiden: de eerste ervaringen 

1. Vertrek uit Londen 

Berichten dat Brussel en Antwerpen waren bevrijd en de geallieerden op korte afstand van 

de Nederlandse grens stonden, leidden tot de vraag of het MG snel genoeg ter plaatse kon 

zijn. De SHAEF Mission to the Netherlands (SHAEF-missie) was er niet gerust op.1 Het 

hoofdkwartier van SHAEF had op 1 september 1944 het War Office gevraagd het Vrouwen 

Hulpkorps te mobiliseren; op 4 september gevolgd door het verzoek de Rotterdam Port 

Party gereed te maken.2 De verloven van het MG werden ingetrokken en Sectiehoofden 

kregen opdracht de voorbereidingen zo hoog mogelijk op te voeren. Op 5 september werd 

personeel dat geen permanente functie bij het MG vervulde, in werkelijke dienst geroepen. 

Zij kregen opdracht zich gereed te houden, de handboeken van het MG te bestuderen, na te 

gaan of testamenten waren opgemaakt, geldzaken geregeld, inentingen ontvangen en 

eenieder zijn uitrusting en administratieve bescheiden paraat had, zonder dat daar stukken 

bij waren waaruit de vijand inlichtingen kon putten.3 

Op 10 september leek de bevrijding echt voor de deur te staan. Op verzoek van 

SHAEF werd het eerste contingent van het MG per vliegtuig naar Brussel gedirigeerd. SHAEF 

vroeg ook om de Provinciaal Militair Commissarissen (PMCn) voor Groningen, Drenthe, 

Overijssel, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Twente, evenals de 

commandant Grensbewaking met toegevoegde officieren. Zij zouden van de geallieerden 

bevelen ontvangen om maatregelen voor de repatriëring en de grensbewaking uit te voeren. 

SHAEF had haast hen noordwaarts te zenden, maar zij bezaten nog weinig meer dan een stel 

handboeken, hadden geen transport en hun bagage moest nog arriveren. Dat anticipeerde 

op een succesvol verloop van de operatie Market-Garden bij Arnhem.4 

Eveneens 10 september vestigde ook de Civil Affairs component van de SHAEF-missie 

onder Brigadier A. de L. Cazenove – de belangrijkste counterpart van Kruls - zich in Brussel. 

Het hoofd van de SHAEF-missie, Major-General J.K. Edwards arriveerde pas op 28 september 

en klaagde zijn taak niet naar behoren te kunnen uitvoeren zolang zijn staf niet op sterkte 

was. Men moest alles zelf regelen, er was een gebrek aan verbindingen, transport en 

administratief personeel. Voor het MG was dat niet anders. Edwards meende zo niet te 

kunnen voldoen aan de wens van de Chief of Staff 21st Army Group, Major-General F. de 
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Guingand, om als schakel te fungeren tussen de Group en het MG en te voorkomen dat 

anderen Nederlandse belangen gingen behartigen, met verwarring als resultaat.5 

De aankomst van Edwards in Brussel was ook het sein voor SHAEF om de 

Nederlandse Militaire Missie onder generaal-majoor Phaff overbodig te verklaren. De 

contacten met de regering konden nu via de SHAEF-missie en het MG lopen; handhaving 

‘only provides opportunities for malcoordination’.6 Edwards had erop gewezen dat de 

aanwezigheid van Phaff verwarring veroorzaakte. Diens contacten met 21st Army Group 

‘tend to short circuit my Mission’. Adviezen aan SHAEF moesten worden gebaseerd op het 

beleid van Kruls en zijn staf.7 Edwards vreesde ook de activiteiten van prins Bernhard: ‘He 

naturally has direct access to many officers at a very high level and some confusion may 

result unless the limits of his responsibility are understood.’ Zijn status en 

verantwoordelijkheden waren voor de geallieerden moeilijk te definiëren.8 

Edwards had bij zijn aanwijzing alleen de boodschap meegekregen: ‘You will be the 

Supreme Commander's representative in dealing with the Netherlands Government, and 

your object will always be to obtain agreements which conform to the Supreme 

Commander's policies’.9 Nadere informative moest komen van het hoofdkwartier van 21st 

Army Group onder Montgomery, maar dat was nog bezig met de verplaatsing van 

Normandië naar Brussel. Cazenove zocht daarom contact met de Senior Civil Affairs Officer 

van 2nd Army, Brigadier R.M.H. Lewis, omdat het ernaar uitzag dat dit leger als eerste 

Nederland zou binnentrekken. Hij koppelde alvast Nederlandse liaisonofficieren aan de Civil 

Affairs-detachementen.10 

Niet minder dan vijf legerkorpsen behorend tot drie legers trokken Nederland 

binnen. In Zuid-Limburg opereerde 19th Corps van 1st U.S. Army. Van de tot 21st Army 

Group behorende Britse 2nd Army trok 8th Corps in de richting van Weert, Venlo en 

Roermond om de flanken te dekken van 30th Corps dat de hoofdaanval in de richting 

Eindhoven-Nijmegen-Arnhem uitvoerde. 12th Corps dekte de linkerflank door naar Tilburg 

en ’s-Hertogenbosch op te rukken. Van First Canadian Army trok 1 (Br) Corps richting Tilburg, 

Breda en Roosendaal. 2 Canadian Corps met de daarbij ingedeelde Poolse Divisie nam 

Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren voor zijn rekening. 

Souschef Posthumus Meyjes, die leiding gaf aan de voorpost in Brussel zolang Kruls 

met het overgrote deel van de staf nog in Londen verbleef, wees hem er op 21 september 

1944 op dat zijn aanwezigheid in Brussel was gewenst.11 Ook Eisenhower wilde dat Kruls ‘at 
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once’ naar Brussel kwam.12 SHAEF vroeg 21st Army Group Kruls daartoe orders te geven. Pas 

zes dagen later verzocht 21st Army Group te regelen dat Kruls en 25 van zijn officieren uit 

Londen konden vertrekken. Het betreffende telegram was echter ‘badly drafted’, met als 

gevolg dat de overtocht niet was geregeld. Edwards wees SHAEF nog eens op de urgentie 

van de komst van Kruls. Posthumus Meyjes, ‘who is performing sterling work’, dreigde 

betrokken te raken bij politieke zaken en dat was niet zijn arbeidsterrein.13 Kruls toonde niet 

veel haast (hij wist niet van de telegrammen die om zijn komst vroegen) en vertrok voor een 

inspectiereis naar Brussel. Hij wilde na enkele dagen weer terugkeren en in Brussel beslissen 

welk personeel daarheen zou moeten.14 Pas medio oktober was voor SHAEF ‘the mystery of 

General Kruls and the 25 officers’ uit de wereld. Dat drie weken moest worden gewacht op 

hun komst maakte het functioneren van het MG er in de begindagen niet gemakkelijker op. 

Edwards zag als oorzaak van ‘this muddle’ dat het MG niet duidelijk was geweest in de 

opgave van personeel en 21st Army Group niet ‘over-helpful’.15 

Op 10 oktober was de SHAEF-missie compleet. Edwards begon zijn eerste formele 

rapportage aan SHAEF weinig zeggend met: ‘there is little of interest to report’.16 De G-5 

Section onder Brigadier Cazenove had toen met de bevrijding van Maastricht, Eindhoven en 

Nijmegen al het nodige te verstouwen gehad en dat was voor het eerste echelon van het MG 

niet minder. Militair gezien was de situatie weinig rooskleurig. De smalle wig die de opmars 

richting Arnhem in de Duitse linies had gedreven, maakte dat op drie lange smalle fronten 

moest worden gevochten. De vraag was of het veroverde gebied kon worden behouden. 

Deze situatie maakte ook het openbare leven tot een moeizame aangelegenheid. Steden 

raakten afgesneden van hun voedselbronnen en provinciale hoofdsteden. Het verkeer per 

spoor en over water kwam tot stilstand en daarmee de aanvoer van voedsel en kolen. De 

weersomstandigheden waren slecht en zouden met de winter op komst verder 

verslechteren. Elke beschikbare ruimte werd benut voor het onderbrengen van de troepen. 

Over de medewerking van de civiele overheid had Civil Affairs 21st Army Group geen reden 

tot klagen, al vond men dat die langzaam op gang kwam. Het zag het MG als ‘thoroughly co-

operative’, maar te gering in omvang en onder de slechter dan verwachte omstandigheden 

gold: ‘there must be at least a suspicion that they were not anxious to assert themselves or 

assume too much responsibility under such conditions of hardship’.17 

Het bevrijde gebied gaf de aanblik van een land dat een ‘hard war’ had doorstaan, 

door de Duitsers genadeloos uitgebuit, die er in Nederland beter in waren geslaagd dan in 



116 

 

Frankrijk en België om de industriële productie voor eigen doeleinden aan te wenden. Er was 

daardoor, anders dan in België, een groot tekort aan consumentengoederen en het aantal 

vrachtwagens dat voor civiele doeleinden kon worden ingezet was ‘virtually nil’, waardoor 

ook de postverbindingen stagneerden, terwijl de Duitsers een groot aantal telefooncentrales 

hadden vernield.18 Voor de geallieerde militair was ook duidelijk dat Nederlanders minder 

ervaring hadden met oorlog dan Fransen en Belgen en dat veel uitleg nodig was over 

maatregelen.19 

Civil Affairs had ervaring opgedaan en kon beschikken over eigen middelen; het MG 

was met anderhalve man en een paardenkop in Brussel gearriveerd zonder adequaat te zijn 

uitgerust. In de opzet was onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheid dat de Staf 

zich ver achter het front zou bevinden, zonder verbindingen en vervoer. De geallieerden 

waren door de gevechten weinig genegen de Staf zich in Nederland te laten vestigen en 

Kruls gaf de voorkeur aan de nabijheid van de SHAEF-missie. Van de bedoelde adviserende 

rol kwam zo weinig terecht. Het MG zat daarvoor in Brussel te geïsoleerd, met als gevolg dat 

de MCn en de liaisonofficieren er vaak alleen voorstonden. Gebrek aan informatie en 

verwarrende omstandigheden leidden niet tot een helder beeld van de situatie.20 De Staf 

was voor een groot deel afhankelijk van rapportages van de SHAEF-missie en de MCn, die 

zolang zij hun standplaats niet konden bereiken, met de geallieerde eenheden waren 

meegezonden om ervaring op te doen.21 De eerste rapportages bestonden uit haastige 

krabbels.22 

De bij de legerkorpsen en Civil Affairs-detachementen ingedeelde liaisonofficieren 

waren meestal de eerste Nederlanders die arriveerden. Bij 2nd Army leidde dat tot vragen 

van de General Officer Commanding, Lieutenant-General Sir Miles Dempsey. Hij kreeg van 

Brigadier Cazenove te horen dat ook zij hun bevoegdheden aan het Besluit op de Bijzondere 

Staat van Beleg ontleenden en hun autoriteit waar nodig kon worden aangewend. De lokale 

autoriteiten waren gehouden hun orders op te volgen, maar zij moesten zelf de bevelen van 

geallieerde commandanten opvolgen. 

In Londen werden de berichten met spanning afgewacht. Telegramverkeer via 

militaire kanalen was mogelijk, mits in het Engels gesteld; de geallieerden lazen dat om 

veiligheidsredenen mee. Daarbuiten was het MG afhankelijk van de langzame diensten van 

de Britse Dispatch Rider Letter Service. Pas in oktober 1944 kon een door het MG ingestelde 
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geregelde luchtverbinding tussen Londen en Brussel (en later Eindhoven) het contact met de 

regering vergemakkelijken.23 

2. Proclamaties en verordeningen 

Het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg bepaalde dat als Nederlands grondgebied door 

de vijand werd ontruimd, daar de staat van beleg van kracht was. Het MG kon dan dadelijk 

de toegekende bevoegdheden uitoefenen. Daarnaast beschikte het MG over 29 direct 

toepasbare Verordeningen ter aanvulling op Wetsbesluiten. Deze waren op 12 september 

1944 door Kruls bekrachtigd, de dag na zijn benoeming tot Chef Staf waarmee hij de drager 

van het militair gezag werd. Twee daarvan, die de instelling regelden van een Publicatieblad 

van het MG en de afkondiging van Verordeningen, vormden de formele grondslag voor 

Verordeningen van meer inhoudelijke aard. 

Maastricht kon als eerste stad in Nederland op 13 september 1944 kennis nemen van 

de door Civil Affairs verspreidde proclamaties. Die van Eisenhower luidde: 

 

Hare Majesteit Koningin Wilhelmina en Haar Regering hebben ermede ingestemd, 
dat bij mij, als Opperste Bevelhebber van de Geallieerde Expeditiemacht, waar dit in 
het belang van de oorlogvoering nodig mocht blijken, zeggenschap in 
bestuursaangelegenheden zal berusten. Het ligt echter in de bedoeling, dat, in het 
algemeen, deze bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door het Nederlandse 
Militair Gezag en de betrouwbare leden van de Nederlandse Overheid.24 
 

Een bekendmaking van Gerbrandy wees op meer praktische zaken en dat waar operaties aan 

de gang waren, de militairen ‘in feite beschikken over alle bevoegdheden om al zulke 

maatregelen te treffen, militaire zowel als administratieve, welke de militaire toestand 

mocht gebieden’. Gerbrandy wees er voorts op dat dit waarschijnlijk niet nodig zou zijn, 

behalve als militaire overwegingen en de handhaving van de orde dat eisten. De 

Nederlandse militaire en burgerlijke autoriteiten zouden zulke regelingen treffen. Verder 

deed Gerbrandy op eenieder het beroep ‘onmiddellijk en ten volle te gehoorzamen aan alle 

bevelen afkomstig van het Nederlandse Militair Gezag’.25 

Het vooruitzicht dat Koningin en ministers spoedig weer in Nederland zouden 

arriveren, straalde het optimisme uit dat de bevrijding van heel Nederland spoedig een feit 

zou zijn. De belofte van de Koningin om spoedig meer informatie te verstrekken over welke 
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regelingen met de geallieerden over uitoefening van het militaire gezag waren getroffen was 

schijn. Door de papierschaarste en het ontbreken van een radiostation was dat onmogelijk.26 

Voordat het MG ook in juridische zin in bevrijd gebied leiding kon geven, kweet 

kapitein H. Winkel van de Sectie Juridische Zaken zich van de taak om de Verordeningen van 

het MG formeel Nederland binnen te brengen. Hij had de keus tussen het Britse 2nd Army 

dat in de richting van Eindhoven oprukte, of U.S. 1st Army dat Maastricht zou passeren. 

Winkel koos voor 2nd Army, achteraf de verkeerde keus. Op 19 september zag Winkel kans 

om in Eindhoven een notariële akte te passeren. Hiermee werd voldaan aan de in de 

‘Verordening op de afkondiging’ gestelde eis. De notaris verklaarde dat hem de originele 

getekende Verordeningen over het Publicatieblad MG en de afkondiging waren getoond en 

gedrukte exemplaren op de voorgeschreven wijze aan de muur van het gemeentehuis van 

Eindhoven waren aangeplakt.27 

Alle MCn brachten Staatsbladen, Publicatieblad van het Militair Gezag, gegevens 

voor de zuivering, richtlijnen voor de Commissarissen der Koningin, instructies voor 

burgemeesters en politiechefs, instructies voor commandanten van Bewaring- en 

Verblijfskampen en bescheiden inzake de oprichting van Bewakingscompagnieën mee.28 Wat 

zij niet meebrachten was een groot aantal exemplaren van het Staatsblad voor algemeen 

gebruik, waardoor de vele in Londen voorbereide wetsbesluiten in bevrijd gebied niet 

dadelijk in brede kring bekend konden worden. Bovendien was een aantal wetsbesluiten pas 

vastgesteld toen het MG al aan de slag was. De eerste gedrukte exemplaren arriveerden pas 

op 4 oktober uit Londen in een veel te kleine oplage.29 

Het Besluit bezettingsmaatregelen (E 93) was pas op 17 september 1944 vastgesteld 

en bevatte 61 door de Duitsers afgekondigde verordeningen, die werden beschouwd als 

nimmer van kracht te zijn geweest; 432 die buiten werking traden en 284 die voorlopig 

gehandhaafd bleven. De Jong merkt er in zijn Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 

Wereldoorlog over op: ‘Geen eenvoudige materie!’ en verbindt er de conclusie aan dat als 

overheidsdienaren niet wisten waaraan zij zich hadden te houden, de burgerij dat zeker niet 

kon weten.30 Door de papierschaarste was het ter plaatse drukken een moeizame 

aangelegenheid. Pas twee maanden na de bevrijding van Maastricht kon worden beschikt 

over gedrukte exemplaren van het Publicatieblad van het MG, met teksten van de van kracht 

zijnde verordeningen. Er was toen al veel verwarring ontstaan en die had onmiddellijk een 

terugslag op de stemming van de lokale overheden en indirect op het publiek. 
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Gemeentebesturen moesten soms terugkomen op genomen maatregelen. De geringe 

bekendheid met regelgeving droeg er toe bij dat velen het gevoel kregen met willekeur te 

worden bestuurd. Dat keerde zich tegen het MG.31 

3. Maastricht bevrijd 

Het voor Limburg aangewezen personeel van het MG kreeg opdracht zich bij 19 Corps U.S. 

1st Army nabij Hoei in België te melden. Bij hun aankomst bleek Maastricht al bevrijd. De 

enige Nederlander die daar op 13 september 1944 aankwam, was liaisonofficier luitenant B. 

van Hasselt. In overeenstemming met het Aanwijzingsbesluit MG oefende hij tot de 

aankomst van de MC het militair gezag uit. Het voor Limburg aangewezen MG-personeel 

meldde zich twee dagen later bij het Civil Affairs Detachment van de Amerikaanse Major Leo 

P. Senecal die het kantoor van de Bauftragte Reichskommisar aan het Vrijthof had 

overgenomen. Op aanraden van de SHAEF-missie werden de vier voor Maastricht bestemde 

MG-officieren bij dit veertien man sterke detachement, ondergebracht. Dat was inmiddels 

door de wol geverfd: Maastricht was hun achtste assignment. 

Op 15 september bezocht voormalig burgemeester W. Michiels van Kessenich het 

Civil Affairs-hoofdkwartier. Hij was door OD als burgemeester geselecteerd, na vier jaar 

eerder door de Duitsers te zijn afgezet. Provinciaal MC (PMC) luitenant-kolonel H.J.H. 

Vullinghs bevestigde zijn aanwijzing. De door de Duitsers afgezette Commissaris der Koningin 

W.G.A. van Sonsbeeck bevond zich nog achter de linies en vervanger J.H. Maenen, eveneens. 

Aan de politieke betrouwbaarheid van de griffier werd getwijfeld en daarom werd geen 

gebruik gemaakt van de bevoegdheid tot aanwijzing van een persoon die als Commissaris 

der Koningin kon optreden. De OD wist enkele dagen later Van Sonsbeeck door de linies naar 

Maastricht te brengen. 

De OD had zich voorbereid het militair gezag uit te oefenen en was ‘aanvankelijk een 

weinig recalcitrant’. Er bleek veel na-ijver te bestaan tussen oude OD-leden en degenen die 

pas bij de bevrijding waren toegetreden; zij vielen niet te rekenen tot ‘de beste elementen’. 

Veel jongelui traden eigenmachtig op en gedroegen zich ongedisciplineerd. 

Vertegenwoordigers van de Raad van Verzet boden Vullinghs hun diensten aan en 

verklaarden zich bereid de instructies van de regering op te volgen. Michiels van Kessenich 

trad met tact op en trof op voortvarende wijze maatregelen, die weliswaar niet altijd 

strookten met wat in Londen was uitgedacht, maar zij bleven gehandhaafd. In de stad waren 
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al honderden NSB-ers opgepakt en de hoofden van talloze vrouwen kaalgeschoren, doch van 

bloedvergieten was geen sprake. Vele gemeenteambtenaren waren al door de 

burgemeester en wethouders gezuiverd en enkele rechters waren in arrest gesteld. Op 

initiatief van de OD was een commissie al bezig met voorlopig onderzoek naar de opgepakte 

NSB-ers.32 

Posthumus Meyjes liet Kruls weten dat de situatie in Maastricht niet onbevredigend 

leek. De Voedselcommissaris had een geheime voorraad aangelegd, zodat stad voor 

ongeveer een maand voedsel had. Tegelijkertijd was er zorg dat de bevolking zich zou 

uitbreiden door het tevoorschijn komen van onderduikers en de toestroom van 

vluchtelingen. Vooral aan koffie, thee, sigaretten, zeep en vet was behoefte.33 Problemen 

rond de inzet van de OD waren opgehelderd. De vele gewonden en huisvestingsproblemen 

maakten de overkomst van het Vrouwen Hulpkorps gewenst, maar urgenter was de komst 

van de met de repatriëring belaste luitenant-kolonel prof. J.H. de Boer, en meer MCn en 

liaisonofficieren om de legers te vergezellen en de zorg voor vluchtelingen op zich te 

nemen.34 

In Zuid-Limburg bevonden zich 4.700 vluchtelingen uit Valkenburg die hun toevlucht 

tot grotten en catacomben hadden gezocht. Ze zaten zonder medische hulp, de plaatselijke 

artsen bevonden zich nog achter de Duitse linies. P.J.H. Leith, commandant van een Rode 

Kruis-transportcolonne kreeg van Vullinghs opdracht deze mensen te helpen en de diensten 

van artsen te vorderen. Blijde gezichten en luide ovaties begroetten de komst van de 

colonne en het moreel van deze mensen die zich al drie tot twaalf dagen voor de gevechten 

schuil hielden, steeg direct. In de kille en natte grotten had men moeten slapen op 

meegebrachte planken of stro; er was nauwelijks verlichting en er waren geen sanitaire 

voorzieningen. Water om zich te wassen was er niet, voor de kinderen waren er geen luiers 

of melk en de vluchtelingen zaten al 36 uur zonder eten. Sommigen wisten soms onder vuur 

wat eten van het land te halen. Pas op 18 september lag het gebied niet langer in de 

gevechtszone en kon de evacuatie op gang komen en voor de daklozen een plaatsje in 

kloosters in de omgeving worden gezocht. Civil Affairs kon toen gemakkelijker voedsel 

aanvoeren. Tijdelijk was er ook voldoende vlees van door oorlogsgeweld getroffen dieren.35 

Bommen, geactiveerd door een tijdontsteker, gingen nog voortdurend af en enkele 

kilometers ten noorden van de stad werd nog gevochten. De telefooncentrale was vernield, 

de waterleiding werkte, evenals de riolering en de politie leek de zaak onder controle te 
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hebben. OD-ers assisteerden met het draaiend houden van de gemeente. Het moreel van de 

bevolking ‘appeared to be excellent’. Men zag er goed gekleed uit en de winkels leken 

behoorlijk voorzien. De schijn bedroog. Koffie, tabak en chocolade waren onbekend. 

Zowel van geallieerde als Nederlandse zijde was er grote aandacht voor de 

kolenmijnen.36 Bekend was al dat een elektriciteitscentrale bij de mijnen was vernield en dat 

leidde dadelijk tot een zoektocht naar elders opgesteld vermogen.37 De Public Utilities 

Section van de SHAEF-missie onder Lieutenant-Colonel H.P. Bosworth ging het herstel van de 

hoogspanningleiding naar België ter hand nemen en bereidde zich voor op het weer in 

bedrijf stellen van de mijnen. Tegelijkertijd moest het vervoersprobleem voor kolen worden 

opgelost. In Zuid-Limburg waren 33 van de 70 spoorbruggen vernield en de Duitsers hadden 

vrijwel alle vaartuigen laten zinken. De Amerikanen hadden in Maastricht twee 

pontonbruggen gelegd, maar het was onmogelijk daarover het voor de mijnen belangrijke 

spoorwegmaterieel naar de overkant te krijgen. 

Bosworth drong aan op de komst van meer MG-personeel om Civil Affairs dat in de 

operationele fase leidend moest zijn te assisteren. Liaisonofficier luitenant B. van Hasselt 

had al kans gezien veel informatie te verzamelen. ‘He is to commended for the excellent 

manner in which he performed his mission.’ De bevolking bleek maar al te bereid mee te 

werken en Bosworth raadde de Civil Affairs-officieren aan voorzichtig te zijn bij het nemen 

van beslissingen. De kleinste uitgesproken wens werd als een order opgevat.38 

Het MG bezocht Beek, Geleen, Heerlen, Sittard en Gulpen voor onderzoek naar de 

aanhouding van NSB-ers. De plaatselijke verzetsorganisaties bleken zonder bloedvergieten 

NSB-ers in bewaring te hebben genomen, maar namenlijsten konden niet worden overlegd. 

Het MG sprak ook met directies en leiders van vakbonden en drong aan de loonbetalingen 

die rond de bevrijding waren gestopt te hervatten, evenals de betaling van personeel dat bij 

de OD aan de slag was gegaan. Er waren geen fondsen de OD te betalen; voorlopig betaalde 

de industrie hun salarissen. Werkgevers kregen opdragen arbeiders naar de fabriek te blijven 

laten komen, ook wanneer er geen werk was. Werkgevers, vakbondsleiders en 

ondergrondse organisaties werden tevens betrokken bij de instelling van commissies die 

moesten adviseren over de zuivering. De instructies die de regering in Londen hiervoor had 

verstrekt bleken onvoldoende.39 

Het verzet schikte zich in de bestaande verhoudingen. Op een vergadering van leiders 

van de gewestelijke groepen van de OD verduidelijkte de Eerste Toegevoegd Officier PMC 
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mr. C.W.A. Schurmann de verhoudingen. Toch bleef het voorkomen dat in kleinere 

gemeenten OD-groepen probeerden burgemeesters te ontslaan of te benoemen, goederen 

te vorderen en bevelen aan ambtenaren te geven. Er was een nijpend gebrek aan transport 

voor ambtenaren en artsen, terwijl verzetsorganisaties uitbundig gebruik maakten van wat 

nog aan voertuigen beschikbaar was. De districtscommandant van de OD in Heerlen, majoor 

ir. C.M.J.A.F. Nicolas en zijn souschef in Maastricht, kapitein P.J. Symons, deden wat zij 

konden om de discipline te verbeteren en hun organisaties van ongewenste elementen te 

zuiveren. Nicolas kreeg een aanstelling als MC Mijnstreek.40 

Op 18 september bezocht Posthumus Meyjes Maastricht. Vullinghs, van oorsprong 

dierenarts, maakte geen sterke indruk; hij bleek nogal zenuwachtig en praatte druk en 

verward. Schurmann (aanklager van de Londense Raad voor de Scheepvaart en later 

ambassadeur bij de VN) was rustig en zakelijk. De verhouding tussen het MG en de 

Commissaris der Koningin was goed. Burgemeester Michiels van Kessenich toonde zich actief 

en flink, maar vanuit de bevolking kwam kritiek omdat hij de bezetter gijzelaars had 

aangewezen. Van een bijltjesdag was geen sprake. Alle NSB-kopstukken waren met de 

Duitsers verdwenen. In Zuid-Limburg waren op dat moment al 4.090 landverraders zonder 

incidenten vastgezet. Enkelen die ten onrechte waren opgesloten had de MC weer 

vrijgelaten. 

De bevolking was blij, maar moe. Door het oorlogsgeweld waren betrekkelijk weinig 

burgerslachtoffers gevallen. Het MG had wat er nog aan fietsbanden en brandstof bij 

handelaren was gevorderd. Er waren nog geen kranten uitgekomen. De enige bron van 

informatie voor het publiek waren ‘Mededeelingen van den Nederlandschen Orde-Dienst’. 

Aan het MG wijdde dat geen woord. Toen Het Parool en het Limburgsch Dagblad weer 

verschenen, kregen zij van Civil Affairs wegens de papierschaarste de opdracht hun omvang 

te beperken. De radiodistributie was om veiligheidsredenen afgesloten, maar zou weldra 

weer in werking worden gesteld. Dat alle schilderijen van het Rijksmuseum die in de 

Pietersberg waren opgeslagen, nog in tact waren, was goed nieuws. Er was geen run op de 

banken en het filiaal van de Nederlandsche Bank beschikte over genoeg geld. De 

Nederlandse regering had bepaald dat alleen Nederlands geld mocht worden aangenomen, 

maar de Amerikanen beschikten daar niet over en betaalden in Belgische of Franse franken, 

die de banken bij gebrek aan andere betaalmiddelen aannamen. Daardoor ontstond al een 

week later een tekort aan Nederlandse bankbiljetten. Vullinghs riep op de in Londen 
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vervaardigde bankbiljetten ter beschikking te stellen, maar de SHAEF-missie bleek bereid uit 

hun voorraad Nederlands geld te fourneren.41 

Meer bezoekers volgden. Het was majoor D.B. Mans van de Sectie Transport snel 

duidelijk dat de spoorbrug door geallieerde bommen en Duitse vernielingen ‘beyond repair’ 

was. Schippers van de door de Duitsers gezonken binnenvaartschepen waren al met 

reparatie van hun schepen bezig, nadat de militairen brandstof beschikbaar hadden gesteld 

om ze leeg te pompen.42 Major H.J. Bridge, bij de SHAEF-missie belast met de zorg voor 

Displaced Persons, bezocht met zijn MG-evenknie, luitenant-kolonel prof. J.H. de Boer 

Maastricht en omgeving. De bevolking van Kerkrade was op de vlucht geslagen en waren er 

problemen doordat de Duitsers op 25 september ter versperring van de opmars bewoners 

de geallieerde legers tegemoet hadden gedreven. De Militair Repatriëringscommissaris 

marineofficier R. Drost en Major Senecal hadden een oplossing gevonden door onder hun 

leiding met twee parties de mensen weer terug naar huis te dirigeren of er onderdak voor te 

vinden. Zij lieten ‘stand fast’-proclamaties verspreiden om de bevolking ter plaatse te 

houden. Daarnaast hadden zij de zorg voor de duizenden vluchtelingen in Valkenburg en 

omgeving.43 

Bridge en De Boer begonnen met het opzetten van een organisatie om vluchtelingen 

en repatrianten op te vangen. De Pietersberg kon zo nodig 60.000 personen herbergen. De 

Duitsers hadden keukenuitrustingen en bakkerijen achtergelaten. Een lokaal hulpkorps van 

honderd vrouwen en ander geschikt personeel was beschikbaar om te helpen. Mochten 

grote aantallen repatrianten uit Duitsland zich aandienen, dan leek het mogelijk de situatie 

de baas te blijven.44 Voor de opzet van de grensbewaking arriveerde de commandant 

Grensbewaking, luitenant-kolonel W. Kist. Hij bracht de opdracht mee onmiddellijk 

bewakings- en grenscompagnieën op te richten en de OD te ontbinden. Voor Vullinghs gold: 

‘niets is ons liever’. ‘Gezien de geweldige teleurstelling van de Heren, die gedacht hadden 

het MG te worden, hebben wij het een en ander niet met geweld, maar met tact gedaan.’ 

Met de oprichting van bewakings- en grenscompagnieën moest echter gewacht tot het 

probleem voeding en dekens was opgelost. De kazerne in Maastricht was door het 

Amerikaanse leger in beslag was genomen en inkwartiering gaf bezwaren, want de mensen 

hadden geen beddengoed meer. Kist wilde daarom de rekruten in de eigen woning laten. Als 

hulppolitie konden zij bewakingsdiensten verrichten en wanneer de voedselpositie beter 
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werd, konden bewakingscompagnieën worden opgericht. Voor grenscompagnieën was, 

zolang de grens met Duitsland nog niet was bereikt, geen emplooi.45 

Tot de bezoekers behoorde ook Major C.D. Vergeer van de Legal Section van de 

SHAEF-missie, die vergezeld door kapitein Winkel de juridische aspecten van het optreden 

van Civil Affairs en het MG onderzocht. Zij merkten problemen door het ongegrond 

vastzetten van collaborateurs. Vergeer constateerde dat de zaken onder Major Senecal in 

alle opzichten bevredigend verliepen en dat gold ook het optreden van het MG. ‘The degree 

of co-operation given by these officers to our Civil Affairs staff is of the highest order.’46 

Winkel hield oog op de werking van de Verordeningen van het MG. De Commissaris der 

Koningin had de burgemeesters van de gemeenten die waren bevrijd aangeschreven over de 

uitvoering ervan.47 

De gezondheid van de bevolking in Maastricht leek goed. Er waren slechts twee 

gevallen van difterie en dysenterie en één geval van roodvonk geconstateerd en luizen 

boden weinig problemen. De ziekenhuizen in de stad waren onbeschadigd, maar beschikten 

over weinig voorraden. 19th Corps bezag wat daaraan kon worden gedaan. De 

voedselsituatie dreigde echter steeds kritieker te worden.48 

Op 2 oktober 1944 bracht Kruls een bezoek aan Maastricht, met in zijn kielzog majoor 

mr. H.P. Linthorst Homan, hoofd Sectie Binnenlandse Zaken en eerder directiesecretaris van 

N.V. Philips die in 1943 als Engelandvaarder Londen had bereikt. Commissaris der Koningin 

Van Sonsbeeck kreeg van hem het Koninklijk Besluit overhandigd dat hem in zijn ambt 

bevestigde en een volmacht van de minister van Binnenlandse Zaken voor de zuivering van 

ambtenaren. Kruls en Linthorst Homan kenschetsten Van Sonsbeecks houding als aarzelend. 

Het gaf aanleiding tot wrijving met verzetsgroepen. Hij bleek opvattingen over de zuivering 

te hebben die niet strookten met bedoelingen van de regering en was terughoudend bij de 

zuivering van Gedeputeerde Staten en wethouders. Kruls en Linthorst Homan wezen op de 

noodzaak van doortastend handelen. De situatie in veel gemeenten was al verward door het 

optreden van plaatselijke verzetsorganisaties, die hadden gemeend de bevoegdheden van 

het MG te moeten uitoefenen. Kruls maakte nog eens duidelijk dat de OD geen enkele 

bevoegdheid had op het terrein van het Binnenlands Bestuur. Van Sonsbeeck mocht 

uitsluitend met het MG overleggen. Vullinghs moest ervoor zorgen dat de voorlopige en 

inderhaast getroffen maatregelen bij de zuivering en de bestuursvoorziening formeel 

werden bevestigd. 
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De vraag was al direct of de in Londen getroffen maatregelen wel aansloten bij de 

situatie ter plekke. Instanties waren zo overbelast dat aan zaken als bevolkingsregistratie 

nauwelijks aandacht kon worden geschonken. Evenmin was het mogelijk om bij overhaaste 

evacuatie de mensen administratief te volgen. Repatrianten uit Duitsland hadden zich nog 

niet aangediend, maar waar moesten de 500 uit de gevechtszone geëvacueerde Duitsers 

heen? Voorlopig werden zij door Civil Affairs met medewerking van het MG in grotten 

ondergebracht. Huisvesting in Maastricht leverde door evacuatie uit noordelijker gelegen 

gemeenten grote moeilijkheden op en bouwmateriaal om huizen provisorisch te repareren 

was er niet.49 

4. De bevrijding van Eindhoven 

In de periode van 15 t/m 24 september 1944 was hevig gevochten om Eindhoven, 

Valkenswaard, Geldrop, Son, Best en Nuenen. De bevolking kreeg de waarschuwing om bij 

de verschijning van geallieerde troepen niet de vlag uit te steken. Vaak betrof het 

vooruitgeschoven patrouilles en dat kon niet alleen de vijand waardevolle inlichtingen 

verschaffen, maar bracht de veiligheid van de bevolking in gevaar als de patrouilles zich weer 

terugtrokken. Kruls voegde eraan toe wanneer de Duitsers zich terugtrokken niet de straat 

op te gaan en geen aanleiding tot wraakneming te geven.50 

Eindhoven was na Maastricht de tweede mijlpaal in de bevrijding. De SHAEF-missie 

vestigde er een vooruitgeschoven post onder Deputy Head Colonel H.E. Cox om de meest 

directe problemen: voedsel en vluchtelingen aan te pakken. Kruls dacht erover om de Staf 

naar de omgeving van Eindhoven te verplaatsen, maar Posthumus Meyjes gaf er de voorkeur 

aan te wachten, totdat in Nederland adequate ruimte voor de staf in zijn geheel was 

gevonden. ‘This may only be a matter of days’.51 (De Staf zou nog tot maart 1945 in Brussel 

blijven.) De opzet om vanuit Eindhoven Londen te informeren over de omstandigheden en 

om Londen instructies door te laten geven, mislukte. Er kon alleen met vele dagen tijdverlies 

worden gecommuniceerd.52 

Dat de oorlog niet voorbij was, lieten de Duitse bombardementen op Eindhoven zien. 

Posthumus Meyjes meldde 173 dodelijke slachtoffers.53 Dat het aantal zo hoog lag, was te 

wijten aan gebrek aan transport. Het duurde te lang voordat gewonden een ziekenhuis 

bereikten. Zij moesten met paard en wagen of handkar worden vervoerd. Wat meespeelde 

was dat het publiek de oorlog als beëindigd beschouwde en de neiging had niet langer naar 
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de schuilkelders te gaan, terwijl de Duitse aanvallen juist ’s nachts plaatshadden. De 

brandweer ontbrak het aan bluswater en materieel. De Duitsers hadden alle 

brandweermaterieel meegenomen.54 

De problemen die MC majoor C. Verhoeff de meeste zorgen baarden waren de 

voedselverstrekking, de elektriciteitsvoorziening en de verhouding tot de ondergrondse. Die 

problemen lieten weinig ruimte om zich met vluchtelingen en repatrianten bezig te houden 

en hij vroeg daarvoor assistentie.55 In afwachting van de mogelijkheid zich noordwaarts te 

kunnen verplaatsen bevonden vele Civil Affairs-detachementen zich bij het hoofdkwartier 

van het Britse 30th Corps nabij Hechtel in België. De detachementen voor Apeldoorn en 

Zwolle vertrokken naar Eindhoven ter assistentie. Militair Repatriëringscommissaris majoor 

J.B. van Dissel begon met de opbouw van de grensbewaking. Van Dissel regelde ook de 

benoeming van nieuwe burgermeesters in de grensgemeenten, omdat de grensbewaking 

mede afhankelijk was van het functioneren van betrouwbare lokale autoriteiten.56 

Direct na aankomst van de geallieerden had de Partizanen Actie Nederland (PAN) de 

belangrijkste punten in Eindhoven bezet, was tot arrestatie van NSB-ers en Duitse of pro-

Duitse burgers overgegaan en had zwarthandelaren opgepakt.57 De betrekkelijk kleine PAN 

was het MG volslagen onbekend en stak de OD de loef af. De PAN was niet alleen zeer actief, 

maar moeilijk controleerbaar en geneigd op eigen houtje op te treden. De organisatie liet 

zich onder druk van de Britse Field Security Service, die het grillige en ongedisciplineerde 

optreden niet langer kon dulden, ontbinden.58 

De commandant van de OD, mr. W.J. van Dijk, was erop voorbereid om op basis van 

de door het Algemeen Hoofdkwartier van de OD verstrekte richtlijnen het militaire gezag uit 

te oefenen.59 Een naast de proclamaties van Eisenhower, de Koningin en Gerbrandy 

opgehangen manifest wekte de indruk dat de regering de OD daartoe opdracht had 

gegeven. Verhoeff liet het manifest verwijderen en maakte duidelijk dat de bevoegdheden 

anders lagen.60 De opdracht de OD-verordeningen in te trekken was een teleurstelling; vol 

overtuiging had men de bevelen van het hoofdkwartier van de OD uitgevoerd en het MG 

schoof deze terzijde. Hiermee kwam een abrupt einde aan de aspiraties van de OD en het 

zette kwaad bloed dat Verhoeff geen enkele OD-er aan zijn staf toevoegde of om advies 

vroeg.61 

In de ministerraad toonde Gerbrandy zich bezorgd over de stijgende invloed van de 

OD. Het MG moest zich ertegen verzetten dat de OD zijn plaats innam. Minister van Justitie 
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Van Angeren achtte een verklaring omtrent positie de MG over de radio nodig en aldus werd 

besloten.62 De OD stichtte verwarring doordat het secties had opgezet die parallel aan het 

MG en de burgerautoriteiten werkten. Zowel de OD als het MG vorderde auto’s. Het MG 

wist maar net voldoende transport te vinden voor de distributie van levensmiddelen. Zowel 

de OD als de MC controleerde de verkeersinspectie en hield zich bezig met de opsporing van 

verborgen auto’s. Het arbeidsbureau in Eindhoven ging chauffeurs voor het MG werven en 

600 belangstellenden meldden zich. Ook de OD kon chauffeurs leveren, een voorbeeld hoe 

langs elkaar heen werd gewerkt. Was in Maastricht flink wat benzine aangetroffen, in 

Eindhoven nauwelijks. Dat had in zoverre het voordeel dat de OD zonder zat en daardoor de 

zelfopgelegde taken niet kon uitvoeren.63 

Zowel het MG als de OD had voorbereidingen getroffen voor de grensbewaking. De 

OD beschikte daarvoor over 700 man, maar had de voorbereidingen niet kunnen uitvoeren 

omdat het geen legeringruimte had kunnen vinden. Aanvankelijk wilde het MG van dat 

potentieel geen gebruik maken, maar na aandringen van majoor mr. C.H.J.F. van Houten, die 

als gemachtigde van prins Bernhard als Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten in 

Eindhoven een hoofdkwartier van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) opzette, en 

meedeelde dat de OD deel ging uitmaken van de BS en bemoeienis van Major Bridge kwam 

het tot de afspraak dat de OD twee compagnieën voor de grensbewaking ging leveren.64 

Posthumus Meyjes stelde zich echter op het standpunt dat OD-ers alleen individueel dienst 

konden nemen. Hij wilde de vorming van een ‘partij-legertje’ voorkomen. Over hun 

bewapening had Posthumus Meyjes een gesprek met Edwards en Cazenove, maar hij kreeg 

te verstaan dat die van verzetsgroepen moesten komen.65 Voor zover niet nodig voor de 

bewaking van objecten, werd de OD aan de politie toegevoegd voor patrouillediensten en 

begeleiding van voedseltransporten.66 

Wat het leven in Eindhoven betrof, meldde Verhoeff dat burgemeester A. Verdijk, die 

in 1942 door de Duitsers was ontslagen, weer in functie was. Hotels en scholen waren 

gesloten en fabrieken lagen stil, omdat er geen water, gas en elektriciteit was. De bevolking 

kreeg slechts met tussenpozen water. Een van de weinige zaken die normaal doorgang vond, 

waren kerkdiensten. Medische diensten werkten op volle kracht. Bakkerijen functioneerden; 

melk om te distribueren was er nauwelijks en sommige boeren verkochten alleen aan huis. 

Kruideniers waren open, maar niet in staat te verstrekken wat de distributiebonnen 

toestonden. Andere winkels waren gesloten. Vlees was al sinds begin september niet meer 



128 

 

te krijgen, met uitzondering van vlees afkomstig van vee dat bij gevechten was gedood. 

Duizenden stonden daarvoor bij slachthuis in de rij, maar velen moesten worden 

teleurgesteld.67 

Major W.D.J. McDowell van de SHAEF-missie en kapitein R.E. Laan van de Sectie 

Economische Zaken stelden na contact met 203 Civil Affairs Detachment en Verhoeff een 

rapport op over de voedselsituatie. Nadat was besloten de rantsoenen van 1.600 naar 1.000 

calorieën terug te brengen, had het detachement een voedselcomité gevormd, onder leiding 

van A.J. van der Lee (Hoofdcontroleur Centrale Controle Dienst en door Verhoeff 

verantwoordelijk gesteld voor de controle op de distributie), samen met een paar 

personeelsleden van Philips. Er was in Eindhoven een Civil Affairs-depot opgezet, maar 30th 

Corps wilde daaruit geen voedsel verstrekken. Het verwachtte elders nog grotere tekorten. 

McDowell wees erop dat naar mate de omgeving werd gezuiverd er meer vlees, melk en 

aardappelen beschikbaar zouden komen. Dat kon binnen veertien dagen het geval zijn. 30th 

Corps zegde daarvoor transport toe. Verhoeff had al maatregelen getroffen om driehonderd 

Philipsarbeiders aardappelen te laten rooien die de Duitsers op het vliegveld hadden 

gepoot.68 In Best kon uit voorraden van het Duitse leger 150 ton ingevroren vlees, 280 ton 

hutspot en 200 ton boter onder de bevolking worden verdeeld. Bezien werd of een deel 

ervan naar Eindhoven kon worden vervoerd, maar een dag later stond de botervoorraad in 

brand. Aardappelen en melk werden aangevoerd uit Valkenswaard en Leende. Als de 

stroomvoorziening weer werkte, kon boter worden gemaakt. Hield het gebrek aan brandstof 

aan, dan wilde McDowell proberen vanuit vier of vijf centra warme maaltijden te 

verstrekken en het bakken van brood in de grootste bakkerijen concentreren.69 

De Royal Air Force vroeg om vordering van grote aantallen arbeidskrachten om het 

vliegveld weer voor gebruik gereed maken. De lonen lagen boven het gebruikelijke niveau 

met als gevolg dat arbeiders hun fabrieken verlieten. Dat moest een halt worden 

toegeroepen en de arbeidsbureaus moesten de lonen vaststellen. Cazenove moest toegeven 

dat een ad hoc regeling was getroffen, omdat aanleg urgent was.70 Nadat de Duitsers het 

vliegveld hadden verlaten, bleken goederen ‘van den meest uiteenloopenden aard’ te zijn 

ontvreemd. De Britten verzochten de burgemeester een oproep te doen die te 

retourneren.71 

Eindhoven was afgesneden van de elektriciteitscentrales in Limburg en 

Geertruidenberg. De enige bron van elektriciteit vormde de dieselgenerator van Philips. Bij 
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het bombardement op 19 september waren alle vier de ketels van de centrale van Philips 

beschadigd. Eén ketel kon op 30 september weer in gebruik zijn en een tweede dertig dagen 

daarna. Voldoende was het niet, terwijl er wel kolen waren. Naast de voorraad bij Philips, 

was op het spoorwegemplacement een behoorlijke hoeveelheid aangetroffen. Voor de 

winter was dat te weinig, temeer omdat de gasvoorziening vanuit de Limburgse mijnen was 

afgesneden. De verwachting was dat vóór 30 september 1944 de helft van het 

elektriciteitsnet zou zijn hersteld; voor de tussentijd beschikte bevolking over een voorraad 

kaarsen. De riolering werkte nog redelijk, ondanks de schade door de bombardementen. 

Water kon in de omgeving worden opgepompt met de door Philips geleverde stroom. Van 

de twee ziekenhuizen in de stad kreeg één elektriciteit van Philips, de andere beschikte over 

een dieselgenerator, maar had geen diesel. 21st Army Group ging uitzoeken waar de diesel 

zich bevond die voor dat doel onderweg was. Er arriveerde daarna voldoende om bakkerijen, 

ziekenhuizen en het slachthuis draaiende te houden.72 

Na enkele dagen op transport te hebben gewacht, kocht Posthumus Meyjes zelf maar 

een auto om op 28 september Eindhoven te bezoeken. Hij rapporteerde Kruls dat het 

moreel van de bevolking danig onder de oorlogsomstandigheden had geleden. Direct na de 

bevrijding was uitbundig feest gevierd, maar na het bombardement dezelfde avond was de 

bevolking ‘stunned’ achtergebleven. Er was extra schade doordat munitie- en 

brandstofwagens waren geëxplodeerd. Brigadier Cazenove en zijn mensen werkten 

‘prachtig’; Civil Affairs van 30th Corps toonde zich ‘sloom’. De in de BS opgenomen OD hield 

zich nog steeds met de vorderding van de weinige transportmiddelen bezig onder het mom 

dat men nu tot de Koninklijke Landmacht behoorde en daar recht op had. Posthumus Meyjes 

ging prins Bernhard erover benaderen. De politie in Eindhoven had zichzelf gezuiverd en was 

energiek aan de slag. De meest ‘onbetrouwbare elementen’ waren met de Duitsers 

vertrokken. Voor het overige was er weinig selectief gearresteerd. De bevolking had een 

opruimdienst georganiseerd om de stad weer een enigszins ordentelijk aanzicht te geven. 

Verder liet Posthumus Meyjes weten enkele maatregelen van Verhoeff te hebben 

gesanctioneerd, die formeel niet door de beugel konden. Uit saldi van NSB-ers en door hen 

achtergelaten roerende goederen waren mensen geholpen die onder het bombardement 

hadden geleden; het was ‘uitgeleend’ en behoorlijk geadministreerd. 

Door de extra aardappelen die op het vliegveld waren gerooid, kon het rantsoen 

weer op 1.400 calorieën worden gebracht. Het MG kon ook 51.000 pond reuzel over nemen 
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van 2nd Army dat geen ruimte voor de opslag had. Het MG moest nagaan waar dit het 

hardst nodig was, maar de rantsoenen mochten niet worden verhoogd tot boven het peil 

van voor de bevrijding.73 De licht verbeterde voedselpositie in Eindhoven leidde tot de 

opdracht van 21st Army Group aan minister-president Gerbrandy en Kruls de MCn te vragen 

daarvan op geen enkele wijze via de radio of pers bekendheid aan te geven. De aanvoer zou 

anders automatisch worden verminderd.74 

Dat de prijscontrole beter werkte dan verwacht, wat grotendeels te danken aan de 

inzet van de lokale autoriteiten, terwijl het MG zorgde voor een goed contact tussen de 

lokale autoriteiten en het Civil Affairs-detachement.75 De Deken van Eindhoven, dr. J. Maas, 

had niets dan lof voor het geallieerde optreden en dat van het MG. Ondanks de 

bombardementen en de gebrekkige voedselvoorziening verwachtte de Deken niet dat de 

houding van de bevolking aanleiding tot moeilijkheden zou geven. Hij zegde Verhoeff toe het 

MG op de hoogte te stellen als er maatregelen zouden worden genomen, die hem niet juist 

schenen.76 

De bevolking leek niet al teveel onder tekorten te lijden. Kinderen kregen genoeg 

melk, maar er was weinig babyvoeding. Het tekort aan luiers en ondergoed was algemeen. 

De gezondheidstoestand was redelijk. Voorraden in de ziekenhuizen waren voldoende, al 

bestond er een tekort aan morfine en insuline, antigifstoffen en serum. De difterie-epidemie 

die twee jaar lang had geheerst, leek op zijn retour. Tuberculose als doodsoorzaak lag drie 

maal hoger dan voor de oorlog. Schurft was wijdverspreid, maar leek te zijn bedwongen. Het 

aantal geslachtsziekten nam toe. Hoofdluis kwam veel voor en er was weinig zeep. Verder 

viel op dat het ziekteverzuim niet representatief was voor de gezondheidstoestand. Veel 

artsen hadden geholpen om ziekte te fingeren.77 

In de stad was een tekort aan liquide middelen. De kasmiddelen van Philips raakten 

uitgeput en 30th Corps bezat praktisch geen Nederlands geld. ’s-Hertogenbosch, waar zich 

het bijkantoor van de Nederlandsche Bank bevond, was nog bezet.78 Het probleem werd 

opgelost door uit de 60 miljoen gulden die de betaalmeester van 21st Army Group in Brussel 

bezat, geld aan Verhoeff ter beschikking te stellen om de lonen mee te betalen.79 

Rekeningen van Duitsers en NSB-ers waren geblokkeerd. Ook rekeningen van Joden bleven 

voorlopig geblokkeerd. In geval van ‘hardship’ werd de bankier aangeraden een 

tegenrekening te openen met als onderpand het saldo van de geblokkeerde rekening. 

Firma’s of NV’s waarvan de firmant of het kapitaal Duits waren, mochten doorwerken. Dat 
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gold ook Nederlandse NV’s met Duitse belangen, maar zodra een bedrijf lid was van het 

Economisch Front, een organisatie van NSB-werkgevers, werd de rekening geblokkeerd. 

Voor de betaling van lonen op deze ondernemingen moest de MC eerst een beheerder 

aanstellen.80 

Op 3 oktober bezocht Posthumus Meyjes Eindhoven opnieuw, nu in gezelschap van 

Kruls. Zij stelden vast dat de situatie er aanmerkelijk ingewikkelder was dan in Limburg. 

Talloze urgente problemen moesten tegelijk worden aangepakt.81 Mogelijkheden tot 

communicatie met omliggende gemeenten ontbraken. Zelfs het maken van namenlijstjes 

van burgemeesters bleek een probleem. Wat extra zorgen gaf was dat er onvoldoende MG-

personeel aanwezig was. De verhouding met waarnemend Commissaris der Koningin jhr. mr. 

J.T.M. Smits van Oyen (oud-wethouder van Eindhoven), burgemeester Verdijk en de burgerij 

zagen zij als uitstekend. Smits van Oyen was doortastender en bereid tot snellere actie dan 

zijn collega in Limburg.82 

5. De komst van Radio Herrijzend Nederland 

In Eindhoven bevond zich in het laboratorium van Philips een experimentele radiozender, 

gebouwd onder het voorwendsel van het doen van proefnemingen met zendlampen. De 

zender was nooit beproefd om het bestaan ervan niet aan de Duitsers prijs te geven. SHAEF 

had toestemming voor gebruik gegeven, maar bij Publicity & Psychological Warfare bestond 

de indruk dat Philips het in bedrijf stellen van ‘Radio Eindhoven’ saboteerde. Het team nam 

geen actie. Dat was een zaak voor kapitein H.J. van den Broek, van de Sub-Sectie Radio van 

Sectie Voorlichting, die de dag nadat de Duitsers Eindhoven hadden verlaten daar 

arriveerde. 

Het geduld werd danig op de proef gesteld. Door het Duitse bombardement raakte 

het bedienend personeel verspreid, de stroomvoorziening in het ongerede en was er geen 

water voor de koeling. Daarna bleek vertraging het gevolg van ‘beduchtheid’ van de Philips-

directie. Die had zich akkoord verklaard personeel bij het MG te detacheren, maar zij wilde 

eerst de zender overbrengen naar een plaats waar deze veilig was voor Duitse 

bombardementen, ook al had ir. F.J. Philips verklaard dat verplaatsing wenselijk was, maar 

geen beletsel voor ingebruikneming hoefde te zijn. Tijdens een directievergadering op 26 

september 1944, met de juist uit Engeland gearriveerde president ir. F. Otten, viel het besluit 

de zender niet in bedrijf te stellen, zolang deze zich in het Philips Laboratorium bevond. De 
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zender kon worden gepeild en gebombardeerd en het laboratorium was ‘voor Philips en de 

wereld’ van onschatbare waarde. 

Souschef Posthumus Meyjes ging naar Philips om te zien hoe het met de zender 

stond. Er bleek een ernstig verschil van mening tussen Otten en Van den Broek. Omdat de 

zender tevens van belang was voor Bureau Inlichtingen voor het doorgeven van berichten 

aan de ondergrondse, was Otten bereid tot een compromis: de zender voor geheime 

berichten gebruiken, maar geen volledige programma’s. Een verplaatsing zou twee tot drie 

weken in beslag nemen en dat duurde het MG te lang. Posthumus Meyjes wilde de zender 

vorderen. Toen kwam het bericht dat ook in Leuven een geheime zender stond. Hij vertrok 

met Van den Broek en een Philips-technicus naar Leuven om poolshoogte te nemen.83 De 

Belgische PTT had in bedrijfstelling verboden en de zender was ongeschikt voor uitzendingen 

naar Nederland. 

Posthumus Meyjes besliste alsnog de Eindhovense zender in gebruik te nemen. Gaf 

dit problemen dan moest de MC een bevel geven of vorderen. Van den Broek kreeg de 

opdracht, mits de geallieerde militaire autoriteiten goedkeuring gaven, onverwijld met 

uitzendingen te beginnen. Geconfronteerd met deze opdracht gaven ir. Philips en Otten hun 

bezwaren op en zegden zij alle medewerking toe. 

De zender ging op 3 oktober 1944 van start. Het MG liet de komst van wat Radio 

Herrijzend Nederland ging heten via de Londense zenders bekend maken.84 De bedoeling 

was op de golflengte van de Hilversumse zenders uit te zenden, maar die zouden hun 

uitzendingen pas op 9 april 1945 staken.85 Er werd een frequentie gekozen die daar zo dicht 

mogelijk bij lag.86 Een voorwaarde voor de ingebruikneming was instemming van de 

geallieerden.87 De Signals Officier van 21st Army Group eiste echter eerst aanpassingen om 

de kans op storing van legerverbindingen te verminderen. (Toen Van den Broek 

eigenmachtig de frequentie wijzigde leidde dat prompt tot sluiting van de zender, omdat het 

een marinestation stoorde.88) De zender kon niet de hele dag uitzenden. Daarvoor ontbrak 

het aan programmamedewerkers – al liep dat aantal snel op - en de kwalitatief matige 

zender diende af en toe ‘de nodige rust’ te worden gegund. 

Brigadier A.G. Neville, hoofd van de Psychological Warfare Divison van 21st Army 

Group, ging akkoord met een regeling voor de censuur; een geallieerde militaire censor was 

voortdurend in het gebouw aanwezig. De aanvankelijke eis dat alleen berichten van de BBC 

of de Allied Broadcasting Service Inside Europe mochten worden doorgegeven, werd 
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afgezwakt. Het MG mocht zelf de berichten redigeren, mits deze bleven gebaseerd op de 

BBC-uitzendingen, geallieerde radiostations en berichten van geallieerde 

oorlogscorrespondenten. (Toch zou ook de onder Duitse controle staande Hilversumse 

zender materiaal voor de nieuwsvoorziening leveren.) De uitzendingen waren bestemd voor 

heel Nederland. Gegevens van de laatste volkstelling bepaalden de verdeling van de zendtijd 

over kerkelijke gezindten. Ook zuivering speelde een rol. De eerste door het MG ingestelde 

organisatie zou van smetten vrij moeten zijn en daarvoor werd de hulp van de interne 

zuiveringsorganisatie van Philips ingeroepen. 

Al snel bleek het nodig een luister- en nieuwsdienst te organiseren. Het luisteren naar 

buitenlandse zenders was door het regelmatig uitvallen van de stroomvoorziening lastig. Dat 

had ook tot gevolg dat de dagbladen dan weinig nieuws bevatten en geruchten de ronde 

gingen doen.89 Dat baarde de SHAEF-missie zorg. Radio Herrijzend Nederland deed zijn werk 

niet goed zolang ongefundeerde geruchten de ronde deden, zo liet Brigadier Cazenove aan 

Kruls weten; hij wilde een reorganisatie.90 Kruls had al geopperd informatie te verstrekken 

over maatregelen op sociaal gebied. De bevrijding van Frankrijk en België had laten zien dat 

veel moeilijkheden hadden kunnen worden voorkomen als iets was meegedeeld over de 

regeringsplannen. De minister van Sociale Zaken zou iets over de terugkeermaatregelen 

kunnen zeggen. Van den Tempel ging akkoord, maar Gerbrandy weigerde.91 Het hoofd Sectie 

Arbeidszaken, Van den Wall Bake, vroeg Kruls daarna Londen duidelijk te maken dat het voor 

de handhaving van orde en rust noodzakelijk was meer voorlichting over sociale regelingen 

te geven en er bij Gerbrandy op aan te dringen dat Sociale Zaken toch zendtijd kreeg.92 

Toen problemen rezen over de in de ogen van Kruls onjuiste berichtgeving uit Londen 

over voedselaanvoer naar Eindhoven, vroeg hij Van Lidth Radio Oranje zich alleen nog te 

laten richten op bezet gebied. Voor bevrijd gebied kon Radio Herrijzend Nederland 

mededelingen doen. De moeilijkheden waar het MG mee kampte, mochten niet worden 

vergroot door regeringsverklaringen die niet op bevrijd gebied waren afgestemd.93 Deze 

geluiden gingen echter ten onder in het conflict dat zich tussen minister-kwartiermakers en 

het MG ontwikkelde. Op veel krediet in de ministerraad kon Radio Herrijzend Nederland toch 

al niet rekenen. Minister van Algemene Zaken Van Boeyen vroeg of er wel tachtig personen 

voor nodig waren en de zender van 08.00 tot 22.00 uur in de lucht moest blijven. Van 

grammofoonplaten hadden de luisteraars genoeg. De dienst kon worden ingeperkt. 
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Gerbrandy meende dat de reacties uit Nederland gunstig waren en het was een eis dat het 

station voortdurend in de lucht was.94 

6. De bevrijding van Nijmegen 

Nijmegen was het derde belangrijke bevolkingscentrum dat na veel strijd was bevrijd. De 

stad lag nog lang nabij het front met alle problemen van dien. De zes dagen van gevechten 

bij de bevrijding en de aanhoudende Duitse beschietingen maakten tot mei 1945 700 

slachtoffers, nadat bij een onbedoeld geallieerd luchtbombardement in februari 1944 al 

meer dan 800 slachtoffers waren gevallen. 

Op 21 september 1944 arriveerde de MC, de van Unilever afkomstige majoor ir. 

A.F.H. Blaauw, in Nijmegen. Hij meldde dat het centrum voor 60% was verwoest en 

honderden personen in kloosters en scholen waren ondergebracht. De stad lag voortdurend 

onder artillerievuur dat op de Waalbrug was gericht, maar brug en spoorbrug waren nog in 

tact, evenals de elektriciteitscentrale. Voedsel was er nog voor drie weken.95 De bij 30th 

Corps ingedeelde liaisonofficier, kapitein jhr. drs. H.J.R.R. Meville van Carnbee die als eerste 

was gearriveerd, had reeds locoburgemeester P.I.J.M. van der Velden tot waarnemend 

burgemeester benoemd, zolang de door de Duitsers afgezette burgemeester mr. J.A.H. 

Steinweg zich nog in bezet gebied bevond.96 

Na het enthousiasme over de bevrijding heerste in de stad door het voortdurende 

krijgsgewoel een matte stemming. Volgens Kruls wist Blaauw door een beroep te doen op 

melkboeren, bakkers en het aanplakken van oproepen het moreel weer wat op te krikken. 

Het uitblijven van berichten uit Nijmegen had de Staf MG in Brussel aanvankelijk verontrust, 

maar het bleek dat het de overbelaste functionarissen ontbrak aan mogelijkheden hun 

activiteiten administratief bij te houden. Schrijfmachines moesten voor enkele uren worden 

gedeeld en er was geen telefoon en vervoer. Het personeel sliep op de grond. De 

verhoudingen tussen gemeentebestuur, OD en andere verzetsorganisaties waren moeizaam. 

Blaauw vond de OD in Nijmegen slecht georganiseerd en veel leden onbruikbaar voor de 

toegewezen taken. Oplossingen vergden tijd en waren vaak niet tot tevredenheid van de 

jongeren; zij meenden dat ondanks de oorlog alles bij het oude bleef. De lokale autoriteiten 

bleken geneigd kool en geit te sparen en aanvaardden ingrijpen van het MG. De omvang van 

het zuiveringsprobleem was groot en er waren vele verdachtmakingen en geruchten. Een 

zorg was dat in adviescommissies voor de zuivering steeds meer extreme elementen uit 



135 

 

verzetsorganisaties zitting kregen, die geneigd waren verder te gaan dan het MG als 

verantwoord zag. De positie van Steinweg na zijn terugkeer als burgemeester bleek zwak. Hij 

was niet opgewassen tegen de benarde situatie, het vele werken ‘s nachts en de 

doortastendheid van Van der Velden. Hem als tijdelijk burgemeester handhaven, leek het 

beste. Het viel moeilijk te bepalen wie het beter zou doen, maar voorzichtigheid was 

geboden bij het aanbrengen van verandering in de verhouding tussen Rooms-katholieke en 

Protestante bestuurders. De samenwerking met het Civil Affairs-detachment verliep 

uitstekend, ondanks het feit dat er een oud-politiecommissaris deel van uitmaakte die van 

red tape hield.97 Toen na enkele dagen meer Civil Affairs-detachementen arriveerden verliep 

de samenwerking minder gemakkelijk. De detachementen werkten nog wel eens langs 

elkaar heen.98 

De leden van de Hoge Raad, die in Nijmegen zetelde, waren gestaakt of geschorst. 

Instructies daarover van de minister van Justitie hadden Blaauw niet bereikt, maar hij had in 

Londen bij geruchte vernomen dat de werkzaamheden van de Raad zouden worden 

stilgelegd. Toen de Raad bijeen wilde komen om zich te beraden over de rechtsbedeling in 

het bevrijde Zuiden greep hij in. Een grondige zuivering was het enige middel om nog iets te 

redden van het zwaar aangetaste gezag van de rechterlijke macht, zeker nadat de advocaat-

generaal de rechtmatigheid van het optreden van de regering in twijfel trok en protesteerde 

tegen het optreden van het MG.99 

De eerste summiere rapportage van Blaauw werd gevolgd door een rapport van 

Major Jos D. De Costa over de nutsvoorzieningen. Ook hij meldde dat Nijmegen nog 

regelmatig werd beschoten en de Duitsers er alsnog in waren geslaagd de spoorbrug over de 

Waal te laten springen. Een derde deel van de bevolking was de stad ontvlucht. Voor de 

opwekking van elektriciteit waren voor drie maanden kolen aanwezig, maar door schade aan 

hoogspanningsleidingen kon slechts in een derde van de behoefte worden voorzien. De 

drinkwatervoorziening was bevredigend en geschiedde uit natuurlijke bronnen. Ook zonder 

elektriciteit kon met dieselgeneratoren 80% van de behoefte worden gedekt. 

Waterleidingen die bij de gevechten kapot waren gegaan, waren deels weer hersteld en de 

riolering werkte nog redelijk. De gasfabriek was onbeschadigd, maar werkte niet omdat een 

hoofdleiding was vernield. Een deel van de bevolking zou op 3 oktober weer gas kunnen 

hebben, maar er was slechts een voorraad kolen voor een gasproductie van 15 dagen. 
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Naast Public Utilities kreeg ook Public Safety aandacht. De situatie baarde Lieutenant-

Colonel T. Holmes van de SHAEF-missie zorg, omdat de stad zo dicht bij het front lag en 

politie en voor de openbare orde verantwoordelijke personen ‘rather bewildered and 

subdued’ waren. De politiechef en één officier waren met de Duitsers vertrokken, twee 

anderen waren geschorst en er was meer onderzoek nodig naar de betrouwbaarheid van de 

overgebleven personeelsleden. Holmes dacht echter niet dat bijzondere maatregelen nodig 

waren, anders dan meer toezicht op de leden van de OD die aan de politie waren 

toegevoegd. De telefoon mocht om veiligheidsredenen niet worden gebruikt. Het tegengaan 

van plundering kon alleen worden bereikt als de politie beter was georganiseerd. De politie, 

132 man sterk, beschikte slechts over 30 revolvers, drie auto’s, één motorfiets en een 

vernield politiebureau. Voor de opgepakte collaborateurs was nauwelijks bewaking. Field 

Security was al een week bezig om van de politie en OD een lijst van gearresteerden los te 

krijgen. Holmes wilde dat Blaauw niet kwalijk nemen: een MC die pas in zijn standplaats was 

gearriveerd, was veel te druk om voldoende aandacht aan de ondergrondse te schenken en 

op samenwerking met de politie aan te sturen. Majoor Van Houten van de BS zou naar 

Nijmegen vertrekken om de OD te reorganiseren, in de BS op te nemen en politie en BS op 

elkaar af te stemmen. 

Ook brandweer en luchtbescherming vroegen aandacht. Die waren onvoldoende 

georganiseerd; de top was met de Duitsers verdwenen; hulp van het MG was nodig. 

Dagelijks waren er branden in de stad en er was dringend behoefte aan reddingsteams en 

voorlichting aan het publiek wat te doen bij luchtaanvallen. Weliswaar hielp het leger met de 

brandbestrijding, de lokale brandweer moest beter presteren.100 Het MG richtte zich op 

verbetering van de alarmering, het aantrekken van personeel en reorganisatie. Majoor H.P. 

Mooy, hoofd van de Sectie Brandweer en Luchtbescherming, oefende de feitelijke leiding 

uit.101 

Major H.R. Sandstead rapporteerde over Public Health. De ziekenhuizen moesten ver 

boven hun capaciteit werken en er was een groot tekort aan bedden doordat ook gewonde 

combattanten waren opgenomen. De medische diensten functioneerden opmerkelijk goed 

en het aantal besmettelijke ziekten nam niet toe. 80% van de kinderen had hoofdluis en 

twee procent van de bevolking lichaamsluis. Voor tenminste 5.000 personen waren 

middelen tegen schurft nodig. Grote angst bestond voor de import van tyfus uit Duitsland, 

temeer omdat een besmetting al eens was uitgebroken.102 
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Nijmegen lag slechts drie kilometer achter het front en de helft van de bevolking zat 

in kelders, scholen, schuren en kloosters, waar een vreselijke situatie heerste en voeding een 

probleem vormde. Toch verzette Blaauw zich tegen evacuatie, omdat hij er paniek van 

verwachtte.103 Begin oktober waren zo’n 1.500 personen geëvacueerd. 205 (R) Civil Affairs 

Detachment had daartoe kazernes in Grave als Transit Camp ingericht om de vluchtelingen 

daarna in Oss en Eindhoven te huisvesten. Een zorg was alleen dat de bewoners van 

Eindhoven die uit hun huizen waren gebombardeerd, zich niet achtergesteld mochten 

voelen als eerst aandacht aan vluchtelingen uit andere regio’s werd geboden.104 

7. Het optreden van een Militair Commissaris en een liaisonofficier 

Majoor A.H. Stok, bestemd om PMC Drenthe te worden, maar net als andere MCn voorlopig 

elders ingezet en toegevoegd aan de Senior Civil Affairs Officer van 8th Corps, was een van 

de weinigen die uitvoerige verslagen maakte. Zijn medewerking en vaardigheden ‘cannot be 

overemphasized’, aldus een Brits verslag.105 Een andere officier die op aanraden van Stok 

verslagen maakte, was de aan 218 Civil Affairs Detachment toegevoegde kapitein der 

artillerie J.A. Ruys. Hun wegen kruisten elkaar meer dan eens en hun verslagen geven een 

beeld van de activiteiten van een MC na aankomst in een standplaats. 

In het op 19 september 1944 bevrijde Geldrop gaf Stok tijdelijk burgemeester H. van 

der Heijden uitleg van de bevoegdheden van het MG en de wens de zaken bij voorkeur via 

de burgemeester te laten lopen. Hij deed mededeling van de wetsbesluiten van de regering 

in Londen, maar bezat slechts één exemplaar, zodat op vermenigvuldiging moest worden 

gewacht. Verder gaf hij uitleg over de te arresteren categorieën, hoe ambtenaren te staken 

en eigendommen van Duitsers en NSB-ers in beslag te nemen, te administreren en voor 

diefstal te behoeden. Daarnaast legde Stok contact tussen de militairen en het ziekenhuis en 

verzamelde hij gegevens voor Civil Affairs over medische voorraden, mortaliteit en de 

watervoorziening. Hij wijdde besprekingen aan de voedselvoorziening en bezag met de 

lokale autoriteiten welke mogelijkheden er waren om lokaal in de behoefte aan elektriciteit 

te voorzien, welke kolenvoorraden vielen te vorderen voor gebruik door ziekenhuizen, hoe 

zwarte handel te bestrijden, met wisselkoersen en de inkwartiering van troepen om te 

gegaan, hoe een avondklok en verboden gebieden in te stellen en toegangspassen te 

verstrekken. Met directeuren van postkantoren ging hij na hoe aan gegevens te komen van 

personen die met de bezetter hadden geheuld. Praktische problemen waren de 
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luchtbeschermingsdienst te laten functioneren en benzine te krijgen voor artsen en politie. 

De OD stelde zich op het standpunt dat de burgemeester slechts de bevelen van de OD had 

te volgen. Leden tooiden zich met oranje armbanden en gingen optreden, met als resultaat 

vergroting van de chaos.106 Gezien de ervaringen in Eindhoven en Maastricht was het 

standpunt van de Sectie Politie hoe eerder de oranje armbanden konden verdwijnen, hoe 

beter. Als ondergrondse organisaties als hulppolitie wilden optreden, konden zij zich beter 

ter beschikking stellen van het hoofd van de politie.107 

Na een week in Geldrop verplaatste het hoofdkwartier van 8th Corps naar Mill. Door 

het mobiele karakter van het werk kon tijdens vele vliegende bezoeken slechts het 

hoogstnoodzakelijke worden geregeld. De uitvoering van het besprokene viel nauwelijks te 

controleren. De instructie van de regering in Londen aan burgemeesters om onder te duiken, 

maakte het werk evenmin gemakkelijker. In St. Antonis was het gemeentehuis gesloten en 

burgemeester J.M. Goossens ondergedoken. Hij kwam kort nadat 217 Civil Affairs 

Detachment was gearriveerd weer boven water. Na gunstige informatie over hem herstelde 

Stok hem in zijn ambt. 

Boxmeer bevond zich in niemandsland en lag geregeld onder vuur. Op de dag dat 

Stok arriveerde, waren de Duitsers juist voor een tegenaanval de Maas overgestoken. Er was 

niemand op het gemeentehuis aanwezig. Stok trof locoburgemeester J.K.P. Hutten in een 

schuilkelder aan en vroeg hem het ambt waar te nemen, omdat burgemeester M. Stevens 

was gevlucht. In Mill had de gemeentesecretaris het heft in handen, omdat burgemeester 

jhr. mr. C.H.J.I.M. van Nispen tot Sevenaer was ondergedoken en zich waarschijnlijk in bezet 

gebied bevond; de locoburgemeester had het te druk om het burgemeestersambt te 

aanvaarden en de andere wethouder was ziek. Na enig rondvragen bleek het oordeel over 

de gemeentesecretaris gunstig, waarna Stok hem tot burgemeester benoemde. Ook in deze 

plaatsen ging de aandacht uit naar de voedselvoorziening, de noodstroomvoorziening, de 

vordering van kolen, benzine en voertuigen. Stok voerde vele besprekingen met de 

illegaliteit en de OD om uitleg over het MG te geven, liet lijsten van op te pakken NSB-ers 

maken, besprak die met de politie en gaf overal de instructie bij arrestatie een proces-

verbaal op te maken. 

Dezelfde procedure werd in Overasselt, Nederasselt en Balgoij gevolgd. In deze 

plaatsen deed zich het probleem voor 3.500 vluchtelingen uit Nijmegen te voeden. Stok 

zorgde voor militaire rantsoenen en besprak met de Britten mogelijkheden hen verder 
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achter het front te krijgen. Op 5 en 6 november 1944 sprak hij in Eindhoven over dit 

probleem met de SHAEF-missie en de lokale geallieerde commandant. Afgesproken werd dat 

2.000 personen naar Weert gingen en de rest naar Eindhoven. Een andere zorg was dat veel 

NSB-ers waren ondergedoken. Omdat zij niet tot Duitsland werden toegelaten, zaten 

grensplaatsen vol met dit ‘vuil’, terwijl zij zich vaak uitgaven als slachtoffer van 

bombardementen op Arnhem en Nijmegen en dan liefdevol waren opgevangen. Stok vroeg 

signalementen op te maken. 

Bij bezoeken was steeds weer uitleg nodig over de Bijzondere Staat van Beleg, de 

functie en bevoegdheden van het MG, zuivering en inbewaringstelling, 

politieaangelegenheden, de instelling van adviescommissies voor de zuivering, prijsstop en 

bestrijding van zwarte handel.108 Weer opgedoken burgemeesters werden in functie 

hersteld. Soms kwam een vroegere burgemeester zich melden, maar was zijn gemeente nog 

niet bevrijd, of de burgemeester ontbrak en bleken de wethouders niet geschikt om als 

zodanig te fungeren. Na het inwinnen van advies van plaatselijke notabelen wees Stok dan 

een tijdelijk burgemeester aan. Soms bleek de illegaliteit een burgemeester te hebben 

gearresteerd of hem verboden zijn functie uit te oefenen. Stok kwam ertegen in het geweer. 

Tussen waarnemend Commissaris der Koningin Smits van Oyen en Stok bestond daar 

eenstemmigheid over. Hij vroeg hem op dezelfde wijze door te gaan met het herstel van het 

bestuur.109 Ook organiseerde Stok met Britse hulp filmvoorstellingen voor de jeugd en om de 

burgerij het wereldnieuws te tonen, waarbij vooral beelden over de aanval op Arnhem 

belangstelling genoten. 

De voedselvoorziening, inkwartiering en arbeidsvraagstukken moesten worden 

geregeld. Er was grote vraag naar arbeiders voor de oogst en de aardappelen op het 

vliegveld Volkel te rooien, het veld te herstellen en de verharding en verbreding van wegen 

aan te pakken. Alleen al voor het werk aan de weg waren 5.000 man gevraagd. Stok nam er 

de directeur van het arbeidsbureau in Grave voor in de arm. De Royal Engineers voorzagen 

hem van transport. Ook was er grote vraag naar tolken, waar Stok vrijwilligers voor aannam. 

Hij gaf ze de rang die zij voor de oorlog in het Nederlandse leger hadden gehad en liet ze 

door de Britten betalen volgens een door hem bepaalde schaal.110 

Kapitein Ruys passeerde op 21 september 1944 de onbemande grens bij Budel en 

trof in het gemeentehuis alleen marechaussee aan; de door de Duitsers afgezette 

burgemeester en de gemeentesecretaris waren ondergedoken, de latere NSB-burgemeester 
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was gevlucht. Nadat de mare de ronde deed dat een Nederlander uit Londen was 

gearriveerd, stroomde het plein voor het gemeentehuis vol. Iedereen had zich met oranje 

getooid en ambtenaren verzochten Ruys de bevolking toe te spreken. Vervolgens gaf hij de 

politie en leden van de ondergrondse instructies voor de handhaving van de orde en rust. 

Nadat een wethouder als waarnemend burgemeester was aangewezen, arriveerde ’s 

middags de door de Duitsers ontslagen vroegere burgemeester. Op het balkon van het 

gemeentehuis kreeg hij van Ruys de ambtsketen omgehangen. Twee dagen later vertrok 

Ruys op verzoek van een Britse brigadecommandant naar Weert om over hulp van de 

illegaliteit aan zijn eenheid spreken. Er werden twee pelotons gevormd voor het opsporen 

van Duitse stellingen, controle op burgers en de afsluiting van wegen. Later vernam Ruys dat 

de betreffende commandant ingenomen was met hun werk. 

In Weert bleek de burgemeester juist weer te zijn opgedoken, nadat hij de oproep 

van de regering had gehoord oude functies weer op te nemen. Ruys sprak met de 

burgemeester, het hoofd van politie, artsen en leiders van de OD om 218 Civil Affairs 

Detachment van gegevens te voorzien. Hij bezocht ook Leende en Heeze en sprak in Asten 

en Someren met de directeur van het weeshuis, het hoofd van de school, de notaris en de 

leider van de ondergrondse in Deurne, baron Th. de Smeth. De bezoeken leerden dat er 

zowel geluiden pro als contra burgemeester R.J.J. Lambooy van Deurne waren. De reis ging 

daarna naar Helmond, waar Ruys een grootse ontvangst ten deel viel. Hij gaf er instructies. 

Op 26 september verhuisde Ruys van Budel naar Helmond en vandaar naar Deurne 

om gegevens te verzamelen. Daags daarna ging hij naar Eindhoven, om met Posthumus 

Meyjes te spreken over de vraag of Lambooy kon aanblijven en er zich over te beklagen dat 

de commandant van de Stoottroepen ‘Peter Zuid’ (J.J.F. Borghouts) in Deurne had gezegd: 

‘niets te maken met kapitein Ruys, wij vertegenwoordigen het militair gezag’. Op 2 oktober 

vervoegde Ruys zich in Overasselt bij Stok. Daar was onenigheid over de burgemeester, die 

naar de mening van zowel het MG als 218 Civil Affairs Detachment niet erg actief was om de 

problemen rond de 3.000 vluchtelingen uit Groesbeek op te lossen en meer thuis dan op het 

gemeentehuis zat.111 

Venray was op 18 oktober 1944 grotendeels bevrijd, maar pas zes dagen later waren 

de laatste Duitsers verdreven. In de tussenliggende periode lag de stad van beide zijden 

onder artillerievuur met als gevolg grote verwoesting.112 Naar schatting waren er nog 9.000 

inwoners aanwezig toen de eerste Britten de stad bereikten en 224 Civil Affairs Detachment 
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met Stok en Ruys arriveerden. De burgemeester was evenals de politie ondergedoken. Stok 

liet Ruys achter om er het militaire bestuur uit te oefenen. De eerste nacht bracht Ruys met 

een Britse artilleriewaarnemer in de schuilkelder door, nadat eerst de gevaarlijkste NSB-er 

van de stad was gearresteerd, die in de nacht onder bewaking van Britse Militaire Politie 

bleef. Op 19 oktober meldde een ondergedoken officier van de marechaussee zich bij Ruys. 

Hij vroeg hem als hoofd van politie te fungeren.113 De situatie werd vergemakkelijkt toen na 

enkele dagen de vroegere burgemeester mr. A.H.M. Jansen, die door de Duitsers was 

meegevoerd, had weten te ontvluchten en door de linies de stad weer had weten te 

bereiken. Stok stelde hem als waarnemend burgemeester aan. In overleg met de Britten viel 

het besluit de bevolking voorlopig in de stad te laten blijven en de aanvoer van eerste 

levensbehoeften en kaarsen te regelen. Civil Affairs voerde onder vuur 8.000 rantsoenen 

aan, maar het kostte moeite werkkrachten voor het lossen te vinden. Iedereen die ondanks 

het verbod Venray te verlaten toch vluchtte, werd in het nabije Overloon waar praktisch 

geen huis meer overeind stond, verzameld en met legertransport verder achter het front 

gebracht om blokkade van de wegen naar Venray te voorkomen.114 Daarna was Stok druk 

met de evacuatie van Venray. Hierop wordt in hoofdstuk 10 teruggekomen. 

Na geruchten dat evacués uit Nijmegen zou zijn bevolen terug te keren - met als 

resultaat honderden aanvragen voor passen - zocht Stok contact met MC Blaauw. Drie 

weken eerder had Ruys na een zelfde gerucht die reis ook al gemaakt. Het betrof alleen 

personeel van de gemeentelijke en provinciale diensten, maar zonder gezin. 

In het gebied aan de Maas bij Boxmeer lagen Britten en Duitsers tegenover elkaar. 

Overdag was de bezetting Brits, maar kort voor het vallen van de duisternis trokken zij zich 

op achterwaarts gelegen stellingen terug, waarna Duitse patrouilles roofden en plunderden, 

de bevolking terroriseerden, brand stichtten en spionnen achterlieten, waarvan werd 

vermoed dat zij overdag artillerievuur leidden. Stok had er meermalen de aandacht van de 

Senior Civil Affairs Officer op gevestigd. Verschillende keren viel het besluit het gebied te 

evacueren, maar het was telkens weer ingetrokken. Het ging in Boxmeer om 8.000, in 

Oeffelt om 3.000 en in Vierlingsbeek om 6.000 inwoners. Stok was gevraagd of Stoottroepen 

Boxmeer’s nachts konden bewaken. Hij toog naar Eindhoven om contact met Borghouts op 

te nemen. Er waren geen eenheden beschikbaar en het kwam alsnog tot evacuatie. Door 

een lek kreeg de bevolking daar lucht van, zodat van een georganiseerd vertrek niet veel 

terecht kwam en de bevolking zich eraan kon onttrekken. 
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De gegevens die Stok over de voedselvoorziening verzamelde, leidden tot de 

conclusie dat de rantsoenen volstrekt onvoldoende waren.115 In Grave kreeg de lokale 

voedselcommissaris opdracht voorraden aan te spreken.116 Verder was Stok druk met het 

aanstellen van beheerders van bedrijven van NBS-ers waarvan de directies met de Duitsers 

waren verdwenen. In Weert liet hij de rekeningen van Duitsers en stateloze Duitsers 

blokkeren.117 In een tweetal gevallen moest Stok op instructie van de geallieerden optreden. 

De Senior Civil Affairs Officer van 2nd Army, Brigadier R.M.H. Lewis, deed zijn beklag over de 

oncoöperatieve houding van de burgemeester van Weert, gebrek aan activiteit en zwak 

optreden.118 Major W. Miles van 224 Civil Affairs Detachement wilde het besluit herzien het 

aantal politiemensen in Overloon terug te brengen.119 

Ook andere zaken eisten de aandacht, zoals het opsporen van personen die 

geldswaarden in geëvacueerde plaatsen hadden achtergelaten, mede uit vrees dat 

gemeenten, PTT en particuliere banken claims zouden indienen.120 Burgemeesters, banken 

en postkantoren kregen opdracht binnen 48 uur financiële rapportages te verstrekken over 

de te verwachten uitgaven en hoeveel geld wekelijks nodig was om in circulatie te 

brengen.121 De geldcirculatie was niet zonder zorg. Geld dat als loon was uitbetaald kwam 

nauwelijks terug.122 Langs de Belgische grens bestond een groot tekort aan wisselgeld. Dat 

was versterkt door een actie van de Belgische regering om grote coupures uit de circulatie te 

nemen om de sterk toegenomen geldhoeveelheid terug te dringen. Het gevolg was dat in 

Nederland kleingeld in de oude sok ging. Oproepen werden gedaan aan burgemeesters, 

banken en kerken om de mensen ervan te overtuigen geloof in de Nederlandse bankbiljetten 

te houden. Winkeliers werd gevraagd op krediet te laten kopen, totdat de rekening hoog 

genoeg was om met bankbiljetten van grote nominatie te betalen. Stok had deze 

maatregelen in gang gezet, de PMC Limburg schaarde zich er achter en liet de media weten 

dat de Nederlandse regering het Belgische voorbeeld niet zou volgen.123 

8. De situatie in Zeeuws-Vlaanderen 

First Canadian Army zette ten koste van enorme verwoesting en meer dan 12.000 

geallieerde doden, gewonden en vermisten een grootscheeps offensief in om de toegang tot 

de haven van Antwerpen in bezit te krijgen. De haven was onmisbaar voor de ondersteuning 

van de opmars naar Duitsland. Het bezit van de oevers van de Westerschelde was daarvoor 

een voorwaarde en dat kon pas worden bereikt na hevige strijd. Op 20 september 1944 was 
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vrij gemakkelijk het oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen bevrijd. Op 8 oktober begon de 

aanval op het zwaar verdedigde westelijke deel. Op 21 oktober was Breskens in geallieerde 

handen. De schade was enorm. Naar schatting kwamen in een periode van vier weken meer 

dan vijf miljoen geallieerde en Duitse granaten neer. In het westelijke deel was 27% van de 

woningen verwoest en 36% beschadigd. Zeeuws-Vlaanderen stond voor een derde deel 

onder water en grote gebieden waren door mijnenvelden en ‘Rommelasperges’ (houten 

palen bedoeld om de landing van zweefvliegtuigen te verhinderen) onbruikbaar voor de 

landbouw.124 

Voor het MG was het eerste tekenen van de bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen de 

aankomst van vluchtelingen in Brussel. Het hoofdkwartier van First Canadian Army, met 

majoor H.G.A. Quarles van Ufford als liaisonofficier, bevond zich nog in het Franse St. Omer. 

De SHAEF-missie trof maatregelen voor de vestiging van een Militair Commissariaat in Axel 

en een Canadees Civil Affairs-detachement reisde af naar Hulst.125 2 Canadian Corps stuurde 

dit vanuit Gent aan. Aan dit Corps was kapitein-luitenant-ter-zee C.E. Slot als PMC Zeeland 

toegevoegd. De Canadezen zagen hem als ‘a very able Netherlands Civil Affairs Officer’, met 

‘intimate knowledge of the country and the personalities involved’.126 Nu was het niet Slot 

die bekend was met Zeeland, maar zijn toegevoegde officieren, kapitein P. de Bruijne en 

eerste luitenant J.C. Stouthamer, die beiden naar Engeland waren ontkomen. 

In Zeeuws-Vlaanderen streed de bewaking van geïnterneerden en onderzoek naar 

hun gedragingen om voorrang met de wens om toezicht in door evacuatie ontvolkte dorpen 

en bemanning van doorlaatposten aan de grens. Douanepersoneel dreigde voor de BS te 

worden opgeroepen en de komst van grenswachtcompagnieën op zich liet wachten.127 

Burgemeester P.L.D.J. van Oeveren van Axel maakte bezwaar tegen het oproepen. Er was 

een groot gebrek aan werkkrachten om het zwaar geteisterde gebied weer leefbaar te 

maken en landbouwers konden niet van hun bedrijf worden gehaald.128 Slot informeerde 

Kruls dat door het tekort aan arbeidskrachten in de landbouw niet zou worden opgeroepen. 

Deze liet het prins Bernhard weten.129 

De SHAEF-missie bracht op basis van informatie verzameld door H.A.A. Baron Colet d’ 

Escury, economisch adviseur van de PMC Zeeland, en de Voedselcommissaris voor Zeeuws-

Vlaanderen, M. van der Walle, die door Slot op pad waren gestuurd, een rapport uit over 

oostelijk Zeeuws-Vlaanderen. Het gebied had geen ernstige schade opgelopen, was 

betrekkelijk zelfvoorzienend en bood geen problemen die het Civil Affairs-detachement niet 
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kon oplossen. Veel van de oogst was binnen en het surplus aan aardappelen kon met België 

worden geruild voor kolen, meel en boter. Wel was brandstof nodig voor de verwerking van 

de oogst en om de voedselindustrie draaiende te houden. Ook was opening van het kanaal 

van Sas-van-Gent naar Terneuzen gewenst om de landbouwproducten bij de nog in tact 

zijnde meel- en suikerfabrieken te kunnen afleveren.130 Royal Engineers namen de reparatie 

van de sluizen in Terneuzen voor hun rekening.131 

21st Army Group trof een regeling voor de aflevering van dieselolie en de Belgische 

SHAEF-missie regelde de komst van kolen uit België.132 Het Civil Affairs-detachement zorgde 

voor medische goederen en benzine uit legervoorraden.133 In opdracht van Slot deed H.G.C. 

Cohen-Stuart, districtsingenieur van de Provinciale Waterstaat, in België onderzoek om de 

onder water gezette gebieden droog te krijgen, maar de sluizen bij Heist aan de monding van 

het afwateringskanaal van de Leie waren nog in Duitse handen en het lot van de 

uitwateringssluizen in België en Cadzand was onzeker.134 Dat moest wachten tot de strijd 

was geluwd. 

De verbinding tussen Oost en West Zeeuws-Vlaanderen was verbroken. Vernielde 

bruggen en mijnenvelden hinderden het verkeer. Vervoer voor arbeiders was er nauwelijks. 

De Verordening Burgerlijke Diensten van het MG werd veelvuldig gesaboteerd. Dat leidde 

ertoe ‘werkschuwe elementen’ die weigerden gehoor te geven aan de oproep tot arbeid, op 

te pakken. Net als elders, bleek de gewoonte die de bevolking zich had aangeleerd om niet 

op bevel te werken een rol te spelen. Een lager loon dan tijdens de bezetting gebruikelijk 

was en onvoldoende kleding en schoeisel werkten ook niet mee. Velen hadden eerder goed 

verdiend met smokkel en zwarte handel, zodat een stimulans tot werken ontbrak. Jonge 

arbeiders namen liever dienst, omdat ze dan goed eten en kleding kregen. 

Na de bevrijding was de bevolking druk bezig de schade op te nemen, restanten van 

huizen af te breken of weer gedeeltelijk bewoonbaar te maken en sluizen en waterleiding te 

herstellen. Waarnemend souschef kolonel De Boer vroeg de Canadezen om Captain S. 

Bresloff van 614 (A) Civil Affairs Detachment in Zeeuws-Vlaanderen achter te laten toen 2 

Canadian Corps het gebied verliet en toe te voegen aan de staf van de PMC Zeeland. Bresloff 

ging toezien op het herstel van de beschadigde woningen en boerderijen; hij had al 

regelingen getroffen om schrijnende gevallen aan te pakken, maar er was een enorme 

behoefte aan bouwmaterialen en weinig hoop op de komst ervan.135 
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Ook de zuivering eiste aandacht, al werd in Zeeland geen melding gemaakt van 

taferelen waarvan het MG in Noord-Brabant getuige was geweest. Slot kreeg de loyale 

medewerking van de OD, die zich na zijn komst ophief, Het MG bleef voor de bewaking van 

arrestanten een beroep doen op leden ervan. Maatregelen die de OD had doorgevoerd, 

zoals arrestaties en vervanging van bestuurders, nam Slot deels over. In tegenstelling tot 

Noord-Brabant en Limburg verliep dat in Zeeuws-Vlaanderen en later elders in Zeeland 

probleemloos. Het aantal gearresteerden lag er ook lager: in Zeeuws-Vlaanderen 455 en 

later, op Zuid-Beveland 300 en Walcheren 320.136 Er was wel ‘veel gezeur over 

moffenmeiden’. Nog teveel liepen op vrije voeten, ‘die net eender of erger zijn dan de 

geïnterneerden’. Ondanks de barre omstandigheden was de stemming onder de bevolking 

goed. De samenwerking met de burgemeesters was voorbeeldig, al waren enkelen niet 

berekend voor de zware taak die op hen rustte, maar geschikte vervangers vinden was 

moeilijk. Nadat van geallieerde zijde de Staf MG klachten bereikten dat er te weinig 

vertegenwoordigers in Zeeland waren, kwam het tot een herverdeling zodat elk Civil Affairs-

detachement een liaisonofficier had. Sluiskil werd de standplaats van kapitein-ter-zee J. van 

Leeuwen als MC Zeeuws-Vlaanderen.137 

Door de geallieerde verstrekking van levensmiddelen was het rantsoen redelijk op 

peil, al moest het melkrantsoen worden gehalveerd en ontbrak het aan zeep. Door het 

vertrek van de Canadezen en hun voertuigen dreigde de voedselvoorziening vast te lopen. 

Een punt van kritiek was ook dat toegezegde diesel voor de poldergemalen niet snel 

arriveerde. Door een gebrek aan kolen dreigden de nutsbedrijven stil te komen liggen. 

Bedrijven die konden blijven werken, werden gehinderd door de ingewikkelde in- en 

uitvoerregelingen met België.138 

Voor Zuid-Limburg was de aanvoer van aardappelen belangrijk. Eind november 1944 

vertrokken via het Belgische spoorwegnet de eerste treinen, die weer met kolen 

terugkeerden.139 Van Leeuwen kreeg voor een periode van twee maanden hulp van 

Canadese trucks om de aardappelen en suikerbieten binnen te halen, maar op 8 december 

waren de trucks weer teruggehaald. Het MG vroeg daarna de SHAEF-missie om hulp en 

tanktransporters om trams voor het vrachtvervoer te kunnen inzetten. Trams waren in het 

oostelijk deel aanwezig, maar konden door vernielde bruggen het westelijk deel niet 

bereiken.140 Er kwamen ook zestig Britse vrachtwagens die voor het vervoer van bieten en 

graan werden ingezet. Toch moesten suikerfabrieken worden stilgelegd en gingen veel 
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bieten verloren, met als gevolg niet alleen minder suiker, maar ook veevoer. De aanvoer van 

aardappelen naar Zuid-Limburg verliep door problemen bij de belading van de treinen 

evenmin soepel. Brigadier Cazenove vroeg Kruls er zijn persoonlijke aandacht aan te 

schenken.141 

Een vergadering van Van Leeuwen, Voedselcommissaris Van de Walle, economisch 

adviseur Collot d’Escury en lokale handelaren moest klaarheid brengen in de omvang van de 

aardappeloogst. Belangrijke telers weigerden hun voorraad op te geven en andere opgaven 

waren aan de lage kant. De taxatie van de opbrengst kwam het MG als laag voor en het 

noemde dat ‘misdadig’ ten opzichte van de consumenten. De smokkelhandel met België had 

al flinke proporties aangenomen. Het MG eiste overplaatsing van douaneambtenaren en 

stationering van nieuw personeel. De SHAEF-missie vroeg om meer vrachtwagens bij 21st 

Army Group om de suikercampagne niet te laten mislukken.142 Er was nog veel graan, maar 

een tekort aan brandstof om te dorsen. Bezien werd of uit Engeland dekkleden konden 

worden aangevoerd om het droog te houden. 40% van de veestapel was verloren gegaan en 

een verdeling van paarden over het gebied was nodig. De vraag was waar de tractoren 

bleven die Civil Affairs voor Zeeuws-Vlaanderen zou leveren. 

Bezoekers kregen de indruk dat er iets van een vrije republiek Zeeuws-Vlaanderen 

aan het ontstaan was. De bevolking was er lange tijd op zichzelf aangewezen geweest. De 

Canadezen hadden extra voedsel verstrekt dat de burgemeesters hadden verdeeld. Dat had 

de zaken zeker geen kwaad gedaan, maar de verdeling moest voortaan aan de 

Voedselcommissaris worden overgelaten, zodat overal gelijke rantsoenen werden 

aangeboden.143 Maar centrale sturing vanuit Tilburg en door een Voedselcommissaris met 

een kantoor op Zuid-Beveland werkte niet. De verbindingen waren daarvoor onvoldoende. 

Voor eind februari 1945 zou er geen veerboot varen en met veel pijn en moeite had Civil 

Affairs watertransport kunnen regelen, anders had de bevolking weken zonder voedsel 

gezeten. De toestand van de wegen was door het oorlogsverkeer erbarmelijk en 

Baileybruggen waren weer opgenomen. Op korte termijn een civiele organisatie de 

distributie te laten overnemen, zonder overleg met het MG en kennis van de lokale 

omstandigheden, had ertoe geleid dat 85.000 mensen van voedsel verstoken bleven, aldus 

614 (A) Civil Affairs Detachment. Van Leeuwen bepaalde dat de distributie weer via de 

burgemeester moest verlopen.144 
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Kruls besprak de klacht van Van Leeuwen over de samenwerking tussen de 

Voedselcommissarissen met zijn staf. Voor hem ging het om een bekend verschijnsel; er kon 

op zo’n vroeg moment niet teveel worden gecentraliseerd. De zaken in Zeeuws-Vlaanderen 

liepen goed, maar bureaucratie dreigde een spaak in het wiel te steken.145 Het nieuwe hoofd 

Sectie Economische Zaken, luitenant-kolonel H.J.M. van Drimmelen weet dat aan het feit dat 

Zeeuws-Vlaanderen al vroeg was bevrijd. Men had er veel zelf moeten doen en niet zonder 

succes. Naar mate meer gebied was bevrijd, was getracht tot centralisatie te komen, met 

voor Noord-Brabant en Limburg gunstige effecten en het lag voor de hand Zeeuws-

Vlaanderen daarbij te betrekken, ook omdat het gebied een belangrijke leverancier van 

aardappelen, suiker en graan was. Door centralisatie vreesden de Zeeuwen hun zeggenschap 

te verliezen.146 

In de werklust van de bevolking viel geen verbetering te bespeuren. Arbeiders om 

bieten te steken kwamen niet opdagen en degenen die na uitleg over het belang ervan nog 

weigerden te komen, werden in hechtenis genomen. Tot de problemen behoorden inslagen 

van Duitse V-1s, mijnenvelden en last met ongeregelde Belgische troepen, die de 

grenscontrole uitoefenden. De stemming was niettemin goed, zo rapporteerde Van 

Leeuwen, maar in het oostelijk deel beter dan in het westelijk. Daar meende de bevolking 

dat teveel maatregelen op papier werden gezet en niet uitgevoerd. De bewoners verkeerden 

er in een isolement. Dat zou worden opgelost zodra het tramverkeer weer op gang kwam en 

de toegezegde radiotoestellen waren gemonteerd.147 (In oktober waren 400 ontvangers 

gearriveerd, maar door een misverstand bij het War Office niet de 400 versterkers.148) 

9. Zuid-Beveland en Walcheren veroverd 

Voorafgaande aan de amfibische aanval op Walcheren was het nodig alternatieven voor de 

opvang van evacués te vinden. De Canadese Force Commander had bepaald dat geen 

vluchtelingen over de Schelde mochten geëvacueerd. Opvang was in Zeeuws-Vlaanderen 

voorbereid en de enige mogelijkheid die overbleef was opvang op Zuid-Beveland. Daar werd 

nog gevochten en het betekende improviseren. Twee liaisonofficieren werden met deze 

boodschap naar Goes gestuurd en troffen in de juist bevrijde stad Civil Affairs-

vertegenwoordigers en majoor ir. E.C. Kalis, de MC Zuid- en Noord-Beveland, aan die zich in 

het stadhuis hadden geïnstalleerd. Met enthousiaste hulp van de lokale autoriteiten lag er 

binnen 24 uur een plan om 10.000 vluchtelingen en 320 ziekenhuispatiënten op te vangen. 
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Op Zuid-Beveland was de stemming na de voltooiing van de bevrijding op 28 oktober 

1944 uitstekend en de door de OD verrichte arrestaties van NSB-ers bevredigden het 

rechtsgevoel. Veelal was huisarrest opgelegd, omdat Fort Ellewoutsdijk, dat als 

interneringskamp was bedoeld, bij de troepen in gebruik was. Het lot van de burgers op 

Zuid-Beveland bleek de Canadezen, gelet op berichten over het hardvochtige Duitse bestuur, 

gijzelaars en concentratiekampen, minder ernstig dan gedacht. Wel viel het grote contrast 

met België op: er was in de winkels niets te koop. Een eerste maatregel van de Canadezen 

was de aanvoer van brandstof en medicijnen, waaronder insuline. Tuberculose was 

belangrijk toegenomen en er was veel difterie en tyfus.149 

Civil Affairs deed er alles aan om tot verbetering van de toestand te komen. De 

oorlogsschade viel mee. Slechts dorpen als Baarland en Hoedekenskerke hadden zwaar 

geleden, maar inundaties hadden veel huizen onbewoonbaar gemaakt. Aardappelen, brood, 

fruit en groenten waren voldoende voorhanden; vlees was schaars. Er was geen vet en er 

bestond een gebrek aan zout, gist, zeep en kolen. In Goes en Yerseke was nog enig gas, maar 

geen elektriciteit en geen kaarsen of petroleum. Benzine en diesel die er nog was, werd 

geconfisqueerd voor het dorsen. Om in brandstof te voorzien kwam toestemming de 

‘Rommelasperges’, voor zover niet bruikbaar als bouwmateriaal, te benutten. Ook gaven de 

geallieerden toestemming voor visserij direct onder de kust. 

Met behulp van een noodpompstation kwam er een waterrantsoen van drie liter per 

dag. Op 12 september 1944 was door een luchtbombardement de hoofdtoevoer van de 

waterleiding vanaf Ossendrecht vernield. Er was 1.5 km stalen pijp voor de reparatie nodig 

(waarin de geallieerden voorzagen). Met de burgemeesters had het MG inmiddels overleg 

gevoerd en uitleg was gegeven van de regeringsmaatregelen. De waarnemend burgemeester 

van Goes, tevens districtscommandant van de OD, gaf alle mogelijke medewerking.150 

Om de noordelijke toegang tot de haven van Antwerpen in handen te krijgen, 

moesten de Duitsers van Walcheren worden verdreven. Nadat op 3 en 29 oktober 1944 bij 

Westkapelle de dijken waren gebombardeerd, waarbij tweehonderd burgers de dood 

vonden, en ook op andere plaatsen de dijken waren vernield, stond 80% van Walcheren 

onder water. Uitzonderingen waren Middelburg, de haven van Vlissingen - door de Duitsers 

grondig vernield - en enkele verspreid gelegen hogere delen. Amfibische landingen volgden 

op 1 november, evenals een aanval vanuit Zuid-Beveland via de Sloedam, de smalle 



149 

 

verbinding met Walcheren. Na zes dagen van gevechten waren de Duitsers van Walcheren 

verdreven. 10% van de woningen was verwoest en 62% beschadigd. 

Op 8 november arriveerde Slot in Middelburg. Ook Kruls bezocht die dag kort het 

gebied. Hij benoemde de gedeputeerde en waarnemend Gewestelijk OD-commandant mr. 

A.F.C. de Casembroot tot waarnemend Commissaris der Koningin en regelde dat de, door de 

Duitsers ontslagen vroegere Commissaris mr. J.W. Quarles van Ufford naar Londen ging om 

zich te verantwoorden over de verplaatsing van de zetel van het provinciaal bestuur naar 

Zeeuws-Vlaanderen in 1940 zonder instructies voor de achtergebleven ambtenaren achter 

te laten. (Hij zou in functie worden hersteld.)151 

Een groot deel van de bevolking was op Walcheren gebleven en had zijn toevlucht tot 

Middelburg of Vlissingen gezocht, of bevond zich samengepakt in het handvol dorpen dat 

boven de vloedlijn lag. De ruimte daar moest met 6.000 stuks vee worden gedeeld. De 

bevolking van Middelburg was van 18.000 tot 42.000 aangezwollen. Voedsel was 

beschikbaar in de vorm van buitgemaakte Duitse voorraden, maar er was geen elektriciteit 

en gas door schade aan de centrale in Vlissingen, hoogspanningskabels en gasleidingen. Ook 

hier moest drinkwater worden gerantsoeneerd doordat de pijplijn die via Zuid-Beveland 

water uit Brabant aanvoerde, bij Oranjezon was opgeblazen en bij Dishoek door dijkbreuk 

was beschadigd. Kolen waren er nauwelijks meer en de pompen van de riolering in 

Middelburg en Ritthem werkten niet door gebrek aan elektriciteit en onder water staande 

motoren. Uit alles bleek dat het leven op Walcheren voor langere tijd vrijwel onmogelijk zou 

zijn.152 De evacuatie van Walcheren wordt beschreven in hoofdstuk 10. 

10. De latere militaire situatie in Noord-Brabant en Limburg 

In de ogen van 21st Army Group was de situatie in bevrijd gebied ‘somewhat chaotic’. De 

civiele autoriteiten hadden geen ferme grip op de gang van zaken en waren overdonderd 

door de enorme materiële problemen die op hen afkwamen. Ze waren graag bereid te 

helpen, maar namen weinig initiatief. De ijver van de illegaliteit maakte echter veel goed. De 

reorganisatie van de BS begon vruchten af te werpen en uit de OD afkomstige 

Bewakingstroepen voerden op aanwijzing van het MG of geallieerden bewakings- en 

patrouilletaken uit. Ook nadat de dolle arrestatiedrift voorbij was, werden nog heel wat 

verdachten opgepakt die de belangstelling van de contra-inlichtingendiensten hadden, maar 

voor succesvolle spionage- en sabotageactiviteit was geen bewijs.153 Sabotage was gepleegd 
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bij een werkplaats van de Canadezen in Nijmegen en in de telefooncentrale van Breda.154 De 

berechting van vijf spionnen en saboteurs met als resultaat drie doodstraffen en twee maal 

vijftien jaar gevangenisstraf noemde de Civil Security Liaison Mission Holland ‘most 

satisfactory’. De veiligheidssituatie werd niettemin als bevredigend gezien dankzij de 

grenscontrole en de oplettendheid van de illegaliteit. Zo was opgemerkt dat Duitse agenten 

de Maas overstaken en een Abwehr-agent de grens met België. De door de Nederlanders 

vastgezette collaborateurs bleken niet van belang als bron voor contra-inlichtingen; dit 

tegenstelling tot de 6.000 geïnterneerde Duitsers in kamp Vught. Dat onderzoek leverde vele 

namen en adressen van te arresteren Duitsers op. In Nijmegen waren politiearchieven 

aangetroffen, waarmee politiemensen in dienst van de Sicherheitsdienst konden worden 

getraceerd.155 

De geallieerden waren bevreesd voor Duitse infiltratie van de ondergrondse.156 De 

Duitsvriendelijke De Telegraaf maakte melding van de intentie te infiltreren, verwarring te 

stichten, sabotage te plegen en geruchten te verspreiden om de Nazi-idealen hoog te 

houden en ‘stay-behind parties’ te organiseren.157 Een dertigtal Field Security 

detachementen was in Nederland actief om dat tegen te gaan.158 Dat Line Crossers er 

ondanks de enorme risico’s voortdurend in slaagden door het front en over de grote rivieren 

te komen, baarde Civil Security Liaison Mission Holland zorg. Zij gingen naar 0.30 Civilian 

Interrogation Camp in Tilburg. Over de contra-inlichtingen activiteiten van het MG was de 

missie weinig tevreden.159 Het MG kreeg te horen dat in Frankrijk drie Nederlanders waren 

gearresteerd die daar als parachutist door Duitsers waren afgeworpen en tot taak hadden 

het kamp in Tilburg op te blazen. Het MG zag zich gedwongen de bewaking in handen van 

‘prima militairen’ leggen.160 

Het Duitse Ardennenoffensief had in Zuid-Limburg tot gevolg dat het bestuur ruw 

wakker werd geschud uit de droom van ‘the war is over for us’, met als resultaat meer steun 

voor de troepen.161 Alhoewel het offensief zich niet op Nederlands grondgebied afspeelde, 

leidde het tot grote onrust, tot in Nijmegen toe waar in de Kerstnacht duizenden inwoners 

de stad ontvluchtten. Hadden de Duitsers hun plannen ten uitvoer kunnen leggen, dan 

zouden zij tegen de Amerikaanse eenheden in Zuid-Limburg de aanval hebben ingezet. Nu 

bleef het bij aanvallen op vliegvelden. Het gevolg was dat de militaire veiligheid flink werd 

verscherpt. Het MG moest fotografen op de hoogte te stellen dat het voor militairen 
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verboden was foto’s te laten ontwikkelen en café-eigenaren vragen geen ijs te verkopen uit 

angst voor de verspreiding van tyfus.162 

Civil Affairs 21st Army Group bepaalde dat alle voorwerpen van waarde in kerken of 

gebouwen in de gevechtszones moesten worden overgebracht naar het Van Abbe Museum 

in Eindhoven, het Noord-Brabantsche Museum in ’s-Hertogenbosch of de grote kerk in 

Breda. Het MG moest tot overeenstemming komen met de eigenaren, zorgen voor 

identificatie en overbrenging. Omdat het weinige vervoer waarover het MG beschikte 

dringend nodig was voor de voedseldistributie, brachten Civil Affairs-detachementen die 

zonder werk zaten de kunstobjecten over.163 

Het ongeautoriseerd dragen van militaire uniformen kreeg aandacht. Een lid van de 

BS in Amerikaans uniform die weinig Engels sprak, was binnen zestien uur vier keer 

opgepakt. Ook andere Nederlanders in Amerikaans uniform waren opgepakt, want Engels 

met een Nederlands accent maakte verdacht.164 Dat probleem deed zich vooral bij 

Nederlanders die door 9th U.S. Army in uniform waren gestoken. De SHAEF-missie deed het 

voorstel een Nederlandse leeuw op de helm te schilderen en dito armband te dragen. Dat 

voorkwam onnodig arresteren op een moment dat berichten over Duitse parachutisten in 

Amerikaans uniform circuleerden.165 De missie vroeg het MG de order te geven dat het 

dragen van uniformen was verboden, tenzij de drager met een identiteitsbewijs kon tonen 

dat hij lid was van de van de BS of het MG.166 Langs de Maas eisten de Britten afstempeling 

van persoonsbewijzen na controle met het bevolkingsregister.167 

Met de verovering van het tegenover Venlo liggende Blerick was het proces om de 

Duitse troepen tot achter de Maas terug te dringen voltooid.168 Daarna werd het front 

goeddeels bevroren en begon gelijkenis te tonen met een loopgravenoorlog langs de 

rivierdijken. First Canadian Army werd verantwoordelijk voor het front van Walcheren tot 

aan Cuijk en Second Army van Nijmegen tot aan het zuidelijk deel van Limburg. De 

geallieerden hadden geen voornemens in Zeeland of het rivierengebied nog grote operaties 

op touw te zetten. Het doel was slechts de Duitse troepen te binden en 

aanvalsvoorbereidingen te simuleren. Het bracht tal van kleinschalige operaties en 

artilleriebeschietingen over en weer met zich mee en leidde in januari 1945 tot operaties 

met forse verliezen, zoals de Canadese aanval op Kapelsche Veer en de Duitse aanval op 

Zetten in de Betuwe. Dergelijke schermutselingen bleven niet zonder gevolgen voor de 
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bevolking.169 De geringe Duitse activiteit in oostelijk Noord-Brabant maakte dat de angst 

voor een Duitse terugkeer verminderde.170 

Met de linker Maasoever in geallieerde handen, ging 21st Army Group zich 

voorbereiden op de aanval op het Rijnland. De eerste stap was het gebied tussen Maas en 

Roer te veroveren, dat met Roermond, Venlo en Sittard nog stevig in Duitse handen was. De 

aanval op het Roerbruggenhoofd in de driehoek Roermond, Maaseik en het Duitse Linnach, 

Operation Blackcock genaamd, ging op 17 januari 1945 van start. Door de hardnekkige 

weerstand en de winterse omstandigheden werd het een moeizaam bevochten succes met 

zware schade aan Susteren, St. Joost en Montfort, waar 186 burgers de dood vonden. De 

bevolking van Echt sloeg en masse op de vlucht voor het oorlogsgeweld, maar door snel 

optreden van een luidsprekereenheid kon het tij worden gekeerd. 

De herovering van het gebied betekende de bevrijding van een groot aantal mensen, 

vaak vluchteling of evacué, waaronder een ongebruikelijk aantal kinderen. De 

omstandigheden waaronder de bevolking in de dorpen in Zuid-Limburg had moeten leven, 

waren ‘appaling’ maar er waren geen epidemieën uitgebroken. De lokale bestuurders bleken 

zwak en weinig actief. Nog negatiever waren de Britten over de OD: ‘They were useless and 

caused endless trouble through failure to do anything asked,’ en dat terwijl duizenden juist 

bevrijde mensen in groten getale heen en weer trokken om iets van hun bezittingen te 

redden. De eenheden ondervonden daar veel hinder van.171 

Voedsel was er niet en Civil Affairs 12th Corps stelde 50.000 rantsoenen beschikbaar 

om de eerste nood te lenigen. 9th U.S. Army zorgde voor 30.000 liter soep en 15.000 blikken 

melk voor de kinderen. Gelet op het grote aantal kinderen benaderde liaisonofficier majoor 

dr. J.H.A.P. Langen van der Valk het MG voor de aanvoer van melk. Tien ton poedermelk was 

beschikbaar, maar tot verontwaardiging van 12th Corps verbond het MG er de voorwaarde 

aan dat het met militair transport moest worden gebracht. ‘A most unreasonable attitude’ 

gelet op het feit dat het MG twee transportcolonnes van 2nd Army ter beschikking stonden. 

Het leidde tot de conclusie dat ‘the Netherlands authorities would appear to adopt a 

definitive attitude of allowing themselves to be helped rather than helping themselves’.172 

In Sittard leek ondanks hevige beschietingen het moreel te zijn verhoogd. Er 

verschenen vlaggen, maar berichten wezen op een hongerende bevolking. De Civil Affairs-

detachementen trokken gewapend met 30.000 rantsoenen en 5.000 dekens te velde. Voor 

Civil Affairs van 12th Corps was het daarmee een drukke week. Op de ene plaats moest het 
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de gevolgen van gevechten de baas zien te worden en elders moesten evacuaties in gang 

worden gezet.173 De bevrijding van Stevenweert, Ohé en Laak bracht daar voedseltekorten 

aan het licht en 12th Corps voerde 5.000 rantsoenen aan, voldoende om de inwoners een 

week van voedsel te voorzien.174 Werkploegen Sittard brachten de oogst in het Duitse Wehr 

voor de Nederlandse bevolking in veiligheid.175 In Susteren keerden 1.500 vluchtelingen uit 

Sittard terug. Dat was meer dan de plaats aankon. Het kostte moeite de burgemeester ervan 

te overtuigen dat hij passen moest uitgeven. Met behulp van de BS kreeg de Militaire Politie 

weer greep op de bevolking. Het MG wees een ervaren officier aan om leiding te geven.176 

Op 5 februari 1945 droeg de Senior Civil Affairs Officer van 12th Corps, Colonel W.H. 

Bordass, de taken, gegevens, voorraden en personeel van de BS en het VHK dat hem ten 

dienste stond over aan 16th U.S. Corps met de woorden: ‘another task left unfinished. The 

disadvantage of being with Civil Affairs at Corps is leaving when there is still a lot to do and 

wondering whether “this and that” which were laid on ever happened.’ 12th Corps was 

sedert juni 1944 onafgebroken in touw geweest. Op het laatste moment maakten de 

Duitsers nog een lid van 202 Civil Affairs Detachment en een Nederlandse vrijwilliger 

krijgsgevangen, toen zij een zwangere vrouw uit het frontgebied probeerden te 

evacueren.177 

In Noord-Brabant nam schade door beschietingen nog steeds toe. De meest 

elementaire bouwmaterialen om dat te herstellen ontbraken en maakte het noodzakelijk de 

mensen elders onder te brengen. Ondanks het feit dat een deel van de bevolking vlak achter 

het front verbleef, was langzaam verbetering merkbaar. Het tekort aan voedsel werd steeds 

minder hét gespreksonderwerp. Intussen zat de bevolking zonder verwarming, zonder veel 

elektriciteit en ging zij slecht gekleed. Tot algemene tevredenheid werd de BS in uniform 

gestoken. De verwachting was dat de leden dan minder problemen zouden geven. Het MG 

was zich volgens de Britten goed bewust van dat probleem en trad ferm op. Wat Civil Affairs 

ook zorgden baarde was ontevredenheid over de regering en het lokale bestuur. Het gaf de 

opdracht deze ‘disturbing feature’ nauwgezet te volgen. Problemen met de zeepdistributie 

leidden er in Oosterhout toe dat ook soldaten met schurft besmet raakten en 

commandanten namen het Civil Affairs niet in dank af dat het er niet was geslaagd deze 

plaag in te dammen. De laatste halve ton zeep die nog in voorraad was, ging naar 

Oosterhout. Bij de distributie van zeep zag 1 (Br) Corps de lokale autoriteiten als ‘slow in the 

extreme’.178 
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Begin februari 1945 waren er flink wat troepenbewegingen, maar de Duitsers 

voerden nauwelijks meer beschietingen uit. Er was duidelijk een gevechtspauze en iedereen 

was druk bezig warm te blijven. De koude leidde er zelfs toe dat geallieerde militairen 

brandstof van particulieren stalen. Civil Affairs had vooral met de Poolse troepen het nodige 

te stellen. Die hadden ‘no real idea of how to act as a Liberating Army. They regard Holland 

as merely as a stepping stone to Germany and if it can be a profitable stepping stone so 

much the better. Polish forces are too alien in temperament to be liked by the Dutch. British 

and Canadian troops are popular but the Polish forces are becoming unpopular. They are 

trafficking in Army rations. They are well-known pilferers of fuel.’179 

Februari bleef rustig en 2nd Army constateerde dat het moreel overal verbeterde. 

Het geloof in de geallieerde overwinning was nu algemeen.180 Het was tot tevredenheid dat 

op 27 januari 1945 het eerste Tribunaal was geïnstalleerd om een aanvang te maken met de 

berechting van de ongeveer 7.000 collaboratiezaken die lagen te wachten. Teken van herstel 

van normaliteit was dat de Douane in Breda begon te klagen over de smokkel van drank, 

sigaretten en valuta met legervoertuigen. 1 (Br) Corps beloofde controle uit te oefenen. Wat 

Civil Affairs niet onopgemerkt bleef, was groeiende wrevel richting geallieerden door het 

uitblijven van brandstof.181 

Civil Affairs zag de werkdruk in Noord-Brabant minder worden. De Nederlandse 

autoriteiten waren steeds beter in staat zonder assistentie de problemen aan te kunnen. De 

detachementen schakelden bewust in een lagere versnelling door niet meer te doen dan wat 

in het belang van de legers noodzakelijk was. Anders raakte het moment waarop het bestuur 

op eigen benen kon staan steeds verderaf. De detachementen hielden zich nu bezig met het 

debriefen van Line Crossers om informatie over bezet gebied te verzamelen. Verder was er 

tijd zich druk te maken over burgers die van voor het verkeer afgesloten wegen gebruik 

bleven maken en de opsporing van zwarte marktactiviteiten. Als het nog om evacués ging, 

betrof dat meestal ouderen of personen die niet betrouwbaar genoeg werden geacht om in 

het frontgebied te blijven. Zorgen over de voedselaanvoer waren verleden tijd. Als 

belangrijkste tekort manifesteerde zich nu het gebrek aan kleding, schoenen en dekens. 

Onder de lagere- en middenklassen was het een uitzondering als iemand over meer dan één 

complete set ondergoed beschikte. Inspectie van ziekenhuizen bracht aan het licht dat de 

hoeveelheid kleding en linnen op een gevaarlijk laag niveau kwam, maar dat er hier en daar 

voor het eerst weer wat in de winkels te koop was, schiep voldoening.182 Luizenplagen 
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bleven voortduren, zodat nog steeds duizenden mensen moesten worden ontluisd en 

behandeld voor schurft. Hele plaatsen direct achter het front als Vlijmen, Drunen, Made en 

Geertruidenberg moesten met hulp van het VHK worden ontluisd. Door gebrek aan DDT en 

spuiten verliep deze strijd moeizaam.183 

11. Roermond en Venlo bevrijd 

Een laatste stap in de bevrijding van het Zuiden was de verovering van de oostelijke 

Maasoever met Venlo en Roermond. Hiervoor was Operation Veritable opgezet. De 

voorbereidingen begonnen eind januari 1945. De troepen verzamelden zich rond Nijmegen 

voor een aanval in zuidelijke richting, waardoor de Maas niet hoefde te worden 

overgestoken. 35.000 voertuigen moesten de rivier passeren bij Grave en Mook of via de 

herstelde spoorbrug bij Ravenstein. Op 8 februari 1945 begon 30th Corps de operatie met 

een enorme artilleriebarrage, nadat de luchtmacht het gebied reeds had gebombardeerd. 

Na veertien dagen was het front 25 kilometer opgeschoven. Op 23 februari begon 9th U.S. 

Army na het oversteken van de Roer met de opmars in noordelijke richting, Operation 

Grenade. Op 1 maart bevrijden de Amerikanen Venlo en diezelfde dag troffen Britten en 

Amerikanen elkaar in een vrijwel verlaten Roermond. Daarmee was heel Zuid-Nederland ten 

zuiden van de Waal tot aan de Moerdijk bevrijd. Alleen Schouwen-Duiveland bleef nog in 

Duitse handen..184 

De regio Venlo-Roermond telde ongeveer 78.000 bewoners. Daarvan behoorden 

13.000 tot boeren- of tuindersgezinnen, die zich waarschijnlijk wel konden bedruipen. Er 

resteerden dan 65.000 personen, die vrijwel niets meer te eten zouden hebben. Daar 

kwamen nog eens 30.000 uit omliggende plaatsen bij. De Duitsers hadden niet tot evacuatie 

van de steden gedwongen, maar door de bombardementen op Roermond en Venlo was een 

groot aantal bewoners naar nabij gelegen dorpen gevlucht. Niemand wist hoeveel voedsel er 

nog was. De Duitsers hadden eerder al zoveel mogelijk voedsel over de Maas gebracht en 

vee over de grens gedreven, wat het ergste deed vrezen.185 

In Venlo was de binnenstad verwoest en alleen in de buitenrand waren de huizen nog 

enigszins bewoonbaar. Bakkerijen lagen in puin en er was geen brandstof meer. De laatste 

zes tot acht weken was de toestand met een rantsoen van 140 calorieën per dag uiterst 

slecht geweest. NSB-burgemeester J.H. Zanders had bevolen de distributie te staken en de 

distributiebescheiden te verbranden om de bevolking tot evacuatie naar Duitsland te 
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dwingen. Het MG voerde voedsel uit een vooraf in Weert aangelegd depot aan, maar de 

verstrekking bleef op medische gronden beperkt tot duizend calorieën per dag om daarna 

elke week iets te verhogen ten einde in vier weken op het elders gehanteerde peil uit te 

komen. De bevolking groeide snel door evacués die terugkeerden en opgedoken Polen en 

Russen. Vee en paarden waren in de wijde omgeving nauwelijks meer te vinden. Met 

veertien koeien moest in de behoefte aan babymelk worden voorzien. 

In Roermond waar van de 20.000 inwoners nog 4.000 over waren, was in de laatste 

weken van de bezetting nog 1.500 calorieën verstrekt, aflopend tot 1.100. Civil Affairs 

voerde 1.800 calorieën aan, terwijl het MG kolen aanvoerde, die naar Venlo werden 

doorgestuurd, omdat de nood daar hoger was. Boeren wisten te vertellen dat 3–5.000 

Nederlandse koeien over de grens waren gebracht en vroegen het MG om medewerking die 

terug te halen.186 De kwestie van het vee was al aan de SHAEF-missie voorgelegd. De missie 

stelde zich erover in verbinding met 9th U.S. Army, dat het MG vroeg een officier aan te 

wijzen om het vee te inspecteren en in overleg met 9th U.S. Army personeel te werven voor 

het terugdrijven en passen te verstrekken.187 

Fietsen, vee en linnengoed waren door de Duitsers geroofd en de bevolking vroeg 

zich af waarom zij geen vervangende zaken uit Duitsland kon krijgen, terwijl zij dagelijks 

geallieerde trucks met geplunderde goederen afkomstig uit Duitsland naar Zuid-Limburg 

zagen gaan om daar te worden verhandeld. Een andere vraag was waarom vluchtelingen die 

de Maas waren overgestoken niet mochten terugkeren. Huizen en bezittingen waren 

onbewaakt en de bevolking had de indruk dat in Roermond werd geplunderd. Dat 

veroorzaakte wrok. Inwoners trachtten in Duitsland gestolen waar terug te halen, maar 

werden dan gearresteerd. Men wist in overtreding te zijn en had grote moeite naar 

gevangenissen of kampen te worden overgebracht die onder bewaking van Duitsers stonden 

die voor de geallieerden werkten.188 

Na februari 1945 begon Civil Affairs overal een beleid van ‘sitting back’ te volgen en 

alleen nog een oogje in het zeil te houden. De detachementen bemoeiden zich niet langer 

met het bestuur en hielden alleen nog toezicht op de militaire veiligheid. Er waren geen 

grote problemen meer die bijzondere aandacht vroegen en het Nederlandse bestuur werkte 

op enkele uitzonderingen na ‘satisfactorily’. Alleen de burgemeester van Thorn had weinig 

begrip en nog minder belangstelling voor de situatie in zijn gemeente: ‘His early replacement 

would be a service to the inhabitants’. Het MG werd gevraagd hem te vervangen.189 
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In maart 1945 viel er uit Noord-Brabant over de bevolking weinig bijzonders meer te 

melden. In Oudenbosch bleef 204 (Refugee) Detachment nog bij de hand om bij eventuele 

evacuaties behulpzaam te zijn. Het verrichtte daarnaast werk ten behoeve van de 

volksgezondheid, maar de toestand werd als bevredigend gezien. Voedseltekorten waren er 

toen niet meer.190 De voedselaanvoer naar het bevrijde Zuiden vormt het onderwerp van het 

volgende hoofdstuk. 
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6. De voedselaanvoer naar het Zuiden, de stand van de economie en het 

begin van de rehabilitatie 

1. De omgang met schaarste 

Al sinds 1942 was in geallieerd verband aan ramingen voor de behoefte aan voedsel en 

grondstoffen gewerkt. Dit was een gevolg van het besluit van de Inter-Allied Council van 24 

september 1941: ‘each of the allied governments and authorities should prepare estimates 

of the kinds and amounts of foodstuffs and raw materials required for the re-provisioning of 

its territories and the order of priority in which it would desire supplies to be delivered as 

soon as circumstances permit.’1 Studies wezen op een onvermijdelijk tekorten en problemen 

de weinige overschotten verscheept te krijgen. Daarbij was het gewenst tot internationale 

controle over de economie te komen.2 Er kwam een Inter-Allied Committee on Post-War 

Requirements onder leiding van Sir Frederic Leith-Ross. In eerste instantie richtte het werk 

zich op humanitaire hulp en niet op de wederopbouw. Dat was voor Nederland niet zonder 

zorg; gevreesd werd dat de militairen zich weinig van de ravage van de oorlog zouden 

aantrekken.3 Na anderhalf jaar studie bracht Leith-Ross een rapport uit. Voor Nederland 

kwam dat uit op 4.1 miljoen ton aan invoer (ter vergelijking: Nederland voerde vóór de 

oorlog per zes maanden ongeveer 10.6 miljoen ton in.)4 Hulp - als die kwam - zou dus 

bescheiden van omvang zijn.5 

Het werk in Washington bleef geheim, terwijl de Nederlandse regering de verzekering 

wilde dat zo spoedig mogelijk in de noden van de bevolking werd voorzien. Niemand wist 

hoe lang de op zes maanden vastgestelde militaire periode in de praktijk zou gaan duren en 

wat hulp precies inhield. Pas in september 1943 was duidelijk dat de ‘Leith-Ross Estimates’ 

een belangrijk richtsnoer vormden. De schattingen hielden geen rekening met de 

mogelijkheid tot verwerving en verscheping. De aanvoer voor militaire doeleinden zou 

voorrang genieten, maar in welke mate vertraagde dat de hulp aan de bevolking? Waren de 

militaire verstrekkingen alleen bedoeld voor gevechtszones of ook voor de rest van het land? 

Was er ruimte de Nederlandse regering op beperkte schaal in de meest noodzakelijke 

behoeften te laten voorzien? Het waren vragen die de Sectie Economische Zaken van het 

MG in maart 1944 voor het War Office in petto had.6 

De antwoorden waren teleurstellend: het War Office bepaalde niet welke voorraden 

beschikbaar kwamen. Beslissingen lagen in handen van het Combined Civil Affairs Committee 
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in Washington. Vragen moesten aan de Nederlandse vertegenwoordigers in Washington 

worden gericht.7 Pas nadat in mei 1944 de Civil Affairs-overeenkomst was getekend, kwam 

er toegang tot informatie. Begrepen was al dat Civil Affairs weinig met liefdadigheid van 

doen had. Het richtte zich op het minimaliseren van de effecten van de militaire operaties 

door ‘essential supplies’ aan te voeren om het moreel van de bevolking hoog te houden en 

mede in het belang van de oorlogvoering de eerste schade aan het economisch apparaat te 

herstellen. Duidelijk was ook dat alleen de meest essentiële zaken zouden worden 

aangevoerd. De militairen richtten zich erop de bevolking zo spoedig mogelijk 

zelfvoorzienend te maken om transport uit te sparen en uitputting van voorraden te 

voorkomen. 

Met de distributie van levensmiddelen konden de geallieerde militairen zich 

onmogelijk bezig houden. Daarvoor moesten alvast organisaties worden opgebouwd, want 

de Britten zouden niet van plan zijn af te gaan op beloften om na de bevrijding iets op te 

zetten.8 Pas in mei 1943 hoorden Kruls en het hoofd van de Sectie Economische Zaken, 

luitenant-ter-zee der eerste klasse mr. dr. H. van Blankenstein, dat er een pool van 

hulpgoederen kwam en al naar gelang landen zouden worden bevrijd, werden daaruit 

goederen verstrekt. Het War Office vreesde dat als de werkelijke toestand in ogenschouw 

werd genomen, de berekeningen van Leith-Ross wel eens niet juist konden zijn. Direct na de 

bevrijding moest rekening worden gehouden met een noodtoestand. De Britten bogen zich 

al over mogelijkheden om noodkeukens op te zetten voor het geval er geen gas of 

elektriciteit was. Zij wilden weten hoe de distributie in Nederland werkte en of het systeem 

kon worden gehandhaafd.9 

Relief was in die dagen een gangbaar begrip voor hulp, maar het was de Staf MG niet 

duidelijk wat daar precies onder werd verstaan. Voorlopig vertaalde het MG dit als de 

noodvoorziening van voedsel, medische behoeften en het herstel van publieke diensten en 

de waterleiding.10 Toen de Amerikaanse ambassade in Londen contact zocht, omdat het Civil 

Affairs Department een overzicht van behoeften op medisch gebied wilde, leidde dat 

opnieuw tot de vraag wat nu precies de door de legers te verstrekken relief was en hoe dat 

werd verdeeld. Werd gebruik gemaakt van het bestaande distributieapparaat en rekening 

gehouden met onderduikers en vluchtelingen? En als Nederland geen toneel van 

oorlogshandelingen zou zijn, wie verzorgde dan de relief?11 
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De Sectie Economische Zaken boog zich alvast over problemen als bestrijding van 

zwarte handel, prijscontrole, aanvoer, opslag en vervoer en de productie van landbouw en 

industrie. De Sectie streefde naar een zo gedetailleerd mogelijk overzicht van de 

Nederlandse economie, zoals die bij de bevrijding zou worden aangetroffen.12 Gevreesd 

werd dat tal van sleutelfiguren van hun posten zouden zijn ontheven en bij een Duitse 

terugtocht voedselvoorraden zouden worden meegevoerd. Dan moest het MG zorgen voor 

de aanvoer van eerste levensbehoeften, distributie en prijscontrole, maar ook oplossingen 

vinden voor andere economische problemen, waarbij de steenkolenvoorziening en het op 

gang houden van de nutsbedrijven niet de geringste waren. Het MG zou tot praktische 

oplossingen moeten komen, al was het om massale werkloosheid te voorkomen.13 

De Staf MG werkte echter in een vacuüm zolang niet duidelijk was wat aan hulp kon 

worden verwacht. Daarbij ging het niet alleen om voedsel en grondstoffen, maar ook om de 

bouw van noodwoningen en barakken, waar mensen in quarantaine konden worden 

gehouden. De Sectie Economische Zaken en Kruls voerden alvast besprekingen met het Rode 

Kruis en inkoopcommissies over hulp.14 Zij vreesden dat minister van Handel, Nijverheid en 

Landbouw Kerstens dat niet voldoende zou oppakken.15 

Bij de voorbereidingen zag het MG zich voortdurend voor zaken gesteld die het 

regeringsbeleid raakten. Vanaf de eerste dag na de bevrijding zou het MG zich met 

problemen geconfronteerd zien en het moest weten hoe met arbeidsvraagstukken, 

werkloosheid, werkverschaffing en loonpolitiek om te gaan. Wat wilde de regering doen 

voor personen, die door gebrek aan inkomsten de rantsoenen niet konden betalen? Hoe 

dacht de regering repatriërende onderdanen aan inkomsten te helpen? Verwijzing naar de 

armenzorg leek psychologisch gezien niet de beste weg. Wat was het standpunt over het 

verplicht stellen van de behandeling van besmettelijke ziekten? Had de regering plannen 

voor de invoering van een algemene arbeidsplicht?16 

Waar het vooral om ging, liet Kruls zijn staf weten, was het maken van een schatting 

van de benodigde hoeveelheid voedsel; van de overgebleven productiecapaciteit en wat 

nodig was om de productie op peil te houden, als kunstmest en landbouwwerktuigen. Na 

aankomst in Nederland moest voortdurend worden gerapporteerd over de voedselpositie, 

de voedselverwerkende industrie, onderzocht hoe tot rationalisatie van de productie te 

komen en welke lokale initiatieven te steunen.17 
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Het MG verschafte SHAEF gegevens over de organisatie van de voedselvoorziening, 

de opslag en distributie van brandstoffen; de organisatie van de landbouw en veeteelt en de 

prijzen van de meest gangbare voedingsmiddelen, grondstoffen en bouwmaterialen. Het 

leerde dat onder ‘first aid’ ook de levering van brandstof voor huishoudelijke doeleinden, 

bouwmateriaal, kleding, schoeisel en reparatiemateriaal werd verstaan.18 Vanuit geallieerd 

standpunt was het belangrijk dat de voedselindustrie bleef draaien; dat leidde tot 

vermindering van de vraag naar scheepsruimte. Het MG gaf inzicht in de nog bestaande 

capaciteit voor de verwerking. Over het algemeen was die in Nederland aanzienlijk groter 

dan voor de eigen behoefte nodig was, maar deze industrieën waren kwetsbaar voor 

vernieling.19 Kruls wees de SHAEF-missie er ook op dat vrijwel geen enkele industrie op 

binnenlandse grondstoffen kon draaien. Ook wees hij op de noodzaak van onderlinge 

leveranties tussen België, Frankrijk en Nederland. Import uit Duitsland moest wachten totdat 

duidelijk was welk beleid de geallieerden daar gingen voeren.20 

De voedselsituatie op het moment van bevrijding zou slecht zijn. De Sectie 

Economische Zaken drong bij de SHAEF-missie aan op levering van koffie, thee en tabak, van 

groot psychologisch belang voor de bevolking.21 Het MG stelde zich tot taak te voorkomen 

dat de situatie zou verslechteren en de rantsoenen zo snel mogelijk te verhogen. Een 

ambitieuze doelstelling, die erop neer kwam dat de geallieerde militairen ervoor hadden te 

zorgen dat zij voldoende voedsel aanvoerden en het MG het kon distribueren.22 De Civil 

Affairs-autoriteiten benaderden Nederland pas medio 1944 met het verzoek een raming op 

te stellen van ‘essential commodities for civil relief’ voor de eerste militaire periode van zes 

maanden. Omdat plannen ‘consistent with military operations and availability of shipping’ 

moesten zijn, kwamen er geen toezeggingen.23 Grote illusies mocht men zich dus niet 

maken. 

Het MG wilde worden geïnformeerd over de uitwerking van de plannen. Wanneer 

hielden de verantwoordelijkheid van de geallieerden op en begonnen die van het MG? Was 

het de bedoeling al voor de bevrijding hoeveelheid en soort goederen vast te stellen of 

geschiedde dat pas na onderzoek van de situatie? Werd het MG dan om advies gevraagd?24 

Het MG sprak met vertegenwoordigers van de Civil Affairs Division van SHAEF, maar harde 

gegevens bleven uit. Er kwamen slechts waarschuwende signalen. De militairen zouden de 

nodige supplies leveren, maar de eerste tijd moest daar niet teveel van worden verwacht; 

tijdens gevechten zou er een groot tekort aan vervoer zijn. Op de vraag welke hulp 
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Nederland dan wel zou krijgen, bleef SHAEF het antwoord schuldig. Het criterium was ‘the 

harm that will be done if not supplied’. Voorlopig betrof de hulp ‘initial supplies taken in by 

the troops’. Later zouden uit een pool voorraden worden betrokken. Daar werd in 

Washington nog op gestudeerd, mede aan de hand van door Nederland geleverde gegevens. 

Het ging dan steeds om een aanvulling op wat lokaal beschikbaar was.25 

SHAEF stelde zich op het standpunt goederen zo spoedig mogelijk over te dragen, zo 

mogelijk reeds in de haven van aankomst en betaling op het ogenblik van levering tegen een 

tevoren vastgestelde prijs. Eind juli 1944 informeerde SHAEF welk beleid het MG ging voeren 

ten aanzien van verkoopprijzen. Het MG stelde zich op het standpunt dat maximumprijzen 

en marges voor grossiers moesten worden gehandhaafd. De regering nam dat over en ging 

verschillen tussen kostprijs en verkoopprijs dragen.26 

Uitgangspunt voor het herstel van de elektriciteits-, gas- en watervoorziening en 

telecommunicatie was dat de legers niet langer dan zes weken in de meest noodzakelijke 

behoeften zouden voorzien. Daarna werd herstel een taak voor de civiele overheid.27 In deze 

plannen ging het om een zeer krap minimum. Het stond Nederland vrij een plan in te dienen 

voor het verschil van wat via SHAEF zou worden verkregen en wat Nederland zelf nodig 

achtte, maar het had geen zin aanvragen te doen, als die niet tevoren met SHAEF waren 

besproken. Het MG moest ervoor zorgen dat lokale bronnen ‘to the utmost’ werden 

aangeboord, voordat SHAEF kon worden gevraagd om aanvullingen te verschepen.28 

De SHAEF-missie stelde een rapport op over het voedsel dat in oktober 1944 in 

Nederland beschikbaar kon zijn, uitgaande van de productie van 1943 waarbij rekening was 

gehouden met 10% verlies door inundatie en 10% door onvoldoende bemesting. Gemiddeld 

genomen leek 1.800 calorieën per hoofd van de bevolking beschikbaar, maar als dit minder 

was zou dat op de hoofden van de stadsbevolking terecht komen; die had geen mogelijkheid 

zichzelf te voeden. Naar schatting kreeg de bevolking slechts 65% van wat zij normaal aan 

meelproducten en aardappels kreeg.29 

Bij aanvang van de bevrijding toonde souschef Posthumus Meyjes zich optimistisch 

over de aanvoer van hulpgoederen. Tot ver in het noorden van Frankrijk waren depots met 

eerste levensbehoeften ingericht.30 Een dag later temperde Van Blankenstein deze 

optimistische verwachtingen. Voorraden bevonden zich inderdaad in Amiens en getracht zou 

worden die met in België aangetroffen Nederlandse binnenvaartschepen verder te 

transporteren, maar al was België grotendeels zonder slag of stoot bevrijd, het 
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transportwezen maakte er een ontredderde indruk.31 Op veel militair vervoer mocht niet 

worden gerekend, zo leerde Van Blankenstein op 20 september 1944 bij een bezoek aan de 

Civil Affairs Division van SHAEF. Het MG zou zo spoedig mogelijk een pool van voertuigen 

moeten vormen en de ondergrondse moeten meedelen dat de voedselvoorziening daarvan 

zou afhangen. De ervaring in België en Frankrijk leerde dat nog vrij veel transport en 

brandstof kon worden gevonden. Voor Nederland zou deze verwachting echter niet 

uitkomen.32 

2. De aanvoer van Civil Affairs-goederen 

De geallieerde planning was erop gebaseerd dat voor een groot deel kon worden geput uit 

wat het land zelf voortbracht. Die verwachting kwam niet uit en evenmin de gedachte dat de 

situatie weinig anders zou zijn dan in België. Nederland zou onverwacht oorlogstoneel met 

hardnekkige gevechten worden, waardoor de plannen niet langer valide waren. Daarnaast 

kreeg men te maken met de gevolgen van de spoorwegstaking die de regering ten tijde van 

de luchtlandingen bij Arnhem had uitgeroepen. De aanvoer uit de surplusgebieden in het 

Noorden kwam daardoor goeddeels tot stilstand en voorraden raakten uitgeput nog voor de 

legers Nederland binnentrokken. De legers beschikten slechts over een voorraad rantsoenen 

voor noodgevallen. Dat systeem had bij de snelle opmars door Noord-Frankrijk en België, 

waar geen grote tekorten hadden bestaan, bevredigend gewerkt. Toen de opmars in 

Nederland tot staan kwam, bleek dit systeem onvoldoende te werken. Directe aanvoer in 

bulk per trein was nodig. De verantwoordelijkheden van de legers moesten beperkt blijven 

tot ‘emergency relief’ in de voorste linies. De verstrekking van voedsel in meer statische 

situaties moest overgaan op 21st Army Group, de SHAEF-missie en het MG 

First Canadian Army zag zich eind oktober 1944 geconfronteerd met het probleem 

om 1,6 miljoen Nederlanders voor langere tijd van voedsel te voorzien, in een gebied dat 

grote schade had opgelopen, waar de lokale voorraad was verbruikt en nauwelijks transport 

was. In een landbouwgebied als Zeeland was gedacht dat er hoogstens tekorten zouden zijn 

bij de verstrekking van vlees, vet en melk voor kinderen, maar op geïnundeerd Walcheren 

lag dat anders. Bij de opmars van 2nd Army naar Nijmegen waren alle middelen nodig voor 

militaire doeleinden en gold ‘nothing short of starvation would have justified the diversion of 

a single ton for civil needs’. Met een minimaal beroep op militaire middelen moest Civil 

Affairs proberen het leven in bevrijd gebied gaande te houden, totdat de situatie aan het 
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front stabiliseerde. Het gevolg van de prioriteit voor de militaire operaties was dat de lokale 

voorraden door gebrek aan aanvoer verder uitgeput raakten en de rantsoenen in november 

1944 een dieptepunt bereikten. Het plaatste Civil Affairs met de komst van de winter voor 

grote problemen.33 

Civil Affairs kende een eigen organisatie voor de aanvoer van goederen die niet bij de 

legers in gebruik waren. Alleen brandstof en geniemateriaal werd via militaire kanalen 

aangevoerd. De goederen moesten via de haven van Dieppe komen totdat eind november 

de van Antwerpen haven in gebruik kon worden genomen. Tot dan waren spoorwegen het 

voornaamste middel van aanvoer. In oktober 1944 kwamen er railheads in Helmond, Breda 

en Roosendaal. Voor de distributie was het bevrijde Zuiden opgedeeld in rayons en in elk 

rayon bevond zich een regeringsdepot dat onder regie van het MG werd bevoorraad en van 

waaruit grossiers en detailhandel werden bediend waar de bevolking met distributiebonnen 

terecht kon. Half december 1944 functioneerde dit systeem onder centrale leiding van de 

door het MG benoemde Algemene Commissaris voor de Voedselvoorziening, ir. A.H. 

Boerma. Hij was door de Duitse linies gekomen en Civil Affairs 21st Army Group 

verwelkomde zijn aanwijzing, omdat na twee eerdere voedselcommissarissen eindelijk 

iemand van statuur de leiding kreeg.34 Erg flexibel was het distributiesysteem niet. De 

geallieerden en ook het MG zagen het als overgecentraliseerd.35 

Zodra de Civil Affairs-officieren in bevrijd gebied arriveerden, bezagen zij hoeveel 

voedsel nog voorradig was en stelden zij een behoefte op.36 Behoeften moesten zijn 

onderkend door de Civil Affairs Supply Sections op de verschillende niveaus. De levering 

geschiedde vanuit een Civil Affairs-depot en de lading werd aan het MG ter distributie 

overgedragen.37 Dat proces en de administratieve afhandeling nam tijd. De afnemers 

betaalden tegen vooraf vastgestelde prijzen, die vastlagen in de Catalogue for Civil Affairs 

Stores Supplies. Ontvangsten werden gestort op de bankrekening van de Militair 

Commissaris. Het origineel van de reçu’s werd via de SHAEF-missie aan de Nederlandse 

regering ter betaling aangeboden.38 

Net als het MG was de SHAEF-missie zoekende geweest naar een goede invulling van 

zijn taak. De Civil Affairs Sectie van Brigadier Cazenove was op 18 september 1944 onder 

bevel geplaatst van 2nd Army,39 maar dat bood geen oplossing voor assistentie aan de 

Amerikaanse en Canadese legers. Pas op 15 december kreeg de SHAEF-missie meer 

verantwoordelijkheden. Dat was nadat het hoofd Major-General Edwards het voorstel had 
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gedaan om alle behoeftestellingen de missie te laten passeren om te voorkomen dat 21st 

Army Group van verschillende zijden werd benaderd. De SHEAF-missie beoordeelde daarna 

de behoeften aan voedsel, kleding, medische voorraden en landbouwbenodigdheden die het 

MG indiende.40 Dat had het voordeel dat er één centrale instantie kwam waarmee zaken kon 

worden gedaan, onafhankelijk van de zich steeds wijzigende vakgrenzen tussen de legers. De 

missie ging ook een buffer vormen tussen de legers en het MG.41 Geleidelijk wendden de 

legers zich steeds meer tot de SHAEF-missie en ook het MG deed dat als hulp van de legers 

nodig was. Daardoor kwam de SHAEF-missie wel eens tussen twee vuren te zitten, maar het 

doel was steeds alle partijen behulpzaam te zijn. 

3. De voedselsituatie in Noord-Brabant en Limburg 

Op 1 november 1944 had Brigadier L.F. Field, Assistant Chief Economics Branch Civil Affairs 

Division SHAEF, een rapport gereed over de ‘supply conditions’ in Nederland.42 Duidelijk was 

dat de bevrijding van het hele land nog geruime tijd kon uitblijven en dat maakte het 

probleem voedselhulp zonder twijfel het moeilijkste in heel Noord-West Europa, zo tekende 

Major-General F.F. Scowden, Chief Supply and Economics Branch Civil Affairs Division, aan. 

Nederland werd opgesplitst in vier gebieden om de algemene behoeften om te 

werken naar op de situatie toegespitste schattingen: het A-gebied ten zuiden van de Waal, 

het B-gebied ten westen van de IJssel, onverdeeld in een B1- en B2-gebied waarbij de lijn 

Hilversum-Utrecht-Tiel de scheiding vormde. Het C-gebied omvatte het Noorden en het 

gebied ten oosten van de IJssel. Het A-gebied, werd geacht grotendeels zelfvoorzienend te 

zijn, behalve voor zout, suiker, kindervoeding en zeep en er zou een surplus zijn aan rogge en 

aardappelen. De praktijk was anders. De rantsoenen hadden in de achterliggende periode 

die van Frankrijk en België zelfs niet benaderd en het transport van lokale overschotten werd 

ernstig gehinderd. Er waren zoveel bruggen gesprongen dat niet langer op transport per 

spoor en over water kon worden vertrouwd.43 

De geallieerden sloegen slechts bruggen voor het wegverkeer, waardoor dat de enige 

mogelijkheid tot transport vormde. Pas daarna kwamen spoorlijnen in de opmarsrichting van 

de legers aan de beurt. Het kostte moeite de militairen bewust te maken van het belang van 

vervoer over water en de betekenis van het kanalensysteem. Geleidelijk drong dat door en 

kwam er meer medewerking voor het herstel van vaarwegen, maar het verloop van de 

krijgsverrichtingen maakte iedere voorspelling over opening speculatief. 
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Binnenvaartschepen waren er in ruime mate, deels gezonken, maar die vielen spoedig te 

lichten. De medewerking die het MG daarvoor van civiele instanties kreeg, kwalificeerde het 

als voortreffelijk. Als negatief werd de apathie van de bevolking ervaren, maar dat hing nauw 

samen met het gebrek aan voeding. 

Civil Affairs-detachementen konden een beroep doen op wegtransport van de 

legerkorpsen, maar militaire operaties genoten voorrang. De legerkorpsen wilden wel 

helpen, maar het uitlenen van vrachtwagens vonden commandanten bezwaarlijk. De steun 

beperkte zich tot het vervoer van vluchtelingen en pas in nijpende gevallen voedsel. De Civil 

Affairs-detachementen trachtten met hulp van de MCn het nog aanwezige 

transportmaterieel bij de voedselvoorziening in te schakelen. Civil Affairs stelde brandstof 

ter beschikking. De coördinatie werd bemoeilijkt doordat vakgrenzen herhaaldelijk 

wijzigden, waardoor de opgebouwde relatie plotseling werd verbroken en opnieuw moest 

worden begonnen. Ook de opvattingen van de eenheden liepen uiteen, met als gevolg dat 

het MG soms van het kastje naar de muur werd gestuurd en aanvragen naar een hoger 

niveau moesten worden getild.44 

Na de Duitse terugtocht was er zo weinig transportmaterieel achtergebleven dat het 

MG het niet zonder militair transport kon stellen. Wat was achtergelaten, had de OD 

meestal al in het wilde weg gevorderd. In Zuid-Limburg waren 400 vrachtauto’s aangetroffen 

in de regio Eindhoven slechts 76. Vergeleken met de 5.000 vrachtwagens die voor de oorlog 

in Noord-Brabant reden, was dat volstrekt ontoereikend. Als eerste maatregel om uit de 

chaos te komen werd herregistratie van voertuigen bevolen. Het MG verhuurde deze daarna 

aan bonafide vrachtrijders. Het materieel verkeerde zonder uitzondering in slechte staat. 

Aan accu’s en banden bestond een groot gebrek en die konden de legers slechts in geringe 

hoeveelheden verstrekken. Feit was dat de distributie maar voor de helft met Nederlands 

transport kon worden uitgevoerd. Zolang niet meer voertuigen arriveerden, viel moeilijk een 

hoger rantsoen te distribueren.45 

Eisenhower erkende in november 1944 dat het MG onvoldoende middelen had om 

de distributie behoorlijk uit te voeren. Het was echter aan Londen om te beslissen welke 

hulp 21st Army Group zou moeten bieden.46 Alle inspanningen van de legers om voedsel aan 

te voeren, zouden zonder resultaat blijven als het niet viel te distribueren, zo liet Kruls het 

Hoofd van de SHAEF-missie, weten. Hij had 400 vrachtwagens extra nodig, waarvan honderd 

direct.47 Kruls stelde ook een aide memoire voor Field Marshal Montgomery op om op de 



168 

 

problemen te wijzen. Kruls verwachtte dat het rantsoen tot 800 calorieën zou terugvallen als 

er niet meer transport kwam. Anders viel te verwachten dat de onrust die zich al begon te 

manifesteren, zou resulteren in stakingen en nog meer ondervoeding.48 Het resultaat was 

dat 21st Army Group op 22 november 460 vrachtwagens aan het MG ter beschikking 

stelde.49 Dat die er binnen een week kwamen, was een teken dat de problemen de militairen 

niet onverschillig lieten. 

Ook de organisatie van het transport was onbevredigend geregeld. De vroegere 

centrale sturing van de verkeersstromen door het ministerie van Waterstaat ontbrak.50 De 

SHAEF-missie wilde de centrale leiding herstellen en deed al pogingen de coördinatie over te 

nemen.51 Alle voedsel waarom was gevraagd was het land binnen gebracht, maar militaire 

en civiele instanties werkten teveel langs elkaar heen. Eén organisatie moest alle transport 

controleren. Het MG zette hiervoor het Centraal Transport Bureau op. Majoor S. Aninga ging 

optreden als coördinator van de Advance Party van het MG in Eindhoven en kreeg 

beslissingsbevoegd.52 

Om tot een economischer gebruik van middelen te komen, stelde SHAEF alle militaire 

transporteenheden onder operationele controle van 21st Army Group. Ook het bevel over 

de transportcolonne die het MG ten dienste stond, kwam ‘to help out in the critical 

situation’ in handen van het Royal Army Service Corps. Dat ging ook voor de opleiding van 

nieuw te vormen en uit te rusten transportcompagnieën zorgen.53 Er arriveerden banden 

waardoor meer transport op de weg kon komen.54 De behoefte aan voertuigen bleef echter 

‘increasingly urgent’. Om in de minimale behoefte te voorzien meende de SHAEF-missie dat 

met spoed 2.000 drietonners nodig waren: ‘may early steps please be taken to provide 

these’.55 De missie schatte alvast dat voor het Noorden en Oosten niet minder dan 3.000 

vrachtwagens nodig waren. Ook de Civil Affairs Division van SHAEF zag de behoefte als 

‘immediate’. De operatiedivisie (G-3 Division) die moest beslissen, oordeelde echter dat de 

organisatie van het MG ‘was considered too lavish’.56 

Kruls wees premier Gerbrandy op de moeilijkheden.57 Gerbrandy had aangekondigd 

dat als SHAEF afwijzend beschikte, hij de eis persoonlijk aan Eisenhower wilde overbrengen. 

Kruls kreeg echter toegang tot SHAEF Chief of Staff Bedell Smith.58 Had Kruls begrepen dat 

5.150 vrachtwagens waren toegezegd, SHAEF bleek andere cijfers te hanteren. Het ‘auto-

vraagstuk’ was Kruls al niet helder en hij was ervan overtuigd dat het SHAEF evenmin 

duidelijk was. Er moest klaarheid komen en het tempo van aflevering was langzamer dan 
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verwacht. Kruls liet een memorandum achter waarin de behoefte nogmaals was 

gespecificeerd.59 Veel klaarheid kwam er echter niet. Kruls vestigde zijn hoop op Major-

General J.G.W. Clark, het nieuwe hoofd van de SHAEF-missie. Drie maanden lang was de 

urgentie benadrukt en Kruls zag het als ‘failing duty’ als hij er niet op wees dat het MG zijn 

taak niet kon vervullen. Clark zei de problemen te begrijpen, maar tekorten aan 

vervoermiddelen waren algemeen. Het wachten was op de overdracht van buitgemaakte 

Duitse voertuigen.60 

4. ‘Hongerstaking’ in Eindhoven en kritiek op het MG 

De mensen waren blij met het vertrek van de Duitsers. Voor het moment leek ontbering 

minder te tellen, al was de voedselvoorziening slechter dan tijdens de bezetting. De 

verstrekking van vet was al dadelijk een eerste prioriteit, maar de omvang van het tekort viel 

niet precies te bepalen totdat de militaire operaties waren voltooid en een overzicht van de 

veestapel kon worden gemaakt.61 De omvang van de zwarte markt gaf geen reden tot 

ongerustheid, zolang er een gebrek aan te verhandelen goederen was. Het was eerder een 

vrije markt waar lokaal overschotten werden verhandeld, in de ene plaats meer dan in de 

andere. In boter was er enige handel, maar in vlees en meel nauwelijks en evenmin in 

aardappelen omdat er geen vervoer voor was. Zeep was op de meest plaatsen niet 

verkrijgbaar en dat gold ook kleding en ondergoed. Alleen zakenlieden en boeren konden 

zich de hoge prijzen veroorloven en er drie tot vier maal de officiële prijs voor betalen.62 In 

de winkels was vrijwel niets te krijgen, met uitzondering van cosmetica, theesurrogaat en 

poetsmiddelen. De enige echte bedrijvigheid was de verkoop van vlaggen. De kinderen 

zagen er allen even mager uit en voor hun leeftijd drie jaar jonger, gingen slecht gekleed, 

maar liepen nog net niet in lompen. Het verschil met Brussel was groot, daar was meer 

welvaart en meer voorraad, maar alleen in Nederland leken de prijzen op de vooroorlogse.63 

De werkgeversorganisatie ‘Indische kring’ zond Kruls een telegram over de slechte 

voedselpositie. A.J. Gelderblom en A. Voorwinde lieten premier Gerbrandy als 

afgevaardigden van de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland weten dat directe 

aanvoer van suiker, zout, oliën en vetten, zeep en kindervoedsel was geboden. Met de 

winter in aantocht moest de kleding dringend worden aangevuld; 40% van de kinderen 

beschikte niet meer over ondergoed. Gerbrandy wees erop dat de geallieerden de 

verantwoordelijkheid voor de voorziening van de bevolking op zich hadden genomen en de 
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regering machteloos stond. Eisen konden aan SHAEF niet worden gesteld. Hij had er al bij 

Churchill op aangedrongen om voedsel uit Frankrijk aan te voeren, maar SHAEF achtte 

vrijwel alle transport voor militaire doeleinden nodig.64 Voor verbetering was het wachten 

op de opening van de haven van Antwerpen.65 

Kruls vroeg Brigadier Cazenove te regelen dat het MG luchtvrachtcapaciteit kreeg om 

twee tot drie weken lang voedsel naar Brussel of Eindhoven te vliegen. Het Ministry of Food 

was daartoe bereid, mits SHAEF daarmee instemde en het geleverde aanvulde.66 De SHAEF-

missie wilde eerst weten of SHAEF erover was geïnformeerd. Die bleek niet op de hoogte. De 

Nederlanders kregen te horen dat zoiets alleen kon worden geregeld na een formele 

aanvraag van Kruls; zonder instemming van SHAEF kon geen voedsel worden geleverd.67 Het 

MG liet Cazenove weten dat een ‘urgent call’ uit Eindhoven was ontvangen. Artsen hadden 

erop gewezen dat het onmogelijk was arbeiders aan het werk te zetten en onrust dreigde. 

Werd niet meer gewerkt, dan zou men in een vicieuze cirkel geraken. Directe actie was 

nodig, ook vanuit psychologisch oogpunt, om vet, eierpoeder, biscuits, suiker en 

gecondenseerde melk te krijgen.68 Kruls kreeg de indruk dat zijn actie effect had, zo liet hij 

Van Lidth weten. Deze had zelf een ‘aangenaam gesprek’ met Montgomery waarin hij pleitte 

voor de onmiddellijke aanvoer van vet. ‘Misschien haalt het wel uit, maar “the fighting”gaat 

bij hem boven alles.’69 

De Eindhovense Fabrikantenkring riep wegens de catastrofale voedselvoorziening de 

ook hulp van de Koningin in. Sinds de bevrijding was het rantsoen van 1.600 tot 600 

calorieën gedaald, de zuigelingensterfte nam onrustbarend toe en de bevolking was 

radeloos.70 A.C.J. Leijsen, secretaris van de Raad van Overleg der Plaatselijke 

Werknemerscentrale, had Kruls erop geattendeerd dat arbeiders ’s ochtends alleen enkele 

sneden brood konden nuttigen en bij gebrek aan gas geen warm drinken kregen en de dag 

op brood moesten zien door te komen, wat ten koste van de gezinnen ging omdat de 

werkgevers geen warme maaltijd konden verstrekken. Kruls liet Leijsen weten dat de 

rantsoenen weldra zouden worden verhoogd om binnen korte tijd weer op het peil van voor 

de bevrijding te zijn.71 

Het rantsoen bedroeg begin november 1944 900 calorieën en als geen maatregelen 

werden getroffen, moest in heel bevrijd gebied het rantsoen worden verminderd. De order 

was gegeven evacués 2.700 calorieën te verstrekken, er waren intussen 60.000. Als de 

rantsoenen daarvoor beschikbaar kwamen, was het beter dat de 1.2 miljoen mensen in 
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bevrijd gebied daarvan 100 calorieën kregen. Dat leek niet veel, maar was 10% van wat zij op 

dat moment kregen. Je kon beter evacué zijn dan bewoner van Eindhoven. Er was geen 

groente en melk arriveerde bijna niet meer. Tegelijkertijd werden voorraden aangelegd voor 

het nog te bevrijden Westen, dat was goed nieuws, maar het was dringend benodigd in 

bevrijd gebied. De SHAEF-missie stelde het probleem bij 2nd Army aan de orde.72 De 

ministerraad vormde een commissie om per vliegtuig voedsel in Eindhoven te krijgen.73 

De SHAEF-missie bevestigde dat op 10 november 1944 twee Dakota’s beschikbaar 

waren voor vluchten naar Eindhoven. SHAEF stond de inzet van twee KLM-Dakota’s en een 

coaster voor Vlissingen toe.74 Minister van Scheepvaart en Visserij J.M. de Booy toonde zich 

ingenomen met de inzet van de Dakota’s, maar drong aan op een alomvattende regeling om 

met eigen schepen hulp voor Nederlandse rekening te sturen in plaats van te improviseren.75 

De regering was bereid 300 ton voedsel uit eigen voorraden te verschepen; First Canadian 

Army drong erop aan in dat geval vet, kindervoeding en melk te zenden en hoopte op 

spoedige actie om er de psychologische vruchten van te kunnen plukken.76 SHAEF was 

echter niet van plan de mijnenveegoperaties in de Schelde aan te passen om Vlissingen 

beter bereikbaar te maken.77 Van de inzet van KLM-vliegtuigen kwam evenmin iets terecht, 

ook al waren bemanningen daarvoor gemilitariseerd. De Amerikaanse regering stemde in 

met het gebruik van de met hun financiële hulp verkregen toestellen, maar het Britse Air 

Ministry maakte bezwaar om de vliegtuigen, die de dienst naar Lissabon onderhielden, voor 

nationale doeleinden in te zetten. De moeilijkheid kon ook door interventie van minister van 

Waterstaat Albarda niet worden opgelost.78 

De aanvoer door de lucht, die op 15 november met twee militaire Dakota’s een 

aanvang nam, bleef gering.79 De hoop was gevestigd op de betere vervoersmogelijkheden 

per coaster.80 Op 20 november vertrok de Amstelstroom naar Terneuzen. De lading ging per 

binnenvaartschip naar Goes en de reuzel naar België om er margarine van te maken. In 

Vlissingen en Middelburg was de voedselsituatie echter betrekkelijk goed, nadat Civil Affairs 

Duitse voorraden had vrijgegeven. Volgende ladingen werden voor het hele bevrijde gebied 

bestemd en bestonden uit koffie, melkpoeder, margarine, eierpoeder, vet, zeep, cacao, thee, 

vleesextract, schoenen, tabak en dekens. De totale hoeveelheid was met 739 ton echter 

bescheiden.81 ‘One small coaster manned by a Dutch crew with a few hundred tons of 

special supplies provided by the Dutch Government landed at a Dutch port pays a dividend 

in good-will’, zo karakteriseerde de SHAEF-missie de operatie.82 
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Begin december 1944 drong minister van Financiën J. van den Broek erop aan om de 

Amstelstroom opnieuw naar Terneuzen te zenden met een lading vet. De legers beschikten 

daar niet meer over. Verder wilde hij alleen zaken aanvoeren die niet in mindering zouden 

worden gebracht op de Civil Affairs-aanvoer. Hij dacht aan babyvoedsel en fietsbanden.83 

21st Army Group, waarvoor de coasters voeren, meende dat er geen behoefte was aan extra 

aanvoer naar Walcheren. De bevolking kreeg er 1.600 calorieën verstrekt, evenveel als in 

België. Het zag geen grond meer coasters te onttrekken aan ‘services which are essential to 

the war interests’.84 

Brigadier Cazenove was teleurgesteld dat na alle inspanningen van 2nd Army 

Algemeen Voedselcommissaris Boerma er niet in was geslaagd het rantsoen in Eindhoven op 

1.200 calorieën te brengen. Deze verweerde zich dat eerst voorraden bij de tussenhandel 

moesten worden opgebouwd en als het rantsoen werd verhoogd, zou het 

transportprobleem nog acuter worden. Het op 1.600 calorieën brengen kon niet zonder de 

hulp van de legers.85 Boerma had opgedragen zoveel voorraad vrij te geven dat het rantsoen 

op 1.600 calorieën uitkwam, met een zichtbare hoeveelheid vet.86 

De rantsoenen kenden voor de tweede helft van november nog tekorten, maar Civil 

Affairs probeerde langs tal van wegen daarin te voorzien. Het MG wist met hulp van de 

legers uit België 1.300 ton suiker aan te voeren en het kocht 1.200 stuks vee in Luxemburg.87 

2nd Army leverde 20 ton biscuits voor de 60.000 kinderen in Eindhoven af. Dat was het 

resultaat van een verzoek van MC Verhoeff als alternatief voor het rantsoen beschuit dat 

voorheen was ontvangen.88 2nd Army voerde intussen behoorlijke hoeveelheden vet, vlees, 

gecondenseerde melk, suiker en peulvruchten aan. De situatie kwam onder controle en het 

MG maakte samen met de geallieerden de balans op van wat lokaal beschikbaar was om de 

afgesproken ‘target’ van 1.600 calorieën te halen. Het ontbrekende saldo leverde 2nd Army. 

Tekorten waren niet het gevolg van lacunes in de Britse aanvoer, doch van het gebrek aan 

transport, waardoor productie van Nederlandse bodem niet tijdig ter plaatse kwam. Als de 

BS voertuigen nodig had, moest zij bij de geallieerden aankloppen; eerst moest de bevolking 

worden gevoed. Meer aanvoer per vliegtuig baatte niet, want iedere ton door de lucht trok 

2nd Army van het door haar te leveren saldo af. Er was geen reden ontevreden te zijn over 

de Britse prestaties. Evacués kregen een volledig legerrantsoen van 2.700 calorieën en 

iedere ruzie die de regering in Londen maakte, bracht dat in gevaar. ‘M.i. moet dan ook het 

bovenstaande telegrafisch nog eens onder haar aandacht worden gebracht met het zeer 
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dringende verzoek, in godsnaam geen verdere ondoordachte stappen te doen of 

ongemotiveerde klachten in te dienen,’ zo liet Posthumus Meyjes Kruls weten.89 

Aan Nederlandse zijde verliep de distributie nog stroef. Civil Affairs meende dat de 

controle op provinciaal niveau verbetering hoefde. Aan de andere kant leken de geallieerden 

wel eens te denken dat binnen twee dagen na aankomst de goederen bij de consument 

konden zijn. Wilde men zwarte handel voorkomen dan moesten winkels via bestaande 

kanalen worden bevoorraad om de distributiebonnen te kunnen honoreren en dat nam tijd. 

Als de aanvoer ten koste ging van die naar het front leidde dat tot geallieerd ongeduld en 

het ergerde zowel het MG als Civil Affairs dat Radio Oranje zoveel aandacht besteedde aan 

aanvoer door de lucht, terwijl de legers tegelijkertijd langs andere weg zoveel meer 

aanvoerden.90 

Ondanks de geleidelijke verbetering culmineerde de onvrede in Eindhoven in een 

‘hongeroproer’. Het uitblijven van verbetering leidde volgens de directie van Philips tot 

onrust. Het MG bracht een bezoek aan de fabriek. Het bleek dat de bevolking na berichten 

over aanvoer, voorraadvorming en gebrek aan transport in de veronderstelling verkeerde 

dat de zaken niet goed waren geregeld. Er werd een betoging voorbereid die op een 

proteststaking moest uitlopen. De directie zag geen kans de gemoederen te bedaren en 

vroeg de achterstand in het vetrantsoen in te halen. 2nd Army had echter vet naar Limburg 

moeten dirigeren, omdat daar geen Amerikaanse aanvoer was geweest.91 Na overleg met 

Kruls werd een betoging niet verboden. Het MG ontving een delegatie en deelde mee dat 

verbetering zou komen door die dag te publiceren maatregelen voor de verstrekking van vet. 

Majoor Aninga, het hoofd van de MG-missie in Eindhoven, deed echter in een poging om de 

gemoederen tot bedaren te brengen - na overleg met de leiding van de voedselvoorziening - 

een toezegging die verder ging en gaf opdracht tevens suiker en vlees uit te geven en aan 

kinderen chocolade en gecondenseerde melk.92 

Hoofd Sectie Economische Zaken Van Blankenstein meende dat niemand in 

Eindhoven de demonstratie serieus opvatte. Het was beperkt tot Philipspersoneel. Er was 

geen sprake van spanning die zich tegen het MG zou ontladen. Van Blankenstein zag de actie 

van Aninga als ‘ongemeen gevaarlijk’, al erkende hij dat iets extra’s moest worden gedaan.93 

Het leek hem beter voedsel niet langer in de steden op te slaan om de bevolking geen 

aanleiding te geven druk uit te oefenen dat te distribueren; het was mede bedoeld voor de 

omliggende plaatsen. Ook dreigde een revolte onder de boeren. Die verkeerden in de 
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veronderstelling dat met de bevrijding aan alle voorschriften een einde was gekomen en 

waren daarin teleurgesteld.94 

De onvrede bleef beperkt tot een demonstratie op 21 november. De Duitse radio 

maakte er melding van, maar subversieve activiteit zou daar volgens de Civil Security Liaison 

Mission Holland niet aan ten grondslag hebben gelegen; wel de wetenschap dat er 

voedselvoorraden waren, die niet werden gedistribueerd.95 Koningin Wilhelmina greep de 

staking aan om Colonel Drexel Biddle, Hoofd European Allied Contact Section bij SHAEF, erop 

te wijzen dat het een symptoom was van de alom onbevredigende situatie en rantsoenen 

die lager waren dan onder de bezetting. Zij verwees naar de verzekering van president 

Roosevelt dat al het mogelijke zou worden gedaan de noden te verlichten.96 De SHAEF-

missie kreeg van Eisenhower de opdracht de regering te informeren dat tekorten vooral 

waren veroorzaakt door onmacht van het MG om het aangevoerde te distribueren.97 Kruls 

had zelf de regering al laten weten dat de situatie niet zozeer het gevolg was van gebrek aan 

geallieerde voorraden, maar het ontbreken van transport. Hoewel de situatie ernstig was, 

ontraadde Kruls interventie op regeringsniveau. De militairen hadden het nodige gedaan.98 

Kruls stelde Cazenove voor aan Drexel Biddle te rapporteren dat in de periode van 26 

november tot 9 december 1944 aan volwassenen gemiddeld 1.300 calorieën zou worden 

verstrekt en 1.600 aan kinderen. Later in december zou dat uitkomen op 1.600 calorieën 

voor volwassenen en 1.800 voor kinderen. Voorzichtigheid met cijfers was echter geboden. 

Opgaven van civiele instanties, de SHAEF-missie en de MG-organen verschilden nog wel 

eens.99 Als transport en weer niet tegenzaten, kon de uitgifte van 1.600 calorieën slagen. De 

distributie zou ook verbeteren wanneer met de nieuw aangemaakte bonkaarten kon worden 

gewerkt. De vetvoorziening verliep al beter.100 

De SHAEF-missie toonde zich teleurgesteld dat het MG geen aandacht besteedde aan 

de inspanningen van de legers om voedsel aan te voeren. Cazenove vroeg Kruls er 

persoonlijk aandacht aan te schenken, want er werd een unfair beeld gepresenteerd. 

Souschef De Boer was een aantekening van 2nd Army overhandigd om de bevolking duidelijk 

te maken welke inspanningen dit leger zich had getroost. Er was niets mee gebeurd, terwijl 

juist De Boer te kennen had gegeven daar in de pers aandacht aan te willen besteden. Er 

waren alleen maar negatieve artikelen verschenen over de ‘staking’ bij Philips. Het was niet 

de wens van de legers om te benadrukken wat zij voor de bevolking deden - ze hadden meer 

willen doen als de omstandigheden dat hadden toegelaten - het bleef een feit dat in de 
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laatste twee weken van november aanzienlijke hoeveelheden naar Eindhoven waren 

gedirigeerd. De reden dat de bevolking die nog niet kreeg, lag aan de distributie en die was 

in handen van de Nederlanders.101 

In december 1944 gingen Edwards, Cazenove, Brigadier Field van SHAEF en Brigadier 

Robbins van 21st Army Group met Kruls nog eens na of de problemen het gevolg waren van 

tekortkomingen aan Britse zijde. De gevoelens bleven dat zowel publiek als Nederlandse 

regering niet voldoende zicht had op de inspanningen van de legers. Ministers hadden geen 

begrip voor de situatie of ontkenden de moeilijkheden. Voorraden hadden in een periode 

van capaciteitstekorten via Frankrijk moeten worden aangevoerd en er hadden voor het 

Westen voorraden moeten worden opgebouwd. Kruls erkende dat bij de civiele organen 

desorganisatie was opgetreden en behoeften niet altijd op de juiste wijze waren gesteld. Hij 

geloofde dat de zaken nu in de hand waren. Robbins zei alle begrip voor de problemen van 

het MG te hebben en zoveel mogelijk hulp te willen bieden. Een eerste stap was de Staf MG 

in Nederland te vestigen. Kruls was het daar graag mee eens; mits die in zijn geheel naar 

Nederland kon verhuizen; hij achtte zijn staf te klein om te worden opgesplitst. In Breda en 

Tilburg waren geen mogelijkheden. Eindhoven was beter dan Brussel, maar hoe in deze ‘RAF 

town’ kantoorruimte te vinden? 

Een vraag was ook of centralisatie van de voedselvoorziening door bijkomende 

bureaucratie niet verantwoordelijk was voor de vertraging in de distributie. Major James H. 

Tinley van de Resources Branch van de SHAEF-missie verklaarde de tekorten gedurende de 

eerste twee maanden na de bevrijding uit het gebrek aan voorraad bij de groot- en 

kleinhandel en de tijd die het kostte die keten te bevoorraden. Er was in de eerste weken 

inderdaad te weinig aanvoer geweest en men had te maken met slecht weer. Ook telde het 

Zuiden geen 1.6 miljoen, maar 1.9 miljoen inwoners.102 Het MG trok de conclusie dat noch 

bij het publiek, noch bij de regering genoeg belangstelling was gekweekt voor wat de legers 

hadden gedaan en betere voorlichting gewenst was. Te vaak was gesproken van tekorten, 

zonder dat concrete aanvragen waren ingediend. Aan de andere kant waren nog wel eens 

aanvragen om een futiliteit ter zijde gelegd. Gewenst was meer dan voorheen het contact 

tussen geallieerden en civiele instanties in handen van het MG te laten; overdreven 

centralisatie was uit den boze.103 

Een bijkomend probleem was ‘grijze melk’, die de boer rechtstreeks aan particulieren 

en militairen verkocht. De melkopbrengst klopte niet met het aantal koeien. De SHAEF-
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missie wilde weten welke stappen waren gezet om zeker te stellen dat boeren hun melk bij 

de fabrieken afleverden.104 Boeren bleken inderdaad aanzienlijke hoeveelheden graan en 

melk niet te leveren. Dat verdween in de zwarte handel. De Crisis Controle Dienst, een door 

de Duitsers opgezette dienst voor controle op het illegaal verzamelen en verkopen van 

voedsel, was echter door Londense bepalingen bevoegdheden om op te treden 

ontnomen.105 

De Civil Affairs-detachmenten deden nader onderzoek. Weliswaar was de omvang 

van de veestapel afgenomen met 25% afgenomen, maar er werd maar 40–50% van de 

productie bij de zuivelfabrieken afgeleverd. Vele redenen werden aangevoerd: gebrek aan 

veevoer, het jaargetijde, de uitbraak van mond en klauwzeer en onvoldoende aandacht voor 

het vee in gevechtsperiodes. Belangrijker leek het gebrek aan toezicht en het illegaal 

bereiden van boter. Op verschillende manieren probeerden de detachementen er de vinger 

achter te krijgen door elke ochtend een officier te sturen om het melken te observeren en 

dan te zien hoeveel er bij de fabriek was afgeleverd. Elders hielden zij met behulp van de 

politie huiszoeking en werd getracht het verwaarloosde controlesysteem nieuw leven in te 

blazen. Veel resultaat had het niet; niettemin was de hoop door de boeren enige schrik aan 

te jagen tot verbetering te komen.106 In maart 1945 waren de melkleveranties nog steeds 

slechts de helft van wat gewenst was. Het was een factor die bijdroeg aan de kindersterfte. 

Kruls kondigde gevangenisstraf en boetes aan voor boeren die productie achterhielden en 

voor mensen die dat op de zwarte markt kochten.107 

5. Tekorten in Zuid-Limburg 

In Zuid-Limburg was het aanbod van voedsel nog slechter dan in Eindhoven. Als 

geïndustrialiseerd gebied was het afhankelijk van voedsel uit het nog bezette noordelijke 

deel van de provincie. In Maastricht dreigde de voedselsituatie eind september 1944 al 

kritiek te worden. Het meest directe probleem was het voeden van de evacués uit Heerlen, 

Kerkrade en Valkenburg, hun aantal was tot 35.000 aangezwollen. Lokale voorraden 

maakten het niet mogelijk de calorische waarde van het voedsel, dat tussen de 1.400 en 

1.600 lag, op dat niveau te houden.108 Liaisonofficier Drost stelde er een rapport over op. 

Veel mensen waren ondervoed, iets extra’s doen voor de kinderen was onmogelijk en 

mijnwerkers moesten het met hetzelfde karige rantsoenen doen. Er was nog voor twee 

maanden graan, voor ten hoogste vier weken aardappelen en alleen voor kinderen was er 
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een kwart liter melk per dag. Kindervoeding zou weldra zijn uitgeput. Boter en margarine 

waren nog voor twee weken voorradig. Aan vlees kon slechts één week per maand niet meer 

dan honderd gram worden verstrekt; verhoging van het vleesrantsoen ging ten koste van de 

melkproductie. Omdat met de aanvoer uit de Civil Affairs-depots veertien dagen waren 

gemoeid, was dringend actie nodig. Drost stelde alvast een behoefte voor de eerstvolgende 

vier weken op.109 Gegevens kwamen van de Rayonleider Maastricht van de Provinciale 

Voedselcommissaris, W.H.M. Niesten (die Drost met een kwart had opgehoogd).110 PMC 

Vullinghs had Posthumus Meyjes toen al laten weten dat de toestand in Limburg kritiek was 

en iets moest worden gedaan om in de mijnen door te kunnen werken.111 Gedurende de 

bezetting had de bevolking 1.652 calorieën per dag gekregen, maar eind oktober lag dat op 

slechts 986 en er waren geen extra’s voor zware arbeid.112 

Major Tinley van de Resources Section van de SHAEF-missie bezocht Maastricht en 

Heerlen. Ook zijn conclusie was dat de situatie voor de 410.000 inwoners ‘most serious’ was 

en verder zou verslechteren. Zuid-Limburg zou weldra geheel op ‘outside shipments’ zijn 

aangewezen en drastische maatregelen waren geboden om onrust en honger te voorkomen. 

Vooral onder mijnwerkers heerste onrust en talloze geruchten deden de ronde: de 

rantsoenen in Brabant waren aanzienlijk hoger en aardappelen in Aken die voor de Duitse 

bevolking gereserveerd bleven. Het verhaal werd bij 19th Corps 1st U.S. Army, geverifieerd. 

Het bleek dat voorraden in Aken te verwaarlozen waren. De aanvoer van aardappelen uit 

Weert was stuk gelopen op het gebrek aan transport en boeren die niet bereid waren te 

verkopen. De lokale voedselautoriteiten werkten goed, al kon de coördinatie verbeterd 

zolang sommige gemeenten beter werden bediend dan andere, een gevolg van het feit dat 

de Provinciale Voedselcommissaris en zijn staf zich in bezet gebied bevonden. Centraal 

toezicht ontbrak, maar het MG werkte aan verbetering. Een ‘agricultural specialist’ die een 

overzicht kon maken van wat lokaal aanwezig was, was inmiddels aan 9th U.S. Army 

toegevoegd. Dat trof voorbereidingen om voedsel aan te voeren.113 

Tinley maakte ook op verzoek van 12th Army Group, waaronder 9th U.S. Army 

ressorteerde, een analyse. Als Eindhoven door de lucht werd bevoorraad, was dat ook voor 

Zuid-Limburg gerechtvaardigd, zolang het geïsoleerd bleef van de rest van het land. De 

aanvoer door 1st U.S. Army had tot 14 oktober 1944 slechts 16 ton bedragen. Nadat 9th U.S. 

Army de verantwoordelijkheid had overgenomen was er tot 21 oktober geen aanvoer 

geweest en daarna slechts mondjesmaat. Pas tussen na 12 november was per truck 286 ton 
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onderweg en werd dagelijks 891 ton per trein aangevoerd. Tinley deed de aanbeveling 

aanvoer uit Zeeuws-Vlaanderen en Brabant op gang te brengen en een 

coördinatiemechanisme in te stellen om te zorgen dat Zuid-Limburg niet bij de andere delen 

van het land uit de pas liep.114 

Later in november voerde 9th U.S. Army redelijke hoeveelheden biscuits, hutspot, 

vlees in blik, makreel, margarine, bonen, bloem, koffie en zout aan, maar het rantsoen was 

door een tekort aan aardappelen niet meer dan 1.386 calorieën. Lokale reserves waren 

uitgeput. Major Gould, Supply Officer van 9th U.S. Army was echter vol vertrouwen dat hij 

tekorten op tijd kon aanvullen; slaagde hij daar niet in, dan zou het rantsoen terugvallen tot 

700 calorieën. De aanvoer van vet was nog steeds gering, maar op drie plaatsen werd naar 

Duitsland weggevoerd vee over de grens gebracht en geslacht en ook uit Luxemburg waren 

koeien aangevoerd.115 

De aankomst van 117 treinwagons met Civil Affairs-goederen in Maastricht op 29 

december 1944 bracht hoop op verbetering.116 De vooruitzichten voor de vetaanvoer bleven 

echter slecht. Op de Atlantische Oceaan was juist een schip met vet getorpedeerd. Ook 

Fransen en Belgen schreeuwden luidkeels om meer vet. SHAEF gaf te kennen dat Nederland 

de eigen productie moest opvoeren, maar dat was op korte termijn in de winter 

onmogelijk.117 

Ondanks voorzichtige verbetering leefde Zuid-Limburg ‘on a hand to mouth basis’. 

Het aangevoerde voedsel was nog dezelfde distributieperiode weer op, met als gevolg dat 

als vertraging in de aanvoer ontstond, het aangekondigde rantsoen niet kon worden 

versterkt.118 Verbetering kon komen als er regelmatig transport kwam voor de aardappelen 

die er in Zeeuws-Vlaanderen in overvloed waren.119 Aardappelen waren een gemakkelijke 

manier om de rantsoenen aan te vullen en de Nederlandse magen waren daaraan gewend. 

Eerder hadden Britse militairen dat per truck gedaan en tweemaal had een trein gereden, 

maar na 2 december was er geen aanvoer meer geweest.120 De reden was dat de 

Quartermaster Movements van 21st Army Group ‘very much dissatisfied’ was met de manier 

waarop dat was gegaan. Het Zeeuwse ‘Bureau Export Aardappelen’ had geweigerd de 

wagons van militaire labels te voorzien en er waren problemen geweest met het beladen 

van treinen op zondag (wat het MG ontkende).121 Nadat hoofd Sectie Economische Zaken, 

Van Drimmelen, ter plekke had uitgelegd hoe belangrijk aardappelen voor het mijngebied 
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waren, vertrok op 8 januari 1945 weer een trein met aardappelen, wortelen en uien.122 

Daarna kwam er een meer structurele regeling.123 

6. Meer coördinatie en overleg 

Terwijl de aanvoer in december 1944 snel verbeterde, verliep de distributie teleurstellend. 

Brigadier Lewis, de Senior Civil Affairs Officer van 2nd Army, zag als één van de oorzaken het 

gebrek aan een buffer. Civil Affairs voerde telkens de behoefte van één week op, maar 

voedselcommissarissen waren weinig bereid dat te verdelen, tenzij zij er zeker van waren 

dat er voor de volgende week aanvoer zou zijn. Dat leidde ertoe dat zij een reserve gingen 

aanleggen. Lewis deed 21st Army Group de aanbeveling twee weken extra aan te voeren.124 

Stagnatie betekende onvermijdelijk een vermindering van de rantsoenen en 2nd Army drong 

er daarom bij 21st Army Group op aan om de voorraad in Oss, die voor het Westen was 

bestemd, aan te spreken.125 Er mocht gebruik van worden gemaakt als het rantsoen niet op 

1.600 calorieën kon worden gebracht.126 De voorraadvorming voor het Westen leidde in 

regeringskringen tot vermoedens dat dit ten koste van het Zuiden was gegaan. Als 21st Army 

Group erin kon slagen die voorraad tot 30.000 ton uit te breiden, dan moest dat wel 

betekenen dat er voor bevrijd gebied onvoldoende beschikbaar kwam.127 

Cazenove drong bij Kruls aan op een behoorlijke de distributie. Hij was ‘much 

concerned’ te moeten vaststellen dat vrachtauto’s ongebruikt bleven of bureaus voor het 

weekend waren gesloten. Gevraagd was om een behoefte voor januari 1945, maar de ‘food 

organizers completely failed to do so, the work has fallen entirely on my officers. I feel sure 

you will agree that this is not right and that you are leaning too heavily on the good-will of 

the Army’. Er moest meer leiding van het MG komen. Cazenove adviseerde Posthumus 

Meyjes eens per week het vooruitgeschoven deel van de Staf in Eindhoven en het College 

van Algemene Commissarissen, dat het MG in Tilburg had ingesteld om de economie te 

coördineren, te bezoeken om vast te stellen ‘where things are falling down’.128 

Posthumus Meyjes was des duivels. Hij wilde weten waarom vrachtwagens niet in het 

weekend reden en wie toezicht hield.129 Cazenove was al geantwoord dat het MG wist dat 

het nog onvoldoende was georganiseerd om alle moeilijkheden het hoofd te bieden. 

Cazenove erkende dat er moeilijkheden waren doordat de legers onvoldoende bereid waren 

geweest het MG te helpen. Het MG kreeg veel in de schoenen geschoven en had niet over 

de nodige middelen beschikt. De legers namen soms zelf contact met civiele instanties op en 
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vergrootten zo de verwarring. Hij was bereid met al zijn gewicht het MG steunen en 

‘verstorende civiele invloeden’ de baas te worden. De Nederlandse organen schenen niet te 

beseffen dat het contact met de geallieerden door tussenkomst van het MG moest verlopen; 

uit rechtstreeks contact sproten maar moeilijkheden voort, omdat de civiele organen de 

procedures en kanalen waarlangs de legers werkten niet kenden.130 

De omstandigheden vergemakkelijkten het werk evenmin. De vakgrenzen van de 

legerkorpsen en legers vielen niet samen met de distributierayons. Het moest de 

legerkorpsen duidelijk zijn dat zolang Noord-Limburg van Maastricht was afgesneden de 

bevoorrading uit Noord-Brabant moest komen.131 9th U.S. Army had beslist dat Weert onder 

de Provinciale Voedselcommissaris voor Limburg moest vallen, terwijl het in het gebied van 

2nd Army lag en gemakkelijker vanuit Brabant was te bereiken. Kruls vroeg de SHAEF-missie 

die beslissing terug te draaien.132 Afgesproken werd dat 9th U.S. Army voedsel ten zuiden 

van de lijn Maaseik-Susteren zou aanvoeren en 21st Army Group ten noorden daarvan. De 

legers gingen de kwestie van de aanvoer naar Limburg uitsluitend nog met het MG 

behandelen en het stond de Voedselcommissaris Limburg niet langer vrij zonder instemming 

van het MG maatregelen te treffen. Ook mocht voedsel niet meer over de vakgrenzen van 

de legers worden gebracht.133 

SHAEF erkende dat de distributie daarna verbeterde, maar er was nog sprake van 

vertraging. Zo had zeep, op 13 december 1944 in Bergen-op-Zoom afgeleverd, de consument 

pas op 6 januari 1945 bereikt.134 De distributie van zeep was niet van belang ontbloot: toen 

dat in ’s-Hertogenbosch stagneerde, leidde dat in één week tijd prompt tot 700 nieuwe 

gevallen van schurft. In Roosendaal, Bergen-op-Zoom en Oudenbosch was sprake van 

frauduleus handelen waar tegen enkele voedselautoriteiten maatregelen moesten 

genomen.135 

7. Nederlandse en Britse regeringsbemoeienis 

SHAEF Chief of Staff Bedell Smith vroeg op 4 december 1944 aan premier Gerbrandy of hij 

‘reasonably satisfied’ was met de verbetering van de voedselsituatie.136 Gerbrandy vond de 

aanvoer nog onvoldoende om de bevolking ‘met lust en energie’ aan de wederopbouw te 

laten werken. Sinds medio november viel echter verbetering te bespeuren. Tussen 9 

december en 23 december waren 1.400 calorieën beschikbaar en eind december zou 1.600 

calorieën worden bereikt. Gerbrandy hadden vele klachten bereikt, maar hij was ervan 
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overtuigd dat de zaken aanzienlijk waren verbeterd. Toch wilde hij op korte termijn de 

toestand met Eisenhower bespreken, zonder zijn demarche het ‘karakter van een protest’ te 

geven.137 

Nadat Lord Selborne, Minister for Economic Warfare, de situatie in het Zuiden 

‘appalling’ had genoemd, besloot de ministerraad op 14 december bij Eisenhower en 

Churchill ‘in de meest krasse taal’ aan te dringen op maatregelen.138 Vergelijkingen met 

België waren in Nederlandse ogen ‘unfair’. Daar was het transportsysteem vrijwel in tact 

gebleven en op de zwarte markt het nodige verkrijgbaar. In Nederland hoefde bovendien 

slechts een deel (de Nederlandse regering sprak van 20%, de geallieerden van 30%) van het 

voedsel door geallieerde aanvoer te worden gedekt om het rantsoen op 1.600 calorieën te 

krijgen.139 Dezelfde dag dat de ministerraad zijn besluit nam, liet Eisenhower weten dat in 

december een niveau van 1.600 calorieën zou zijn bereikt en in januari 1945 op verdere 

verbetering kon worden gerekend.140 

Ondanks de harde taal in de ministerraad, antwoordde Gerbrandy Bedell Smith dat 

hij ‘reasonably satisfied’ was, maar zijn bezoek aan bevrijd gebied had hem ervan overtuigd 

dat 1.600 calorieën onvoldoende was. De bevolking was nog altijd slechter af dan onder de 

Duitsers. De gedachte dat SHAEF voldoende voedsel had aangevoerd, maar dat dit de 

consument door een gebrekkige distributie niet had weten te bereiken, was voor Gerbrandy 

maar de halve waarheid. Voor het voor de distributie benodigde transport was SHAEF de 

enige bron en pas sinds kort was daar enige verbetering ingetreden.141 

Bedell Smith reageerde met te zeggen dat niemand tevreden was voordat het dieet 

op 2.000 calorieën stond. Dat zou zo spoedig mogelijk gebeuren, maar beloften wanneer 

konden niet worden gegeven. ‘It depends upon the resolution of the same difficulties and 

the same accidents of war as face us in the task of supplying our Armies.’ Over transport zei 

Bedell Smith dat dit ‘the crying need of the whole of liberated Europe’ was. Niettemin had 

21st Army Group duizend voertuigen aan het MG afgeleverd en waren nog tweehonderd 

onderweg. Meer zouden volgen zodra scheepsruimte was gevonden.142 Toch betwijfelde 

Bedell Smith of het MG van het aangevoerde veel aan de bevolking had weten te 

verstrekken.143 Major-General Edwards als Hoofd van de SHAEF-missie vond het echter 

misleidend de schuld voor de gebrekkige distributie bij het MG te leggen. De 

omstandigheden waaronder moest worden gewerkt, moesten wel inefficiëntie met zich 

meebrengen. Telefoonverbindingen ontbraken; het MG zetelde door gebrek aan 
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accommodatie nog in Brussel; er was onzekerheid over wat lokaal aan voedsel beschikbaar 

was en er waren geen buffers om onverwachte situaties op te vangen.144 Aan goede wil 

ontbrak het niet. Voedselexpert Sir Jack Drummond en Mr. H. Knowles van het Ministry of 

Food hadden hun bewondering geuit over wat onder de moeilijke omstandigheden was en 

werd gedaan.145 

21st Army Group wilde een bespreking met Kruls om een einde te maken aan de 

klachten.146 De order was gegeven dat het rantsoen niet beneden de 1.600 calorieën mocht 

komen en als tekorten dreigden, was het gebruik van militaire rantsoenen toegestaan. De 

zeepverstrekking mocht niet onder de ‘authorised Civil Affairs scale’ vallen; lukte dat niet 

dan kon eveneens uit militaire voorraden worden geput. Tevens moest genoeg brandstof 

voor verlichtingsdoeleinden aangevoerd en een kolenreserve opgebouwd. Civil Affairs had 

net als het MG fouten gemaakt en zou die nog maken.147 

Posthumus Meyjes zond de instructie door aan Van Lidth, vroeg hem zijn 

ambtgenoten ervan in kennis te stellen en te vermijden dat voortdurend 

ongerechtvaardigde klachten bij SHAEF werden ingediend, die de verhouding tussen MG en 

geallieerden ‘vertroebelen en verbitteren’. De instructie vormde een voorbeeld van de 

verantwoordelijkheid die de legers voelden als een redelijk beroep op medewerking werd 

gedaan.148 Door transportproblemen was het moeilijk geweest om het rantsoen op een 

redelijk peil te krijgen en hoewel nog niet bevredigend, de situatie was minder 

verontrustend dan Londen zich voorstelde. Het gevolg van een al te pessimistische indruk 

kon zijn dat Londen met de beste bedoelingen demarches ging doen, die al genomen 

maatregelen doorkruisten. Bovendien gaven initiatieven uit Londen de indruk dat de 

regering de schuld op de geallieerden afschoof. Dat was onbillijk; zij hadden voor een groot 

deel aan hun verplichtingen voldaan. Werd met teveel ijver geïntervenieerd dan kon dat tot 

geprikkeldheid leiden en al getroffen regelingen in gevaar brengen.149 

Aan verbetering van de melkvoorziening in Zuid-Limburg kon bezwaarlijk een 

demarche worden gewijd, zo besefte ook minister Van den Broek, maar voor kindervoeding 

lag dat anders. In Sas van Gent kon uit maïs kindervoedsel worden geproduceerd. Kon SHAEF 

voor aanvoer zorgen of anders de Nederlandse regering scheepsruimte ter beschikking te 

stellen?150 De weg om voor eigen rekening voedsel te verschepen, sneed SHAEF echter af. 

Het wilde geen aanpassing van het importprogramma toestaan en wees op het tekort aan 

schepen.151 
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Sir Jack Drummond meldde na zijn bezoek aan Nederland dat na de ernstige tekorten 

in november 1944 de situatie elke week verbeterde door de goede samenwerking tussen de 

SHAEF-missie, 21st Army Group en het MG. De bevolking scheen redelijk tevreden, maar in 

feite was een rantsoen van 1.600 tot 1.700 calorieën een Spartaans dieet. De kwaliteit van 

de rantsoenen was redelijk, maar er waren tekorten aan vitaminen, calcium en groenten. Er 

was weinig vet, maar dat woog vanuit psychologisch gezichtspunt zwaarder dan vanuit een 

gezondheidsstandpunt.152 In de steden waren de rantsoenen nog te laag, maar de 

vooruitzichten waren goed en de distributie verliep voorbeeldig. Voor baby’s werd goed 

gezorgd en kinderen kregen zoveel als mogelijk. De toewijzing voor jonge moeders en voor 

zware arbeid zou omhoog kunnen. Een negatief punt bleef de neiging van de 

Voedselcommissaris voorraden aan te leggen, dat ging ten koste van de distributie.153 

Niet alleen de Nederlandse regering baarde de voedselvoorziening zorgen. Het Britse 

War Cabinet wees op 15 januari 1945 een ministerieel comité aan om onder leiding van 

Deputy Prime Minister C.R. Attlee aanbevelingen te doen om de situatie in bevrijd gebied te 

verbeteren. Zolang Nederland gevechtszone bleef en er geen Nederlandse havens 

beschikbaar waren, viel het de militaire autoriteiten moeilijk voldoende voedsel aan te 

voeren en het ergste kon nog komen als de Duitsers meer dijken gingen doorsteken. Dat kon 

tot een ‘disaster of the first magnitude’ leiden. 

Bij de planning voor D-Day was ervan uitgegaan dat na de militaire periode het 

herstel van het civiele bestuur betrekkelijk vlot zou verlopen en de militaire productie voor 

de Duitsers vrij snel naar een civiele kon overschakelen. Dat was niet bewaarheid en de 

oorlog duurde langer dan verwacht. De gedachte was geweest dat de gevechten zich 

hoofdzakelijk in Frankrijk zouden afspelen en België en Nederland relatief ongeschonden uit 

de strijd zouden komen. De werkelijkheid was anders. Frankrijk en België kwamen er relatief 

goed vanaf en het zwaartepunt van de strijd lag onverwacht in Nederland. 

Wat tot vertraging in de aanvoer had geleid waren tekortkomingen bij de planning en 

aankoop en onzekerheden over het in Washington gevoerde beleid. De verscheping verliep 

evenmin vlekkeloos; het kostte tijd schepen beschikbaar te krijgen, de ‘turn-around time’ 

was vaak langer dan gedacht en de schepen waren niet altijd vol beladen door een nogal 

kunstmatige scheiding tussen militaire en civiele goederen. Soms werden schepen voor 

opslag gebruikt. Dat leidde tot een aanzienlijke ‘waste of tonnage’, al stond daar tegenover 

dat de havens weinig meer konden afhandelen. Het echte probleem was het vinden van 
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goederen en ze op zee te krijgen. De Verenigde Staten hadden aan hun verplichtingen 

voldaan, maar er waren tekorten aan vlees, kleding en dekens. Het tekort aan vlees was een 

recent probleem door de grote militaire behoefte en het gebrek aan mogelijkheden tot 

inblikken. Dat er tekorten zouden zijn bij kleding en dekens was bekend.154 Graan was er in 

betrekkelijke overvloed, maar levering stuitte op het tekort aan scheepsruimte.155 

De Britse Chiefs of Staff waren niet ongenegen vraagtekens te plaatsen bij het 

Amerikaanse beleid dat militaire behoeften prioriteit moesten genieten en eerst volledig 

moesten zijn gehonoreerd. De militaire voorraadpositie was goed en vaak was de behoefte 

aan schepen te hoog geschat. Dat kon zes tot acht procent worden verlaagd. De Combined 

Chiefs of Staff in Washington drongen aan op een snellere ‘turn-around time’ en de behoefte 

te beperken tot wat de havens konden verwerken. In januari 1945 lag namelijk een groot 

aantal schepen voor Antwerpen te wachten en voor februari waren nog meer schepen 

gevraagd.156 

8. De balans opgemaakt 

In januari 1945 constateerde minister van Handel, Nijverheid en Landbouw a.i. Van den 

Broek dat door de inzet van SHAEF en het MG er inderdaad verbetering in de 

voedselaanvoer was ingetreden.157 Een vraag was wel hoe nauwkeurig de calorische waarde 

werd weergegeven. Er bleek sprake van een ‘Babylonische calorieverwarring’; er waren liefst 

drie schalen in omloop, waardoor de uitkomsten misleidend konden zijn. Verder speelde 

mee dat distributiebonnen niet steeds ten volle konden worden gehonoreerd, meestal het 

gevolg van het te laat arriveren van de geallieerde aanvoer. In de volgende periode werd dat 

weer gecompenseerd, maar had tot gevolg dat de caloriewaarde dan afweek.158 

Er waren lokaal behoorlijke verschillen. Het MG maakte in februari 1945 een 

vergelijking tussen de rantsoenen in het gebied van 21st Army Group en 9th U.S. Army. In 

Noord-Brabant kreeg de consument drie kilo aardappelen per week, in Limburg anderhalve 

kilo. In Brabant kreeg men 149 gram vet, terwijl dat in Limburg voornamelijk voor 

mijnwerkers was weggelegd. Brabant kreeg 1.750 gram melkpoeder, maar in Limburg was 

dat zelfs voor kinderen niet beschikbaar. Ten aanzien van de andere onderdelen waren er 

geen verschillen.159 De bevolking van Zeeland was ondanks de gebrekkige verbindingen het 

minst slecht af.160 
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21st Army Group liet weten dat in januari al goederen waren aangevoerd die voor 

februari 1945 stonden gepland. Van het vlees was vrijwel de hele behoefte van februari 

aangevoerd, met als gevolg dat verdere aanvoer zou worden beperkt.161 Het Civil Affairs-

programma liet na januari inderdaad een daling zien in de veronderstelling dat import voor 

Nederlandse rekening – die nog op gang moest komen - voor een deel in de behoefte kon 

voorzien, waarmee de aanvoer door Civil Affairs kon afnemen.162 Kruls had alvast 

prioriteiten voor de aanvoer voor nationale rekening gegeven: (1) vet, (2) koffie en thee, 

jam, kaas, biscuits en sigaretten – psychologisch van belang -, (3) leer voor schoenreparatie 

en ondergoed en (4) kinderkleding.163 Het tekort aan vet bleef de voornaamste klacht.164 

Brood was er overal voldoende. Daar stond tegenover dat First Canadian Army geen 

distributie van zeep meer toestond, zelfs niet om huidziekten in de gevechtszone tegen te 

gaan, nadat in Eindhoven een grote partij spoorloos was.165 Gemis aan voorraden en 

ongeregelde aanvoer maakten nog steeds geen uniforme distributie mogelijk. De 

verbindingen waren daarvoor te slecht en gebrek aan telefoon, geschoold personeel, 

kantoormachines en papier maakten het werk er niet gemakkelijker op.166 De bevolking 

mocht dan blij zijn met de vooruitgang, de situatie nog verre van bevredigend, zolang het 

rantsoen niet op 2.000 calorieën stond. De voorraden waren begin maart 1945 nog altijd 

gering en dat hield het gevaar in dat voor een verhoging van tijd tot tijd een beroep moest 

worden gedaan op voorraden bestemd voor nog te bevrijden gebied.167 

De PMC Gelderland, Blaauw, had in maart 1945 een onderzoek ingesteld naar de 

vraag of de Nijmeegse bevolking van de versterkte rantsoenen kon leven. Die waren nog zo 

karig dat om voedsel van militairen werd gebedeld. De Sectie Economische Zaken gaf als 

commentaar dat vóór de bevrijding het calorieaanbod inclusief een getaxeerde 8% extra via 

de zwarte markt 1.620 was geweest, terwijl de rantsoenen nu op 1.800 calorieën stonden. 

De mensen leken echter te denken dat bij de bevrijding onmiddellijk de deuren naar 

‘Luilekkerland’ open zouden gaan. Goede voorlichting die wees op de problemen van de 

aanvoer en dat de oorlog nog diende te worden gewonnen, achtte de Sectie nuttig.168 

De problemen waren bepaald nog niet voorbij. Er dreigde een tekort aan brood. 

SHAEF stond niet toe het rantsoen te verlagen, maar zag geen mogelijkheid tot aanvoer van 

meel. Oplossingen in Engeland meel te lenen, liepen spaak op het ontbreken van een 

surplus.169 SHAEF was al in januari 1945 gevraagd om in maart extra te leveren. Dat was niet 

gearriveerd en ook voor april zou het gevraagde extra achterwege blijven.170 Van het 
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rantsoen werd driekwart door eigen productie gedekt. Op 15 mei zouden de voorraden zijn 

uitgeput. Kwamen er geen garanties dat meel zou arriveren, dan moest tot verlaging van het 

broodrantsoen worden overgegaan.171 Het MG probeerde graan met Nederlandse schepen 

aan te voeren. Naar mate de oorlog op zijn einde liep kwam daar ruimte voor.172 

Ondanks deze tekorten meende SHAEF dat in april 1945 de 2.000 calorieën zouden 

worden gehaald.173 Dat was niet het geval. Voor de periode 29 april tot 12 mei stond het 

gemiddelde rantsoen op 1.837 calorieën en dat bleef in het Zuiden tot begin juni 

onveranderd.174 Het vleesrantsoen niet kon worden gehandhaafd en de situatie op de 

wereldmarkt was zodanig dat niet op verbetering hoefde te worden gerekend. Als vervanger 

werd eierpoeder geleverd en via radio en pers kreeg de bevolking te horen hoe dit 

onbekende maar ‘zeer smakelijke en voedzame product’ te bereiden.175 

Het MG had zich tot taak gesteld de voedselvoorziening weer op redelijk peil te 

brengen en dat de bevolking wat beschikbaar was daadwerkelijk kon kopen. In Limburg en 

Brabant, waar grote gezinnen geen uitzondering waren, leefden echter veel mensen op de 

grens van hun inkomen.176 Hier en daar begonnen grote gezinnen distributiebonnen te 

verkopen en dat kon tot misstanden leiden. De kosten van levensonderhoud waren sinds 

mei 1940 met 50% gestegen. Loonsverhoging was niet aantrekkelijk en de oplossing zou 

moeten worden gezocht in prijsverlaging of het geven van steun aan gezinnen met kinderen. 

Prijsverlaging voor biscuit was gemakkelijk te doen, omdat alleen de legers dat aanvoerden. 

Ook schoenen en textiel konden voor lage prijzen worden verkocht.177 

De Sectie Economische Zaken ontwikkelde een plan voor een egalisatiefonds en om 

rigoureus het bestaande prijspeil te handhaven ter voorkoming van inflatie.178 Minister Van 

den Broek kon zich met de voorstellen verenigen, maar wilde als demissionair bewindsman 

geen beslissing nemen. Het MG moest maar zelfstandig beslissen of anders de komst van 

een nieuwe minister afwachten. Kruls noteerde: ‘Oplossing van dit probleem gedoogt m.i. 

geen uitstel’.179 Hij ging de regering melden dat de zaak met de betrokken minister was 

besproken, maar aangezien geen beslissing kon worden verkregen het MG zich gedwongen 

zag de maatregel in te voeren, al kon het de staat tientallen of zelfs honderden miljoenen 

guldens gaan kosten als het systeem enige tijd gehandhaafd moest blijven. De producent 

kreeg een toeslag om het product zonder prijsverhoging op de markt te kunnen brengen, 

zonder hem tot verliesgevende productie te dwingen.180 



187 

 

9. Het functioneren van de economie 

In de eerste maanden na de bevrijding werd in het Zuiden weinig resultaat geboekt met het 

weer op gang krijgen van de industrie. Wat na de Duitse plundering van het 

productieapparaat resteerde, was de gevechten betrekkelijk ongeschonden doorgekomen, 

maar grondstoffen om de productie te hervatten ontbraken en op invoer hoefde voorlopig 

niet te worden gerekend. Dat liet zich sterk gevoelen bij kleding. Op de wereldmarkt was 

textiel schaars, wat ook aanvoer door Civil Affairs beperkte. De kledingindustrie en 

wolproductie waren hoofdzakelijk benoorden de grote rivieren gevestigd en bij de 

linnenweverijen in het Zuiden kreeg de productie van luiers en babykleding voorrang. 

Menigeen had zich ‘ongemotiveerde illusies’ gemaakt over aanvoer door de legers en de 

Nederlandse regering, zonder zich rekenschap te geven van het probleem verscheping. De 

elektriciteitsvoorziening was 20–30% van normaal. De Duitsers hadden enkele centrales 

vernield en op 1.200 plaatsen moesten hoogspanningsleidingen, transformator- en 

schakelstations worden hersteld.181 

Na een rondreis door bevrijd Nederland stelde Deputy Prime Minister Attlee vast dat 

het herstel van het economische leven weinig bevredigend verliep. Er was verbetering bij het 

transport en de energievoorziening, maar grondstoffen ontbraken. Attlee wilde daar meer 

aandacht voor, ook omdat het de druk op Britse hulp kon verlichten. Hoe sneller de industrie 

weer op gang kon komen, des te eerder konden de geallieerde verantwoordelijkheden 

worden beëindigd. Als voorbeelden zag hij de invoer van kunstmest om de voedselproductie 

te verhogen en materiaal om het weg- en railverkeer te verbeteren.182 Er waren echter 

weinig mogelijkheden. Voor kunstmest en landbouwwerktuigen ging het om volumineuze 

hoeveelheden en daarin kon door het tekort aan scheepsruimte niet worden voorzien. Aan 

metalen waren weinig tekorten, maar voor zaken als rubber, huiden, leer en jute lag de 

figuur anders.183 

Herstelwerk bij vitale bedrijven vond slechts langzaam voortgang, zolang het de 

arbeiders ontbrak aan kleding, schoeisel, extra voeding en vervoer.184 Civil Afairs toonde zich 

negatief over fabrikanten: ‘The lethargy and lack of response by rural factory owners to all 

efforts to induce them to get their factories working again, is very marked.’185 Geld was geen 

probleem. Vlak voor de bevrijding hadden bevolking en industrie bij de banken één tot twee 

maanden geld opgenomen en er kwam veel geld binnen doordat in de laatste stadia van de 
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oorlog betalingen waren uitgesteld. Ook angst voor evacuatie had ertoe geleid dat burgers 

over meer geld beschikten dan normaal. Het postgirosysteem werkte niet, omdat de 

gegevens zich in bezet gebied bevonden, maar er werd gewerkt aan de opzet van een 

clearingsysteem tussen banken om het ongemak te verzachten. Op spaarrekeningen werd 

weer geld ingelegd, maar banken hadden problemen overtollige fondsen te beleggen, 

waardoor rentebetalingen in gevaar konden komen. De inning van belastingen verliep 

bevredigend; het MG financierde daarvan de lokale overheden. 

Vrijwel alle gemeenten hadden last van financiële krapte en de Sectie Financiën 

regelde dat uitgaven voor evacués, oorlogsslachtoffers, steunverlening en wachtgelden van 

gemeenten die normaliter uit de Rijksbegroting werden gefinancierd, ten laste van het MG 

kwamen. Voor buitengewone uitgaven voor scholen en ziekenhuizen verstrekte het MG 

voorschotten om te voorkomen dat bij banken moest worden geleend. Voor het 

verzekeringswezen zette het MG een comité op om betalingen en premie-inning van 

maatschappijnen die zich nog in bezet gebied bevonden voort te zetten en om verzekeringen 

bij Duitse maatschappijen elders onder te brengen. De SHAEF-missie beoordeelde al in 

december 1944 de financiële situatie als bevredigend. Het MG was in financiële 

aangelegenheden goed vertegenwoordigd, beschikte ook op provinciaal niveau over 

capabele vertegenwoordigers en wist goed te anticiperen. Daardoor ontbrak het de 

bevolking niet aan vertrouwen op financieel gebied.186 

Wel werd veel geld illegaal tegen Belgische franken gewisseld. Dat was mede een 

gevolg van verhalen over de relatieve welvaart in België en goed voorziene winkels. Zonder 

controle op het wisselen kon dat tot vlucht uit de gulden leiden, terwijl tekorten aan 

consumentengoederen en hoge prijzen op de zwarte markt ervoor zorgden dat het gevoel 

voor waarde van geld verloren ging.187 Veel Nederlanders in de grensstreek beschouwden de 

frank als een munt, die niet aan regulerende beperkingen was onderworpen, meer 

koopkracht had en er konden goederen mee gekocht die in Nederland niet waren te krijgen. 

Dat maakte dat veel geld tegen een ongunstige koers illegaal werd gewisseld. Het MG nam 

maatregelen om het in- en exportverbod, dat ook voor geld gold, af te dwingen.188 

Bij heropening van bedrijven die op last van de bezetter waren gesloten, deden zich 

tal van juridische complicaties voor. Niet heropenen zou als onrecht worden gevoeld, maar 

de vraag was of weer een redelijk bestaan kon worden opgebouwd. Het Borgstellingsfonds 

voor kleine zelfstandigheden moest dan bijspringen. Fabrieken die financiële steun 
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behoefden, richtten een verzoek aan de Sectie Economische Zaken, dat overlegde met de 

Sectie Financiën, dat zorgde voor een krediet bij de Nederlandsche Bank.189 

SHAEF had een enorme behoefte aan ongeschoolde arbeidskrachten en dikwijls 

kostte het moeite aan voldoende werkkrachten te komen. Machines waren nauwelijks 

beschikbaar en dat betekende dat menselijke arbeid als vervanger moest dienen. De 

landbouw kampte met grote achterstand en veel arbeiders waren voor de oorlogvoering 

ingeschakeld. Voor het herstel van de openbare werken waren 30 tot 40.000 arbeiders nodig 

en 10.000 man werkten al aan het herstel van wegen. Het transportapparaat vroeg op elk 

uur van de dag arbeidskrachten voor het laden en lossen.190 Velen toonden echter weinig 

lust tot werken of vonden de lonen te laag. Arbeiders liepen soms weg, omdat bij werk voor 

de geallieerden meer werd betaald en een maaltijd werd verstrekt en bij vordering van 

werkkrachten stuitte het MG herhaaldelijk op het probleem tot een billijke vergoeding te 

komen.191 Wat ook remmend op de lust tot arbeid werkte, was dat door geallieerde soldaten 

geschonken of verkochte sigaretten en andere zaken lucratief konden worden verhandeld. 

Dat was winstgevender dan arbeid. Het was ook reden om dienst te nemen bij de BS, dan 

kon men delen in ‘gerequireerde’ goederen.192 

Kruls schreef: ‘het probleem der arbeidsschuwheid gaapt ons van alle kanten aan’. Er 

werd veel over gepraat, maar weinig aan gedaan. Wat moet eraan gebeuren, zo vroeg Kruls, 

een voorlichtingscampagne, arbeidsplicht of vordering van arbeid? ‘Wij dienen nu eens wat 

sterker lijnen te trekken’. Van den Wall Bake als hoofd Sectie Arbeidszaken waren echter 

maar met enkele gevallen van arbeidsschuwheid bekend. Als er in de winterse 

omstandigheden meer kleding en schoeisel kwamen, zouden de belangrijkste bezwaren om 

weer aan de slag te gaan worden weggenomen.193 Civil Affairs droeg 20.000 overjassen aan 

het MG over om met voorrang uit te gegeven aan personen die voor de strijdkrachten aan 

het werk waren.194 

Aan een arbeidsplicht moest registratie voorafgaan. Dat had als nadeel dat men 

afhankelijk was van de medewerking van de gehate Gewestelijke Arbeidsbureaus, die 

mensen in Duitsland tewerk hadden gesteld.195 Het hoofd Sectie Arbeidszaken Van den Wall 

Bake was niettemin voorstander van een algemene arbeidsplicht. De toestand waarin het 

land verkeerde, kon als ‘catastrofaal’ worden aangemerkt en verzuimd was de bevolking 

duidelijk te maken hoe de werkelijke stand van zaken was. In Engeland had premier Churchill 

in schrille kleuren geschilderd dat de eerste jaren hard moest worden gewerkt. Een 
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voorlichtingscampagne moest de ogen openen, alvorens een arbeidsplicht zou worden 

geaccepteerd.196 Een arbeidsplicht kwam er niet, wel een registratieplicht. 

Als gevolg van arbeidsonrust in België bestond bij ondernemers de neiging toe te 

geven aan de drang tot salarisverhoging.197 Per 26 november 1944 was het toegestaan de 

lonen tot 125% van het peil van 10 mei 1940 te verhogen. Daar stond tegenover dat de 

prijzen laag moesten worden gehouden.198 Verschillende factoren werkten echter een 

stijging van de kosten van levensonderhoud in de hand, zoals de Civil Affairs-aanvoer 

(waarvoor moest worden betaald). Door tekorten werden goedkopere levensmiddelen vaak 

vervangen door duurdere om op het gewenste calorieniveau uit te komen, zoals biscuit in 

plaats van brood.199 

In eerste instantie waren het de MCn die plaatselijk de meest noodzakelijke 

maatregelen namen, maar dat had een provisorisch en incidenteel karakter. Zolang het 

Haagse ambtelijke apparaat onbereikbaar bleef, was het gewenst tot een bestuursapparaat 

voor de economie te komen. Het MG voorzag in het gebrek aan sturing door een 

overkoepelend College van Algemene Commissarissen voor Landbouw, Handel en Nijverheid 

in te stellen.200 Het College kon namens het MG aanwijzingen geven.201 De Sectie 

Economische Zaken ging zich daarna toeleggen op het weer op gang brengen van de 

industrie.202 

Het College kreeg grote vrijheid van handelen en begon steeds beter te functioneren, 

maar in februari 1945 moest Kruls erkennen dat er gebrek aan coördinatie was.203 De SHAEF-

missie uitte bezorgdheid over het gebrek aan samenwerking tussen Staf, MCn, College en de 

Rijksbureaux (er bestond een groot aantal van dergelijke bureaus voor uiteenlopende 

goederen en grondstoffen, die bevoegd waren voorraden te inventariseren, te blokkeren en 

toe te wijzen). Brigadier Cazenove had begrepen dat Kruls veertiendaagse vergaderingen 

wilde beleggen: ‘I am sure that you are wise to do so’. Nu de positie van het MG was 

verstevigd, raadde Cazenove aan dat het MG zich duidelijker ging manifesteren. De Civil 

Affairs-staven en detachementen deden een groot deel van het werk en de tijd was 

gekomen dat de nationale autoriteiten een krachtiger positie innamen, temeer daar bij 

voortzetting van de geallieerde opmars Civil Affairs niet steeds meer beschikbaar zou zijn.204 
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10. Het begin van de rehabilitatie 

Herstel van de infrastructuur had de belangstelling van de legers, maar alleen als dat voor de 

aanvoerlijnen van belang was. Herstel van de openbare voorzieningen werd niet geschuwd, 

maar het was aan het MG om door de oorlog getroffen gebieden weer bewoonbaar maken 

van. Door gebrek aan vrijwel alles was het MG nauwelijks in staat dat op eigen kracht ter 

hand te nemen. SHAEF kon geen informatie geven over de aanvoer van materiaal voor het 

herstel van woningen.205 Voor noodherstel ontbrak ook vaak geld en gemeenten waren niet 

bij machte voorschotten te verstrekken. PMC Zeeland Slot vond het nodig voor het water- en 

winddicht maken van 1.000 tot 1.500 woningen een bescheiden percentage voor te 

schieten. Het noodherstel van huizen in het zwaar beschadigde Vlissingen en elders in 

Zeeland, dreigde anders door financiële problemen vertraagd te worden.206 

Het MG had een rehabilitatiecomité opgezet en het leek de SHAEF-missie gewenst 

om tot coördinatie met de legers te komen. Als Kruls aangaf waar hij met rehabilitatiewerk 

wilde beginnen, dan konden de legers daarover worden geconsulteerd. Publiciteit over 

rehabilitatie achtte Cazenove ongewenst, niet alleen omdat de vijand er inlichtingen aan kon 

ontlenen, maar ook omdat het mensen zou aanmoedigen terug te keren. Ook Civil Affairs 

21st Army Group achtte het gewenst de rehabilitatie te coördineren en vroeg Kruls om zijn 

voornemens.207 

Naast de in Zeeuws-Vlaanderen gestarte activiteiten, kwam herstel van Venray in 

beeld. Majoor Langen van der Valk, liaisonofficier bij 2nd Army, lichtte Kruls in over een 

instructie om voorbereidingen te treffen voor de rehabilitatie daar en andere plaatsen 

waarnaar het zin had de bevolking te laten terugkeren.208 Van de huizen in Venray was 15% 

volledig verwoest, 25% zwaar en 20% licht beschadigd en 40% had glas- en pannenschade.209 

Op 27 december 1944 werd daar een vergadering aan gewijd. Het Comité Nieuw Venray 

onder voorzitterschap van MC Salters maakte met hulp van burgemeester A.H.M. Jansen, 

Civil Affairs 2nd Army en de SHAEF-missie lijsten van dringend benodigde zaken. 2nd Army 

stelde enig materiaal ter beschikking. Het had om militaire redenen belang bij de 

wederopbouw door bewoners te laten terugkeren en dan troepen in te kwartieren. Voor 

bouwvakkers was er volop werk, maar in de vernielde stad was onderdak en voedsel regelen 

niet gemakkelijk. De animo om in Venray te komen werken was evenmin groot. De werkers 

wilden met gezin komen, maar de Britten eisten alle ruimte op.210 Ook de voedseldistributie 
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en medische verzorging gaven problemen; de waterleiding werkte niet. Met generatoren 

werd getracht bakkerijen en essentiële voorzieningen aan stroom te helpen. Op 19 januari 

1945 waren 465 woningen in Venray waterdicht gemaakt en kon de bevolking naar 2.500 

groeien.211 Eind maart 1945 was de situatie echter nog verre van bevredigend en civiele 

diensten werkten nog nauwelijks.212 

Zeeuws-Vlaanderen en Venray vormden niet het enige onmiddellijke probleem. Het 

Zuiden kende ongeveer honderdduizend beschadigde huizen, waarvan een flink deel niet 

meer hersteld zou kunnen worden. Waar dat mogelijk was, was het doel om in elk huis één 

kamer glas- en waterdicht te maken en de rest van huis zodanig te herstellen dat geen 

verdere waterschade werd opgelopen. Alleen al daarvoor was een enorme hoeveelheid 

materiaal nodig: 300.000 m2 vensterglas, 1.2 miljoen m2 triplex, 20 miljoen dakpannen, 

25.000 m3 hout, 1.5 miljoen m2 asfaltpapier, 2.000 ton mastiek, 10 miljoen stenen, 300.000 

ton cement, 100 ton draadnagels, 450 ton stopverf en 600 ton hang- en sluitwerk. Evacuatie 

bood geen uitweg, er resteerden eenvoudigweg te weinig onbeschadigde woningen. Het MG 

had al een aanvraag bij SHAEF ingediend voor 6.445 ton bouwmateriaal dat in de catalogus 

van Civil Affairs-goederen voorkwam, zoals ‘glass substitute’ en dakleer. Over glas, stenen, 

hout en dakpannen beschikte Civil Affairs niet.213 21st Army Group raadde aan in Frankrijk en 

België naar bouwmateriaal om te zien en tot hergebruik van materiaal uit sloophuizen te 

komen. Dat bespaarde scheepsruimte en maakte eerdere reparatie mogelijk dan aanschaf in 

de Verenigde Staten. Ook in Engeland bestonden door de oorlogsschade tekorten.214 

Aanvragen voor hout voor het herstel van huizen waren ter zijde gelegd; dat was 

onvoldoende beschikbaar.215 

Geallieerde vordering nam toe op een moment dat Nederland zelf een groeiende 

behoefte kende. De militairen bevroren alle voorraden bouwmaterialen voor de bouw van 

kampen en vliegvelden. De Mutual Aid Agreement van 22 augustus 1944 stond dat toe, maar 

dat materiaal was schaars en benodigd voor de reparatie van huizen. Deze vordering had 

een verstorend effect en leidde tot ontevredenheid. Kruls protesteerde en vroeg de SHAEF-

missie een einde te maken aan lokale vordering.216 In sommige gevallen betaalde Nederland 

voor aanvoer van grondstoffen uit Frankrijk of België, waarna het eindproduct werd 

gevorderd. Vrijwel alle cement werd gevorderd en als de legers ‘operational necessity’ 

aanvoerden, hielpen protesten niet. Verrekening was van weinig direct belang, want er was 

behoefte aan goederen en niet aan geld. Posthumus Meyjes achtte de tijd rijp voor 
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onderhandelingen op regeringsniveau om geallieerde vordering tot een minimum te 

beperken, maar die kwamen er niet.217 

Nadat het MG had vernomen dat Frankrijk over bouwmateriaal beschikte en België 

daar een deel van kreeg, meende Kruls dat Nederland dezelfde faciliteiten behoorde te 

krijgen. Hij vroeg of officieren in Frankrijk konden worden gestationeerd voor het doen van 

aankopen.218 21st Army Group werd gevraagd golfplaat in Noord-Frankrijk te vorderen en 

voor Breskens te bestemmen, maar het had dat zelf nodig.219 In België bleek enig glas, 

golfplaat en dakbedekking te vinden; in Frankrijk zou meer kunnen worden gevonden, maar 

aankoop moest veelal op cash and carry basis geschiedden. Civil Affairs 21st Army Group gaf 

de verzekering dat wanneer het MG voorraden in België en Frankrijk op het spoor kwam, 

hulp bij het transport zou worden geven, maar het hield zich het recht voor dat afhankelijk 

van de militaire situatie elders aan te wenden. De SHAEF-missie nam contact op met de 

SHAEF-missie in België. Volgens de Belgische SHAEF-missie was er in België nog weinig 

productie en was de Belgische regering weinig bereid uitvoervergunningen te verlenen.220 

De missie raadde aan dat Nederland zelf de mogelijkheid onderzocht om materieel te 

verkrijgen. Daarmee was men weer terug bij af.221 Alle pogingen bouwmateriaal in Frankrijk 

en België te betrekken faalden. Opname in het Civil Affairs-programma leek de enige manier 

om de mensen weer een dak boven het hoofd te bieden. Het MG vroeg SHAEF van de 

noodzaak te doordringen en vroeg om de levering van 41.681 ton bouwmateriaal in juni-

augustus 1945 voor het herstel van 360.000 beschadigde woningen.222 Het verzoek werd 

niet gehonoreerd. 

11. Militaire bemoeienis met de droogmaking van Walcheren 

De eerste bemoeienis van het MG met de droogmaking van Walcheren was de toevoeging 

van eerste luitenant T.W. Young, van de Sectie Openbare Werken aan de Chief Engineer van 

First Canadian Army. Young was afkomstig van het ministerie van Waterstaat en ging met ir. 

P.Ph. Jansen een tweehoofdige leiding vormen. Jansen was door Kruls aangesteld als 

hoofdingenieur-directeur en hij had hem de oprichting van een Dienst Droogmaking 

Walcheren in handen gegeven. Jansen nam de uit bezet gebied ontsnapte Sliedrechtse 

aannemer J.J. (Kobus) Kalis in de arm, broer van de MC Goes Bertus Kalis, die als directeur 

van BosKalis die bij het uitbreken van de oorlog in Engeland was blijven steken. 



194 

 

Het bleek Young al spoedig dat een kloof was ontstaan tussen de lichamelijke 

vermogens van de pas bevrijde Nederlanders en de energieke militairen. De stuwkracht en 

het tempo waarmee de laatsten de zaken wilden aanpakken en opgelost zien, leidde bij 

sommigen tot een gevoel van weerzin, wellicht zonder het zelf te beseffen. Rijkswaterstaat 

was van plan het dijkherstel in eigen beheer te nemen en te doen uitvoeren door Kalis die 

daar als aannemer geschikt voor leek. Voor groot materieel was men afhankelijk van de 

legers en het was nodig een lid van de Sectie Openbare Werken op Walcheren te 

stationeren.223 De SHAEF-missie vroeg tevens om een vertegenwoordiger voor de door 21st 

Army Group opgezette Scheldt Dredging Control dat een programma voor het baggerwerk 

ging opstellen.224 

Young stelde een rapport op over het herstel van de dijken, deels op basis van 

informatie door Jansen verschaft. De gaten bij Veere, Westkapelle, Vlissingen, Ritthem, 

Eiland en Fort De Ruyter waren tenminste 250 meter breed en bij Westkapelle al 400 meter. 

Klei voor het dichten van de gaten was lokaal niet aanwezig evenmin de steen voor de 

bekleding. Elke storm zou het stroomgat 25 meter verbreden. Vooral het gat bij Westkapelle 

moest worden aangepakt. Er moest niet worden gewacht op de aanvoer van zware 

uitrusting, maar alvast worden begonnen met de kleinere gaten. Daarvoor waren grote 

hoeveelheden rijshout, steen en zandzuigers nodig. Lijsten van plaatselijk aanwezig 

materiaal waren al gemaakt. Een probleem was dat de Duitsers uitgebreide mijnenvelden 

hadden aangelegd en van vele was de ligging niet precies bekend.225 

Herstel was een taak van ‘great magnitude’ en kon alleen met zwaar materieel 

worden uitgevoerd, zo liet de SHAEF-missie SHAEF en 21st Army Group weten. Op verzoek 

van de Chief-of-Staff 21st Army Group, De Guingand, nam de SHAEF-missie het initiatief voor 

een conferentie over Walcheren op 1 december 1944 om te bespreken welke actie nodig 

was om verdere schade door winterstormen te voorkomen. 21st Army Group was 

vertegenwoordigd door de Chief Engineer en de Director of Works, SHAEF door het hoofd 

van de SHAEF-missie. Met drie generaals en 23 geallieerde hoofdofficieren aan tafel stak de 

Nederlandse vertegenwoordiging met ir. Jansen, luitenant Young en majoor Van der Mey 

van de Sectie Openbare Werken daar mager tegen af. Op de agenda stond de presentatie 

van een plan van 21st Army Group voor de materieelvoorziening en toedeling van 

verantwoordelijkheden. Het MG moest een plan presenteren voor het dichten van de gaten 

en een overzicht geven van materiaal dat niet lokaal beschikbaar was.226 
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Het resultaat van de conferentie was dat 21st Army Group steun toezegde en SHAEF 

ging vragen dat eveneens te doen. Het plan was de gaten binnen zes maanden te dichten, 

maar dan moesten er wel zandzuigers komen; één lag in Marseille, één in Normandië, één in 

Antwerpen en één op de bodem van de Oosterschelde. De grienden voor rijshout waren nog 

in Duitse handen. Om te beginnen stelde 21st Army Group een tiental vrachtwagens 

beschikbaar, bulldozers en kleding voor 300 man.227 

Iedereen was het eens met de Nederlandse zienswijze dat de rehabilitatie van 

Walcheren urgent was. SHAEF Chief of Staff Bedell Smith droeg de SHAEF-missie op de 

Nederlandse regering te informeren dat het SHAEF hoofdkwartier de ernst van de situatie 

onderschreef, maar dat op operationele gronden het leveren van mankracht niet was 

gerechtvaardigd en niet al het benodigde materieel in de militaire arsenalen voorradig was. 

De regering zou zich met de Britse en Amerikaanse moeten verstaan. SHAEF wilde wel hulp 

bieden, zolang dat de operaties niet in de weg stond, behulpzaam zijn bij de evacuatie van 

de bevolking en het ruimen van mijnenvelden.228 

Kruls kreeg van 21st Army Group te horen dat het herstel van de dijken een taak was 

die de middelen van SHAEF te boven ging, ook omdat er heel wat meer materieel nodig was 

dan zandzuigers; dat was een zaak voor de Nederlandse regering. Rehabilitatie van de haven 

van Vlissingen nam de Royal Navy op zich.229 Hulp was veelvuldig onderwerp van bespreking. 

21st Army Group zegde 15 kilometer spoor, zes locomotieven en 60 wagons toe voor de 

aanvoer van materiaal naar Westkapelle en meer kleding. De secretaris-generaal van de 

Belgische Scheepvaartdienst zegde hulp toe nadat de Sectie Openbare Werken de Belgische 

regering had benaderd. Het MG stelde majoor Kalis aan als liaisonofficier.230 De SHAEF-

missie wilde dat de regering een coördinator aanwees voor de Nederlandse inbreng die 

‘would be entirely responsible for imparting drive and initiative’. Het MG vroeg het kabinet 

om een beslissing. Ir. F.J. Blom werd in Londen eindverantwoordelijke en in Nederland 

luitenant-kolonel H. van der Veen, hoofd Sectie Openbare Werken. Het MG was ervan 

overtuigd dat nu al het mogelijke werd gedaan de dijken gerepareerd te krijgen. Majoor Kalis 

was besprekingen begonnen met het Dredging Department van het Ministry of War 

Transport met als resultaat dat zandzuigers, baggermolens, sleepboten, kranen en bakken 

konden worden geleend. Gehoopt werd dat 21st Army Group dit materieel in zijn 

transportbehoefte wilde opnemen.231 
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Verder moest het nodige worden gecoördineerd om brandstof, rijshout en een 

enorme hoeveelheid uit België afkomstige steen ter plaatse te krijgen. Daarover werd eind 

januari 1945 overeenstemming bereikt. De aanvoer van rijshout ondervond hinder doordat 

de Duitsers de colonnes militaire vrachtauto’s uit de Biesbos onder vuur namen en aanvoer 

over water of per spoor was niet mogelijk. Alsof de ramp die Walcheren had getroffen nog 

niet groot genoeg was, verdween op Zuid-Beveland eind januari 400 meter dijk in de diepte, 

waardoor ook hier groot gevaar dreigde. De hulp van 21st Army Group werd ingeroepen en 

eind februari was na het ophogen van de binnendijken het gevaar geweken.232 

Met de komst van materieel wilde het niet erg vlotten. De Britse regering had begin 

februari 1945 nog geen toestemming gegeven de zandzuigers te verslepen; de SHAEF-missie 

ging dat met SHAEF bespreken. Wel kwam toestemming om drijvend materieel uit 

Antwerpen weg te halen. Met het ruimen van zeemijnen werd weinig voortgang gemaakt 

omdat de toegezegde mijnenvegers voor het vegen van de Zeeuwse wateren nog niet waren 

gearriveerd. Ook dat werd met SHAEF opgenomen.233 

Op 6 februari 1945 hield de Four Party Supply Committee for the Netherlands (waar 

vertegenwoordigers van de Amerikaanse, Britse, Nederlandse regeringen en de SHAEF-

missie overlegden over aanvoer voor nationale rekening) onder leiding van het Ministry of 

Supply een vergadering over het probleem inundaties en om overlap tussen de militaire en 

civiele aankopen te voorkomen. Wat beschikbaar was, werd als voldoende aangemerkt. Het 

Ministry of Supply beschikte over een surplus aan tankmotoren die waren bruikbaar om 

pompen aan te drijven en 200 werden opzijgezet. De Nederlandse regering had in de 

Verenigde Staten al 218 diesel aangedreven pompen besteld voor aflevering tussen direct en 

juni 1945. SHAEF had in Engeland voor 21st Army Group 56 stuks pompen aangekocht met 

grote capaciteit en voor Civil Affairs 300 kleinere, wat de totale capaciteit op 24 miljoen 

gallon per uur bracht. Daarnaast waren nog 12 elektrisch aangedreven pompen afkomstig 

van Fulham Power Station beschikbaar met een capaciteit van 4.6 miljoen gallon per uur. De 

regering had in Engeland nog orders lopen voor 40 centrifugaalpompen die door een eigen 

motor werden aangedreven. Verder onderzocht de regering de aankoop van pompen die 

door de overtollige tankmotoren konden worden aangedreven. Nederland kreeg de 

verzekering dat er vetten en oliën om de pompen draaiende te houden zouden komen. De 

vraag was wel of er voldoende elektriciteit beschikbaar was. SHAEF meende dat met behulp 

van militaire installaties en een verbinding met België, dat het geval zou zijn. 
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Op 12 maart 1945 was er in de Four Party Supply Committee opnieuw overleg over de 

droogmaking van Walcheren. In de achterliggende maanden waren de stroomgaten verder 

verbreed en verdiept en waren zij niet voor de winter ’45-’46 gedicht, dan zouden huizen en 

boerderijen verloren gaan en kwam verlies van het eiland in beeld. Dat zou het einde van de 

havens van Vlissingen betekenen en mogelijk zelfs van de doorvaart op de Schelde. De duur 

van het herstel werd nu geraamd op acht maanden en het plan was nu dat vóór 31 oktober 

1945 voltooid te hebben. 

De regering probeerde langs alle mogelijke wegen materiaal voor dijkreparatie aan te 

schaffen, waarvoor de Britse civiele autoriteiten hulp aanboden.234 De Four Party Supply 

Committee beperkte zich daarna tot het probleem verscheping. Een groot deel van het 

benodigde materieel moest uit Engeland en België komen: 12 sleepboten, 44 pontons, 8 

baggermolens en zuigers, 18 drijvende kranen en draglines, 200 wagons, 15 kilometer spoor, 

6 locomotieven en 1.5 kilometer pijplijn. Aan reparatiemateriaal was 36.200 m3 rijshout, 

57.500 ton steenstort en 71.110 ton steen voor de dijkbeschoeiing nodig, met daarnaast een 

enorme hoeveelheid kolen en diesel. Het vormde het zoveelste transportprobleem dat 

SHAEF moest zien op te lossen en het vroeg daarvoor hulp aan de Britse Admiralty. Het 

drijvende materiaal moest ook nog eens zijn gedokt en gerepareerd voor de sleeptocht over 

de Noordzee.235 

De start van de reparatie was gepland op 1 maart 1945, maar werd vertraagd door 

gebrek aan voorraden en het uitblijven van een deel van het drijvende materiaal en slechte 

weersomstandigheden. Kruls kondigde aan bij SHAEF op het hoogste niveau stappen te 

ondernemen. Het smalspoormaterieel van 21st Army Group voor de aanvoer van stortsteen 

van Vlissingen naar Westkapelle bleek ongeschikt en de aanvoer van drijvend Belgisch 

materieel stuitte op het probleem dat in Antwerpen alle sleepboten waren gevorderd.236 

Kruls hoefde daarvoor niet naar het SHAEF-hoofdkwartier. Deputy Prime Minister Attlee 

deed Walcheren aan en zag met eigen ogen ‘the distressing effects’ van de 

bombardementen. Hij drong in het Britse War Cabinet aan op speciale directieven om de 

aanvoer van materiaal naar Walcheren topprioriteit te geven en zonder dralen het probleem 

van het transport van 130.000 ton steen uit België aan te pakken.237 

Begin april 1945 was het varend materieel gereed en de verscheping met SHAEF en 

21st Army Group geregeld. Molestverzekering vormde nog een probleem, zodat er weinig 

anders restte dan dat het MG het risico te laten dragen. Het zeegebied tussen Vlissingen en 
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Westkapelle was intussen geveegd en marineploegen waren bezig het strand van mijnen te 

ontdoen. Het ruimen van de vele landmijnen bleef wel een probleem en dreigde het zelfs 

onmogelijk te maken Walcheren nog voor de winter droog te krijgen. De aanvoer die met 

75.000 bossen rijshout en duizend ton steen per week op gang begon te komen, hield echter 

de hoop levend om vóór de winter het werk te kunnen voltooien.238 In de visie van ir. Jansen 

zouden de dijken voor de najaarsstormen kunnen zijn gesloten, maar dan mocht geen 

verdere vertraging ontstaan.239 

Die vertraging was er wel. Militaire vrachtwagens werden teruggetrokken, waardoor 

de aanvoer van rijshout stagneerde. Met het ruimen van mijnen was begonnen, maar de 

komst van meer personeel bleef een toezegging en de werving van vaklieden liet te wensen 

over. Ook het in Engeland gehuurde materieel was nog niet allemaal gearriveerd en 

assistentie van sterkere sleepboten stuitte op problemen. Het MG overlegde met SHAEF 

over het aantrekken van vaartuigen uit Frankrijk.240 Niettemin verliep in geallieerde ogen het 

verkrijgen en overbrenging van materieel bevredigend.241 Eind april 1945 verliep de aanvoer 

van rijshout weer voorspoedig, waren pijpleidingen gelegd voor de aanvoer van zand en 

bood de stad Antwerpen baggermaterieel aan, maar zandzuigers waren er nog onvoldoende. 

Er kwam wel meer spoorwegmaterieel voor de aanvoer van rijshout en steen.242 Kruls vroeg 

om extra landingsvaartuigen.243 

Minister van Waterstaat Tromp sprak met het MG over Walcheren met als resultaat 

dat Kalis een voorstel zou doen om het werk te bespoedigen en ter beoordeling aan ir. 

Jansen en de Sectie Openbare Werken voor te leggen.244 Berichten over de voortgang 

varieerden. Begin mei 1945 constateerde het nieuwe hoofd van de SHAEF-missie, Major-

General Clark, grote verbetering en dat het werk volgens plan verliep. Hij uitte zijn 

bewondering voor de moed en berusting van de Zeeuwen: ‘They must be among the 

toughest in the world’.245 Het MG was minder tevreden. Dagelijks arriveerde een trein met 

200 ton stenen, dat moest worden verdubbeld. De zandzuigers waren begonnen met het 

dichtspuiten van de gaten en er waren besprekingen over de komst van meer zandzuigers en 

baggermolens. Sleepboten waren er nog steeds te weinig, maar onderweg uit Engeland en 

Frankrijk. SHAEF hielp met kleinere vaartuigen en materiaal voor huisvesting van 

arbeiders.246 De SHAEF-missie oefende druk uit op de logistieke organisatie van SHAEF, 

omdat de komst van het drijvend materiaal voor een deel was vertraagd en voorraden 
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uitbleven. Jansen wilde verlichting om 24 uur per dag te kunnen werken. Dat leek een 

zinvolle aanpak en de SHAEF-missie ging op zoek naar eenheden met zoeklichten.247 

Nadat het Noorden was bevrijd kon het MG daar op zoek gaan naar materiaal en 

geschikte werkkrachten. De overbrenging van materieel werd echter belemmerd omdat 

eerst de mijnen in de waterwegen en routes over zee geveegd moesten worden. Dat de 

Maatschappij tot Uitvoering van de Zuiderzeewerken een rol ging spelen in de aanvoer van 

materiaal en bij de onderhandeling van contracten, baarde het MG zorg. Het vreesde dat 

deze organisatie een rem zou zetten op het werk van de Dienst Droogmaking Walcheren en 

dat het dan niet meer zou lukken de gaten vóór de winter te dichten.248 

In Vlissingen was op 15 mei 1945 gestaakt naar aanleiding van maatregelen bij de 

voedseldistributie en ook het verschil in rantsoen tussen militairen en burgers speelde een 

rol. Vooral op de scheepswerf in Vlissingen, die veel voor de Royal Navy werkte, was te zien 

hoeveel beter de militairen werden gevoed ten opzichte van de mensen die het zware werk 

bij de droogmaking deden zonder goede kleding en schoenen. PMC Slot vroeg prioriteit voor 

Vlissingen bij de voedselvoorziening en schoenen.249 Intussen was een flinke hoeveelheid 

goederen verstuurd, zoals binnen- en buitenbanden, fietsen, grote aantallen kruiwagens, 

schoppen, cement, hout en waterlaarzen. Minister van Waterstaat Tromp en het MG 

kwamen tot de afspraak dat een redelijk deel van het transportmaterieel dat het MG ontving 

naar de Dienst Droogmaking Walcheren ging. De samenwerking ademde een andere sfeer 

dan eerder met minister Albarda. Bovendien had Tromp het hoofd van de Sectie Openbare 

Werken gemachtigd ‘al die maatregelen te treffen, welke nodig zijn voor de goede 

functionering van zijn Departement en de daaronder ressorterende organen’.250 

Eind juni 1945 trok Major-General Clark aan de bel. Walcheren mocht dan geen 

militaire commitment zijn, maar er was geallieerde hulp aangeboden. Aangenomen was dat 

de voortgang bevredigend verliep, maar het was hem gebleken dat het doel om de gaten 

vóór 1 november 1945 te hebben gesloten met de huidige voortgang niet mogelijk was. Dat 

alarm sorteerde effect. Brigadier J.A.S. Rolfe van het War Office arriveerde om te zien hoe in 

Engeland aanwezig materieel kon worden ingezet. Er kwam een lijst van materieel dat via 

het War Office beschikbaar kon komen. Elders ingezette baggermolens werden vrijgemaakt 

en een kapotte werd door zorg van de Royal Navy met spoed gerepareerd en gezocht werd 

naar extra dekschuiten en vijftien extra sleepboten. Landing Craft Tanks (LCT’s), die 

geschikter bleken dan dekschuiten, waren al in bedrijf en het War Office dacht meer 
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beschikbaar te kunnen stellen, evenals sloepen voor het vervoer van personeel. Stenen en 

rijshout arriveerden in bevredigend tempo, maar naar mate het werk op gang kwam was 

meer brandstof nodig. Zandzakken en staalkabels konden uit militaire voorraden worden 

geleverd, evenals onderkomens. Het War Office bezag ook hoe de ingewikkelde naoorlogse 

procedure, waarbij 21st Army Group voorraden aan civiele instanties mocht overdragen, kon 

worden vereenvoudigd. In het gebrek aan arbeidskrachten werd gehoopt te voorzien nadat 

een oproep van de Koningin was uitgegaan.251 

Clarks interventie sorteerde effect. Rijshout en steen werden in grote hoeveelheden 

met LCT’s aangevoerd. 21st Army Group zegde 800 ton materiaal toe dat elders niet of 

nauwelijks verkrijgbaar was. Ook leverde het één miljoen zandzakken. Het water had nog 

steeds vrij spel. Geruchten dat de droogmaking niet in 1945 gereed kon komen, waren 

hardnekkig, maar het MG rekende erop dat zonder tegenvallers de dijken vóór aanvang van 

de herfststormen zouden zijn gedicht. Er kwam een contract met de Maatschappij tot 

Uitvoering van de Zuiderzeewerken om twee gaten vóór 1 oktober en de twee andere vóór 1 

november te dichten. Er zou een forse premie worden betaald als het eerder gereed was. 

Dat betaalde zich terug als de huur van materieel eerder kon worden beëindigd. De 

geallieerden stelden ook in juli 1945 nog grote hoeveelheden materiaal ter beschikking van 

antitorpedonetten en afgedankte schepen tot betonnen caissons. Per week werd nu 5.000 

ton steen aangevoerd en van SHAEF was de toezegging ontvangen dat te laten oplopen tot 

8.000 ton. SHAEF oefende ook controle uit op de steengroeve in België.252 Een tegenslag was 

dat het op 3 september 1945 gesloten gat bij Vlissingen bij abnormaal hoog tij drie weken 

later weer doorbrak.253 

Op verzoek van het hoofd van de Sectie Openbare Werken Van der Veen, stonden de 

geallieerden vanaf september 1945 ook toe 50.000 ton steen uit Duitsland te halen in een 

tempo van 2.000 ton per dag. Toch was de aanvoer nog onvoldoende en twee officieren van 

de Sectie werden erop uit gestuurd daar verbetering in te brengen. Daarna kwam er een 

einde aan de bemoeienis van het MG. Wat voor de militairen resteerde was het ruimen van 

de naar schatting twee miljoen mijnen op Walcheren.254 
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7. De strijd om de arrestatiebevoegdheid en de eerste zuivering 

1. De voorbereidingen 

Over geen onderwerp met betrekking tot het MG is zoveel gepubliceerd als de zuivering. De 

Jong rekent voor dat de Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940–1945 (PEC) 

er 120 pagina’s aan wijdde, maar hij laat zich met 86 pagina’s in deel 10 van het Koninkrijk de 

Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog ook niet onbetuigd. De geschiedschrijver van de 

Binnenlandse Strijdkrachten, G.J. van Ojen, steekt daar gezien de grote rol die de BS daarbij 

speelde met veertien pagina’s mager tegen af. De geschiedschrijver van de OD, J.W.M. 

Schulten, besteedt er nog minder aandacht aan. De twaalf pagina’s in het Overzicht der 

werkzaamheden van het Militair Gezag gaan hoofdzakelijk over organisatorische 

aangelegenheden. Uitgebreider hebben A.D. Belinfante in In plaats van bijltjesdag : De 

geschiedenis van de Bijzondere Rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog en Henk Termeer 

in Het geweten der natie. De voormalige illegaliteit in het bevrijde zuiden 1944 - mei 1945 

het krachtenveld in kaart gebracht. 

Dit hoofdstuk is niet bedoeld om de discussie rond de arrestatieproblematiek in het 

Zuiden over te doen, maar het onderwerp is van dusdanig belang geweest dat het in een 

studie over het MG niet mag ontbreken. Tegelijkertijd is het nodig zich beperkingen op te 

leggen, omdat het onderwerp zuivering in al zijn lokale vertakkingen met 130.000 

arrestanten voldoende stof oplevert voor een monografie. Er zal voornamelijk worden 

gekeken naar de bemoeienis van de top van het MG, de dilemma’s waarvoor men stond en 

krachtenveld waarin moest worden geopereerd. Het accent ligt hierbij op de periode tot 

begin 1945; die verliep het meest tumultueus. Aan de problematiek van de kampen is een 

afzonderlijk hoofdstuk gewijd. 

Als de bevolking ervan overtuigd raakte dat zuivering en berechting snel ter hand 

zouden worden genomen, dan zou er minder reden zijn het recht in eigen hand te nemen, zo 

was de in Londen heersende gedachte. Maar aan snelle berechting zou het schorten, 

waardoor de aanzwellende stroom arrestanten het MG als water over de schoenen liep; 

arrestanten moesten in provisorische kampen worden opgesloten zonder dat de Staf MG 

daar veel invloed op had. Niemand in Londen had enig vermoeden hoe de zuivering in de 

praktijk in zijn werk zou gaan. De regering was onvoldoende op de hoogte van de 

opvattingen die onder de bevolking leefden en beperkte zich tot het bieden van een 
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wettelijk kader, zonder dat duidelijk werd gemaakt in welke richting zij wenste te gaan en 

welke rechtsopvattingen er aan ten grondslag lagen. 

De zuivering van ambtenaren stoelde op het op 13 januari 1944 vastgestelde 

Zuiveringsbesluit (E 14) om weer een ambtelijk apparaat te verkrijgen dat het vertrouwen 

van de bevolking genoot. Het kende drie maatregelen: (1) ontslag door de betrokken 

minister, gehoord het advies van een commissie; (2) schorsing in afwachting van een 

beslissing over een eventueel ontslag door de tot zuiveren bevoegde burgerautoriteiten of 

het MG; (3) staking in afwachting van ontslag of schorsing door de burgerautoriteiten of het 

MG. Met ontslag had het MG geen bemoeienis. Schorsing gold personen die door de 

bezetter waren benoemd, vergaand met hen hadden samengewerkt of die het 

nationaalsocialistische gedachtegoed hadden verbreid. Staking was bedoeld voor personen 

die niet door de bezetter waren benoemd en daarmee hadden samengewerkt, maar voor 

wie niet voldoende bewijzen waren om tot schorsing of ontslag over te gaan. Staking had op 

zich geen oneervol karakter. 

Het Zuiveringsbesluit was in algemene termen gesteld en omschreef alleen 

categorieën ambtenaren die voor zuivering in aanmerking kwamen, zoals zij die uit vrije wil 

en overtuiging met de bezetter hadden samengewerkt, meegewerkt aan de werving van 

arbeiders, opsporing van onderduikers en verborgen gehouden geallieerde militairen, het 

nemen van gijzelaars of het naar concentratiekampen sturen van Joden en niet-Joden, de 

organisatie van nationaalsocialistische organisaties, de aanstelling van NSB-ers in 

overheidsdienst en het bevorderen van contacten met de Duitse overheid of Wehrmacht, 

NSB en aanverwante organisaties. Het Besluit gaf geen voorschriften voor procedures en had 

geen betrekking op economische collaboratie. Dat laatste blijft hier onbesproken; de lezer 

kan daarvoor terecht bij Joggli Meihuizen, Noodzakelijk kwaad: De bestraffing van 

economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. 

Naast het Zuiveringsbesluit had het MG bevoegdheid tot aanhouding en in 

bewaringsstelling op grond van artikel 16 van het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg. 

Dat bepaalde dat het bevoegd was ‘ieder persoon… te doen aanhouden, onderzoeken en in 

bewaring te stellen’ met uitzondering van leden van de Hoge Colleges van Staat en de 

rechterlijke macht. Het MG was zo te allen tijde bevoegd maatregelen te nemen, ook 

wanneer de burgerautoriteiten bevoegd waren. Het was bedoeld voor de handhaving van de 

openbare orde en rust of wanneer de civiele autoriteiten onvoldoende voortvarend 
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optraden. De zuivering kende een eerste en een tweede fase. In de eerste waarin nog 

krijgsverrichtingen plaatsvonden, nam uitsluitend het MG zuiveringsmaatregelen, omdat de 

burgerlijke overheid zelf nog niet zou zijn gezuiverd. In de tweede fase kon de overheid 

zelfstandig zuiveringsmaatregelen nemen. De Londense theorie strookte echter weinig met 

de praktijk en van een scherp onderscheid tussen de fasen was geen sprake. 

Omdat maatregelen diep in het leven van betrokkenen ingrepen, mocht niet tot 

zuivering worden overgegaan dan na het inwinnen van advies van een commissie, waarin de 

voormalige illegaliteit vertegenwoordigd was. Die commissies moesten gelijktijdig aan de 

burgerautoriteiten en het MG advies uitbrengen om langs elkaar heen werken te voorkomen 

en voor documentatie zorgen om zo spoedig mogelijk tot een oordeel te komen. In Londen 

was al begonnen met de aanleg van dossiers, maar die waren bij de bevrijding niet direct 

voorhanden.1 Eind januari 1945 was ook nadat het MG huisvesting en transport had 

geregeld, het wachten op een beslissing van minister van Binnenlandse Zaken Burger ‘deze 

dringende zaak’ te regelen. Deze documentatie kon daardoor niet tot haar recht komen.2 

Een aantal vooraanstaande bestuursambtenaren was al op voorhand ontslag 

verleend. Het betrof zeven Commissarissen der Koningin en 24 burgemeesters van grotere 

steden.3 In totaal moesten 156 door de bezetter benoemde burgermeesters die lid van de 

NSB waren, deze organisatie hadden gesteund of hadden meegewerkt aan de uitvoering van 

de door de bezetter ingevoerde maatregelen, worden vervangen.4 De minister zou de 

vervanging zo mogelijk zelf behandelen en slechts in geval van onvermijdelijke noodzaak kon 

dat door het MG geschieden.5 Het illustreert de veel te optimistische gedachte dat 

bewindslieden in de oorlogsomstandigheden een directe rol zouden kunnen spelen. 

Het adagium was dat het MG had te handelen naar instructies van de regering, maar 

die ontbraken. In eerste instantie zouden het de ministers en de Commissarissen der 

Koningin moeten zijn om maatregelen te treffen voor de zuivering van onder hen 

ressorterende diensten. Het MG had niet tot taak de civiele overheid voor te schrijven hoe te 

werk te gaan. Toch ontkwam het MG er niet aan aanwijzingen te geven hoe 

adviescommissies samen te stellen, wat te doen met de adviezen en hoe bevelen tot staking 

of schorsing uit te vaardigen, ook omdat van een geregeld contact tussen de civiele overheid 

en de ministers in Londen geen sprake kon zijn. Het MG bezat geen apparaat zelf de 

zuivering ter hand te nemen. Het hield daartoe contact met verschillende geledingen uit de 

illegaliteit. De MCn was aangeraden advies in te winnen van personen die actief waren 
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geweest in het verzet, maar dat was met verschillende organisaties en meningsverschillen, 

niet zo eenvoudig. Belangrijker waren in eerste instantie de contacten met de BS, maar in de 

chaos in pas bevrijd gebied schoten die tekort.6 

Meerdere partijen kenden arrestatiebevoegdheden. De Civil Affairs-overeenkomst 

stond de geallieerde bevelhebber toe alle noodzakelijke maatregelen te nemen die de 

toestand vorderde. Daaruit vloeide voort dat militair gevaarlijke personen konden worden 

gearresteerd. Verder bood de overeenkomst de mogelijkheid burgers verdacht van 

vergrijpen ‘tegen personen, het goed of de veiligheid van de geallieerde strijdkrachten’ aan 

te houden. Daarnaast sloot majoor mr. R.P.J. Derksema als Hoofd Sectie Politie op 1 

september 1944 een overeenkomst met de Chief Counter-Intelligence Officer van SHAEF ten 

aanzien van contra-inlichtingenactiviteiten. In het operatiegebied kon zowel Nederlands als 

geallieerd personeel arrestaties verrichten, maar SHAEF-officieren stelden de prioriteiten. 

Buiten het operatiegebied voerde Nederlands personeel op aanwijzing van het MG de 

arrestaties uit.7 Met de door SHAEF gearresteerde personen had het MG geen bemoeienis. 

De bevoegdheid tot arrestatie kwam, binnen door de geallieerde commandanten 

gestelde kaders, ook toe aan leden van de Nederlandse strijdkrachten die behoorden tot de 

geallieerde expeditiemacht (al was dat niet boven elke juridische twijfel verheven8). Het 

Koninklijk Besluit van 5 september 1944 ‘betreffende den rechtstoestand der 

“Binnenlandsche strijdkrachten” (E 62) schiep die ruimte door de bepaling dat vrijwilligers 

van door de minister van Oorlog erkende verzetsorganisaties te beschouwen als militairen in 

de zin der wet en te behoren tot de Koninklijke Landmacht. De gevolgen van deze regeling 

waren niet goed doordacht. Niet voorzien was dat hierdoor flinke aantallen bovengronds 

gekomen strijders, aangevuld met nieuwe krachten, als nieuwbakken militair in pas bevrijd 

gebied aan het arresteren sloegen.9 

De mogelijkheid van een ‘bijltjesdag’ voor het MG een reële zorg. De aanstaande 

MCn kregen voorgehouden dat een van de meest dringende verlangens van de bevolking de 

vergelding van leed en aangedaan onrecht zou zijn. De medisch adviseur van het MG, 

psychiater A.M. Meerlo, wees erop dat de bevolking door de haat tegen Duitsers en NSB-ers 

een bijltjesdag wilde en dit niet viel te voorkomen. 

 

Onder de bijltjesdagmenschen, zult ge niet de zuiveren van geest en de blakenden 
van vaderlandsliefde vinden. De psychopaten zullen hier de belhamels zijn. In tweede 
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instantie zult ge dan ook de ontremming van wraakgevoelens moeten stoppen en 
alleen recht en wet moeten laten spreken. Dat zal moeilijk zijn in een land, waar men 
toch al niet te veel van discipline houdt. Hier beginnen de moeilijkheden. Ge zult 
bestormd worden met beschuldigingen. De halfschuldigen zullen ’t meest de anderen 
bekladden.10 
 

Het was de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat landverraders op legale wijze hun 

verdiende loon kregen. Berechting kon echter onmogelijk op een zo vroeg moment 

plaatsvinden dat dit de wraakgevoelens kon bevredigen. Het gevolg kon zijn dat de bevolking 

zelf ging proberen personen uit de weg te ruimen en daarom was het optreden van het MG 

van groot belang; aan de andere kant zou het onmogelijk én ongewenst zijn om de 

veiligheidsklep geheel te sluiten.11 

Bleek het een MC dat in zijn gezagsgebied sprake was van eigen richting, dan was het 

niet zijn taak om de bedrijvers daarvan op te sporen. Alleen bij gevaar voor de openbare 

orde moest worden opgetreden tegen wraakoefening. Ging de afrekening met landverraders 

door, dan moest hij maatregelen nemen om aanstichters te arresteren. Daarnaast moest de 

MC een beroep doen op de bevolking om vertrouwen te hebben in de 

overheidsmaatregelen. Deze gedragslijn moest worden gevolgd wanneer 

‘onverantwoordelijke elementen’ zich van de leiding meester hadden gemaakt om onrust te 

stoken en ‘niet om aan natuurlijken drang naar wraak een eerste bevrediging te geven’.12 

Het was gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

Het MG zag bij de zuivering voor zichzelf slechts ‘een inleidende taak’. Alleen als de 

leiding van de departementen de zuivering niet ter hand kon nemen, zou het MG in het 

belang van rust en orde dit moeten overnemen. De MCn kregen verder de boodschap dat 

men zich eerder moest laten leiden door de indruk die een maatregel op de bevolking 

maakte dan door overwegingen of staking wel billijk was ten opzichte van het slachtoffer. 

Aangeraden werd voorzichtig te zijn met een bevel tot staking aan belangrijke ambtenaren 

die misschien ‘in den aanvang wat stug tegenover het militair gezag staan’, maar die 

betrouwbaar waren. Het mocht geen middel zijn onwelgevallige ambtenaren op een zijspoor 

te zetten.13 

Richtlijnen in aanvulling op het Zuiveringsbesluit moesten houvast bieden. Die kregen 

vorm in de door Kruls op 12 september 1944 uitgegeven (Eerste) Algemene Lastgeving. (Er 

zou nog een Tweede volgen). Onverwijld moesten in bewaring worden gesteld: 
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‘sympathiserende leden’ of begunstigers van de NSB die dat na 1 juli 1942 nog waren; 

personen die na die datum nog waren aangesloten bij de Weerafdeling (WA), Germaanse SS, 

Nationale Jeugdstorm; hoofden en ambtenaren van Duitse diensten en zij die in een 

leidende functie werkzaam waren geweest voor nationaalsocialistische dagbladen of 

tijdschriften. Ook moesten alle roerende goederen die de in bewaring te stellen personen 

bezaten in beslag worden genomen, voor zover deze konden dienen om de waarheid aan 

het licht te brengen. Deze clausule bleek in de praktijk een dode letter, omdat zo ongeveer 

alle eigendommen werden geconfisqueerd.14 

Bij het begin van de bevrijding kwam dadelijk tot uiting hoe groot de kloof was tussen 

de abstracte voorbereidingen in Londen en de werkelijkheid in pas bevrijd gebied. In elk 

stukje bevrijd Nederland begon het verzet onmiddellijk na het binnentrekken van de eerste 

geallieerde eenheden spontaan met het arresteren van ‘foute elementen’. Rechtstatelijke 

normen werden met handen en voeten getreden, arrestanten werden beschimpt en 

mishandeld en het ontbrak aan detentiegelegenheid en verzorging. Voor velen bood het een 

uitlaatklep voor vier jaren van bezetting waarin de haat tegen Duitse meelopers was 

gegroeid. In Londen was de regring zich onvoldoende bewust geweest van de omstreden 

positie die de politie in de samenleving als instrument van de bezetter had. Het betekende 

dat zolang de politie niet werd vertrouwd en was gezuiverd er van arrestatie door 

opsporingsambtenaren weinig terecht kwam.15 

De zuivering vereiste een omvangrijke administratie. Maatregelen moesten op hun 

juistheid worden beoordeeld, terwijl er nauwelijks deskundigen waren voor het aanleggen 

van documentatie of om gegevens te verwerken die het MG ter ore kwamen. De MCn 

werden met verdachtmakingen en geruchten geconfronteerd, die soms ongefundeerd 

bleken, waarna vrijlating moest volgen en dat werd niet altijd begrepen. Major Vergeer van 

de Legal Section van de SHAEF-missie wees eind september 1944 al op de vaak dubieuze 

grond van arrestaties. Wanneer niet op korte termijn kon worden berecht, verwachtte 

Vergeer onrust en onvrede. Aan de andere kant waren de arrestaties nodig, ook om actie 

door de bevolking met alle gevaren voor orde en rust te voorkomen. Voorzien was in de 

instelling van Tribunalen, maar die zouden niet actief worden voordat de regering zich op 

Nederlands grondgebied bevond. De militaire situatie maakte die terugkeer voorlopig 

onmogelijk en gelet op de urgentie en de velen die al gevangen waren gezet, deed Vergeer 

de aanbeveling met spoed strafrechtscolleges in Maastricht en Eindhoven of Nijmegen op te 
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zetten.16 Het MG had op dit terrein echter geen bevoegdheden; dat was aan de minister van 

Justitie. Het zou tot na de bevrijding van heel Nederland duren totdat Bijzondere 

Gerechtshoven en Tribunalen werkelijk gingen functioneren. Dat was in sterk contrast met 

België, waar de regering kans zag binnen drie weken na de bevrijding veertien krijgsraden op 

te richten. 

2. De Binnenlandse Strijdkrachten kennen zich arrestatiebevoegdheid toe 

De MCn wisten dat het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg niet aan de OD-

commandanten was bekendgemaakt. Vermoed werd dat de leiding van de bevoegdheden 

van het MG op de hoogte was, maar de ondergeschikten niet. Het was dan hun taak 

verzetsorganisaties op de hoogte te stellen van de wensen van de regering. Dat eiste tact en 

tegelijkertijd een krachtige houding, zo luidde de boodschap. De taak van de OD bestond 

uitsluitend uit dienstbaarheid aan het MG ter handhaving van de orde.17 

Kruls’ Algemene Lastgeving van 12 september 1944 speelde in de eerste dagen 

nauwelijks een rol. Hij was bij niemand bekend en het MG beschikte niet over een groot 

aantal exemplaren ter verspreiding. Toen ze wel bekend waren, zag de OD en de daaruit 

voortgekomen BS de gedefinieerde categorieën te arresteren personen als te beperkt. De 

Lastgeving werd overvleugeld door de instructie die de commandant Stoottroepen op 25 

september 1944 had uitgegeven, samengesteld door de Gewestelijk commandant van de 

OD, de jurist kapitein W.J. van Dijk en de waarnemend commandant Stoottroepen, J. 

Hoekstra.18 

Het verschil in instructies bracht het MG in een lastig parket. De BS hield vast aan de 

in grote getale verspreide eigen instructie. Het MG werd aangevallen op het meebrengen 

van instructies die onvoldoende rekening hielden met de gevoelens in bevrijd gebied. De BS-

instructie was gretig aanvaard, omdat het houvast gaf. Het gevolg was dat alsnog velen 

waren gearresteerd, maar zo stelde Hoekstra, het waren eerder te weinig dan teveel.19 

Hoekstra, een gepromoveerd scheikundige, behandelde de juridische zaken, omdat hij een 

van de weinige intellectuelen in de top van de OD was. Hij zag de politie als fout, slap en te 

weinig optredend en zolang niet gezuiverd, moesten bonafide illegale werkers het beleid 

bepalen. Over dat uitgangspunt was geen compromis mogelijk en Hoekstra zou daar lang op 

onverzettelijke wijze aan vasthouden.20 Hij droeg geen kennis van de Bijzondere Staat van 
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Beleg en evenmin van de Algemene Lastgeving van het MG. Bij een bezoek aan het 

hoofdkwartier van de BS in Brussel was hem over het bestaan ervan niets medegedeeld.21 

Majoor Van Houten bevond zich als gemachtigde van prins Bernhard in Eindhoven 

om de verzetsorganisaties tot BS om te vormen. Van Houten was bekend met het bestaan 

van de Lastgeving, maar beschikte niet over de tekst en maakte er tegen Van Dijk en 

Hoekstra geen melding van. Hij kreeg, naar eigen zeggen, van Field Security van 2nd Army te 

horen dat te weinig personen werden gearresteerd die de krijgsverrichtingen konden 

schaden. Het was Van Houten bekend dat het MG hiervoor was aangewezen en hij verwees 

de Britten naar het MG. Volgens hen was de medewerking van het MG onvoldoende en als 

de Nederlanders in gebreke bleven, wilden zij die taak zelf uitvoeren. 

De MC Eindhoven, majoor Verhoeff, achtte het onmogelijk de niet betrouwbaar 

geachte politie die taak te laten uitvoeren, maar andere instrumenten ontbraken. Volgens 

Van Houten kwamen de Britten daarom weer bij hem uit. Hij nam contact op met het 

hoofdkwartier van de prins en kreeg als antwoord dat men er zich bij SHAEF van had 

vergewist dat arrestaties tot de competentie van de BS behoorden. Van Dijk en Hoekstra 

zetten een regeling in elkaar en Van Houten hechtte er als ‘speciaalgemachtigde’ van 

Bernhards hoofdkwartier zijn goedkeuring aan.22 De Commandant van de Stoottroepen, 

Borghouts, tekende de regeling, die voor het hele Zuiden ging gelden. Net als Hoekstra had 

ook Borghouts Brussel bezocht, maar alle aandacht was ernaar uitgegaan hoe de 

verzetsorganisaties onder de paraplu van de BS te krijgen. De richtlijn van Verhoeff alleen 

‘raddraaiers’ vast te houden, was daarmee van de baan. Borghouts’ chef-staf, J.C. Gerritsen, 

tekende aan: ‘Alles wordt weer gearresteerd, ook de ontslagenen, ook de NSB-vrouwen, ook 

de Moffenmeiden en bovendien allen die NSB-er geweest zijn. . . Wij hebben de 

bevoegdheid toch te arresteren’.23 

De instructie van de BS ging verder dan de in Londen tot stand gekomen Algemene 

Lastgeving, hield meer rekening met de praktijk, maar betekende een uitbreiding van het 

aantal in bewaring te stellen personen. Zo moesten naast personen die militair voor de 

geallieerden konden opleveren, ook personen die hulp aan de Duitse politie hadden 

verleend, provocateurs en aanbrengers van Joden, onderduikers en illegale werkers worden 

gearresteerd. Waar het MG uitging van lidmaatschap van de NSB ná 1 juli 1942, stelde de BS 

dit op 15 mei 1940. Ook leden van nationaalsocialistische mantelorganisaties en mannen en 

vrouwen die nauwe relaties met een der te arresteren groepen hadden onderhouden, 
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moesten worden geïnterneerd. Dat gold ook Rijksduitsers. Gearresteerden moesten in 

handen van de politie worden gesteld, die verplicht was voor ‘zekere bewaring’ te zorgen. 

Was de politie ‘niet volkomen betrouwbaar’ dan nam de BS die taak over of een door het ‘uit 

Engeland gekomen militaire gezag’ aan te wijzen formatie.24 

De BS had de regie overgenomen. De vraag is of Field Security, die in de visie van Van 

Houten de katalysator was van een rol voor de BS, wel de bedoeling had zover te gaan. Zo 

beklaagde Hoekstra zich erover dat de Britten sommige personen, onder wie foute 

burgemeesters, juist op hun post wilden laten, omdat zij hun diensten nodig hadden.25 Van 

Houten schreef prins Bernhard dat zijn arrestatieregeling de instemming van Verhoeff en 

van de politie had.26 Bij zijn verhoor voor de PEC zei Van Houten echter dat Verhoeff hem 

erop had gewezen dat de instructie niet volgens de regels was, maar de situatie waarin men 

zich bevond, ook niet was voorzien.27 Volgens BS-geschiedschrijver Van Ojen kon de MC zich 

met de inhoud van de instructie verenigen, maar zou deze ‘enige moeilijkheden’ met Kruls 

veroorzaken.28 

Enige moeilijkheden was te zwak uitgedrukt. De BS-instructie bewoog zich op een 

terrein waar uitsluitend Kruls bevoegd was. Verhoeff lichtte spoorslags Posthumus Meyjes in 

over de door Van Houten goedgekeurde instructie en dat de Stoottroepen andere normen 

aanlegden. Verhoeff wilde dat dit zo snel mogelijk met Bernhards hoofdkwartier werd 

opgenomen, aangezien hij zich moest baseren op de Lastgeving en de politie de opdracht 

had alleen personen in arrest te houden die voldeden aan de criteria van de Lastgeving. 

Omdat de BS eigen richtlijnen volgde en hun arrestanten ook bij de politie onderbracht, 

vormde dat een bron van conflict. Verhoeff had contact gehad met Van Houten en wilde 

begrijpen dat de militaire veiligheid maatregelen vereiste, maar andere instructies maakten 

het probleem de gearresteerden vast te zetten er niet gemakkelijker op. Verhoeff vroeg per 

omgaande de zienswijze van Posthumus Meyjes. (Kruls bevond zich nog in Londen.)29 

Posthumus Meyjes bezocht Eindhoven en rapporteerde Kruls dat de arrestaties een 

moeilijk punt vormden. De OD en Knokploegen hadden links en rechts personen opgepakt 

en nu bleek dat ook namens prins Bernhard arrestatieopdrachten werden gegeven, zelfs in 

plaatsen waar het MG aanwezig was. Hij kondigde aan er met de prins over te spreken en de 

zaak recht te zetten.30 Het wordt niet duidelijk of Posthumus daarin slaagde. Zo adviseerde 

Van Houten op 1 oktober 1944 aan prins Bernhard om geen instructies aan Posthumus 

Meyjes te verstrekken voordat de punten waarover verschil van inzicht bestond, waren 
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doorgesproken.31 Dat was de wereld op zijn kop, want de prins verkeerde niet in een positie 

het MG instructies te geven. Minister van Oorlog Van Lidth noemde tegen Bernhard Van 

Houtens inmenging ‘niet gelukkig’ en al helemaal niet omdat hij zich namens de prins had 

bezig gehouden met de verhouding tussen MCn en commandanten van verzetsgroepen. Die 

verhouding was geregeld en de prins kon daarvoor bij Kruls te rade gaan.32 

Volgens een rapport van Van Houten bleven moeilijkheden bestaan. Verschillende 

organisaties beconcurreerden elkaar. De politie was niet genegen orders van de BS aan te 

nemen en liet gearresteerden vaak na korte tijd weer vrij. Teveel personen bemoeiden zich 

met de gang van zaken. De aan de legers toegevoegde liaisonofficieren van het MG bleken 

weinig begrip te hebben van de wijze waarop de illegaliteit in elkaar stak en dat gold tevens 

Field Security. De liaisonofficieren troffen met de beste wil tal van regelingen, maar 

ontbeerden kennis van de ondergrondse, die plaatselijk steeds anders in elkaar stak. Dat 

stichtte verwarring en Van Houten zag zich dan voor de taak gesteld conflicten op te lossen. 

Er moesten strakkere orders van de prins komen.33 

Dat was ook om andere redenen hoognodig, want de BS wist zich in korte tijd gehaat 

te maken, werd beschuldigd van Nazimethoden en het botvieren van wraakgevoelens. 

‘Septemberartiesten’, zij die pas op het moment van bevrijding waren toegetreden, spanden 

daarbij de kroon. Een gezagscrisis en ‘totale arrestatiechaos’ dreigden, waarbij de naam van 

de prins in het geding raakte. Er werd trouwens druk aan gewerkt om meer structuur in de 

BS te brengen en alleen de Stoottroepen, bedoeld voor actieve militaire taken, als BS te 

erkennen. Alle andere organisaties zouden moeten worden ontbonden. Zo had Bernhard op 

27 september 1944 voor Limburg bepaald dat alle gewapende organisaties, anders dan de 

Stoottroepen, ten spoedigste dienden te worden ontbonden. Individuele leden konden hun 

diensten aan het MG aanbieden.34 Maar wat moest het MG met individuen die zich kwamen 

melden? Ook Van Houten noemde het bevel ‘even onbillijk als onpraktisch’ en waarom kon 

de BS niet blijven bestaan uit Stoottroepen en een bewakingsdienst?35 

Vullinghs als PMC Limburg aanvaardde met graagte het besluit de BS te ontbinden, 

maar waar hij problemen mee had, was een door Van Houten getekend schrijven, hem op 28 

september getoond, waarin stond dat alle Rijksduitsers moesten worden gearresteerd. 

Vullinghs wilde Rijksduitsers waarop ook maar iets viel aan te merken laten arresteren, maar 

niet degenen die zich tijdens de bezetting loyaal hadden gedragen. Er was echter mede op 

verzoek van de Amerikanen zo gehandeld, maar het gaf grote moeilijkheden de velen die in 
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de mijnen hadden gewerkt onder te brengen. Hij liet Kruls weten het ‘prettig te vinden’ van 

tevoren te worden geraadpleegd als besluiten van de BS afweken van het beleid van het 

MG.36 

De Stoottroepen gingen door met arrestaties die verder gingen dan de Lastgeving van 

het MG. Ritmeester A.A. Land van Sectie Binnenlandse Zaken hield uit een gesprek met Van 

Houten de indruk over dat prins Bernhard van oordeel was dat de Lastgeving niet ver genoeg 

ging en in de visie van Van Houten moest de BS arresteren op grond van eisen van SHAEF. 

Land raadde Posthumus Meyjes aan op het hoogste niveau te laten vaststellen of de 

Lastgeving moest worden gewijzigd of uitgebreid.37 De ministerraad maakte zich reeds 

zorgen over de situatie. Er bestond onvrede over het optreden van prins Bernhard, die met 

hulp van Bureau Inlichtingen (althans volgens minister van Justitie Van Heuven Goedhart) 

probeerde de OD op de voorgrond te plaatsen en zo de regering en het MG ter zijde te 

schuiven. De raad bezag met zorg de verhouding tussen de prins, het MG en de OD en de 

rollen van Somer en Van Houten als representanten van BI en de BS. Minister van Oorlog 

Van Lidth achtte die bezorgdheid overdreven. Hij bezag dit in de sfeer van onderlinge na-

ijver.38 

Van Lidth liet de prins weten dat men in regeringskringen bang was dat Six, de 

commandant van de OD, Van Houten en Somer teveel zouden toegeven aan de pretenties 

van de OD en hij daardoor zou worden beïnvloed. Hij raadde Bernhard aan het verzet over 

één kam te scheren en de meest geschikten als leider aan te wijzen, ongeacht de groepering 

waaruit zij voortkwamen.39 Over de verhouding tot het MG en over de arrestaties gaf Van 

Lidth de prins geen instructies. 

De prins ontkende dat hij de OD wilde bevoorrechten: ‘Ik kan u *Van Heuven 

Goedhart] verzekeren dat wij allen – van Somer tot mijzelf incl. de andere heren, op de O.D., 

vooral de leiding, geladen zijn, door dat wij denken dat zij bepaald een eigen rol willen 

spelen.’ Als Van Heuven Goedhart de door hem uitgevaardigde orders zou opvragen, dan 

zou hij zien hoe er werd gedacht. De arrestatieproblematiek was een gevolg van het feit dat 

de OD ‘met of zonder opzet’ orders niet had verspreid. Er bestond teleurstelling over de 

medewerking van de OD-leiding, maar als Bernhard of het MG de plaatselijke leiders erop 

wezen hoe wel te handelen, dan werd goed meegewerkt.40 
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3. Inperking van de arrestatiebevoegdheid van de Binnenlandse Strijdkrachten 

De vraag was hoe, terwijl overal nog werd gevochten, tot gelijkluidende instructies te komen 

en deze in de chaotische omstandigheden bekend te maken. Het MG was leidend, maar de 

BS kon zich maar met moeite schikken naar de nieuwe hoofdrolspeler. Het vereiste geduld 

en tact om de arrestatieproblematiek in goede banen te leiden en tot eenheid van doctrine 

en eenhoofdige leiding te komen. Kruls bevond zich daarbij in een lastig parket. Hij kon de 

illegaliteit niet van zich vervreemden, maar moest onder druk van de regering de wijze 

waarop werd gearresteerd in goede banen zien te leiden. Wat meespeelde, was dat de 

verhouding van Kruls tot prins Bernhard niet precies was geregeld. Bernhard mocht dan de 

hoogste in rang zijn, Kruls had aanzienlijk grotere bevoegdheden. In de persoonlijke 

verhoudingen bestonden in de praktijk weinig problemen. Kruls besprak moeilijkheden met 

Bernhard en de arrestatieproblematiek vormde daarbij de hoofdmoot. De soepelheid van 

Bernhard en de kennis van Kruls bevorderden een goede samenwerking, met als resultaat 

dat Kruls weinig moeite had zijn visie leidend te maken. Achteraf stelde Kruls vast dat hun 

gezamenlijk optreden, ondanks schoonheidsfoutjes, goed had gewerkt.41 

De prins aanvaardde een beperkte arrestatiebevoegdheid, al was hij er weinig 

gelukkig mee. Hij had graag, zolang de politie niet was gezuiverd, een algemene 

arrestatiebevoegdheid voor de BS gezien om te kunnen optreden in plaatsen waar het MG 

nog niet was gearriveerd. Als resultaat van het overleg tussen Kruls en Bernhard kregen de 

Stoottroepen de bevoegdheid NSB-ers te arresteren, als kon worden gevreesd dat zij zouden 

proberen door de linies te komen of zich met de vijand in verbinding te stellen. Nauwgezet 

gedefinieerd was deze categorie dus niet. ‘U gelieve te arresteren hen, die militair gevaar op 

kunnen leveren voor de geallieerden,’ zo luidde de instructie van de commandant 

Stoottroepen.42 Kruls wees zijn officieren erop dat de BS uitsluitend nog bevoegd was 

diegenen te arresteren die een gevaar voor de militaire operaties konden opleveren. Alle 

arrestaties die niet op dat principe berustten waren een zaak voor de MC. Het MG kon dan 

de beschikken over de Stoottroepen om die arrestaties te verrichten. In geval van verschil 

van inzicht of moeilijkheden met de Stoottroepen besliste Kruls.43 

Kruls kwam tot de conclusie dat de ooit in Londen gekoesterde gedachte dat men de 

zaken rustig aan bevrijd gebied kon overlaten, bewezen onjuist was. Allerwegen werd het 

MG gevraagd leiding te geven. Hoe belangrijk optreden was, bleek toen beslissingen 
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moesten worden genomen. De Commissaris der Koningin in Limburg bleek huiverig 

burgemeesters te staken en handgranaten werden in gemeentehuizen gegooid. ‘Dit is op 

zich zelf geenszins een ramp’, aldus Kruls maar zulke zaken konden worden voorkomen als 

het militaire of civiele gezag snel ingrepen. 

De verhouding tussen gemeentebesturen en verzetsorganisaties was moeizaam en 

oplossingen waren vaak niet tot tevredenheid van het verzet. De vele Terugkeerbesluiten 

werden met voeten getreden, in het bijzonder de Algemene Lastgeving. In de praktijk 

hadden de verzetsorganisaties al iedereen die daarvoor in aanmerking kwam in verzekerde 

bewaring gesteld en dan was het aan de MC ervoor te zorgen dat er een behoorlijk proces-

verbaal kwam. Hier en daar waren commissies van onderzoek ingesteld, maar zij moesten 

wel adviserend blijven. Kruls vreesde dat steeds meer extreme elementen in deze 

commissies zitting kregen en geneigd waren verder te gaan dan verantwoord, waarmee de 

keuze van adviseurs een precaire zaak werd.44 

De voormalige betoonde illegaliteit zich een speler die nadrukkelijk bemoeienis met 

de gang van zaken opeiste. A. Voorwinde, een van de leiders van het verzet in Eindhoven, 

wees Van Houten op de geringe resultaten bij het oppakken van Rijksduitsers en NSB-ers. 

Het ergerde de illegale werkers dat ‘zo slap’ werd opgetreden, dat zou liggen aan de geest 

waarin het MG instructies gaf. Het moest ‘feller en positiever’. Er waren tal van berichten 

dat achtergebleven Duitsers nog schoten, kaalgeknipte vrouwen met zendertjes in de weer 

waren en er waren lichtsignalen waargenomen. Er kon fantasie in het spel zijn, toch was het 

een gevaarlijk teken.45 De visie van Voorwinde was koren op de molen van de BS. Van 

Houten gaf prins Bernhard in overweging het MG hiervan op de hoogte te stellen, temeer 

daar het MG het met het ingrijpen van de BS weinig eens was. Voorwinde was een 

achtenswaardig man en zijn oordeel moest gewicht in de schaal leggen.46 

Borghouts richtte zich als commandant Stoottroepen tot de Koningin en prins 

Bernhard. Arrestatie en internering moesten ‘krachtig en rigoureus’ geschieden; het ging 

niet om de vraag wie dat deed, als het maar gebeurde. Zo leek indirect de rol van de BS te 

kunnen worden bestendigd.47 Hoekstra, vreesde dat met een zwak opsporingsapparaat 

‘revolutionair gezinde elementen’ de wind in de zeilen zouden krijgen. Van verraders kon 

met ‘vrij grote zekerheid’ worden gezegd, dat zodra de gelegenheid zich voordeed, zij weer 

met de vijand in contact zouden treden. Juist mensen die persoonlijke of zakelijke 

betrekkingen met de Duitsers hadden, waren gevaarlijk; zij liepen niet zo in het oog en 
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konden spionagediensten verlenen. Ze waren te laf geweest het lidmaatschap van een 

nationaalsocialistische beweging te aanvaarden, maar omdat ze vaak een overheidsfunctie 

bekleedden, leverden ze indirect een militair gevaar op. Hun zuivering moest door de 

overheid gebeuren, zo gaf Hoekstra toe, en niet door illegale werkers, maar het verwijderen 

van ‘slappe en tweeslachtige overheidspersonen’ moest onmiddellijk plaatsvinden. Anders 

belemmerden slappe burgemeesters of niet gezuiverde politie het vastzetten van ‘militair 

gevaarlijke elementen’. Waar de bevoegdheid tot arresteren vandaan kwam, was voor 

Hoekstra van geen belang: ‘Wanneer men echter zou trachten ons te dwingen het zo 

belangrijke werk van het zelfstandig verwijderen van militair gevaarlijke elementen stop te 

zetten, dan zouden wij ons daar tot het uiterste tegen verzetten, aangezien het hier gaat om 

de eer en de toekomst van het land en er geen andere instantie is aan te wijzen, welke thans 

en onmiddellijk deze taak van ons zal kunnen overnemen.’ 

De Staf MG gaf als commentaar dat er in Noord-Brabant behoefte bestond aan 

additionele bevoegdheden voor de Stoottroepen. Het was niet vol te houden dat de 

bevoegdheid niet verder ging dan het arresteren van operationeel gevaarlijken. Er waren dus 

ook geluiden binnen het MG om de Stoottroepen meer ruimte te geven.48 Prins Bernhard 

zette zich daar al voor in, maar overlegde hier niet met Kruls over. Luitenant-kolonel J.C.A. 

Fauré, de vertegenwoordiger van het MG in Londen, was bij Van Lidth geroepen, naar 

aanleiding van een door prins Bernhard aan de Koningin geadresseerd telegram. Dat 

verzocht de Stoottroepen arrestatiebevoegdheid te verlenen en daarvoor onmiddellijk een 

Koninklijk Besluit op te stellen. 

Bernhard meende dat de moeilijkheden opgelost waren als de BS een wettelijke 

bevoegdheid kreeg, net als het MG. Het MG kon niet in alle kleinere plaatsen tegelijk zijn en 

dan moesten de Stoottroepen het arrestatiewerk voor hun rekening nemen. De BS moest 

worden gemachtigd om bij afwezigheid van het MG te arresteren. Aan de politie kon dat niet 

worden overgelaten, want de zuivering daar ging nog lang duren. Het MG kon dan besluiten 

over handhaving van het arrest. Van Lidth had moeite met het idee, maar verzocht niettemin 

Fauré een ontwerp voor een Koninklijk Besluit te maken. Hij meende de bezwaren te kunnen 

ondervangen door de burgemeesters de bevoegdheid te verlenen om de Stoottroepen in te 

schakelen.49 

Fauré liet het onderwerp met minister Van Heuven Goedhart bespreken. Die had 

ernstige bezwaren. Het betekende een ondermijning van het MG en zette de afbakening van 
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competenties weer op losse schroeven. De afspraak tussen Kruls en de prins over het 

arresteren van militair gevaarlijke personen direct achter het front ging al ver genoeg. In de 

steden zou dit problemen geven, omdat zich onder de Stoottroepen lieden konden mengen 

in wier handen die bevoegdheid ongewenst was. Het idee om burgemeesters door de BS te 

laten bijstaan, vond evenmin genade. Het betekende verdere ondermijning van het MG en 

een burgemeester vergaande volmacht te verstrekken, zeker als bedenkingen tegen zijn 

persoon bestonden, ging te ver.50 

Van Lidth droeg Fauré op de bezwaren aan Gerbrandy mee te delen. Deze 

verwoordde vervolgens in een nota aan de Koningin dat het niet wenselijk was op het 

verzoek van de prins in te gaan. Gerbrandy wilde Bernhard daar zelf over inlichten, maar Van 

Heuven Goedhart was hem voor geweest en had meegedeeld ernstige bezwaren te hebben 

Stoottroepen ‘N.S.B.ers en dergelijk gespuis’ te laten arresteren. Hij kon zich voorstellen dat 

individuen de Stoottroepen bij het uitvoeren van operaties dwars konden zitten, maar 

niemand zou er bezwaar tegen maken hen op te pakken; daar was geen Koninklijk Besluit 

voor nodig. Stelden de Stoottroepen vast dat zich nog ergens NSB-ers bevonden, dan 

moesten zij bij het MG of de politie worden gemeld die dan tot arrestatie konden 

overgaan.51 

Van Lidth toonde zich achteraf weinig gelukkig met de actie van prins Bernhard.52 

Kruls vroeg de prins met hem over een juridische grondslag voor de arrestatiebevoegdheid 

van de BS te overleggen. Die moest tot het operatiegebied beperkt blijven. Daar 

aangehouden personen moesten direct aan een opsporingsambtenaar worden 

overgedragen, die de inbewaringstelling verrichtte en proces-verbaal opmaakte. Voor 

aanhouding was geen proces-verbaal vereist en Kruls meende zo een oplossing te hebben 

gevonden voor de moeilijkheid dat personeel van de BS geen verklaring op ambtseed kon 

opmaken.53 Het voorstel bood een uitweg om niet terug te hoeven keren naar een moeilijk 

controleerbare inzet van de BS en kwam tegelijkertijd de BS tegemoet door aanhouding 

direct achter het front te handhaven en de politie de rest te laten doen. Noch Van Heuven 

Goedhart noch Kruls gingen in op de waarschuwing van de prins dat de zuivering van de 

politie wel eens lang zou kunnen duren. Dat zou nog een strijdpunt worden. 
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4. Tweede Lastgeving van het MG 

Op 18 oktober 1944 stelde Kruls de MCn ervan op de hoogte dat hij een Tweede Algemene 

Lastgeving had uitgevaardigd. Er bestonden nu twee Lastgevingen naast elkaar, waarbij de 

Tweede ter aanvulling op de Eerste, beval aan te houden: ‘ieder persoon die de 

krijgsverrichtingen in gevaar brengt, of van wie op grond van zijn gedragingen of uitlatingen 

verwacht wordt, dat hij de krijgsverrichtingen zal bemoeilijken, belemmeren of schaden’. 

Tevens kwam Kruls de illegaliteit tegemoet door de in de Eerste Lastgeving genoemde datum 

van 1 juli 1942 voor de arrestatie van NSB-ers en leden van Duitsgezinde organisaties te 

wijzigen in 1 februari 1941. Fauré had vanuit Londen al laten weten dat de indruk die was 

ontstaan dat begunstigers en sympathisanten van de NSB en aanverwante organisaties, die 

vóór 1 juli 1942 uit de beweging waren getreden niet in bewaring konden worden genomen, 

op een onjuiste interpretatie van de bevoegdheden van het MG beruste. Hiervoor kon 

artikel 16 van het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg worden gehanteerd.54 

Kruls verzocht nu prins Bernhard zijn personeel opdracht te verstrekken om 

aanhoudingen tot het operatiegebied te beperken. Bij gebrek aan opsporingsambtenaren 

kon de MC een verzoek aan de plaatselijke commandant van de BS richten, die daaraan 

moest voldoen. In alle gevallen ging de bevoegdheid van de BS niet verder dan aanhouden. 

Ontslag uit bewaring kon alleen door de MC geschieden, na overleg met de commandant BS 

op wiens bevel de persoon was aangehouden. Met dat laatste sloot Kruls aan bij een wens 

van de prins. Zijn voornemen de bevoegdheid tot arrestatie van personen die een gevaar 

voor de militaire operaties konden opleveren te formaliseren door ook de BS een Algemene 

Lastgeving te verstrekken, liet Kruls varen.55 

Majoor Van Houten zinden de nieuwe instructies van Kruls maar matig, onjuist en 

verwarrend. Hij had ze zelfs omgewerkt, maar zij waren al verspreid. Dat het beslissingsrecht 

ten aanzien van personen, die om militaire redenen door de BS waren aangehouden, bij het 

MG kwam te liggen, kon Van Houten evenmin bevredigen. Beslissing behoorden te zijn 

voorbehouden aan militaire commandanten en de functie van Kruls was zijn inziens in eerste 

instantie een civiele.56 

De instructie van de BS van 25 september 1944 werd niet ingetrokken en vaak werd 

het MG onkundig gelaten van arrestaties die nog plaatshadden. Men kan er over twisten of 

het MG in gebreke is gebleven om intrekking van de instructie te bewerkstelligen, of dat de 
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BS hier een verwijt betreft.57 De BS bleef ruimte zoeken.58 Hoekstra zocht na uitgifte van de 

Tweede Lastgeving een handvat voor een ruimer aanhoudingsbeleid. De formele kapstok 

bleef militair gevaar en daartoe rekende Hoekstra ook personen die hulp aan de Duitsers 

hadden verleend, bijvoorbeeld door informatie over personen. Vrouwen die seksuele 

relaties met leden van de Wehrmacht hadden gehad, behoefden echter niet langer te 

worden geïnterneerd. ‘Verloofden’ van Duitsers daarentegen, op wie moreel wellicht niets 

viel aan te merken, moesten worden geïnterneerd. Zij konden een militair gevaar opleveren 

door spionage en hulp aan nog op vrije voeten zijnde Duitsers. Zakenlieden en aannemers 

die aan de Duitsers hadden verdiend, hoefden niet te worden vastgezet, omdat zij uit het 

oogpunt van militaire veiligheid niet interessant waren. Burgemeesters, hogere ambtenaren 

en hoofden van politie mochten niet worden gearresteerd zonder dat met Hoekstra was 

overlegd; het was een militaire noodzaak overheidsinstanties niet te ontwrichten. Hoekstra 

gaf zo aan van de eerder door hem bekritiseerde Britten te hebben geleerd.59 

5. Procureur-generaal Speyart van Woerden verschijnt ten tonele 

Begin november 1944 besloot Kruls de zuivering organisatorisch beter aan te pakken. Het 

kwam tot instelling van een Centrale Opsporingsraad, die naast de MC stond, maar aan hem 

verantwoording verschuldigd was en tot taak kreeg het opsporen en het doen van 

onderzoek naar personen als bedoeld in de Algemene Lastgevingen. Kruls wilde de leden op 

gezamenlijke voordracht van leiders van ondergrondse organisaties benoemen. Namens 

hem kon de raad ook regionaal opsporingsdiensten instellen, waarvan zo mogelijk steeds 

één lid afkomstig was van de politie. Kruls hoopte zo de kloof tussen politie en 

opsporingsdiensten van de BS te overbruggen en riep daartoe de hulp in van Hoekstra. Deze 

zou daar later over zeggen dat het langzamerhand mogelijk was om het werk van de matig 

georganiseerde illegaliteit over te nemen en Kruls deed dat zijn inziens ‘meesterlijk’ want hij 

wist door de instelling van de Centrale Opsporingsraad de illegaliteit mee te krijgen.60 

Kruls liet zo toe dat de illegaliteit een stevige vinger in de pap behield, temeer omdat 

de politie niet eerder zou worden ingeschakeld dan nadat het MG had geoordeeld dat zij 

was gezuiverd. In het proces van oprichting van een Centrale Opsporingsraad met 

onderliggende plaatselijke raden ging echter van alles mis. Het wantrouwen jegens de in de 

ogen van de illegaliteit nog onvoldoende gezuiverde politie bleef groot. De instelling van de 

raden liep door het uitblijven van voordrachten ernstige vertraging op. De raden zouden ook 
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niet uitblinken in het geven van snelle adviezen, omdat veel van het werk in vrije tijd moest 

geschieden.61 

Voor mr. E.L.M.H. baron Speyart van Woerden, procureur-generaal bij het 

Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch, was hulp van de illegaliteit bij onderzoek geen punt van 

strijd, maar wel dat Kruls de opsporingsraden door de illegaliteit liet bemannen zolang hij de 

politie als niet gezuiverd beschouwde.62 De formele en weinig flexibele Speyart was lastig en 

autoritair, maar wel een consequent iemand, die met groot gezag en energie orde op zaken 

kon stellen. Velen waren echter fel tegen hem gekant.63 Na te zijn bevrijd was Speyart op 25 

oktober 1944 in Eindhoven gearriveerd waar hij zich inwerkte in de aan de MCn verstrekte 

richtlijnen. Hij besprak met kapitein B.W. van Mourik Broekman van de Sectie Politie en 

majoor Van Houten de problemen rond de arrestaties door de BS. Zij waren het over eens 

dat dat veel te wensen overliet en betere regelingen noodzakelijk waren.64 De verhoudingen 

tussen procureur-generaal (PG) en de BS raakten echter gespannen, mede door een op 2 

november 1944 tumultueus verlopen onderhoud met mr. J.A. Abbing, toegevoegd aan jhr. 

W.J.Th. Serraris het Hoofd van de Politiedienst van de BS in pas bevrijd ’s-Hertogenbosch. De 

uitlatingen van Speyart lieten zich als onvriendelijk tegen de BS uitleggen. Er werd ruime 

bekendheid aan gegeven met de kennelijke bedoeling de PG in een kwaad daglicht te 

stellen.65 Het geeft een inkijkje in de verhoudingen van dat moment en raakt aan de kern 

van het probleem: de vraag in hoeverre de politie was gezuiverd. 

De PG vond het onjuist dat arrestaties geschiedden met uitsluiting van de politie. Hij 

had gevraagd of Abbing zijn invloed kon aanwenden om voorzichtiger met bewijs om te 

springen. De kern van het betoog van de PG was dat tegen de voorschriften in wild werd 

gearresteerd, maar voor Abbing was het oorlog en en dan deed het er weinig toe of 

instructies tot in detail overeenstemden. Hij bleef van oordeel dat niet met de politie kon 

worden samengewerkt en zolang politiemensen bleven gehandhaafd, die transporten voor 

de Duitsers hadden verricht, was het korps niet gezuiverd.66 

Op 13 november 1944 schreef Speyart van Woerden aan het hoofd Sectie Juridische 

Zaken Snijders dat hij was teruggekeerd van een reis door West-Brabant en in moeizame 

besprekingen in diverse gemeenten had getracht tot een oplossing te komen voor de 

bemoeienis van de BS. Hij had vernomen dat Snijders en Derksema besprekingen met de 

leiding van de BS hadden gevoerd, die zouden hebben geleid tot overeenstemming, waarbij 

onderzoek, verhoor en advies in handen werd gelegd van een commissie afkomstig uit de BS. 
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Dat had Speyart en plaatsvervangend Commissaris der Koningin Smits van Oyen verontrust. 

Zij zouden het betreuren als een zo belangrijke beslissing was genomen zonder dat zij advies 

hadden kunnen uitbrengen. Speyart verwachtte van zijn bemoeienis met de politie goede 

resultaten en vreesde vroeg de zaak aan te houden voor nader overleg.67 

Enkele dagen daarna bood Speyart Snijders een instructie van Hoekstra aan die hij 

van MC Verhoeff in Eindhoven had ontvangen. De bezorgdheid van de PG hierover was 

verklaarbaar omdat de politie slechts mocht aanhouden, nadat daartoe opdracht van de 

Chef-Staf MG of MC was ontvangen en in het operatiegebied de BS de bevoegdheid bleef 

houden tot aanhouding zonder voorafgaande opdracht.68 Posthumus Meyjes bevestigde dat 

besprekingen met vertegenwoordigers van de BS waren gevoerd over hun rol. Het was niet 

de bedoeling een regeling te treffen waardoor het prestige van de politie werd geschaad. De 

‘voorlopige’ instructie die door Hoekstra aan Verhoeff was overhandigd, was onvolledig en 

niet voor uitgifte bestemd. Ook was Posthumus Meyjes er niet zeker van dat de uitleg van 

Hoekstra klopte met zijn bedoelingen. Hij hoopte overleg te plegen alvorens een definitieve 

beslissing te nemen. Het streven van het MG was om ‘reeds onmiddellijk een harmonische 

samenwerking’ tussen de ‘loyale elementen der politie en de vroegere illegale bewegingen’ 

tot stand te brengen.69 

In Nijmegen, waar MC Blaauw met veel tact de zaak in goede banen had weten te 

leiden, was al een opsporingsapparaat bestaande uit politie en illegaliteit in het leven 

geroepen, toen Hoekstra daar op 14 november 1944 meedeelde dat de politie moest 

worden uitgeschakeld.70 Hoekstra liet een heel eigen geluid horen met een betoog dat prins 

Bernhard en Kruls de illegaliteit nóg meer wilden inschakelen. Hoekstra leidde dat af uit een 

brief van Kruls en meende een volmacht te hebben om een raad uit de illegaliteit te 

benoemen die documentatie over ‘politieke misdadigers’ ging aanleggen en vervolgens de 

Stoottroepen bevel gaf om over te gaan tot arrestatie. De politie mocht alleen in opdracht 

van het MG arresteren, anders zou dat tot moeilijkheden met de bevolking leiden zolang 

men de politie nog wantrouwde. 

Tegen deze visie kwam van alle kanten bezwaar. De BS kende zich 

politiebevoegdheden toe en maakte uit wanneer de politie weer kon optreden. Hoe moest 

de veelkoppige illegaliteit constateren dat de politie voldoende was gezuiverd? In Nijmegen 

betekende het een stap terug, want de politieke recherche van de OD en de politie waren al 

versmolten en uit de illegaliteit afkomstige personen waren beëdigd als hulppolitie en 
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hadden opsporingsbevoegdheid. De zaak liep uitstekend en het beleid van het MG zou 

erdoor op zijn kop worden gezet; verandering was niet nodig en bovenal juridisch 

aanvechtbaar. Blaauw zou zo in een moeilijke positie komen; de politie mocht niet meer 

arresteren en de Opsporingsraad die de politie kon machtigen, bestond nog niet. Hoekstra 

wilde echter geen stap terug doen en de zaak aan prins Bernhard en Kruls voorleggen.71 

Van Mourik Broekman van de Sectie Politie kon niet aannemen dat Kruls aan een 

regeling zijn goedkeuring zou verlenen, waarbij de politie op het tweede plan kwam. De 

kwestie was urgent, want majoor A. Boekkooi, ‘gevolmachtigde NBS voor Brabant’, werkte al 

met de nieuwe instructie. Hij kreeg te horen dat die niet officieel was, al was hij door 

Hoekstra van het tegendeel overtuigd. ‘Tegen het “gewroet” van laatst genoemde kan m.i. 

niet genoeg gewaarschuwd worden,’ aldus Van Mourik Broekman. Het was een ‘hoogst 

gevaarlijke machtiging’ want die schortte de bevoegdheden van opsporingsambtenaren op. 

Het leidde op 17 november 1944 tot een bespreking met Speyart van Woerden, waarbij ook 

Hoekstra was uitgenodigd en waar hij door de PG ‘op uiterst zakelijke wijze volmaakt 

schaakmat’ werd gezet.72 

Hoekstra verdween – tijdelijk - van het toneel. De brief van Kruls aan Hoekstra bleek 

ook anders dan het concept dat de Sectiehoofden Snijders en Derksema hadden opgesteld. 

De zinsnede dat de opdracht aan Hoekstra de opsporings- een aanhoudingsbevoegdheid van 

de politie onverlet liet, was daarin weggevallen.73 Hoekstra voelde zich tekort gedaan en 

meende door een misverstand van zijn taak te zijn ontheven en het was onjuist dat hij 

gezegd zou hebben dat alleen de Stoottroepen konden arresteren en de politie niet.74 

De Parlementaire Enquêtecommissie onderzocht deze onwaarschijnlijke gang van 

zaken niet. Termeer veronderstelt in zijn Het geweten der natie dat Kruls al te haastig 

akkoord ging met een door Hoekstra en Van Houten ontworpen instructie.75 Die verklaring 

bevredigt niet, omdat het in oorsprong om een concept van het MG ging en beide 

afdelingshoofden en Kruls, alle drie juristen, dan een steek zouden hebben laten vallen. Als 

het ging om een bewerking van een concept van het MG, waarin was geschrapt, zou dat 

eens temeer bewijs zijn voor de wijze waarop de BS aan het oude stramien probeerde vast 

te houden. 
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6. De kwartiermakers arriveren en stellen de vraag of de politie is gezuiverd 

Eind november 1944 streken enkele ministers als kwartiermaker van de regering in 

Oisterwijk neer. De mededeling van minister van Binnenlandse Zaken Burger dat hij naar 

Nederland was gekomen om de zuivering ‘op gang te brengen’, wekte zowel bij de bevolking 

als het MG verwondering. De zuivering vond reeds voortgang en van ontevredenheid over 

de handhaving van ongewenste ambtenaren was nergens sprake, aldus Kruls.76 

Dadelijk bij aankomst werden de ministers geconfronteerd met verhalen over slechte 

ervaringen met de BS en hun ongebreidelde arrestatiedrang. Het onderwerp 

arrestatiebevoegd maakte dan ook regelmatig deel uit van de beraadslagingen van de 

kwartiermakers (zie hiervoor ook hoofdstuk 8), waarbij ook hier de hamvraag was of de 

politie reeds voldoende was gezuiverd om de BS naar de achtergrond te dringen. Een 

complicatie was dat de ministers zo spoedig mogelijk naar normale verhoudingen wilden 

terugkeren, terwijl Kruls het oog gericht hield op nog te bevrijden gebied en de steun van de 

illegaliteit niet wilde verliezen. Zijn eerste taak was handhaving van de inwendige veiligheid 

en als al te straffe maatregelen tegen de oud-illegaliteit tot rebellie zouden leiden, stond 

voor hem geen andere weg open dan geallieerde hulp in te roepen en het eigen gezag failliet 

te verklaren. Dat Kruls al langs de weg der geleidelijkheid bezig was de BS in te tomen, 

onttrok zich aan het zicht van de kwartiermakers. Verschillen in benadering plus bijkomende 

emoties overschaduwden een zakelijke benadering van het arrestatieprobleem. Speyart van 

Woerden zag in iedere arrestatie door de BS wederrechtelijke vrijheidsberoving. Hij wilde 

daar een einde aan maken en ging er van uit dat als de top van de politie was gezuiverd er 

niet langer redenen waren de politie niet in te schakelen.77 Het was de PG gebleken dat 

zuivering van de politie al overal ter hand was genomen.78 Op de vraag in hoeverre de politie 

werkelijk was gezuiverd kwam echter geen eenduidig antwoord. Het ontging ook SHAEF niet 

dat de politie haar gezag had verloren en medio november het vertrouwen van het publiek 

nog steeds niet had herwonnen.79 

Achteraf verwoordde Kruls het dilemma waar hij voor stond als volgt: de illegaliteit 

en de daaruit voortgekomen BS vonden dat de politie er te vroeg bij werd gehaald en 

Speyart van Woerden dat de politie te laat werd ingeschakeld. Een vergelijk bleek niet 

mogelijk en minister van Justitie Van Heuven Goedhart schaarde zich daarbij aan de zijde van 

Speyart. Het leidde tot verbazing bij Kruls dat een minister, die uit de illegaliteit voortkwam, 
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zo ver van de realiteit stond en geen rol voor de BS zag weggelegd. Een scherp debat in de 

kwartiermakervergadering van 27 november 1944 volgde, waarbij – in de herinnering van 

Kruls – Van Heuven Goedhart had uitgeroepen ‘De generaal er uit of ik’, waarop Kruls 

geantwoord zou hebben ‘na U, Excellentie’.80 Van Heuven Goedhart was ontstemd over de 

beslissing de Stoottroepen arrestatiebevoegdheid toe te kennen en wilde zich er niet bij 

neerleggen dat met hem over de instelling van Opsporingsraden met geen woord was 

gesproken en zo het zwaartepunt toch weer bij de illegaliteit was gelegd. De regeling was 

echter nog niet definitief en door Kruls aangehouden om er met Speyart van Woerden over 

te overleggen.81 

Nog voordat de kwartiermakers met Kruls over deze kwestie spraken, had Van Lidth 

al aan prins Bernhard geschreven dat de ontstemming over feit dat de BS nog steeds 

arrestaties verrichtte, groeiende was. In de eerste dagen van de bevrijding werd dit in de 

algemene opwinding nog wel geaccepteerd, maar zodra de rust terugkeerde, wekte het 

ergernis dat buiten de wettelijk erkende organen om en niet zelden op onrechtmatige wijze 

vrijheidsberoving plaatshad. Van Lidth wilde dat streng de hand aan het voorschrift werd 

gehouden dat alleen bij gevaar voor de militaire operaties de BS tot arrestatie overging. 

Onmiddellijk na de bevrijding van een regio hield deze bevoegdheid op te bestaan. Van Lidth 

wilde de pers meedelen dat de BS na afloop van de militaire operaties geen bevoegdheid tot 

arrestatie meer bezat, want hij had begrepen dat de bevolking daarvan slecht op de hoogte 

was.82 

Op 30 november 1944 spraken de kwartiermakers over het handelen van de BS in 

naam van prins Bernhard en opnieuw over de arrestatiebevoegdheid. Kruls wees erop dat in 

de beginfase de politie niet in staat was om uit te maken wie wel en niet behoorde te 

worden gearresteerd. Het was daarom wenselijk uit de illegaliteit gevormde raden advies 

aan de MC te laten geven, die dan bevel tot arrestatie gaf. Van Heuven Goedhart vond het 

bedenkelijk dat de politie alleen kon arresteren op voorstel van de illegaliteit. Kruls bracht 

daar tegenin dat de adviesraad geen verlengstuk van de illegaliteit was, maar een 

adviescollege van het MG. De politie was op veel plaatsen nog onvoldoende gezuiverd. 

Alleen het MG maakte uit wanneer dat het geval was en noch Kruls, noch de MCn hadden 

daar uitspraken over gedaan. Van Heuven Goedhart was echter ter ore gekomen dat in 

sommige gevallen de illegaliteit de politie gezuiverd had verklaard (wat andere leden van de 

illegaliteit weer betwistten). In ieder geval vond hij het niet stroken met zijn ministeriële 
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verantwoordelijkheid om het MG te laten uitmaken wanneer de politie was gezuiverd. Ook 

vreesde hij dat veel tijd verloren ging met de instelling van adviesraden – wat Kruls bestreed 

- en dat in nog te bevrijden gebied de BS nog wekenlang kon arresteren. Opdrachten, anders 

dan ten onrechte gearresteerden zo spoedig mogelijk vrij te laten, kreeg Kruls niet.83 

Op 1 december 1944 zetten de kwartiermakers hun discussie voort, maar die ging nu 

over zuivering van de BS. Kruls had eerder prins Bernhard geschreven uit gesprekken met 

bestuursambtenaren, MCn, leden van de rechterlijke macht en personen uit handel en 

industrie de indruk te hebben gekregen dat het optreden van de BS in ruime kring 

ontstemming wekte. De BS bemoeide zich met het bestuur, vorderde zonder noodzaak, 

terroriseerde de bevolking, maakte misbruik van levensmiddelenkaarten en voerde 

bewakingstaken ondoelmatig uit. Er begon een onaangename stemming jegens de BS te 

ontstaan en die werd met de prins vereenzelvigd. Als verantwoordelijke voor orde en rust 

vreesde Kruls dat de BS op de verkeerde weg was. 

Kruls wilde dat de bewakingstroepen naar het MG overgingen. Hij zou zich daarmee 

de nodige problemen op de hals halen, maar de openbare mening kon zich beter tegen hem 

keren dan tegen de prins. In nog te bevrijden gebied moest de BS direct onder bevel van het 

MG komen. Zij moesten zich in het arrestatiewerk beperken. Kruls bood alvast een 

conceptorder aan en zette Bernhard onder druk door mede te delen dat hij zich genoodzaakt 

voelde de minister van Oorlog hierover in te lichten, maar dat niet te willen doen zonder te 

kunnen melden dat er tussen de prins en hem overeenstemming bestond.84 Deze druk van 

Kruls leidde tot een instructie aan de BS die eerst uitvoerig was behandeld door de Staf MG. 

Zodra het MG te kennen gaf dat de plaatselijke politie in staat was de inbewaringstelling te 

doen, mocht de BS geen aanhoudingen meer verrichten, tenzij het MG dat gelastte (de 

bevoegdheid tot aanhouding van gevaarlijke personen achter de linies bleef bestaan). 

Prins Bernhard gebood nu uitdrukkelijk, in lijn met wat het MG had bepaald, geen 

vrouwen en kinderen met hun echtgenoten meer in bewaring te stellen en personen onder 

de zestien alleen met uitdrukkelijke lastgeving. Bezwarend materiaal mocht niet door de BS 

in beslag worden genomen, maar alleen bewaakt en gemeld aan een betrouwbaar 

opsporingsambtenaar. Bernhard wenste dat deze richtlijnen ‘met de meeste stiptheid’ 

werden opgevolgd en voegde daaraan toe dat terugkeer naar orde en rust alleen kon 

geschieden door ‘afwezigheid van elke vorm van willekeur’.85 
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De zorgen over het optreden van de BS waren daarmee niet voorbij. De MC Breda, 

majoor D.C.C. baron van Boetzelaer, ondervond nog steeds grote moeilijkheden met 

Stoottroepen, zo lichtte Kruls de prins in. Er kon van terrorisme, brutaliseren van de 

bevolking, diefstal en onrechtmatige daden worden gesproken. De toestand was zo ernstig 

dat de MC vreesde Kruls te moeten verzoeken tot ingrijpen door de geallieerden. Kruls deed 

een dringend beroep op de prins er zo spoedig mogelijk einde aan te maken en deze troepen 

naar elders te verplaatsten.86 Ook premier Gerbrandy rapporteerde dat het optreden van de 

BS aanleiding gaf tot veel onvrede, omdat zij zich aan geen enkel gezag onderworpen 

achtten. Zo hadden de Stoottroepen het zelfs gepresteerd om de MC Mijnstreek, majoor 

Nicolas, te arresteren.87 Gerbrandy’s zorg was wantoestanden als in België te voorkomen, 

waar de illegaliteit zich weinig gelegen liet liggen aan de regering en geallieerd ingrijpen niet 

veraf meer was.88 

Pas tijdens de vergadering van 6 december stelden de ministers Burger en Albarda de 

vraag aan de orde in hoeverre de politie nu werkelijk was gezuiverd. Van Heuven Goedhart 

herhaalde dat uit verklaringen van de illegaliteit en de politie bleek dat dit in een aantal 

steden al was gebeurd. Op een vraag van Van Heuven Goedhart bevestigde Derksema als 

Hoofd van de Sectie Politie niet te geloven dat er nog gemeenten waren waar nog moest 

worden ingegrepen.89 (Dat was een ander geluid dan Derksema op 7 november had laten 

horen, toen hij deze zuivering nog verre van voltooid noemde.90) Ook Gerbrandy had bij zijn 

rondreis door bevrijd gebied begrepen dat de illegaliteit de politie in bijna alle belangrijke 

steden voor gezuiverd had verklaard.91 

A.J. Gelderblom, voorman van de oud-illegale werkers, had een volstrekt andere 

mening. Hij liet Kruls weten dat de zuivering bepaald niet was voltooid en het 

politieapparaat onvoldoende was toegerust om de opsporing en aanhouding in handen te 

geven. Het moest eerst op sterkte worden gebracht en onder nieuwe en krachtige leiding 

het zelfvertrouwen en het vertrouwen van de bevolking herwinnen. Zolang dat niet het geval 

was, kon het arrestatiewerk niet aan de politie worden toevertrouwd.92 Dat de zuivering nog 

niet in alle grote plaatsen was voltooid, bewees een rapport van Van Mourik Broekman. In 

Breda was die nog onvoldoende gevorderd en lag de aanhouding nog vrijwel geheel in 

handen van de BS.93 

Ook L. de Jong concludeert zijn Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 

Wereldoorlog dat de politie onvoldoende was gezuiverd en dat Speyart door het naar voren 
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schuiven van de ongezuiverde politie een verstandige oplossing van de 

arrestatiebevoegdheid in de weg stond. Voor de Jong was het een ‘objectief feit’ dat medio 

december 1944 nog veel aan de zuivering van de politie moest worden gedaan.94 J. van 

Merriënboer, die Speyart ziet als slachtoffer van intriges uit de illegaliteit, keert zich tegen 

deze conclusie, omdat De Jong niet duidelijk maakt dat de politie na enkele weken nog 

onvoldoende was gezuiverd. Zijn cijfermatige onderbouwing zou bestaan uit enkele ruwe 

schattingen door personen rond Kruls. Maar ook Merriënboers bewijsvoering is zwak, in die 

zin dat hij verwijst naar een uitspraak voor de PEC van Serraris, hoofd van de afdeling 

Politieke Zaken van de BS in ’s-Hertogenbosch, waar hij gezegd zou hebben dat de politie in 

’s-Hertogenbosch eind 1944 voldoende was gezuiverd. In werkelijkheid zei Serraris dat hij 

over de door de procureur-generaal geëffectueerde zuivering van de politie geen oordeel 

wilde uitspreken.95 

Nu waren er in december 1944 inderdaad weinig ‘objectieve’ gegevens om op terug 

te vallen. Overzichten van de zuivering waren er niet zolang de MCn geen gegevens 

aanleverden en over veel informatie beschikte de Sectie Politie evenmin. Die was er alleen 

voor Zuid-Limburg, waar twee maanden na de bevrijding ruim 9% van de politiemensen was 

gezuiverd.96 Eind december schatte het MG dat door vlucht, staking en schorsing de sterkte 

met gemiddeld 20% was teruggelopen al varieerde dat per plaats.97 In juli 1945 berekende 

het MG dat voor het hele land het zuiveringspercentage voor de politie op gemiddeld 18% 

lag.98 Overal was snel een eerste zuivering doorgevoerd, maar onderzoek naar meer 

dubieuze gevallen vergde tijd.99 

De stelling van Speyart van Woerden dat met de verwijdering van een foute top de 

politie als gezuiverd kon worden gezien, was niet houdbaar. Tijdens zijn verhoor voor de PEC 

zei Speyart dat Kruls in zijn arrestatierichtlijnen van 14 december 1944 – die hieronder zullen 

worden besproken - het standpunt innam dat de politie in het bevrijde Zuiden voldoende 

was gezuiverd. De tekst van Kruls’ richtlijn, waar ook Speyart zich achter stelde, formuleert 

het voorzichtiger: ‘De politie is in het bevrijde gebied in zooverre gezuiverd, dat haar 

optreden niet langer bemoeilijkt wordt, hoewel in sommige gevallen het zuiveringsproces zal 

dienen te worden voortgezet.’100 Voltooid was de zuivering dus nog niet, maar voor Kruls 

sloot dat een rol voor de politie niet uit. Hij liet zich hier leiden door Speyart van Woerden, 

maar ook diens visie dat de politie voldoende was gezuiverd, stoelde niet op feiten. Cijfers 

die het MG medio januari 1945 produceerde, lieten zien dat slechts in enkele gemeenten 
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een forse zuivering was doorgevoerd; in veel gemeenten was dat nog nauwelijks gebeurd en 

in sommige geheel niet.101 Eind januari 1945 moest Speyart dan ook toegeven dat de tijd nog 

niet rijp was om de opsporing door de politie te laten geschieden.102 

Nadat Speyart dit had toegegeven, wees Kruls Van Heuven Goedhart erop dat het 

standpunt dat hij in het overleg met de kwartiermakers had ingenomen, achteraf gezien juist 

was, maar dat hij daarvan was afgeweken door toedoen van Speyart. Het vormde voor Kruls 

de erkenning van de juistheid van zijn standpunt met betrekking tot arrestatie door de 

politie.103 Later, bij zijn verhoor door de PEC, onderschreef Speyart dat de onderbemande en 

gedesorganiseerde politie niet capabel was alle arrestaties en alle onderzoeken te doen.104 

7. Zwarte Pieten in Sinterklaastijd: welke richtlijnen te volgen? 

Ondanks tegenslag bij de instelling van een Centrale Opsporingsraad door het optreden van 

Hoekstra, had Kruls op 30 november 1944 een beschikking gereed tot oprichting ervan met 

instructies voor de opsporingsdiensten, de BS en de politie.105 De behandeling ervan werd 

echter overvleugeld door de door Van Heuven Goedhart opgestelde richtlijnen, die op 7 

december van kracht moesten worden. Deze richtlijnen gaven aan dat leden van de BS geen 

enkele politiebevoegdheid meer mochten uitoefenen en arrestatiebevoegdheden uitsluitend 

bij het MG en de politie berustten. De procureur-generaal zou door een commissie worden 

geadviseerd en onder toezicht van deze commissie konden plaatselijke commissies van 

advies worden samengesteld.106 

De richtlijnen deden geen uitspraak over de vraag wat er in de overgangsfase direct 

achter het front moest geschieden. Er zou dan geen ruimte meer zijn voor de Stoottroepen 

om personen die de operaties konden hinderen aan te houden. Een aanwijzing dat Van 

Heuven Goedhart zich voornamelijk op de toestand in het bevrijde Zuiden richtte. Er 

kwamen evenmin aanwijzingen ten aanzien van de vraag wanneer de politie als gezuiverd 

kon worden beschouwd. Om zijn vingers er niet aan te branden, verzocht Kruls deze 

richtlijnen van regeringswege te laten uitgaan en met publicatie te wachten totdat hij de 

illegaliteit een toelichting kon geven. Van Heuven Goedhart tekende geen bezwaar aan, 

waarschuwde geen ruimte voor verandering te zien en als er ‘roerigheid’ over ontstond, 

wilde hij toch doorzetten.107 Voor de PEC verklaarde Van Heuven Goedhart echter dat Kruls, 

om vrienden te blijven de richtlijnen aan de illegaliteit aanbood, die daarop ‘natuurlijk alarm 

sloegen’.108 
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Van Lidth gaf Kruls de raad om tot een centrale adviescommissie met plaatselijke 

vertakkingen te komen; hij vreesde problemen om met de onderling verdeelde illegaliteit tot 

overeenstemming te komen. Het leek hem het beste dat Kruls de plaatselijke commissies 

zelf hun leden liet kiezen, liever dan dat het MG representanten aanwees, want dat kon een 

bron van ruzie zijn. Om verwarring te voorkomen mocht Kruls niet aansturen op 

afzonderlijke organisaties onder de procureur-generaal en het MG. Als hij de zaak niet als 

onderwerp van discussie maar als uitgangspunt inleidde, kon hij steun verwachten. Van Lidth 

bevestigde dat de regering dan de richtlijnen zou uitgeven.109 

Kandidaten voor de Centrale Opsporingsraad waren al aangezocht en gevraagd in te 

stemmen met de instructie van Kruls; behoudens enkele kleine punten was dat het geval.110 

De in de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland (GOIWN) verzamelde oud-illegalen 

waren nog niet gekend in het idee, maar voorzitter Gelderblom meende dat het MG het 

beste leiding aan de zuivering kon geven – dus niet de PG -. Bovendien was Nederland nog 

frontgebied. Zelf kon het MG niet alles doen en daarom koos ook de illegaliteit voor een 

Centrale Opsporingsraad, als orgaan van het MG en aanhouding door de BS als 

machtsapparaat ten dienste van het MG op aanwijzing van de Opsporingsdiensten, terwijl de 

inbewaringstelling door een lid van de politie geschiedde. De GOIWN meende zo illegaliteit, 

loyale politie en MG in een nieuwe structuur te hebben samengebracht.111 Het advies liep in 

grote trekken parallel aan de richtlijnen die het MG had geformuleerd. 

Kruls vergaderde op 6 december 1944 met vertegenwoordigers van de illegaliteit en 

de BS. Hij wees erop dat de Eerste en Tweede Lastgeving waren gebaseerd op een ‘vrij 

normale toestand’, maar de praktijk met zijn arrestaties door de BS, bleek anders. Voor de 

tussenliggende periode moest een modus vivendi gezocht. Het MG was met een regeling 

gekomen, maar Kruls wilde die niet van kracht verklaren zonder overleg. Hij wilde de BS daar 

niet meer bij inschakelen, maar steun zoeken bij de illegaliteit. Het onderscheid tussen 

illegaliteit en BS viel in goede aarde, want daar waren teveel verkeerde elementen 

binnengeslopen; de illegale werkers waren van een ander gehalte. Volledig afstand van de 

BS nam Kruls echter niet, want in de regeling voor de aanhouding bedacht hij voor de BS nog 

wel een rol. De leden van de Centrale Opsporingsraad en de opsporingsdiensten 

daarentegen zouden uit de illegaliteit worden gerekruteerd. 

Het MG onderkende drie fasen. In de eerste verrichtten vertrouwde lieden uit de 

politie en de BS de arrestaties op aanwijzing van de plaatselijke opsporingsdienst. In de 
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tweede fase verrichtte de gezuiverde politie de arrestaties, eveneens op aanwijzing van de 

plaatselijke opsporingsdienst. In de derde fase werd de uitvoering geheel in handen van de 

politie gelegd. Voor Kruls stond deze fase gelijk aan de normale toestand. De MC kon 

bepalen dat die inging. Hij greep hier terug op opvattingen die eerder in Nijmegen waren 

gehuldigd. De taak van de Centrale Opsporingsraad zag Kruls als coördinerend. Hij was bang 

voor teveel schakels en hoopte dat inschakeling van provinciale raden niet nodig was. 

Wanneer men zich aan de Lastgevingen en de instructies van het MG hield, kon dat niet tot 

moeilijkheden leiden. De vergadering noch Kruls zag principiële verschillen tussen de 

voorstellen. 

Gelderblom (die wist van de richtlijnen van Van Heuven Goedhart) vreesde 

torpedering van de plannen door de regering. Kruls wees er echter op dat het MG twee 

chefs had: SHAEF en de regering en daartussen bestond wel eens verschil van inzicht. Hier 

blufte Kruls, want SHAEF hield zich afzijdig en verstrekte het MG geen instructies. Kruls gaf 

toe dat de regering richtlijnen had vastgesteld waarmee hij het niet eens was en wilde daar 

nader over overleggen, tenzij de gevoelens van de illegaliteit dezelfde zouden zijn als van de 

regering, dan was de rol van het MG uitgespeeld. Staande de vergadering bereikte Kruls een 

bericht van Van Lidth met de definitieve tekst van de regeringsrichtlijnen; hij las ze voor om 

de mening te peilen. De voorspelbare reactie was dat deze instructies nooit de instemming 

van de illegaliteit konden krijgen. Kruls zegde toe de reacties aan de regering over te 

brengen en te vragen de datum van ingang te verschuiven. Kruls was bereid tijd te rekken, 

maar wilde uiterlijk 11 december een beslissing.112 

Kruls maakte de bezwaren nog dezelfde dag tijdens de kwartiermakervergadering 

kenbaar. De illegaliteit had zich met zijn regeling kunnen verenigen en was tot conclusie 

gekomen dat die de beste grondslag vormde voor de overgangstijd (zo sterk was dat niet 

gezegd; alleen dat men het meer eens was met de regeling van het MG dan van de regering). 

Mochten de regeringsrichtlijnen toch worden doorgevoerd dan zouden deze in bevrijd 

Nederland ernstige spanningen geven (er was gezegd dat de maatregelen nooit de 

instemming van de illegaliteit konden krijgen). 

Van Heuven Goedhart trok de conclusie dat Kruls de illegaliteit wilde volgen en dat 

viel niet te rijmen met de handhaving van het regeringsgezag. (Later leidde dat tot het 

verwijt dat Kruls een ‘zwakke figuur’ was en zich door de illegaliteit had laten ompraten.113) 

Het moment was aangebroken dat de regering de leiding overnam en de illegaliteit slechts 
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als adviseur aanvaardde. Van Heuven Goedhart kon zich er niet mee verenigen dat de politie 

nog steeds het ‘rechtmatige vertrouwen’ bleef onthouden en de zuivering in handen van de 

BS bleef. Ook zinde het hem niet dat de controle op de arrestaties in handen van onwettige 

en daarmee onaanvaardbare Opsporingsraden werd gelegd in plaats van bij de wet 

aangewezen organen; zeker niet nadat de illegaliteit had toegegeven dat de politie op vele 

plaatsen voldoende was gezuiverd. De ideeën waren alleen bruikbaar in pas bevrijd gebied 

en een overgangstijd van enkele dagen. (Maar dat zo belangrijke punt ontbrak juist in Van 

Heuven Goedharts instructies.) Hij wilde geen verantwoordelijkheid dragen voor ‘Wild-West-

toestanden’ en herhaalde dat de BS moest worden ondergebracht bij de strijdkrachten, het 

MG of de politie; de overigen konden naar huis. De illegaliteit en de BS hadden de neiging 

om de macht aan zich te trekken. 

Burger leidde uit de discussie af dat de illegaliteit zich tot taak stelde de bevolking te 

zuiveren. Als een kleine groep zich dat recht aanmatigde, ontstond een warboel. Van Lidth 

wees op de duidelijker wordende verschillen tussen de illegaliteit en de BS. De BS bevatte 

elementen die niets met de illegaliteit van doen hadden en de illegaliteit vertoonde 

inderdaad de neiging de verkregen macht te bestendigen. Ook Van Lidth wilde weer op de 

normale overheidsorganen vertrouwen en het MG wilde dat eveneens. 

Kruls waarschuwde voor moeilijkheden met de illegaliteit als zijn regeling niet werd 

aanvaard en benadrukte dat die voor alle stadia van de bevrijding gold, maar Van Heuven 

Goedhart wenste niet na het in het Zuiden betaalde leergeld dat de zaak boven de grote 

rivieren nog een dunnetjes zou worden overgedaan. De illegaliteit mocht dan verstoord zijn, 

voor Van Heuven Goedhart duldde het publiek de rechteloosheid niet langer en onmiddellijk 

ingrijpen was noodzakelijk. Voor Kruls waarborgde zijn regeling een soepele overgang naar 

een normale toestand zonder botsingen. Bij het volgen van de regeringsrichtlijn waren die 

juist te verwachten. 

Waarnemend procureur-generaal F.A.J. Deelen die ook aan de discussie deelnam, 

was het ermee eens dat de politie zo spoedig mogelijk weer zijn oude plaats moest 

terugkrijgen, maar ook hij meende dat de richtlijnen van de regering op bezwaar van de 

illegaliteit zouden stuiten. Ze stelden de illegaliteit in het ongelijk op een moment dat de 

zuivering nog steeds in het brandpunt van de belangstelling stond. Deelen wilde de 

illegaliteit tegemoetkomen door de Centrale Opsporingsaad als adviserend lichaam te 
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aanvaarden. Van Heuven Goedhart meende dat zijn richtlijnen daarin voorzagen, als de daar 

vermelde adviescommissies tot Centrale Opsporingsraad werd omgedoopt. 

Speyart van Woerden betreurde zijn afwezigheid bij de vergadering met de 

illegaliteit. Hij stelde een nieuwe vergadering voor waar de minister van Justitie uitleg kon 

geven. Dat idee was van kapitein Van Mourik Broekman, nadat deze de procureur-generaal 

in kennis had gesteld van het groeiende wantrouwen tegen zijn persoon. De illegaliteit 

vermoedde namelijk dat Speyart van Woerden de motor achter de richtlijnen van de 

regering was. Van Heuven Goedhart achtte uitleg echter niet juist, tenzij regering en MG het 

eens waren.114 

Volgens Speyart nam de regering het standpunt in dat Kruls en zijn MG tekort waren 

geschoten en zij daarom zelf richtlijnen wilde uitgeven. De ministers vonden dat ‘hij het 

ernaar had gemaakt’ en wilden de zaak in eigen hand nemen. Kruls aanvaardde de richtlijnen 

van de regering echter niet en vond dat de arrestatiebevoegdheid op grond van artikel 16 

van het Besluit op de Bijzonder Staat van Beleg zijn zaak was. Als de regering zelf met 

richtlijnen kwam, betekende dat desavouering van zijn beleid. De regering zat daarmee in 

een lastig parket, want Kruls stond zijns inziens vrij sterk.115 

Hoe verder? Discussie had tot resultaat dat Speyart van Woerden, Kruls, Derksema 

en Deelen nader over de praktische uitwerking van de verschillende richtlijnen gingen 

beraadslagen. Over de wijze waarop dat in zijn werk ging, verschillen de meningen. Volgens 

Van Heuven Goedhart had Kruls met de drie anderen de opdracht gekregen nieuwe 

richtlijnen te maken. Speyart zei dat het zijn voorstel was, maar Deelen ontkende dat; het 

was zijn voorstel. Volgens Deelen was Kruls zo verontwaardigd over het onderhoud met de 

kwartiermakers dat hij die avond niet meer in Oisterwijk wenste te blijven. Omdat het te laat 

was nog naar Brussel terug te keren, wist Deelen hem te overreden te blijven. Kruls kon of 

wilde zich weinig meer herinneren, anders dan dat de bespreking in een prettiger sfeer 

plaatshad dan met de ministers.116 

Speyart toonde zich inschikkelijk jegens Kruls en meende dat hem niet voldoende 

recht werd gedaan bij de omvangrijke taak waarvoor hij stond. Bovendien vond hij dat de 

regering het gezag, dat zij zelf in het leven had geroepen, niet door ander beleid aan prestige 

moest laten inboeten. Speyart stemde ermee in dat politie en illegaliteit gezamenlijk de 

arrestaties gingen beoordelen en zo kwam er een regeling uit de bus waar Kruls tevreden 

mee was en die Speyart aan zijn minister ‘als volkomen aanvaardbaar’ kon aanbevelen. De 
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vraag over de zuivering van de politie was niet meer aan de orde en Kruls nam aan dat deze 

zou zijn gezuiverd.117 

Van Heuven Goedhart ging akkoord en veranderde niets meer aan de regeling. Ook 

de kwartiermakers aanvaardden de resultaten van het overleg. In tegenstelling tot het 

eerdere standpunt moest nu het MG deze uitgeven. De instructies van Van Heuven 

Goedhart waren daarmee van de baan.118 Prins Bernhard informeerde Kruls dat ook hij het 

oneens was geweest met de instructies van Van Heuven Goedhart die Gerbrandy hem had 

getoond. De prins leek de regeling van Kruls juist en doeltreffend.119 

In een terugblik noemde Van Heuven Goedhart als kern van de ‘narigheid’ dat Kruls 

geen ‘basis van gezag’ had en die moest zoeken door voortdurend ‘bij de illegaliteit in het 

gevlei’ te komen. Kruls had niets anders gedaan dan ‘onophoudelijk knabbelen’ aan de 

positie van de PG en had op de vergadering met de illegaliteit moeten zeggen: zo wil de 

regering het.120 Van Heuven Goedhart ging er echter aan voorbij dat in bevrijd gebied de 

regering, hijzelf en ook de PG niet op veel gezag konden bogen. 

8. De uitkomst: nieuwe richtlijnen 

In de kwartiermakervergadering van 13 december 1944 werd de vraag gesteld waarom het 

MG de richtlijnen nog niet had gepubliceerd. Het bleek dat Kruls en Speyart van Woerden 

daar nog een bespreking over zouden voeren.121 Ook Hoekstra, hersteld als gevolmachtigde 

voor politiezaken van de BS, maar in kringen van de illegaliteit niet langer beschouwd als 

iemand die in deze materie met een leidinggevende positie moest worden belast, drong bij 

Kruls aan haast te maken.122 Kruls benadrukte nogmaals dat hij rekening wilde houden met 

zowel bevrijd als nog te bevrijden gebied en tegelijk tot normale verhoudingen te komen.123 

Dat betekende het terugdringen van de rol van de illegaliteit. De Civil Security Liaison 

Mission Holland van 21st Army Group zinde dat maar matig en drong er bij Derksema op aan 

‘to make the fullest use’ van de BS vanwege hun ijver en lokale kennis. Het legde geen 

gewicht in de schaal.124 

De richtlijnen van Kruls van 14 december 1944 gaven aan dat de leiding bij het 

arresteren kwam te berusten bij de MC en niet bij de politie. Leden van de BS bleven 

bevoegd om personen aan te houden in gebieden waar gevechtshandelingen plaatshadden. 

Interneringen die niet onder de Lastgevingen vielen, konden gehandhaafd blijven als dat in 

het belang van de veiligheid of de nabijheid van het front was gewenst. De stemming onder 
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de bevolking mocht bij de beslissing een rol spelen. De MC gaf bevel tot internering op grond 

van eigen wetenschap, op aanwijzing van de politie of commissie van advies. De aanwijzing 

van een verblijfplaats gold personen die ‘nauwe geestelijke relaties’ hadden onderhouden 

met de vijand of personen genoemd in de Algemene Lastgevingen. Vrouwen die alleen 

seksuele relaties met leden van de Wehrmacht hadden gehad, behoefden niet langer te 

worden geïnterneerd. Echter verloofden van Duitsers, ‘op wie moreel wellicht niets valt aan 

te merken’ moesten wel worden geïnterneerd daar zij door spionage of hulp aan op vrije 

voeten zijnde Duitsers ‘een reëel militair gevaar’ konden opleveren. Zakenlieden, die grote 

sommen gelds aan de Duitsers hadden verdiend, vielen niet onder deze groep. Een aantal 

zou onder de Eerste Algemene Lastgeving beticht kunnen worden van hulp aan de vijand, 

maar of dat het geval was, was een zaak die juridisch-economische experts moesten 

beoordelen. Overmatige verdiensten waren een zaak van de fiscus en de bevolking deed er 

goed aan alvast gegevens te verzamelen. 

Leden van nationaalsocialistische mantelorganisaties kwamen eveneens voor 

internering in aanmerking, al moest onderscheid worden gemaakt naar de vraag of zij 

zonder meer lid waren of dat dit in het Nederlands belang was geweest, speciaal waar het 

Winterhulp en voorloper Nederlandse Volksdienst betrof. De regeling voor internering van 

Rijksduitsers was eveneens verduidelijkt, evenals de vraag wie als Rijksduitser was te 

beschouwen. In dat opzicht begon de regeling meer op de instructies van de BS te lijken. 

De MCn moesten er rekening mee houden dat in veel gevallen terstond na de 

bevrijding maatregelen nodig waren. Een deel van de aangehouden personen kwam later 

weer voor vrijlating in aanmerking, maar daarover mocht alleen het MG beslissen. Als geen 

behoorlijk voorafgaand onderzoek was ingesteld, moest de politie onverwijld onderzoeken 

of tot vrijlating kon worden geadviseerd. Dat was niet alleen nodig uit oogpunt van 

rechtvaardigheid, maar ook om ruimte te maken.125 

In zijn eigen instructies voor de politie zette Speyart van Woerden veel van wat er 

tijdens het overleg met Kruls was bereikt weer op de tocht. Volgens Deelen waren de 

richtlijnen van de procureur-generaal in strijd met de gemaakte afspraken. Iedereen was 

tevreden dat de zaak was geregeld, totdat de aanschrijving van Speyart arriveerde, waarin 

deze de politie weer inschakelde op een wijze zoals hij dat had gewild. Het wekte de woede 

van de illegaliteit op.126 Speyart drong hun rol terug en versterkte die van de politie. Bevelen 

tot inbewaringstelling mochten slechts door de politie worden gegeven en dossiers 
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behoorden niet aan het MG, maar aan de politie overgedragen. Onderzoek naar mogelijk ten 

onrechte gearresteerde personen moest prevaleren boven het opsporen van verdachten. 

Kruls had bepaald dat de beslissing omtrent vrijlating bij het MG lag, gehoord een commissie 

van advies die het vertrouwen van de illegaliteit had; Speyart bepaalde dat dit advies moest 

worden opgesteld door één illegale werker en één politieman. Was onvoldoende 

bewijsmateriaal aanwezig, dan moest in beginsel tot vrijlating worden besloten, tenzij de 

tweemanscommissie er binnen acht dagen in slaagde alsnog het nodige bewijsmateriaal te 

verzamelen. Met de gebrekkige verbindingen zou dat ertoe leiden dat het MG bij gebrek aan 

bewijs tallozen zou moeten vrijlaten. Geschiedschrijver De Jong voegt daaraan toe dat deze 

bepalingen de deur uit gingen op dezelfde dag dat Hitler het bevel gaf tot het 

Ardennenoffensief. Dat leidde tot grote onrust in het bevrijde Zuiden en druk van de 

Amerikanen om de 4.000 politiek verdachten in Zuid-Limburg onverwijld rond Eindhoven 

onder te brengen.127 

Zekerheid over de voltooiing van de zuivering van de politie was er nog steeds niet. 

De PMC Noord-Brabant, De van der Schueren, liet Speyart van Woerden weten dat hij zijn 

MCn had verboden diens instructies te volgen. Speyart beschuldigde hem ervan zich tot 

spreekbuis van de illegaliteit te maken, die aanvoerde dat de politie nog onvoldoende was 

gezuiverd. Speyart vond dat ‘Prinzipienreiterei’ omdat voor het arrestatiewerk slechts 

politieambtenaren zouden worden ingeschakeld die de commissie van advies aanvaardbaar 

achtte.128 Van Heuven Goedhart nam er ‘tot zijn verbazing’ kennis van dat richtlijnen die met 

de ‘gewaardeerde medewerking’ van Kruls waren uitgegaan teniet werden gedaan door een 

PMC. Weliswaar had de PMC zich bereid verklaard tot overleg, maar hij had eerst Speyart 

van Woerden gedesavoueerd.129 

Van Mourik Broekman van de Sectie Politie wist het conflict op te helderen en ging 

de door de illegaliteit bemande opsporingsdiensten vervlechten met die van de politie. 

Duidelijk was dat nog vele bezwaren waren te overwinnen.130 Dat ontging ook Speyart niet. 

Hij wilde van Kruls weten wat in het overleg met prins Bernhard was bereikt en de opdracht 

tot beëindiging van de arrestaties was uitgegaan. Ook wilde hij weten waarom de 

opsporingsdiensten van de BS geen dossiers uit handen wilden geven.131 

Richtlijnen van de prins kwamen op 20 december 1944. Alleen in gebieden waar 

gevechtshandelingen plaatsvonden, mochten nog personen worden aangehouden als zij de 

krijgsverrichtingen in gevaar konden brengen. Dat gebied was nu afgebakend: buiten een 
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strook van vijf kilometer langs de frontlijn zou daar in de regel geen sprake van zijn. 

Bernhard gelastte ‘uitdrukkelijk’ alle leden van de BS zich van arrestaties elders te 

onthouden en zich nauwkeurig aan de instructie van Kruls te houden, de eigen 

Opsporingsdiensten op te heffen en dossiers aan het MG over te dragen (dus niet de 

politie).132 

Bij de illegaliteit hadden de richtlijnen van Speyart van Woerden tot kritiek en 

verdeeldheid geleid. De vrees was dat Kruls teveel water in de wijn had moeten doen ten 

behoeve van de PG en zijn politie. Opmerkingen als: ‘we laten ons niet door de politie 

ontwapenen en zullen eventueel de politiebureaux bezetten’ waren misschien niet serieus te 

nemen, maar ze tekenden wel de stemming die wantrouwend en vol onbegrip jegens de PG 

en de politie was. Ook vielen woorden te beluisteren als: ‘wij weigeren positief onze zaken 

aan de politie over te dragen’.133 In januari 1945 zou de verhouding tussen de illegaliteit en 

Speyart zodanig escaleren dat hij na een verkapte doodsbedreiging op instigatie van Kruls 

voor twee maanden in Londen werd geparkeerd. De toedracht van de affaire is al voldoende 

onderzocht en blijft hier onbesproken.134 

9. De Centrale Adviescommissie en de voortgang van de zuivering 

Eind 1944 was duidelijk dat de afwikkeling van de zuivering van gemeenten, provinciale 

bedrijven, waterschappen, Rijksbureaux en onderwijs nog vele maanden in beslag zou 

nemen. Er bestond behoefte aan nadere regelingen en het MG vond het dringend nodig om 

de in het Zuiveringsbesluit voorgeschreven Adviescommissie in te stellen, maar dat was een 

zaak voor de regering.135 (Pas in april 1945 kwam het tot een Centraal Orgaan op de 

Zuivering van het Overheidspersoneel.) 

Kruls zette een eigen stap op weg naar stroomlijning van het zuiveringsproces door 

de inschakeling van een Centrale Adviescommissie om normen te geven. De samenstelling 

ervan moest bij de burgerij vertrouwen wekken, aanvaardbaar zijn voor de illegaliteit en 

voldoende kennis waarborgen van de moeilijkheden en het werk van de beschuldigde 

tijdens de bezetting. Zodra tot tevredenheid lokale, regionale en speciale commissies waren 

gevormd, die nauw samenwerkten met het MG, zag Kruls in beginsel een bevredigende 

zuivering verzekerd.136 Een conceptbeschikking ontmoette bij de oud-illegaliteit geen kritiek. 

De leden, vooraanstaande oud-illegale werkers, vormden een personele unie met de 

eerdere Centrale Opsporingsraad.137 
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De Centrale Adviescommissie kwam op 3 en 4 januari 1945 bij elkaar.138 Er ontstond 

meer vertrouwen in de politie en Kruls kreeg het advies met spoed over te gaan tot 

samensmelten van de politieke recherche van de politie en de opsporingsdiensten van de BS 

(op 20 december 1944 opgeheven). Het was tijd dat de verschillende groeperingen gingen 

samenwerken.139 De MCn kregen de opdracht eigen adviescommissies in het leven te roepen 

met daarin een jurist en hogere politieambtenaar die het vertrouwen genoten en in staat 

waren een ‘objectief oordeel’ te vormen. Ieder rechercheapparaat diende tevens een 

Commissie van Vooronderzoek te vormen, omdat in veel gevallen hulp van experts, 

notarissen en accountants nodig was.140 

De taak van de Centrale Adviescommissie werd toe te zien op een gelijke wijze van 

werken. Op sommige plaatsen waren al direct na de bevrijding opsporingsdiensten ontstaan, 

waardoor van uniformiteit geen sprake was. De commissie adviseerde duidelijker 

onderscheid te maken tussen personen die in bewaring waren gesteld en zij die een 

verblijfplaats was aangewezen (geïnterneerden). Onder de geïnterneerden waren er velen 

die geen enkel vergrijp hadden begaan, ‘doch wier enige fout ligt in hun geboorte’. Zij 

moesten niet samen met NSB-ers worden opgesloten. Er was geen aanleiding voor een 

streng regiem en deze mensen moesten in de gelegenheid worden gesteld om lectuur van 

huis te laten halen en middelen ter verhoging van het comfort. Kruls was het hiermee 

eens.141 

Voorts adviseerde de Centrale Adviescommissie, in afwachting van de behandeling 

door een Tribunaal, politiek verdachte personen vrij te laten als de openbare orde 

inbewaringstelling niet langer vorderde. Dat kon personen betreffen die als dekmantel voor 

het verbergen van Joden of illegaal werk lid van de NSB waren geworden; zich al voor het 

keerpunt Stalingrad hadden bekeerd en daarna een aandeel in het illegale werk hadden 

gehad; personen die zich zonder tegenprestatie blijvend en principieel hadden bekeerd; 

‘brood NSB-ers’ die onder pressie van hun werkgever tot de organisatie waren toegetreden 

uit vrees om werkloos te worden, maar zich verder als goede vaderlanders hadden 

gedragen; jongeren die tussen hun 14e en 17e jaar lid van een nationaalsocialistische 

mantelorganisatie waren geweest en die hun lidmaatschap reeds lang voor de bevrijding 

hadden beëindigd; minderjarigen die door hun ouders bij een organisatie waren 

ingeschreven, maar die bij het bereiken van de 21 jarige leeftijd daarmee hadden gebroken. 

Kruls tekende erbij aan dat het een goed advies was en moest worden verwerkt in een brief 
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aan de MCn.142 Kruls ging ook akkoord met de benoeming van inspecteurs voor de Centrale 

Adviescommissie. Zij kregen een militaire rang en konden bij gebleken geschiktheid in het 

Noorden ingezet, zodat onmiddellijk met de zuivering - ditmaal onder regie van het MG - kon 

worden begonnen.143 

Voorstellen richtten zich nu op nog te bevrijden gebied. Een werkplan ging ervan uit 

dat in iedere juist bevrijde gemeente ‘volkomen begrijpelijke verwarring’ ontstond waarin 

politie, illegaliteit en zich daarbij aansluitende burgers (‘oprechte vaderlanders en egoïsten’) 

begonnen met het oppakken van collaborateurs. Het was een toestand die niet kon worden 

gereglementeerd, maar die zo spoedig mogelijk in een legaal kader moest worden geplaatst. 

Zodra een inspecteur van de Centrale Adviescommissie in de standplaats van de MC 

aankwam, diende hij zich in verbinding te stellen met de plaatselijke leiders van het verzet 

en de hoogste betrouwbare politieambtenaar.144 Vervolgens ging de inspecteur na of 

betrouwbare politie en capabele illegalen ter beschikking van de opsporingsdienst konden 

worden gesteld. Daarna publiceerde hij de regeling in de krant of door aanplakbiljetten. 

Terecht was geoordeeld dat de meeste politiekorpsen, ook al waren zij van hun 

nationaalsocialistische leiding ontdaan, niet het vertrouwen van het publiek genoten en te 

zwak bezet waren om de zuivering ter hand te nemen. Vandaar dat er voor de 

overgangsperiode een los van het politieverband staande opsporingsdienst moest komen 

onder bevel van het MG. Zodra het politiekorps was gezuiverd, kon de Opsporingsdienst 

worden opgeheven en opgaan in de politie. Zo was het ook bedoeld in Kruls’ richtlijnen van 

14 december 1944.145 

Op 27 januari 1945 liet Kruls de MCn weten dat er over de uitvoering van zijn 

richtlijnen van 14 december 1944 nog misvattingen bestonden. Daarom meende hij ‘goed te 

doen’ deze in te trekken en opnieuw vast te stellen. Voor nog te bevrijden gebied zou een 

afzonderlijke regeling volgen. De nieuwe instructies tastten de grondslagen van de eerdere 

richtlijnen niet aan, maar brachten meer duidelijkheid over de Commissies van Advies die de 

MCn in het leven moesten roepen. De leiding moest in handen zijn van een 

politiefunctionaris. De MC was steeds bevoegd opdrachten te geven, maar het politieke 

recherche apparaat mocht niet langer worden gezien als een orgaan van het MG, maar als 

een onderdeel van de politie. De taak was voortaan de MC adviseren over vrijlating en 

toezicht op een uniforme wijze van werken.146 
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Ook Speyart van Woerden wees erop dat zijn instructie van 16 december 1944 tot 

verwarring – woede was een beter woord geweest - aanleiding had gegeven. De circulaire 

van Kruls was duidelijk en hoefde geen toelichting. Het moest voor de bevolking en de politie 

‘verheugend’ zijn dat Kruls de terugkeer van de politieke recherche naar de politie mogelijk 

achtte. Het was ‘een blijk van vertrouwen’.147 

Het vertrouwen tussen illegaliteit en Speyart van Woerden was daarmee niet 

hersteld. Kruls had uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor rust en orde de eis gesteld 

dat Speyart voorlopig zijn functie zou neerleggen en uit land verdwijnen. Van Heuven 

Goedhart had daarna gevraagd of Kruls ermee instemde dat hij naar Nederland terugging 

om enkele persoonlijke zaken te regelen. Kruls was akkoord gegaan onder voorwaarde dat 

de voorgenomen ‘studiereis’ direct bekend zou worden gemaakt; het verblijf in Nederland 

beperkt bleef en geen aanleiding zou worden tot een gewijzigde beslissing. Speyart had Kruls 

namelijk in Brussel bezocht en hem gevraagd of hij er zich mee kon verenigen dat hij zijn reis 

niet zou maken, maar in plaats daarvan zich enige tijd uit zijn functie terug te trekken. Van 

Heuven Goedhart stemde daarmee in. 

Kruls wilde daar geen medewerking aan verlenen; de veiligheid van de staat vorderde 

dat Speyart verdween en hij herhaalde tegen Van Heuven Goedhart de eis dat Speyart 

onverwijld bevrijd gebied verliet. Zag de regering aanleiding de beslissing te herzien dan 

wilde hij ontheffing van de verantwoordelijkheid voor de openbare orde voor zover die door 

deze beslissing werd verstoord. Kruls betreurde medewerking te hebben verleend aan 

Speyarts tijdelijke terugkeer. Hij had persoonlijke belangen laten prevaleren en in een 

gesprek met Van Heuven Goedhart zijn positie trachten te redden door voor te stellen zijn 

richtlijnen zodanig te veranderen dat de politieke rechercheapparaten niet meer onder de 

politie zouden staan maar onder het MG.148 

Gerbrandy wees de Koningin erop dat Kruls verantwoordelijk was voor de inwendige 

rust en minister en PG het hunne behoorden te doen.149 Speyart vertrok en geruchten dat hij 

zou terugkeren als het Noorden werd bevrijd noemde Kruls onjuist. Hij zou zich daartegen 

verzetten. Aan de andere kant betreurde hij het dat de illegaliteit bleef ’zeuren’ over het 

geval en hem verweet hen bij de neus te hebben genomen. Het tegendeel was waar. Men 

moest zich realiseren dat hij geen bevoegdheid had de PG te verwijderen en de wijze waarop 

dat was gebeurd, was de verantwoordelijkheid van de minister. Hij vond het ‘onsportief’ van 

de illegaliteit hem lelijk aan te kijken. Kruls had geen bezwaar tegen een persbericht over het 
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vertrek Speyart en als hem daarin lof werd toegezwaaid. Als dat een reactie zou uitlokken, 

maakte dat hem gemakkelijker een standpunt te bepalen als aan de ‘reis’ een einde 

kwam.150 

Burger had gewild dat het MG met ingang van 1 januari 1945 met de zuivering van 

ambtenaren zou stoppen, zodra in gemeenten een adviescommissie was geïnstalleerd. Hij 

kreeg hierbij steun van de Commissarissen der Koningin.151 Zij waren ‘lichtelijk ontstemd’ dat 

verschillende MCn doorgingen met de zuivering, ook waar de burgerlijke overheid in staat 

was dat zelfstandig te doen. Zo had een MC een burgemeester gestaakt, hoewel de 

Commissaris der Koningin daartoe ook bereid was. Hoofd Sectie Binnenlandse Zaken, 

Linthorst Homan, vond dat in zulke gevallen uitstel niet paste en maakte bezwaar tegen 

Burgers wens, omdat de bevoegdheid die het MG bezat dan op de tocht kwam te staan. Dat 

was een zelfstandige en geen subsidiaire en die moest blijven. Bovenal, het MG was 

verantwoordelijk voor orde en rust en niet de civiele overheid en moest daarom 

maatregelen kunnen nemen. De MCn inmiddels waren ervaren. Alle initiatieven waren van 

het MG uitgegaan en richtlijnen voor de burgerlijke autoriteiten, een verantwoordelijkheid 

van de minister, waren er nog niet.152 Voorschriften van regeringswege over de afhandeling 

van zaken van geschorste en gestaakte ambtenaren waren eveneens uitgebleven.153 

Op verschillende plaatsen stokte de zuivering. Meerdere burgemeesters voelden 

blijkbaar niets voor een doortastende aanpak om het probleem binnen korte tijd af te 

handelen. In veel gemeenten waren adviescommissies ingesteld, maar er werd onvoldoende 

op de adviezen gereageerd. Ook waren burgemeesters vaak niet genegen tot zuivering over 

te gaan zolang het Zuiveringsbesluit delegatie van bevoegdheden aan burgemeesters 

onvoldoende regelde. Vaak werd te lang gewacht. De MCn kregen opdracht op dezelfde 

wijze te blijven handelen als de omstandigheden dat vereisten, want het MG meende dat de 

bevolking in stijgende mate ontstemd raakte over het weinig doortastende optreden van de 

burgerlijke overheid.154 

De zuivering van provinciaal personeel verliep eveneens moeizaam, omdat over de 

samenstelling van zuiveringscommissies geen overeenstemming werd bereikt. In Gelderland 

gebeurde weinig, in Limburg verliep het onbevredigend en in Noord-Brabant werd die 

‘getraineerd’. In Zeeland verliep dat bevredigender omdat de Commissaris der Koningin 

eerst met de illegaliteit overlegde alvorens commissies te installeren, maar de voortgang 

daar werd gehinderd door de slechte verbindingen. De zuivering van burgemeesters verliep 
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al evenmin voorspoedig. In Gelderland was de beoordeling van een tiental burgemeesters 

nog gaande; in zeven gemeenten was die gunstig en kreeg de MC tot taak verdere 

ongegronde kritiek tegen te gaan en hun prestige zoveel mogelijk te versterken. In Noord-

Brabant werden enkele burgemeesters alsnog vervangen en was naar anderen onderzoek 

gaande. In Limburg werd de burgemeester van Hoensbroek alsnog gestaakt en kritiek op 

burgemeester W.F.W. Kolkman van Weert leidde tot nader onderzoek.155 

Linthorst Homan vond ook dat de ministers onvoldoende contact met het MG 

hielden.156 Verschillende ministers gaven volmachten tot zuivering van hun departement, 

zonder dat met het MG te coördineren of aanwijzingen te verstrekken. De departementen 

gingen dan aarzelend en ondeskundig te werk en waren soms ontstemd als het MG zich 

daarmee inliet. Pogingen tot betere afbakening van bevoegdheden te komen, strandden dan 

op gevoeligheden en prestige. Het was gewenst nog eens duidelijk te maken hoe de 

competenties waren verdeeld en Linthorst Homan boog zich over instructies om 

‘ongewenschte toestanden’ en ‘gezagsverwarring’ in het Noorden te voorkomen. Er moest 

een scherp onderscheid komen tussen de eerste fase, waarin uitsluitend het MG 

zuiveringsmaatregelen trof en de tweede wanneer de burgerlijke overheden zelfstandig 

maatregelen troffen en het MG zich beperkte tot controle en stimulering. Gelijktijdige 

activiteit leidde tot verwarring en het was een vereiste dat de burgerautoriteiten met de 

procedure vertrouwd waren. Commissarissen der Koningin en burgemeesters zouden van de 

tweede fase pas gebruik mogen maken op een door Kruls in overleg met de minister te 

bepalen tijdstip. Daarna zou het MG de zaken zoveel mogelijk aan de burgerlijke overheid 

overlaten, al liet dat de mogelijkheid tot ingrijpen onverlet.157 

Aan formalisering van een regeling voor nog te bevrijden gebied werkte het MG in 

februari 1945, evenals aan de samenvoeging van de Eerste en Tweede Algemene Lastgeving. 

Voor de overgangstijd in pas bevrijd gebied, waarin de politie nog onvoldoende was 

gezuiverd, kregen arrestatieploegen van de BS weer ruimte.158 De regeling werd op 22 maart 

1945, na het aantreden van een nieuw kabinet van kracht.159 

De voorzitter van de PEC, mr. L.A. Donker, trok er in 1950 de conclusie uit, dat Kruls 

na zijn instructies van 14 december 1944 ‘zonder twijfel’ verder in de richting van de 

illegaliteit was opgeschoven, maar zonder dat hij wist hoe dat in zijn werk was gegaan. ‘Er 

moet in de tussentijd iets zijn gebeurd. Het kan niet alleen de circulaire van de procureur-

generaal zijn, maar waarschijnlijk is er van de zijde van de illegaliteit positieve aandrang op 
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generaal Kruls uitgeoefend om tot een regeling te komen, die meer aan het standpunt van 

de illegaliteit voldeed.’160 Kruls voerde als reden aan dat er misverstanden bestonden over 

de adviescommissies en de politieke recherche. Speyart van Woerden gaf eenzelfde 

motivering.161 Tekenen van strijd of druk kwamen niet meer aan de oppervlakte; een rol 

voor de politie bleef bestaan. 

10. Tot slot 

Het MG achtte het verloop van de zuivering ‘in velerlei opzicht zeer onbevredigend’, omdat 

de opvattingen van het MG en bewindslieden niet dezelfde waren. Het weet de misstanden 

aan het uitblijven van normen van regeringswege waardoor niemand wist waar hij aan toe 

was. De regering had gemeend niet verder te kunnen gaan dan een basis voor de zuivering, 

zolang zij onvoldoende wist wat onder de bevolking leefde. Uitvoeringsvoorschriften en 

instructies aan het MG bleven daardoor uit. Het Zuiveringsbesluit bevatte geen voorschriften 

omtrent te volgen procedures en de regering zette vrijwel geen enkele stap op het ‘gladde 

zuiveringspad’ anders dan het geven van volmachten aan civiele instanties zonder 

instructies. 

Veel concrete richtlijnen voor de zuivering had regering Kruls niet meegegeven en het 

ziet er niet naar uit dat de regering voorzag dat de OD en BS daarbij een dominante rol 

zouden gaan spelen. Onderschat was hoe gevoelig collaboratie lag en hoezeer dat krachten 

opriep die moeilijk in de hand waren te houden. Nu was het MG er wel op ingesteld als 

veiligheidsklep te dienen om gevoelens van onvrede te kunnen laten ontsnappen, maar het 

liep direct na de bevrijding slechts achter de feiten aan. Ongelukkig was dat de 

concurrentieslag tussen OD en MG, al was die in het voordeel van het MG beslecht, op het 

lagere en lokale niveau ook na de bevrijding nog enige tijd aanhield. De OD en de daaruit 

voortgekomen BS had zich arrestatiebevoegdheid toegeëigend en het kostte veel inspanning 

dit in te dammen en te beperken tot direct achter het front. De BS had er moeite mee dat 

beslissingen niet aan hun commandanten waren. De roep om meer formele bevoegdheden 

legden minister van Justitie Van Heuven Goedhart en in mindere mate ook Kruls wijselijk 

naast zich neer. Het zou tot uitholling van het MG hebben geleid. Blijft de vraag waarom Van 

Heuven Goedhart en het MG rond de arrestatieproblematiek zo botsten. Ook voor Kruls was 

het onbegrijpelijk dat iemand die uit het verzet was voortgekomen zover van de realiteit af 

stond.162 
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Zowel de PEC als Van Heuven Goedhart lijken aan de problemen direct na de 

bevrijding voorbij te zijn gegaan en meer oog te hebben gehad om in het bevrijde Zuiden zo 

spoedig mogelijk tot normale verhoudingen terug te keren. Kruls hield onmiskenbaar meer 

rekening met de chaotische werkelijkheid en de bevrijding van het Noorden, dan met een 

juridische juiste wijze van benadering van het arrestatieprobleem, zoals procureur-generaal 

Speyart van Woerden en Van Heuven Goedhart. Kruls had het broeien in de illegaliteit beter 

gepeild dan de ministerkwartiermakers of de regering in Londen. De zuivering vroeg om 

tactische oplossingen en een al te drastische aanpak had de lont in het kruitvat kunnen 

steken. Het was mede aan Kruls’ persoonlijke bemiddeling te danken dat de zaak in goede 

banen werd geleid.163 In de eerste twee maanden na de bevrijding dreigde een ware chaos 

ten gevolge van de onbekendheid met door de regering en het MG getroffen 

voorbereidingen en de geringe organisatiegraad van de BS. De BS toonde zich bovendien 

weinig gezeglijk en bezat niet de commandostructuur om tot op het laagste niveau discipline 

af te dwingen en een eerder gevolgd patroon om te buigen. Prins Bernhard als Bevelhebber 

Nederlandse Strijdkrachten had zijn troepen, zeker in de beginperiode, niet in de hand. 

Bij de zuivering werd nog al eens gehandeld op grond van geruchten of 

verdachtmakingen. Dat vereiste ingrijpen van het MG. Klaarheid brengen in de 

arrestatieproblematiek was echter niet de eerste prioriteit van een MC die in zijn standplaats 

arriveerde. Dat waren taken in het belang van de oorlogvoering, de voedselaanvoer en de 

handhaving van de openbare orde. Het MG beschikte zelf niet over instrumenten om 

arrestaties uit te voeren en de politie was daar, alvorens te zijn gezuiverd, niet altijd het 

geëigende instrument voor. De OD, Stoottroepen en BS namen dat met graagte voor hun 

rekening, zonder daartoe formele bevoegdheid te bezitten. Ongelukkig was verder dat de 

Eerste Algemene Lastgeving van het MG hiaten vertoonde en beperkter was dan de te 

arresteren categorieën die de MCn in Londen was voorgehouden. Het versterkte bij de BS en 

oud-illegaliteit het gevoel dat het uit Londen arriverende MG maar een vreemde eend in de 

bijt was die van de Nederlandse verhoudingen in weinig begrip had. 

Prins Bernhard had de BS opsporing en aanhouding van NSB-ers en onvaderlandse 

elementen opgedragen, maar er bestonden aanvankelijk bij de BS geen richtlijnen die 

aangaven wie voor arrestatie in aanmerking kwam. Het had een arrestatiegolf tot gevolg 

zonder veel systeem, waarna majoor Van Houten richtlijnen had geaccordeerd die niet 

overeenstemden met de Lastgeving van het MG. Door de gebrekkige verbindingen kon niet 
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snel klaarheid in die verschillen worden gebracht. Toen dat na enige tijd wel geschiedde, 

werden de richtlijnen van de BS niet ingetrokken. 

Kruls probeerde het tij te keren door de rol van de BS te beperken tot gebieden vlak 

achter het front en zo ongeoorloofde arrestaties elders te voorkomen. Om de voormalige 

illegaliteit te apaiseren gaf hij hen een rol in raden van advies ter opsporing van politiek 

verdachte personen. Het eigenlijke arrestatieapparaat, de politie, leek daarmee buitenspel 

te staan, maar had een adempauze nodig om te worden gezuiverd, weer op sterkte te 

worden gebracht met hulpkrachten afkomstig uit de illegaliteit en het vertrouwen van het 

publiek te herwinnen. In formeel juridische zin deugde van de regelingen niet veel, maar de 

vraag is of Kruls veel anders had kunnen doen. Het ontnemen van elke 

arrestatiebevoegdheid aan de BS en volledig op de nog ongezuiverde politie vertrouwen en 

de illegaliteit op een zijspoor plaatsen had tot eigen richting kunnen leiden. 

Een rapport van kapitein Van Mourik Broekman van de Sectie Politie uit oktober 1944 

wees erop dat door de ‘vrij chaotische toestanden’ een groot aantal personen zonder 

gegronde aanleiding achter slot en grendel verdween. Als oorzaak zag hij het 

ongedisciplineerd en overhaast ingrijpen van onderling niet samenwerkende ondergrondse 

organisaties. Hier hadden zich zonder enige controle mensen bij aangesloten die er niet thuis 

hoorden. Een andere oorzaak was weifelend optreden van de niet gezuiverde en niet onder 

krachtige leiding staande politiekorpsen. Verder was er onvoldoende samenwerking en 

vertrouwen tussen ondergrondse en plaatselijke politie en grepen elementen uit de 

ondergrondse naar de macht die niet over capaciteiten beschikten voor bovengronds 

optreden, waar samenwerking met de autoriteiten een vereiste was. Het optreden van de BS 

gaf aanleiding tot gerechtvaardigde kritiek en bezorgdheid over de handhaving van rust en 

orde. Burenruzies werden opgelost langs de weg van verdachtmakingen. De beoordeling van 

het optreden van ambtenaren diende niet door de BS te geschieden; zij hadden het 

functioneren van ambtenaren alleen door eigen bril gezien en waren niet altijd op de hoogte 

van de omstandigheden waaronder met de bezetter was meegewerkt.164 

Adviescommissies voor de zuivering vonden hun oorsprong niet in instructies van de 

regering, maar in de door het MG gevoelde noodzaak het oordeel van derden in te winnen. 

Die adviezen boden meestal een bruikbare grondslag voor voorlopige beslissingen. Van 

uniformiteit in het werk van deze adviescommissies was echter geen sprake, daarvoor liepen 

de opvattingen te ver uiteen. Het MG probeerde daar in de loop van de tijd meer structuur 
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in te brengen. Verwijten troffen het MG dat er al te kras werd gezuiverd en het zich liet 

leiden door de opvattingen die binnen de oud-illegaliteit leefden. Het MG erkende het 

dichtst bij de groepering te staan die zich het meest principieel opstelde, maar stelde daar 

tegenover dat het steeds om voorlopige zuiveringsmaatregelen ging in de vorm van staking 

en schorsing en niet om principiële beslissingen die ontslag ten gevolge hadden. Daarmee 

had het MG geen bemoeienis, dat behoorde tot de competentie van de civiele instanties. 

Dat beslissingen niet kwamen, kon het MG niet worden verweten, maar was te wijten aan 

het uitblijven van voorzieningen om deze gevallen te beoordelen en af te sluiten. Het MG 

betreurde achteraf niet meer suggesties te zijn gekomen. 

Ook het MG vielen verwijten te maken. Er bestond binnen de Staf niet één centraal 

punt dat instructies voor de zuivering liet uitgaan. In de beginperiode berustte de leiding bij 

de MCn en raakte de uniformiteit van het handelen soms in het gedrang. Dat gold vooral bij 

de zuivering van het gemeentepersoneel, waartoe de Commissarissen der Koningin vrijwel 

alle burgemeesters in bevrijd Limburg en Noord-Brabant machtigden, al kende het 

Zuiveringsbesluit geen delegatie. Naar het oordeel van het MG werd er onvoldoende op 

gelet of die bevoegdheid wel in juiste handen kwam. ‘Het gevolg hiervan is geweest, dat vele 

burgemeesters zich liever op dit gebied geheel onbetuigd lieten, dan zich vijanden te maken 

en moeilijke situaties te moeten oplossen, nog daargelaten, dat bepaalde burgemeesters 

veeleer zelf voor zuivering in aanmerking behooren te komen.’165 

Sommige burgemeesters stelden zuiveringscommissies in, maar die waren vaak 

samengesteld uit de te zuiveren personeelsgroep en kregen dan geen vertrouwen. Er 

bestond angst voor de gevolgen van het afleggen van belastende verklaringen tegen hoger 

geplaatsten. Op de bevolking maakte dat alles een slechte indruk, met als gevolg dat MCn 

alsnog gingen optreden, al dan niet op eigen initiatief of aangespoord door de geallieerde 

Field Security, terwijl hen in Londen was geïnstrueerd, zoveel mogelijk aan de civiele 

instanties over te laten en zich op de achtergrond te houden. De bevolking riep om een sterk 

gezag en de civiele overheid bestempelde dat vaak tot inmenging en ging er dan aan voorbij 

dat het MG hier een eigenstandige bevoegdheid bezat. 

Tot slot wordt ingegaan op de conclusies die al door anderen zijn getrokken. J.C.E. 

van den Brandhof vraagt zich in zijn proefschrift over de Londense Besluitwetten af in 

hoeverre het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg als oorzaak voor de controverse over 

het arrestatiebeleid kan worden gezien. De PEC constateert dat de moeilijkheden niet aan 



246 

 

één factor maar aan een complex van factoren vielen toe te schrijven en de Bijzondere Staat 

van Beleg behoorde daar toe. De in Nederland aanwezige ministers hadden tegenover Kruls 

niet de mogelijkheid iets tot stand te brengen en het geven van instructies door de Kroon 

bleek vrijwel onmogelijk (al liet dat de mogelijkheid tot het geven van instructies via de 

minister van Oorlog open).166 Geschiedschrijver De Jong lijkt daar tot op zekere hoogte in 

mee te gaan, al is hij hier theoretisch en normatief. Hij meent dat in de Bijzondere Staat van 

Beleg het gevaar van een ‘hoogst ingewikkeld krachtenspel’ besloten lag. De Jong gelooft 

echter ook dat het niet onmogelijk was geweest dat het Besluit goed had kunnen 

functioneren, maar dan moest het kabinet een homogeen geheel zijn met in hun midden 

een krachtige minister van Oorlog. Aan die voorwaarden was niet voldaan.167 

F.J.F.M. Duynstee en J. Bosmans zoeken in hun Parlementaire geschiedenis van 

Nederland na 1945 de oorzaak van de conflicten niet bij Kruls en de kwartiermakers, maar bij 

de personen die bij de uitvoering van het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg waren 

betrokken. Dat het Besluit tot het ontstaan van moeilijkheden zou hebben bijgedragen 

constateren zij niet.168 Van den Brandhof deelt overigens evenmin de conclusie van de PEC 

dat de Bijzondere Staat van Beleg een van de oorzaken zou zijn geweest. Ook indien de 

regeling anders zou hebben geluid, zouden problemen zich hebben voorgedaan. Regels 

waren één ding, de praktijk van alle dag in pas bevrijd gebied een andere. De bevoegdheid 

tot arresteren lag formeel in handen van het MG, maar dat was een miskenning van de 

feitelijke macht die de OD zich had aangemeten en die op de BS was overgegaan, zo stelt 

ook de geschiedschrijver van de BS, G.J. van Ojen. Van den Brandhof meent dat het de 

voorkeur zou hebben verdiend als het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg de BS een 

nauwkeurig omschreven taak had toegekend. Dat zou zijns inziens de duidelijkheid ten 

goede zijn gekomen en vermoedelijk hebben bijgedragen tot een meer beheerst optreden 

van de BS. 169 

Toch ziet Van den Brandhof daarbij twee punten over het hoofd. In dat geval zou het 

Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg vroegtijdig in bezet gebied bekend moeten zijn 

gemaakt, zodat men zich daarop had kunnen voorbereiden. Van den Brandhof concludeert 

zelf al dat de Besluitwetten niet aan de primaire eis voldeden die aan wetgeving moet 

worden gesteld: een ieder moet in de gelegenheid zijn er kennis van te nemen. De OD had 

zich op de militaire gezagtaak ingesteld en liet die zich niet ontnemen. De gebrekkige 

verbindingen van dat moment en de chaotische situatie lieten het verspreiden van 
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instructies nauwelijks toe. Londense regelgeving was in de beginperiode eenvoudigweg niet 

voor handen en het is de vraag of de OD en BS zich onder heersende omstandigheden door 

regels had willen laten beperken, toen na zoveel jaren de opgekropte emoties 

bovenkwamen en zij wilden laten blijken dat de rollen waren omgedraaid. 

De Jong rekent tamelijk hard af met de conclusies van de PEC en wijst er op dat zij de 

sterke neiging vertonen het beleid van Kruls ten aanzien van het arrestatievraagstuk te 

laken. De commissie stelde twee standpunten tegenover elkaar: dat van procureur-generaal 

Speyart van Woerden dat alleen de politie mocht arresteren en dat van de illegaliteit dat de 

politie alleen bij de arrestaties mocht worden betrokken als zij voldoende was gezuiverd. 

Kruls probeerde tussen beide standpunten een brug te slaan en slaagde daarin na strijd met 

de kwartiermakers en in mindere mate de illegaliteit. Dit kwam hem op het verwijt van de 

PEC te staan, dat hij de partijen tot overeenstemming bracht, een beleid van verdeel en 

heers voerde en overhelde naar het standpunt van de partij die de meeste moeilijkheden 

zou kunnen veroorzaken: de illegaliteit. De Jong wijst erop dat Kruls juist wel met de partijen 

tot overeenstemming trachtte te komen, dat ook bereikte. Zijn beleid om de 

arrestatieproblematiek in goede banen te leiden, verdiende meer waardering dan dat van 

Speyart van Woerden en de ministers. De kritiek op Kruls acht De Jong op belangrijke punten 

ongefundeerd en het getuigt zijns inziens van onvoldoende begrip voor de centrale 

betekenis van het punt van de politiezuivering. 

De PEC helt over naar het standpunt van Speyart van Woerden - de politie 

inschakelen was formeel de juiste - maar erkent dat dit tot een Bijltjesdag had kunnen 

leiden. Dat was nu precies wat het MG wilde vermijden en het zocht een uitlaatklep in het 

gecontroleerd inschakelen van de illegaliteit en de BS. Dat kwam Kruls op het verwijt van 

Van Heuven Goedhart te staan dat hij teveel met de illegaliteit ‘on terms’ wilde blijven en 

niet de flinkheid bezat de illegaliteit te zeggen dat het tegenover de ‘redelijk gezuiverde 

politie’ geen taak meer had. Voor Kruls zou het, in de gedachtegang van Van Heuven 

Goedhart, van het grootste belang zijn geweest de illegaliteit achter zich te hebben, omdat 

hij dan in de ‘prettige positie’ verkeerde om samen met de illegaliteit tegenover de regering 

te staan.170 

Ook de PEC ziet, in wat het de strijd om de arrestatiebevoegdheid noemt, de politie 

centraal staan, maar gaat in haar onderzoek aan de politiezuivering voorbij, terwijl het daar 

nu juist om draaide. Deze omissie leidde er volgens De Jong toe dat ‘de commissie een 



248 

 

belangrijk conflict van zakelijke inhoud dan gaat voorstellen als een conflict tussen twee 

eigenwijze partijen die elkaar louter met wat goede wil heel wel hadden kunnen vinden.’ 

Voorts wijst De Jong erop dat het voor de bevolking onverteerbaar zou zijn geweest dat de 

politie, die hand- en spandiensten aan de bezetter had verleend, de ‘foute’ elementen 

moest gaan arresteren. De politie was haar zelfvertrouwen kwijt, was niet bewapend en 

miste voldoende mankracht. In dit verband is ook de vraag relevant die voorzitter Donker 

van de PEC aan strafrechtjurist en hoofd van de Subsectie Politieke Delinquenten en 

Kampen, prof. mr. J.M. van Bemmelen, stelde of men na de bevrijding van het Westen niet 

meer en eerder gebruik van de politie had kunnen maken, waarop deze antwoordde: ‘geen 

sprake van’. De politie was te gering in aantal en moest nog worden gezuiverd.171 Ook 

bestrijdt De Jong het standpunt van de PEC dat de bevrijding van het Zuiden al enige 

maanden achter de rug was en dat de argumenten van de illegaliteit daardoor aan kracht 

hadden verloren. De bevrijding van het Zuiden werd pas in december 1944 voltooid en op 

het moment dat de strijd over de arrestatiebevoegdheid op zijn hevigst woedde, zetten de 

Duitsers hun Ardennenoffensief in. 

Over Speyart van Woerden oordeelt De Jong buitengewoon negatief: ‘Speyart was 

steen des aanstoots geworden, had het daar ook naar gemaakt, en stond door zijn 

systematisch naar voren schuiven van de in onvoldoende gezuiverde politie een verstandige 

oplossing van het vraagstuk der arrestatiebevoegdheid in de weg.’ De PEC typeert Speyart 

trouwens eveneens als een ‘zeer weinig plooibaar man’, die de grootste schuld trof voor het 

feit dat met de illegaliteit geen direct overleg mogelijk was, al waren er ook aan die zijde 

personen waarmee moeilijk viel te spreken, zoals Hoekstra als gevolmachtigde voor 

politiezaken van de BS. De PEC concludeert verder dat als overleg tussen procureur-generaal 

en illegaliteit niet mogelijk was, het op de weg van Kruls had gelegen dat tot stand te 

brengen en verschillen van inzicht te overbruggen. Maar waarom lag dat oplossen van 

geschillen alleen op de weg van Kruls? Juist op het moment dat het nodig was verschillen in 

visie te overbruggen, bevonden de kwartiermakers zich in het land en daarin stond de 

verantwoordelijke minister, zoals de commissie ook concludeert, aan de kant van de 

procureur-generaal. Het oordeel van de PEC dat Kruls in plaats van de betrokken partijen tot 

overeenstemming te brengen een beleid van verdeel en heers had gevolgd ter versterking 

van zijn eigen positie tegenover de regering, noemt De Jong ‘een travestie van de 
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werkelijkheid’. Kruls had juist getracht én bereikt dat er overeenstemming kwam. Zijn beleid 

verdiende meer waardering dan dat van de ministers en Speyart van Woerden.172 

De PEC toont wel begrip voor de psychologie van de illegaliteit, maar heeft kennelijk 

geen oog voor die van Kruls: ‘die de neiging toont de illegaliteit te volgen in een mate, die 

niet te rijmen valt met de handhaving van het gezag’. Hij ging bij zijn overleg met de 

illegaliteit niet uit van de door de ministers naar voren gebrachte visies en kende de 

illegaliteit teveel invloed toe met een nagenoeg geheel daaruit gerekruteerde 

Opsporingsraad. Kruls verkeerde niet in een positie de illegaliteit van zich te vervreemden, 

mede omdat hij, meer dan de ministers het oog hield gericht op nog te bevrijden gebied en 

als eerstverantwoordelijke voor orde en rust zich nauwelijks een conflict met de illegaliteit 

kon veroorloven. Tegelijkertijd concludeert de PEC dat Kruls het MG zo goed mogelijk tussen 

de standpunten van Van Heuven Goedhart en Speyart van Woerden en de illegaliteit 

trachtte te loodsen. Ook de PEC ziet bij de illegaliteit een ‘niet geheel ongerechtvaardigd 

wantrouwen’ van tegenkrachten om de zuivering en arrestaties af te remmen. Kruls was 

vasthoudend in zijn opvattingen, maar toonde zich ook plooibaar, zoals bleek uit het overleg 

met Speyart van Woerden op 7 december 1944 waarbij een regeling uit de bus kwam die 

ook voor Van Heuven Goedhart aanvaardbaar was. 

Op voorspraak van de procureur-generaal erkende Kruls toen dat de politie 

voldoende was gezuiverd om een rol spelen. Dit toegeven, verzwakte Kruls’ positie, temeer 

omdat Speyart een eigen invulling gaf aan het moeizaam bereikte compromis. Dat hij later 

moest toegeven dat de politie toch onvoldoende toegerust was om de door hem gedachte 

rol te spelen, zette de verhoudingen opnieuw op scherp. De PEC meent dat de aanvullende 

richtlijnen die Speyart op 16 december voor de politie uitvaardigde ‘in het algemeen in 

overeenstemming’ waren met de richtlijnen die Kruls op 14 december aan zijn MCn zond, 

maar vraagt zich niet af waarom de MCn weigerden die te accepteren en waarom de strijd 

om de arrestatiebevoegdheid, die juist leek te zijn beslecht, weer oplaaide. Al met al kan de 

PEC de ‘opportunistische politiek’ van Kruls niet bewonderen temeer omdat de impasse 

waarin het arrestatieprobleem was komen te verkeren zich voortsleepte ten detrimente van 

de gearresteerden. De commissie gaat er dan aan voorbij dat de werkelijke oplossing van dit 

probleem, door een snelle beoordeling van schorsingen en stakingen, geen taak van het MG 

was maar van de regering en dat dit proces geen voortgang maakte door het ontbreken van 

richtlijnen en activiteit.173 
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Belinfante wijst erop dat de regering in Londen er bij voortduring op aan had 

gedrongen geen bijltjesdag te houden. De tegenhanger van dat parool was de onmiddellijke 

arrestatie van NSB-ers. Er bestond zijns inziens een politieke grond NSB-ers ogenblikkelijk uit 

de samenleving te verwijderen; rechtspleging kwam op het tweede plan. Voor Belinfante 

verklaart dat uitgangspunt een groot deel van de geschillen. Voor die verwijdering, opsluiting 

en bewaking was mankracht nodig en daar beschikte het MG niet over. ‘Niemand, ook de 

generaal Kruls niet, kan een vuist maken als hij geen hand heeft. In zo’n geval is er niets 

anders te doen dan onderhandelen.’ De politie was nog verdacht: ‘Het was dus in zekere zin 

een gelukkige omstandigheid, dat de Binnenlandse Strijdkrachten in de praktijk en 

aanvankelijk zonder enige wettelijke grondslag onmiddellijk na de bevrijding van ene stuk 

gebied de taak van de arrestaties op zich namen’. 

De MCn hadden de instructie zich in verbinding te stellen met de procureur-generaal 

als fungerend directeur van politie, maar die gelegenheid deed zich pas eind oktober 1944 

na de bevrijding van ’s-Hertogenbosch voor. De bezwaren van Speyart van Woerden waren 

vooral formeel: ‘de heer Speyart was ook een zeer formeel man’. Hij had nooit willen 

begrijpen dat de illegaliteit een functie had te vervullen en omdat de formele regels onder 

de omstandigheden niet werkten, had dat een conflict tot gevolg. De regering had gehoopt 

de normale regels van strafvordering met het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg te 

omzeilen door het MG een arrestatiebevoegdheid toe te kennen die niet aan vormvereisten 

was gebonden. Van Heuven Goedhart en Speyart van Woerden wilden echter terug naar 

bestaande regels en arrestaties door de politie laten doen. Kruls had geen andere intentie, 

maar zag dat mislukken omdat de BS al had gearresteerd voordat de politie eraan te pas kon 

komen.174 

Termeer sluit zich in zijn Het geweten der natie grotendeels aan bij de conclusies van 

De Jong en oordeelt eveneens dat de onverzoenlijke houding van Speyart van Woerden de 

gematigden en extremen uit de georganiseerde oud-illegaliteit naar elkaar toe dreef en het 

beleid van het MG om snel tot een pragmatische oplossing te komen blokkeerde. Elke 

concessie van het MG aan de procureur-generaal zou de samenwerking tussen het MG en de 

BS in gevaar hebben kunnen brengen. Wel creëerde Kruls spanningen tussen de BS en de 

illegaliteit, omdat hij na de onvrede over het optreden van de BS de voorkeur gaf aan de 

illegaliteit voor het onderzoek naar politiek verdachte personen. De praktijk van de 

ambtelijke zuivering bevestigt volgens Termeer het gelijk van de oud-illegaliteit en het MG. 
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Bij de zuivering trokken de MCn de kar; zij zorgden ervoor dat zuiveringscommissies werden 

ingesteld en adviezen werden uitgevoerd, desnoods door henzelf. Voor zover er sprake was 

van voortgang van de zuivering van gemeentelijk en provinciaal personeel en vooral van 

burgemeesters, was dat te danken aan de inspanningen van het MG. Burgers boodschap 

medio januari 1945 dat de burgerlijke overheid de zuivering zelf wel voor zijn rekening kon 

nemen en het MG zich daarvan diende te onthouden, werd zo gelogenstraft. Nog 

afhankelijker van het MG was de vroege zuivering van het bedrijfsleven. Wegens het 

ontbreken van een wettelijke regeling leidde dat tot incidentele acties van MCn in het belang 

van de handhaving van rust en orde. 

MG, BS en de oud-illegaliteit stonden tegenover Van Heuven Goedhart en Speyart 

van Woerden, met alleen de nogal zwakke stem van Van Lidth aan de zijde van het MG. In 

december 1944 leidde dat tot een regelrechte confrontatie, toen de ministers tegen 

arrestatie door de BS waren. De uitkomst was dat het MG leidend werd, al had Kruls water 

bij de wijn moeten doen door de rol van de illegaliteit terug te dringen ten gunste van 

Speyart van Woerden en zijn politie. Niettemin wist Kruls het vertrouwen van de 

voormannen van de oud-illegaliteit te behouden. Termeer stelt daarbij zelfs dat als Kruls de 

goede relatie met de oud-illegaliteit in deze wat hij noemt ‘confrontatiefase’ op het spel had 

gezet, zoals de regering eiste, het fundament onder het MG was weggevallen én daarmee de 

basis voor elk regeringsbeleid. Kruls moest een kritieke koers varen om de positie van het 

MG veilig te stellen. Hij deed concessies, maar niet zoveel dat hij het vertrouwen van de 

oud-illegaliteit zou verliezen. De aanvallen van regeringszijde op zowel oud-illegaliteit als MG 

maakte dat zij steun bij elkaar zochten en tot concessies bereid waren. Afgezien van meer 

aandacht voor de vrijlating van ten onrechte gearresteerden, leidde de komst van de 

kwartiermakers door het optreden van Van Heuven Goedhart vooral tot polarisatie en dat 

van Burger tot bestuurlijke verwarring.175 

Beiden hadden zich geen voorstander van een militair gezag betoond en wilden zo 

snel mogelijk terugkeren naar normale gezagsverhoudingen, maar daar was door de 

oorlogsomstandigheden de tijd niet rijp voor. Kruls had daarvoor gewaarschuwd, maar dat 

werd hem, zoals uit het volgende hoofdstuk zal blijken, niet in dank afgenomen. Hij kon 

bovendien weinig waardering opbrengen voor de abstracte ideeën die de kwartiermakers uit 

Londen meebrachten. De regelingen waren een sprong in het duister en bleken in de 

nasleep en chaos van de oorlog anders uit te pakken dan de gedachte snelle bevrijding en 
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herstel van het regeringsgezag. In de standpunten van de regering, en in mindere mate ook 

bij de evaluatie van de geschiedschrijvers, wordt vooral geconcentreerd op de formele 

manier waarop arrestaties en zuivering geregeld waren of behoorden te zijn geregeld en 

minder op de omstandigheden en feitelijke machtsverhoudingen in het Zuiden, zoals de 

langgerekte bevrijding, de voortdurende oorlogsomstandigheden, regionale sentimenten, 

spanningen tussen groeperingen en geledingen die al van vóór de bevrijding dateerden, een 

gedesorganiseerd binnenlands bestuur en justitieel apparaat zonder centrale sturing, het 

ontbreken van mankracht en vooral de onmogelijkheid om in de begindagen van de 

bevrijding af te dwingen wat formeel juist was. 
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8. Kwartiermakers en de gezagsverhouding regering-MG 

1. De kwartiermakers maken zich op voor vertrek 

In november 1943 vroeg Lieutenant-General Grasett, de geallieerde liaisonofficier, of 

Nederland al voorbereidingen voor de terugkeer van de regering had getroffen. Hij nam aan 

dat de regering zo spoedig mogelijk zou willen terugkeren, maar overbrenging van de 

volledige regering zou niet direct mogelijk zijn.176 Zodra de mogelijkheid bestond, wilden de 

ministers naar Nederland. De vraag was welke. Voor Gerbrandy was noodzakelijke 

aanwezigheid richtsnoer. Hij wilde dat de kwartiermakers de komst van de Koningin 

voorbereidden en de overige ministers haar zouden volgen.177 Wilhelmina had nog geen 

beslissing genomen op de vraag wie de kwartiermakers moesten zijn, maar Gerbrandy 

meende dat zij niet zou afwijken van zijn voorstel: het ging om zaken van technische aard en 

dan waren ‘politieke mannen’ niet op hun plaats. Gerbrandy, Van Lidth, Van Angeren en Van 

den Broek kwamen dan in aanmerking. 

Niet alle ministers legden zich daar voetstoots bij neer. Van Boeyen gaf alvast aan 

ontheffing uit zijn ambt te willen wanneer hij niet tot de kwartiermakers zou behoren.178 

Albarda vond dat naast het MG het burgerlijk gezag behoorlijk vertegenwoordigd moest zijn. 

Ook wilde hij alvast bepalen dat ambtenaren in Nederland verplicht werden de 

kwartiermakers te gehoorzamen, al behoorden zij niet tot hun departement. Burger vond 

het niet nodig de minister van Financiën in de eerste groep op te nemen. Gerbrandy achtte 

Van den Broek nodig voor het in gang zetten van het economisch leven; hij was iemand die 

niet van ‘peuteren’ hield en snel kon beslissen. Prioriteiten zouden mede afhankelijk zijn van 

de vervoerscapaciteit; daarom moesten vooral geen onnodige ambtenaren mee. Van Lidth 

sprak er met Grasett over een regeling voor drie, hoogstens vier ministers met enkele 

ambtenaren.179 Het antwoord was dat per vliegtuig een beperkt aantal ministers kon worden 

overgebracht om zich van de toestand te vergewissen. Pas na enige tijd zou meer transport 

beschikbaar komen.180 

Eind februari 1944 drong Van Boeyen aan op afdoening van de 

kwartiermakerkwestie. Hij wilde dat enkele leden van het kabinet gelijktijdig met het MG 

arriveerden. De bevolking zou daar een teken van spoedig herstel van het burgerlijk bestuur 

in zien, ook al oefende het MG de bevoegdheden uit. Gezien de vele kwesties die er op het 

gebied van het binnenlands bestuur bestonden, was het onaanvaardbaar als hij niet tot de 
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eersten zou behoren. Gerbrandy had bezwaar vanwege zijn gezondheidstoestand en 

hoorvermogen.181 Van Boeyen vroeg ontslag, maar aftreden op een moment dat er nog geen 

zicht was op de gang Nederland ging te ver. Voor Van Boeyen was het een principekwestie 

en hij wilde zijn ontslagaanvrage niet terugnemen.182 Op 31 mei 1944 nam Burger zijn 

portefeuille over. Van Boeyen bleef aan als minister van Algemene Zaken. Zo had de kwestie 

zijn eerste slachtoffer geëist, zonder dat er in de verste verte zicht was op de overtocht naar 

Nederland. 

Medio augustus 1944 informeerde Burger of zeker was dat onmiddellijk bij de 

bevrijding enkele ministers in Nederland aanwezig zouden zijn. Van Kleffens kwam eind 

augustus met de mededeling dat de regering er rekening mee moest houden over vier 

weken naar Nederland terug te keren.183 Van Lidth nam het met een korreltje zout, maar het 

maakte de keuze van de kwartiermakers actueel. Gerbrandy, Van Lidth, Burger en Van 

Heuven Goedhart waren kandidaten. Gerbrandy vreesde echter moeilijkheden met Burger. 

Hij vond hem een spelbreker met wie samenwerking niet gemakkelijk, zo niet onmogelijk 

was. Ook Burger en Van Heuven Goedhart zaten elkaar regelmatig in de haren, een ruzie die 

zo hoog opliep dat Van Heuven Goedhart zelfs dreigde het kabinet te verlaten. Hij wilde zijn 

bezwaren laten varen als Burger niet opnieuw moeilijkheden met hem zou maken. 

Gerbrandy raadpleegde vervolgens de ministerraad over de vraag of Burger zou 

achterblijven; Albarda achtte dit onaanvaardbaar en Van Mook leek in dat geval een 

kabinetscrisis onafwendbaar.184 Gerbrandy en Van Lidth gingen bij Grasett informeren hoe 

zeker de reis was. Een antwoord bleef nog uit. Kwam dat er niet dan wilde Gerbrandy de 

zaak met Churchill opnemen.185 

Het bericht dat de geallieerden in vijf dagen Maastricht konden bereiken, maakte dat 

er in de ministerraad een ‘ruzie-achtige’ sfeer ontstond.186 Op 4 september 1944, de dag 

voor Dolle Dinsdag toen de Duitsers door de aanstormende geallieerde legers in paniek 

raakten, besloot de ministerraad dat de kwartiermakers zo spoedig mogelijk naar Nederland 

moesten gaan, ook indien dit slechts een geringe voorsprong op de andere ministers zou 

beteken.187 Van Lidth vroeg de Britten om vertrek van het kabinet. ‘May I insist once more, 

that steps be taken that our departure is expedited as much as possible?’188 

De legers stonden nog niet in Nederland, maar de koorts stak nu echt op. De laatste 

Terugkeerbesluiten werden afgehandeld en Gerbrandy ging naar Foreign Secretary Anthony 

Eden voor een voorbarig afscheid.189 Hij verzocht Van Lidth alvast twee luitenants en een 
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sergeant met een auto naar het Continent te laten gaan, zodat zij zich na zijn aankomst in 

Nederland bij hem konden voegen.190 De Vertrouwensmannen verzochten Radio Oranje een 

uitzending te verzorgen waarin werd meegedeeld dat de regering spoedig ter plaatse hoopte 

te zijn. Daarmee was buiten de geallieerde waard gerekend. Prins Bernhard seinde vanuit 

Brussel: ‘advise engagement only to make statement after consultation Brigadier M.F. [E.E. 

Mockler-Ferryman, die binnen SHAEF de prins aanstuurde+ who will consult SHAEF’.191 De 

reactie van SHAEF was: ‘nothing to be done yet’. Het vertrek was ‘not at the moment 

operationally possible’.192 SHAEF vond het belangrijker dat Kruls met zijn MG arriveerde, dat 

was ‘ of the utmost importance’ en zij moesten ‘forthwith’ arriveren.193 

Van Lidth ging via de SHAEF-missie een dringend verzoek aan Eisenhower richten. 

‘We hopen volgende week te kunnen vertrekken,’ tekende hij in zijn dagboek aan.194 Colonel 

Blizard van de SHAEF-missie telegrafeerde hoofd, Major-General Edwards, dat ondanks de 

wens van Gerbrandy en Van Lidth om met spoed Eisenhower te informeren over de politieke 

wenselijkheid van hun komst naar Nederland, hij liever zag dat eerst het nog in Londen 

aanwezige deel van het MG arriveerde. Edwards steunde dat en noemde de komst van de 

ministers in een telegram aan SHAEF ‘most inopportune present circumstances’.195 Met 

steun van SHAEF Deputy Chief of Staff, Lieutenant-General Morgan, zei Edwards de reden 

voor het vertrek van de ministers te begrijpen, maar: 

 

They are not fully aware of existing military conditions, and cannot appreciate the 
difficulties under which they would have to carry out their duties in the small portion 
of the Netherlands so far liberated, with inadequate accommodation and no 
communications. There are good reasons why the arrival of Ministers at this stage is 
inopportune. The Netherlands Military Administration is barely established, and 
General Kruls, the Chief of Staff of the Administration only arrived in Brussels 
yesterday. He is fully competent to deal with such administrative problems as arise at 
this juncture, and I am convinced that the presence of Ministers will prove an 
embarrassment rather than of assistance to him at this time.196 
 

Ook meldde Edwards aan SHAEF dat wanneer geen toestemming kwam, een delegatie van 

de ministerraad een onderhoud met Eisenhower wilde om de ‘urgent political reasons’ voor 

hun vertrek uit te leggen. Edwards leek het beter de kabinetswisseling die in de lucht hing af 

te wachten (die wisseling was pas in februari 1945 het geval). Eisenhower berichtte de 

regering dat hij het belang van de vestiging van een deel van de regering op Nederlands 

grondgebied inzag, maar de militaire situatie was daarvoor te onzeker. Hij had geen bezwaar 
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tegen de komst van drie ministers naar Brussel voor enkele dagen. Van Lidth achtte dit 

overbodig en vreesde dat het tot vertraging van vestiging in Nederland kon leiden en dat 

ministers dan toch naar Nederland zouden doorreizen. Gerbrandy dacht er net zo over.197 

De Britse en Amerikaanse Political Officers van SHAEF waarschuwden voor frictie met 

terugkerende regeringen. Zij zouden de controle over het bestuur willen hernemen op een 

moment dat de militaire fase nog van kracht was. Gelet op de voortdurende gevechten was 

het onmiskenbaar dat SHAEF de hoogste autoriteit moest blijven en zonder twijfel zouden 

de regeringen ongelukkig zijn als Eisenhower zijn bevoegdheden ter handhaving van rust en 

orde niet langer zou uitoefenen. De situatie was nog verre van normaal. In Frankrijk waren 

de zaken goed gegaan en ook in België zag het daar naar uit, maar beide Political Officers 

waren minder gerust op de toestand in Nederland (en Noorwegen), ‘where the governments 

are very much on their dignity’. Het was SHAEF kennelijk niet ontgaan waarom het aanbod 

van een reis naar Brussel was afgeslagen.198 

De kwartiermakers begrepen dat de toestand niet veilig genoeg was voor hun 

vertrek; de slag om Arnhem woedde nog.199 Des te groter was de ergernis toen zij vernamen 

dat Otten, als president van Philips, kans zag naar Nederland te gaan. Van Heuven Goedhart 

vond het een verkeerde indruk maken dat een industrieel het eerst verscheen. Van Lidth kon 

zich er niet druk over maken, het was geschied op verzoek van SHAEF om na te gaan of het 

Philips Laboratorium een bijdrage aan de geallieerde oorlogsinspanning kon leveren.200 Het 

gevolg van de reis van Otten was dat de regering stappen bij het Foreign Office ondernam 

om geen Nederlanders zonder toestemming van de regering naar bevrijd gebied te laten 

gaan.201 Een nieuwe storm barstte los toen de kwartiermakers hoorden dat Van den Broek 

naar Brussel was vertrokken. Burger en Van Heuven Goedhart waren verontwaardigd dat dit 

zonder overleg was gebeurd. Ook zij hadden ook naar Brussel gewild om poolshoogte te 

nemen. De reis van Van den Broek had echter ten doel om met de Belgische minister van 

Financiën over een monetaire overeenkomst te spreken.202 

Een demarche bij het Foreign Office leerde dat wanneer het kabinet wilde 

terugkeren, opgave van namen en begeleidende ambtenaren werd ingewacht. Hun aantal 

moest beperkt blijven tot veertig of vijftig personen.203 Een heel ander getal dan de 1.948 die 

op de rol stonden om te vertrekken.204 De ministers bleven druk uitoefenen. Gerbrandy 

sprak op 4 en 6 oktober met Major-General Edwards. Edwards herhaalde dat de ministers 

zonder verbindingen weinig konden uitrichten en Kruls was met hulp van Civil Affairs reeds 
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doende een ‘Administration’ op te zetten. Gerbrandy bracht daar tegenin dat hoe langer de 

regering in Londen bleef, hoe meer het prestige zou dalen. Er waren beleidsbeslissingen 

nodig en dat maakte telkens de overkomst van Kruls naar Londen nodig op een moment dat 

zijn aanwezigheid in Brussel of Nederland was gewenst. Gerbrandy zei dat aan Churchill te 

hebben uitgelegd en die had hem aangeraden een onderhoud met Eisenhower te vragen. 

Edwards vroeg vervolgens waar Gerbrandy zijn voorpost zou willen inrichten. Eindhoven had 

de voorkeur en als dat niet ging Maastricht. Als Eisenhower beide locaties ongeschikt achtte, 

dan wilde Gerbrandy genoegen nemen met Brussel, mits de mogelijkheid bestond 

regelmatig naar bevrijd gebied te gaan. 

Edwards concludeerde dat de voornaamste drijfveer angst voor gezichtsverlies was. 

Hij had begrepen dat voor de bevolking terugkeer ‘may not prove entirely acceptable’. Het 

zou de positie ten opzichte van andere politieke stromingen versterken, omdat het 

katholieke volksdeel niet langer in de regering was vertegenwoordigd. Edwards herhaalde 

niet te geloven dat de komst van de ministers de taak van het MG zou verlichten, in 

tegendeel het zou een ‘embarrasment’ worden door de onvermijdelijke neiging zich te gaan 

mengen in het werk van het MG. Aan de andere kant had Edwards er begrip voor dat de 

minister van Oorlog contact wilde hebben met prins Bernhard en Kruls om beslissingen te 

nemen over de opbouw van de strijdkrachten. Over bestuursaangelegenheden sprak 

Edwards niet, al realiseerde hij zich dat beslissingen moesten worden genomen die 

normaliter aan de regering waren voorbehouden.205 

SHAEF vroeg 21st Army Group op 9 oktober 1944 om een visie en lichtte toe dat 

ministers om ‘urgent political reasons’ naar bevrijd gebied wilden. Als operationele 

omstandigheden dat niet mogelijk maakten, was Brussel een alternatief om van daaruit 

Nederlandse centra te bezoeken.206 Het standpunt van 21st Army Group was dat het om 

operationele redenen niet mogelijk was zich ten noorden van Brussel te begeven. Tegen de 

komst van Gerbrandy en enkele ministers naar Brussel bestond geen bezwaar. Op advies van 

zijn operationele staf gaf Eisenhower geen datum voor een reis naar Nederland. De 

onzekerheid over de Duitse tegenstand liet dat niet toe.207 Ook de SHAEF Civil Affairs 

Division zag geen brood in de komst van kwartiermakers. ‘Nobody wants them. . . They can 

do no good to anyone, but tremendous harm by coming over.’ De SHAEF Political Officers 

waren het daarmee eens; na enkele weken kon de zaak opnieuw worden bezien. De enige 

reden voor de terugkeer was politiek en persoonlijk. Lieutenant-General Bradley, 
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Commanding General van 12th Army Group, die Zuid-Limburg onder zijn hoede had, was niet 

geconsulteerd, maar Civil Affairs concludeerde dat ook hij zonder twijfel geen politici in zijn 

buurt wilde.208 

Gerbrandy beklaagde zich er bij de Londense vertegenwoordiging van SHAEF over dat 

nog geen antwoord was ontvangen over het vertrek van een ‘advanced party’. Dat was 

urgent, want bij een voortgezet verblijf buitenslands kon de verantwoordelijkheid niet langer 

worden gedragen en bij vestiging in Brussel moest de zekerheid bestaan om naar bevrijd 

gebied te kunnen reizen. Het SHAEF-hoofdkwartier werd erover ingelicht dat op aanraden 

van Churchill contact met Eisenhower zou worden gezocht.209 SHAEF overtuigde zich er 

alvast van dat de Belgische regering geen bezwaar zou hebben tegen tijdelijke vestiging van 

de Nederlandse in Brussel.210 Brussel als regeringszetel was echter geen optie. 

Waarnemend Hoofd Bureau Inlichtingen, majoor C.L.W. Fock, de latere secretaris-

generaal van Algemene Zaken en Commissaris der Koningin in Groningen, probeerde de 

kwartiermakers op andere gedachten te brengen. Nadat hij had vernomen dat er na het 

echec van Arnhem van een uitbraak naar het Noorden voorlopig geen sprake zou zijn, achtte 

hij het gewenst dat het kabinet in Londen bleef. Met de Duitsers moest tot een vergelijk 

worden gekomen om de hongerende bevolking in het Westen te voeden. Zoiets was ook in 

Griekenland gebeurd. Fock meende dat geen uur meer mocht worden besteed aan het vele 

kwartier maken waar de ministers mee bezig waren. Fock had geen succes, ook niet nadat hij 

de kwartiermakers had meegedeeld dat hun overkomst onverantwoord was. Kruls kreeg van 

BI te horen dat de kwartiermakers toch naar bevrijd gebied wilden.211 

Kruls had intussen van Lidth geïnformeerd dat het MG goed werkte. Van Lidth 

concludeerde daaruit dat de praatjes die Van Heuven Goedhart en Burger rondstrooiden 

nonsens waren. Kruls werd voor de eerste maal door Koningin Wilhelmina ontvangen, 

omdat volgens Van Lidth prins Bernhard haar had ingelicht over het ‘voortreffelijke werk’ dat 

het MG verrichtte.212 Het hoofd Sectie Juridische Zaken, Snijders, berichtte Van Heuven 

Goedhart dat de ontvangst van het MG overal goed was geweest en ook hij wees erop dat 

de regering zonder het MG weinig kon uitrichten. Als Londen meende dat bepaalde 

handelingen fout waren, dan moest de regering het MG niet desavoueren, maar dat na 

overleg recht zetten. Alles diende te worden vermeden om afbreuk aan de positie van het 

MG te doen. Het was ‘overladen met moeilijkheden: problemen met de OD, tegenstrijdige 

orders van het hoofdkwartier van ZKH, tegenstrijdige orders van de regering, benevens alle 
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problemen van dagelijks bestuur, arrestaties, evacuaties, voeding, transport, politie, 

luchtbescherming en wat dies meer zij. Dit vaak vlak achter het front…’.213 

De kwartiermakers bleven echter aandringen op een spoedig vertrek. Gerbrandy en 

Van Heuven Goedhart noemden als reden: ontstemming over het feit dat er nog geen 

Tribunalen waren opgericht en nieuwe kranten als paddenstoelen uit de grond schoten 

zonder dat het MG zich aan het Tijdelijk Persbesluit stoorde. Minister van Scheepvaart De 

Booy, die zich in de discussie afzijdig had gehouden, raadde aan toch alvast naar Brussel te 

gaan. Van daaruit waren Maastricht en Eindhoven dagelijks te bereiken, maar anderen 

opperden bezwaar. Gerbrandy was voornemens Eisenhower te bezoeken. Voor Van den 

Tempel was dat aanleiding de komst van ook andere ministers aan de orde te stellen. Elke 

minister die zaken meende te kunnen doen, moest kunnen gaan.214 

Eisenhower kon door het slechte weer zijn hoofdkwartier niet bereiken en Chief of 

Staff Bedell Smith verving hem. Gerbrandy en Van Lidth kregen te horen dat Montgomery 

geen kwartiermakers naar Nederland wilde late gaan en Eisenhower had zich daarin 

geschikt. De regering beschikte toch over het MG? Zij kon voorlopig toch niets doen en 

hoefde er niet op te rekenen dat Nederland vóór 1 december 1944 zou zijn bevrijd. Bevrijd 

gebied was operatieterrein en daar was geen plaats voor een regering. Montgomery had zijn 

handen vol aan de opening van de haven van Antwerpen en achtte de aanwezigheid van een 

regering een ‘nuisance’. Hij was verantwoordelijk voor hun veiligheid, accommodatie en 

vervoer en dat kon hij niet verschaffen. Als Antwerpen open was en een groter gebied was 

bevrijd, konden de ministers komen. Naar Brussel komen kon ook, maar Montgomery zou 

telkens toestemming voor een tocht naar Nederland moeten gegeven. Gerbrandy en Van 

Lidth wezen dat af. Het was niet in overeenstemming met hun waardigheid om ‘op een exit 

permit naar eigen land gaan zitten wachten’. De ministers kregen de indruk dat SHAEF het 

beleid van Montgomery verdedigde, omdat men hem niet wilde afvallen. Van Lidth gaf 

Bedell Smith in zijn hart gelijk; ook hij was niet gebrand op de aanwezigheid van een 

‘bemoeial’ als Burger en van Van Heuven Goedhart, waar ook Kruls benauwd voor was.215 

Uit vrees voor een nieuw afwijzend antwoord kwam er geen nieuw formeel verzoek 

meer. Gerbrandy zocht nu langs informele weg steun en had daarmee meer succes. Churchill 

achtte het van belang dat voeling met de bevolking kon worden gehouden en vroeg 

Eisenhower zijn medewerking te verlenen.216 
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2. Kruls maakt bezwaar tegen de komst van ministers 

Op 3 november 1944 sprak Churchill tegen Bedell Smith de hoop uit dat ruimte kon worden 

gevonden voor een vooruitgeschoven regeringspost. Churchill geloofde niet dat dit een 

hinderpaal voor Montgomery kon vormen. Hij achtte het gewenst dat de regering ‘at their 

own risk’ naar Nederland kon reizen, temeer daar verdere bevrijding zou uitblijven. Churchill 

informeerde zelf Montgomery over zijn standpunt.Bedell Smith bevestigde dat de militaire 

situatie bevredigend was. ‘Eisenhower would be very glad if you would come at any time 

convenient to yourself’.217 

Gerbrandy had Van Lidth dit nieuws al opgebiecht, maar hij moest het voorlopig 

geheim houden, omdat anders Van den Broek, Burger en Van Heuven Goedhart niet meer te 

houden zouden zijn.218 Ook Van den Tempel stond in de startblokken; hij wilde zich op de 

hoogte stellen van de repatriëring. Gerbrandy had geen bezwaar tegen zijn bezoek aan 

Brussel, maar hij mocht niet naar bevrijd gebied doorreizen.219 Eenmaal in Brussel vroeg Van 

den Tempel prompt of het bezwaarlijk was in bevrijd gebied besprekingen te houden, maar 

Gerbrandy wees dat af.220 Kort daarna vernam Van den Tempel echter van Major-General 

Edwards dat SHAEF was gewonnen voor een tijdelijk verblijf van de ministers en op zoek ging 

naar een pied à terre.221 Gerbrandy had Churchill gevraagd ‘that a small house should be set 

aside which he or any of his colleagues could visit from time to time for a few days’.222 

Kruls was daar weinig gelukkig mee, zijn mening was niet gevraagd. In een brief aan 

Gerbrandygaf hij in harde bewoordingen aan dat overkomst ‘desastreus’ zou zijn. Het MG 

had de zaken ‘vrij goed’ in de hand. De komst van kwartiermakers kon slechts moeilijkheden 

brengen, ‘die een snelle en doeltreffende uitoefening van gezag in den weg staan en tot 

verwarring en verlies aan prestige zoowel van het Militair Gezag als van de Regering 

aanleiding zullen geven’. Zodra de regering weer de beschikking over de Haagse 

departementen kreeg, lag de zaak de anders. Tegen vestiging van ministers in Nederland 

zonder personeel tekende Kruls bezwaar aan. De neiging zou bestaan zich te bedienen van 

personeel van het MG en de toch al kleine staf kon niet tevens ten dienste van ministers 

staan, ook al had een deel ervan eerder tot hun departement behoord. 

De aanwezigheid van ministers zou ‘onherroepelijk’ tot gevolg hebben dat zij met 

klachten over de gang van zaken zouden worden geconfronteerd, met als gevolg de neiging 

in te grijpen en incidentele, weinig overwogen beslissingen te nemen. Hun aanwezigheid zou 
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verwachtingen wekken die niet konden worden waargemaakt. Het MG beschikte over 

bevoegdheden die de ministers niet bezaten en waren maatregelen nodig dan moest het 

MG die treffen. De feitelijke macht lag in handen van de geallieerde bevelhebber en 

beëindiging van de militaire fase was niet in zicht. Kruls vreesde dat de ministers Londense 

praktijken mee zouden brengen: belangrijke en minder belangrijke beslissingen zouden niet 

worden genomen dan na uitvoerige bespreking. Als Kruls daarbij steeds aanwezig moest zijn 

– hij zag dat als noodzakelijk – kon hij geen leiding aan zijn staf geven. De aanwezigheid van 

ministers betekende ook dat het politieke leven weer zou beginnen en partijgenoten zich 

zouden laten gelden. In België had dat al problemen veroorzaakt. 

Als laatste wees Kruls erop dat de regering zich niet in een grote populariteit kon 

verheugen. Vestiging in Nederland betekende geen verbetering van het prestige, hoogstens 

van individuele ministers. De bevolking erkende dat onder de omstandigheden het MG 

onmisbaar was en maatregelen zouden van het MG eerder worden geaccepteerd dan van de 

ministers. Kruls gaf er de voorkeur aan de komst van de kwartiermakers uit te stellen tot het 

tijdstip dat zijn staf naar Nederland was verplaatst. Het was ongewenst dat een deel van het 

kabinet zich in bevrijd gebied bevond en de Staf MG noodgedwongen elders. Kruls voelde 

zich daarin gesteund door de SHAEF-missie en waarschuwde dat een verzoek tot ontheffing 

uit functie tot de mogelijkheden ging behoren.223 

Kruls’ brief was een ongewenste boodschap, die de plank niet in alle opzichten 

missloeg en daarom des te harder aankwam. Het werkte bij de opponenten van het MG als 

een rode lap op een stier, temeer daar Kruls de fout maakte de brief rechtstreeks aan de 

voorzitter van de ministerraad te zenden in plaats van aan zijn superieur Van Lidth (die 

evenals prins Bernhard een afschrift kreeg). De brief arriveerde tijdens de ministerraad en 

werd gelezen als het dreigen met ontslag als de kwartiermakers zich in Nederland gingen 

vestigen. De ministers toonden zich hoogst verontwaardigd over vorm en toon van de brief. 

Van Heuven Goedhart was daarin het felst en zag er een poging in het MG boven de regering 

te plaatsen; hij dreigde met aftreden. Burger zag er de kiem van een militaire dictatuur in. 

Ook Van Lidth keurde de brief af, al zag hij niet de gevaren die anderen er in zagen. Als Kruls 

weg moest, wilde ook hij van het toneel verdwijnen. De verwarring zou dan groot zijn met 

als gevolg dat SHEAF de zaak in eigen hand zou nemen. Volgens Van Lidth verkoelde zijn 

opstelling de ‘verhitte breinen’ enigszins. Kruls moest echter zijn brief intrekken of anders 

ondubbelzinnig verklaren dat hij de instructies van de regering ging volgen.224 



264 

 

De ministerraad droeg Gerbrandy en Van Lidth op met Kruls te spreken en hem op 

zijn onjuiste houding te wijzen. Voorts achtte de raad het dringend nodig de positie van het 

MG onder de minister van Oorlog nader vast te stellen.225 Kruls werd gevraagd naar Londen 

te komen, maar kon vanwege een hevige storm niet dadelijk arriveren. Eenmaal gearriveerd 

volgde een bespreking met Gerbrandy en Van Lidth. Kruls zei het als zijn plicht te hebben 

gezien de regering te waarschuwen voor de mogelijke gevaren van de komst van ministers 

en zijn bezwaren slechts ‘onderstellendender-wijze’ naar voren te hebben gebracht. Hij 

kreeg te horen dat zijn onderstellingen onjuist waren, waarop Kruls reageerde met te zeggen 

dat er dan geen man overboord was. Hij erkende dat hij zijn brief aan minister van Oorlog 

had moeten richten en het minder juist was geweest prins Bernhard een afschrift te zenden. 

De instructies waren duidelijk en hij had nimmer de bedoeling gehad ervan af te wijken. Van 

Lidth meende daarna dat het ‘vuurtje even zal spoedig “uit” gaan, als het werd opgeblazen’, 

maar daarin vergiste hij zich.226 

Volgens Gerbrandy waren de bezwaren van Kruls ingegeven door angst voor 

tegenstellingen wanneer tegelijkertijd ministers op eigen houtje gingen werken, maar dat 

was niet ter beoordeling van Kruls.227 Bovendien had Gerbrandy nog voordat de brief van 

Kruls Londen bereikte, al aangekondigd dat de kwartiermakers op 17 of anders 20 november 

zouden vertrekken. Veel schot zat daar trouwens niet in.228 Dat bood psychologisch adviseur 

majoor Meerloo de gelegenheid op verzoek van Kruls bij Van Lidth, Furstner en Gerbrandy 

poolshoogte te nemen. Volgens Meerloo maakten argumenten tegen de komst van de 

ministers indruk, maar ze moesten wel steeds herhaald worden. Gerbrandy, Van den Broek 

en Van Lidth beschouwden de reis als een ‘excursie’ en Gerbrandy wilde vóór vertrek erop 

wijzen dat er maar één gezag was: dat was het MG. Van Heuven Goedhart en Burger zouden 

langer blijven, maar geen staf vormen en handelen in overleg met het MG. Er kwam geen 

‘mederegering’ van het MG. Gerbrandy en Van Lidth steunden Kruls ten volle en Van Lidth 

had bevestigd dat hij zou opstappen bij iedere poging tot verzwakking van de eenhoofdige 

leiding of als Kruls zich genoodzaakt zag de portefeuillekwestie te stellen.229 

3. De kwartiermakers in bevrijd gebied en de Weekrapporten van Kruls 

Op 25 november 1944 kwamen de kwartiermakers per vliegtuig in het gure en regenachtige 

Eindhoven aan, waar ter begroeting burgemeester Verdijk en Brigadier-General P. Howell, 

het Amerikaanse plaatsvervangend hoofd van de SHAEF-missie aanwezig waren.230 Kruls 
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ontbrak ostentatief. Howell rapporteerde aan SHAEF dat de ministers zich slechts op de 

hoogte wilden stellen en dat het onwaarschijnlijk was dat zij zouden blijven.231 Toch zouden 

Van Heuven Goedhart en Burger geruime tijd in Oisterwijk doorbrengen. Van den Tempel 

voegde zich later bij hen. Hij had alsnog op zijn overkomst aangedrongen, omdat tal van 

sociale vraagstukken om een oplossing vroegen.232 De Vliegende Hollander, het vanuit de 

lucht uitgestrooide periodiek, kondigde aan dat het doel van het bezoek was verbetering in 

de voedseltoestand te brengen, te zorgen voor snellere berechting, maar dat in de werking 

van het MG geen verandering zou worden aangebracht.233 

De ministers brachten eerst her en der bezoeken om op 27 november ’s avonds, 

gekleed in overjas en bij kaarslicht in hun domicilie Hotel Bosch en Ven in Oisterwijk te 

vergaderen, totdat de uit Londen meegebrachte kaars was opgebrand.234 Toen de 

kwartiermakers aan hun oriëntatie begonnen, waren de verhoudingen binnen het kabinet al 

niet meer niet optimaal. Van Lidth noemde Burger een ‘opgewonden standje’ en Van 

Heuven Goedhart meer publicist dan minister en een man die meer op indrukken dan op 

feiten afging. Hij klaagde luidkeels over misstanden in bevrijd gebied en verweet Van Lidth 

een gebrek aan kordaat optreden. Van Lidth vond de aanwezigheid van de ministers maar 

een ‘zonderlinge, onevenwichtige boel’ en voelde zich daar niet bij passen. Tal van verhalen 

bereikten de ministers, volgens Van Lidth de meeste ‘nonsensicaal’, maar iedereen geloofde 

wat hem het beste paste. Het ergerde hem dagelijks die verhalen te moeten aanhoren 

waarbij ieder zijn eigen verdiensten trachtte te demonstreren en dat achter zijn rug om zijn 

beleid werd veroordeeld, waarbij Van Heuven Goedhart als gangmaker optrad. Van Lidth 

kreeg genoeg van zijn ministerschap door de voortdurende geschillen met zijn ambtgenoten. 

Hij typeerde hun optreden als ‘onbezadigd, zenuwachtig, ambitieus en oppervlakkig’, terwijl 

omgekeerd zijn ambtgenoten hem niet doortastend genoeg vonden. Van Lidth vond dat hij 

aan unfaire kritiek bloot stond; hij meende de zaken ‘neutraal-objectief’ te bezien terwijl zijn 

collega’s ‘politiek-subjectief’ bezig waren.235 

Kruls probeerde na aankomst van de ministers de touwtjes zo stevig mogelijk in 

handen te houden door majoor dr. P.C. Harthoorn, eerder directiesecretaris van Unilever, op 

te dragen zich in Oisterwijk bij de kwartiermakers te voegen voor het overbrengen van 

berichten. Kruls gaf Harthoorn nauwgezette instructies mee: 
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(d) toezien op de ontwikkelingen der verhoudingen tussen de in Nederland 
aanwezige leden der regering en andere Nederlandse autoriteiten; hierbij in het oog 
te houden, dat in deze ontwikkeling het geven van instructies door de leden der 
regering aan Nederlandse autoriteiten, buiten mij om of zonder mijn voorkennis, 
dient te worden vermeden; (e) het overleggen met leden der regering over de beste 
wijze, waarop ik bij voortduring van hun bewegingen en plannen onderricht blijve en 
ik ook mijnerzijds deze leden voortdurend van bijzondere ontwikkelingen op de 
hoogte kunne stellen.236 
 

Kruls gaf niet de opdracht de vergaderingen van de kwartiermakers bij te wonen, maar de 

ministers gingen akkoord met Harthoorns voorstel hem uit te nodigen wanneer het over 

zaken ging die voor het MG van belang waren. Van de activiteiten van Harthoorn zijn niet 

veel sporen terug te vinden. Hij rapporteerde in de regel mondeling aan Kruls en die hield 

daar geen aantekening van. Slechts een enkele keer kreeg Harthoorn van de ministers een 

verzoek om inlichtingen, maar nooit over belangrijke zaken.237 

De gevolgen van de brief van Kruls waren, ook nadat de kwartiermakers aan de slag 

gingen, nog niet uitgewoed. De secretaris-generaal van Oorlog, Van de Vijver, vestigde er bij 

Kruls de aandacht op dat hij verantwoording verschuldigd was aan de minister van Oorlog. 

Die zou er wel voor zorgen dat mededelingen voor de regering te bestemder plaatse 

kwamen. Kruls tekende erbij aan: ‘de praktijk zal het leren’ en ‘bewaren voor de historie’.238 

Van Heuven Goedhart stelde voor een vergadering te beleggen met de Commissarissen der 

Koningin, Bernhard en Kruls om klaarheid te scheppen in de verhouding tussen regering, 

MG, lokaal bestuur en Stoottroepen ‘en dergelijke’ en na te gaan welke maatregelen nodig 

waren.239 Daar kwam het niet van. 

Medio december 1944 bevonden Van Heuven Goedhart, Burger en Van den Tempel 

zich nog steeds in Oisterwijk. Van Heuven Goedharts toorn richtte zich toen opnieuw op 

Kruls. Diens weekrapporten zouden illustreren dat hij onverdroten doorging met het 

‘denigreren’ van de regering. Ook Van den Broek was er gebelgd over en had gesteld: ‘Kruls 

weg of ik weg’. (Het was Van den Broek die door een hartkwaal moest afhaken.) Van Heuven 

Goedhart wilde verandering. De situatie in bevrijd gebied vereiste een eensgezind kabinet en 

een krachtige minister van Oorlog, anders zou men nog dieper in het moeras zinken.240 Hij 

uitte opnieuw bezwaren tegen het beleid van Van Lidth, dat hij opportunistisch vond. Van 

Heuven Goedhart kondigde Gerbrandy aan dat Burger nadere informatie over de verhouding 

van Kruls tot de regering zou verschaffen.241 
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Burger uitte die naar aanleiding van het besluit van de kwartiermakervergadering van 

13 december 1944 (met als enige aanwezigen Burger en Van den Broek). Zij hadden, zo 

schreef Burger, niet dadelijk besloten Kruls terzijde te stellen. Niet alleen zou zijn vervanging 

een probleem zijn, wellicht ook van enkele naaste medewerkers. Een andere reden was dat 

zij nauwelijks konden aannemen dat het om een poging tot omkering van de 

gezagsverhoudingen ging. Zij neigden ertoe de zaak te zien als het gevolg van het 

‘overstelpende aantal vraagstukken’ waarvoor Kruls zich zag gesteld. Inmiddels was echter 

duidelijk geworden dat de brief van Kruls geenszins ‘een vergefelijke vergissing’ was. Hij 

weigerde volgens Burger in te zien hoe de gezagsverhoudingen behoorden te liggen, omdat 

hij zich tegen de aanwezigheid van ministers bleef verzetten. Uitlatingen van Kruls en door 

het MG geïnspireerde publicaties suggereerden dat wat goed liep aan het MG was te danken 

en wat fout liep aan de regering. 

Een van die publicaties betrof het artikel ‘Nederland is geen vacantieoord’ dat op 2 

december 1944 in Je Maintendrai/Vrij Nederland/Christofoor was verschenen. Het blad 

stelde de vraag wat de ministers eigenlijk in Nederland kwamen doen, zij konden toch niet 

regeren. Het beste wat ze hadden gedaan was het MG instellen en dat had over nog ruimere 

bevoegdheden moeten beschikken. Van Heuven Goedhart noemde het een ‘schunnig’ 

artikel. Van Lidth vreesde dat een zondebok zou worden gezocht en hij als eerste in 

aanmerking kwam. Hij had verdedigd dat de regering in de militaire fase op de achtergrond 

had moeten blijven, maar de sociaaldemocratische ministers hadden de bevolking willen 

laten zien dat zij er ook nog waren en de zaken niet aan anderen konden worden 

overgelaten. Van Lidth was ervan overtuigd dat zij zouden vastlopen.242 

Als voorbeeld gaf Burger een passage uit Kruls’ weekrapport van 1 december 1944: 

 

Indien er iets is komen vast te staan in de afgelopen weken, dan is het wel de 
noodzakelijkheid, snel en gedecideerd te kunnen handelen. Er zijn in een land als 
Nederland, waar honger heerscht en duisternis, waar noch verwarming noch 
transportmiddelen zijn, waar men niet kan telefoneeren noch telegraferen, waar de 
ellende van den oorlog nog wordt verhoogd door helaas noodzakelijke evacuaties, 
waar haat tegen landverraders en wantrouwen tegen allen die zich niet actief verzet 
hebben tot het kookpunt zijn gestegen, geen twee methoden mogelijk. Hier moet 
snel en doortastend gewerkt worden, ook al zou men daarbij fouten maken. Indien 
het woord dat de veldheer veel wint al wint hij niets dan tijd, ooit waar geweest is, 
dan is dit wel thans in Nederland. Deze winst althans wordt mij dikwijls door de 
regeering en vooral door de aanwezigheid van een aantal harer leden op 
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Nederlandsch gebied, ontnomen. Dat zij mij ontnomen wordt is echter niet 
belangrijk; zij wordt aan het in nood verkeerende Nederlandsche volk onthouden.243 
 

De woorden logen er niet om. De slotpassage was een regelrechte aanval op de 

kwartiermakers en een uiting van de opgekropte frustratie over tal van kleinere en grotere 

affaires die zich tussen regering en MG hadden afgespeeld. Na de ‘alle grenzen 

overschrijdende critiek … zonder poging tot feitelijke motiveering’ zag Burger verdere 

samenwerking als onmogelijk. Kruls’ uitlatingen misten ‘iederen grond van werkelijkheid’ en 

maakten dat ingrijpen geen uitstel kon velen. De ministers ondervonden dagelijks hoe 

noodzakelijk hun aanwezigheid was om ‘eenige leiding’ te geven. De chaotische toestanden 

bij de zuivering waren Londen onbekend gebleven en bij praktische kwesties moest nauwe 

samenwerking tussen ministers en ‘hun gemilitariseerde ambtenaren’ bestaan. Het MG zag 

volgens Burger zijn Stafsecties niet als een vooruitgeschoven post van de verschillende 

departementen maar uitsluitend als een apparaat van het MG. Met een weigerachtige Kruls 

was de regering in een situatie verzeild geraakt die zij had willen vermijden. Hier dook het 

oude punt weer op aan wie de van de departementen afkomstige leden van het MG 

ondergeschikt waren: hun minister of de Chef-Staf. Dit was ooit beslist ten gunste van Kruls. 

Dat de toorn van Kruls zich niet alleen op de kwartiermakers richtte, maar ook op de 

ambtgenoten in Londen, illustreerde volgens Burger een passage uit Kruls’ tweede 

weekrapport: 

 

Ook in de afgeloopen week hebben de besprekingen met de aanwezige leden der 
regeering weer een belangrijk deel van mijn tijd en dien mijner officieren in beslag 
genomen. Ook het wegruimen van misverstanden, ontstaan door buiten overleg met 
mij genomen beslissingen van te Londen verblijvende leden der regeering, neemt 
kostbaren tijd in beslag. Een en ander bevordert allerminst het doel: er kan minder 
feitelijks gedaan worden en de bevolking krijgt een indruk van onzekerheid en 
besluiteloosheid, die aan het gezag niet ten goede komt.244 
 

Hier zag Burger een doelbewust streven van het MG om de leiding over te nemen. Zijn 

boodschap aan Gebrandy was dat de ministers ‘hoe ongewild en onbedoeld’ in ’s lands 

belang nog wel een half jaar zouden moeten aanblijven. Daarom moest Van Lidth ingrijpen 

bij het Bureau Inlichtingen dat in Eindhoven met ‘willekeurige personen’ sprak over 

mogelijke toekomstige ministers. Hiermee ondergroef Burger de strategie om na de 



269 

 

bevrijding personen in het kabinet op te nemen die de bezetting aan den lijve hadden 

meegemaakt.245 

Bij de kwartiermakervergadering van 23 december 1944 kwam naar voren dat de 

departementen in Nederland voor uitgaven van het MG afhankelijk waren. Dat vestigde 

opnieuw de aandacht op de verhouding regering-MG. Burger zag het MG een compleet 

regeringsapparaat uit de grond stampen, terwijl het voor de regering ‘de politiek van geen 

man en geen cent’ was. Van den Tempel vreesde dat door de ‘exorbitante uitbreiding’ het 

MG niet zonder moeilijkheden geliquideerd kon worden. 

 

De onbedoelde uitbreiding van de taak van het Militair Gezag sticht nu reeds veel 
verwarring op het burgerlijk bestuursterrein. Zuid-Nederland wordt overstroomd 
door officieren, die binnenkort talrijker zullen zijn dan onze soldaten aan het front. 
Deze officieren zijn geüniformeerd en geprivilegieerd in tegenstelling tot de overige 
bestuursambtenaren, die onder zeer zorgelijke omstandigheden hun werk moeten 
verrichten. Geleidelijk dwalen wij met dit grote lichaam naar een militarisatie van het 
burgerlijk bestuur, die het gevaar van een militaire dictatuur inhoudt.246 
 

Van den Tempel erkende dat de meesten bij het MG hard werkten en het beste met het land 

voor hadden, maar de leiding van de regering was niet voldoende straf en daar waren 

Gerbrandy en Van Lidth verantwoordelijk voor. Van den Tempel wilde alsnog nagaan hoe 

een zo beperkt mogelijk MG zich tot het treffen van noodvoorzieningen en het onderhouden 

van het contact tussen geallieerden en regering kon beperken. Van Heuven Goedhart wilde 

onderzoeken of het ‘derailleren’ van de verhoudingen niet aan het weinig krachtige beleid 

van Van Lidth was te wijten. Er moest worden teruggekeerd naar ‘gezonde toestanden’ 

waarin het MG niet meer was dan de sterke arm van de regering. De kwartiermakers 

besloten voorstellen te doen voor de reorganisatie van het MG en aan de ministerraad voor 

te leggen.247 

Deze woorden werden niet in daden omgezet. Alleen werd Harthoorn de toegang tot 

de vergaderingen van de kwartiermakers geweigerd op grond van bezwaren tegen de 

weekrapporten. De ministers meenden daar scherp stelling tegen te moeten nemen, zo liet 

Harthoorn Kruls weten. Het leek hem het beste dat Kruls hem terugriep. Harthoorn wees 

Kruls erop dat ook Linthorst Homan als hoofd Sectie Binnenlandse Zaken voorbeelden had 

waar de kwartiermakers het werk van het MG bemoeilijkten. Toen Harthoorn Van Heuven 

Goedhart had gevraagd daar eens met Linthorst Homan over te spreken, had deze daar geen 
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oren naar met als argument dat Burger het hem kwalijk zou nemen als hij over diens 

beleidsterrein zou spreken.248 

De marineadviseur van Gerbrandy, kapitein-luitenant-ter-zee J.F.W. Nuboer, had wel 

een onderhoud met Burger en Van Heuven Goedhart. Hij bepleitte, met de Civil Affairs-

overeenkomst in de hand, in de militaire fase nauw contact met Kruls te onderhouden. 

Nuboer lichtte daarna Gerbrandy erover in dat Van Heuven Goedhart samenwerking met 

Kruls ‘onvruchtbaar’ achtte en Harthoorn de toegang tot de vergaderingen had ontzegd. 

Nuboer had daar moeite mee, want de regering kon niet rechtstreeks en buiten het MG om 

besturen. De Civil Affairs-overeenkomst schreef voor dat de instructies van SHAEF aan de 

regering via militaire kanalen verliepen en Harthoorn was daarin de vereiste schakel. Verviel 

die dan restte slechts schriftelijk contact en zouden de verhoudingen tot schade van het land 

nog stroever worden en het MG meer zijn eigen weg gaan. 

Nuboer wilde daarmee het optreden van Kruls niet verdedigen. Hij meende dat de 

ministers ‘terecht’ ontstemd waren. De overeenkomst gaf het MG geen eigen 

verantwoordelijkheid. Het mocht alleen bij het ontbreken van richtlijnen zelfstandig 

handelen. De overeenkomst maakte ook duidelijk dat de regering het bestuur en de 

rechterlijke macht zou gaan reorganiseren en daarvoor via het MG instructies zou geven. De 

uitlatingen van Kruls bewezen volgens Nuboer dat er bij hem geen juist begrip van de 

verhoudingen bestond. Die moest opnieuw worden vastgelegd. Als oorzaak zag Nuboer het 

van aanvang af ontbreken van voldoende leiding door de regering en de langdurige 

scheiding tussen regering en MG, met als resultaat dat Kruls zich op het standpunt leek te 

stellen dat alleen hij kon beoordelen wat er in Nederland moest geschieden en van de 

regering weinig leek te verwachten. De kwartiermakers betwijfelden of de verstandhouding 

met Kruls ooit nog goed kon komen, maar Nuboer hield alvast een pleidooi voor handhaving 

van Kruls; het zou onmogelijk zijn hem ‘geruisloos’ te vervangen.249 

Harthoorn sprak in een onderhoud met Van Heuven Goedhart er zijn teleurstelling 

over uit dat de ministers de zaak zo meenden te moeten toespitsen dat zijn aanwezigheid 

niet veel zin meer had, terwijl het ontbreken van nauw contact tussen de ministers en Kruls 

schadelijk was. Van Heuven Goedhart gaf dat toe, maar als de leden van de regering teveel 

beslag op de tijd van Kruls en zijn officieren legden dan moest de regering Harthoorn weer 

zo spoedig mogelijk ter beschikking van de generaal stellen. Van Heuven Goedhart zei geen 

gelegenheid onbeproefd te hebben gelaten het MG te steunen, doch Kruls had geen 
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gelegenheid voorbij laten gaan de ministers een schop te geven. Het MG was 

verantwoordelijk aan de regering, maar Kruls ging door met verzet voeren. De persoon 

Harthoorn stond daar buiten, hij was een gewaardeerde aanwezige, maar als Kruls zo weinig 

medewerking toonde, hoefde zijn vertegenwoordiger ook geen faciliteiten te genieten. 

Harthoorn raadde Kruls aan voorbeelden te geven hoe de activiteiten van de 

ministers zijn werk bemoeilijkten. Zij schenen dat niet voldoende te beseffen, met als gevolg 

dat Kruls telkens geïrriteerd raakte en hij had daar in zijn weekrapporten ‘op korzelige wijze’ 

blijk van gegeven. De ministers wilden dat het uit moest zijn met het voortdurende beklag, 

maar dan moesten zij ook geen dingen doen die de toch al moeilijke taak van het MG extra 

moeilijk maakten.250 Kruls had een dergelijk lijstje al opgesteld. 

4. Het lijstje van Kruls 

Kruls legde zijn bezwaren vast in een lijstje met de titel: ‘Enige acties van leden der 

Nederlandse regering, welke de taak van het MG bemoeilijken, dit Gezag ondermijnen of wel 

blijk geven van gebrek aan vertrouwen door de Regering in dit Gezag gesteld’. Het lijstje dat 

Kruls aan Van Lidth zond bevatte negentien punten.251 Het waren niet allemaal halszaken en 

van enkele zijn in de archieven nauwelijks sporen terug te vinden en een deel ervan had 

betrekking op benoemingen die Kruls had gedaan die niet in goede aarde waren gevallen. 

Het lijstje toont hoe weinig partijen bereid waren rekening met elkaar te houden en 

hoe groot de wrevel van Kruls was. Dat gold bijvoorbeeld de opdracht alleen met de minister 

van Oorlog te corresponderen, terwijl omgekeerd de onder zijn bevelen staande MCn 

opdracht kregen rechtstreeks met ministers te corresponderen. Het hoofd van de Sectie 

Financiën was gevraagd naar zijn oordeel over een maatregel van Kruls. Dat zette de 

gezagsverhoudingen op scherp. Tot de grieven behoorde ook het contact van de regering 

met de Vertrouwensmannen in bezet gebied, waarover het MG niets mocht weten. Kruls 

wist nog steeds niet of hij wel of niet aan de Vertrouwensmannen ondergeschikt was.252 

Ook had Kruls er problemen mee dat de regering allerlei ‘ongewenste’ personen naar 

bevrijd gebied liet reizen met opdrachten die het MG onbekend waren. Verder had de 

regering zonder voorkennis van het MG een perscommuniqué uitgegeven dat de komst van 

de kwartiermakers aankondigde met de misleidende mededeling dat Burger de zuivering ter 

hand ging nemen. Kruls was er ook over gevallen dat procureur-generaal Speyart van 

Woerden zonder zijn voorkennis was benoemd tot Hoofd der Politie en ministers ‘op weinig 
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elegante en voor het prestige van het M.G. uiterst gevaarlijke wijze’ ingrepen in de 

bevoegdheden die het MG op grond van de Bijzondere Staat van Beleg bezat. 

De Booy had een brief aan SHAEF gericht over de voedselpositie in bevrijd gebied. De 

geallieerde militairen hadden die op een vergadering Brussel besproken en het MG had bij 

het lezen van de notulen daar voor het eerst kennis van gekregen. Het ging het om een brief 

aan Eisenhower met de beschuldiging dat SHAEF er niet in slaagde voldoende hulp in bevrijd 

gebied te krijgen, een brief die Eisenhower ‘unduly harsh, ill timed’ noemde.253 Ook Major-

General M.S. Chilton, Head of the Administrative Branch of 21st Army Group, had laten 

weten dat de klachten van de regering ontstemming en wrevel hadden gewekt.254 

Radioberichten vanuit Londen over voedseltransporten naar bevrijd waren onjuist.255 

Afgezien van de onjuistheid, herhaaldelijk was gebleken dat toezeggingen de 

ontevredenheid slechts vergrootten als die niet direct werd gevolgd door meer voedsel op 

tafel. Kruls wilde overleg alvorens dergelijke berichten de wereld in werden gestuurd. De 

moeilijkheden waar het MG mee kampte, moesten niet worden verergerd door 

regeringsverklaringen die niet klopten. (Kruls stond hier niet alleen. Ook Albarda uitte tegen 

Gerbrandy zijn onvrede over ‘schadelijke’ regeringsvoorlichting die ‘in alle opzichten onjuist’ 

was.256) 

Wat Kruls uit zijn oorspronkelijke lijstje wegliet was kritiek op de eigen minister. Van 

Lidth had buiten Kruls om Major-General Edwards bericht dat Duitse evacués in Vught beter 

werden gevoed dan de Nederlandse in België en had verzocht dat aan Eisenhower door te 

geven, zonder eerst het MG onderzoek te laten doen.257 

5. Onenigheid met Sociale Zaken 

De kwartiermakers hadden het voor de bestrijding van arbeidsonrust noodzakelijk gevonden 

dat met spoed een vertegenwoordiger van het ministerie van Sociale Zaken arriveerde. Er 

moeilijkheden waren met de vaststelling van wachtgelden. Van den Tempel stuurde zijn juist 

benoemde secretaris-generaal en voormalig minister van Landbouw, dr. A.A. Van Rhijn ‘voor 

de behartiging van de aangelegenheden mijn Departement betreffende’. Waarover dat 

moest gaan, kreeg Kruls niet te horen; wel moesten de hoofden van de Secties Arbeidszaken 

en Volksgezondheid en de MC Tilburg hun medewerking verlenen aan Van Rhijns taak.258 De 

bedoeling leek naar buiten te doen voorkomen dat er in bevrijd gebied een departement van 

Sociale Zaken bestond. Er werd al gecorrespondeerd met als briefhoofd ‘Departement van 
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Sociale Zaken te velde’.259 Omdat Van den Tempel het MG niet informeerde over zijn 

voornemens werden echter elkaar doorkruisende maatregelen getroffen.260 

Van den Tempel had op 17 november 1944 een beschikking aan Kruls doen 

toekomen, die op 20 november van kracht zou worden en gevraagd daar bekendheid aan te 

geven.261 Deze beschikking week af van de wachtgeldregeling die tot 31 december 1944 van 

kracht was en eerder met Van den Tempel tot in detail was besproken. De wijziging zag Kruls 

als een principiële zaak en het was nadelig voor de werknemer. Verschillende bedrijven 

lagen stil en het was gewenst arbeiders elders aan het werk te zetten voor puinruimen, 

aardappels rooien, op vliegvelden en het lossen van goederen. Dan was het billijk hetzelfde 

inkomen te laten behouden en de geldende regeling garandeerde dat. De ontevredenheid 

was al groot en er was weerzin buiten de eigen onderneming te moeten werken. Werd de 

beschikking afgekondigd dan waren onlusten te verwachten en op grond van die overweging 

achtte Kruls dat onverantwoord. 

Van den Tempel uitte zijn teleurstelling over de wijze waarop Kruls had gemeend een 

op ‘normale wijze’ tot stand gekomen ministeriële beschikking te moeten frustreren. Nu de 

wijziging als zo ingrijpend werd gezien dat die de orde en rust in gevaar kon brengen, wilde 

Van den Tempel de zaak bij een bezoek aan bevrijd gebied nogmaals bespreken. Verder 

spuugde hij zijn gal over het feit dat zijn werk werd gehinderd door de inzichten en 

beslissingen van tijdelijk Rijksbemiddelaar jhr. dr. ir. W.J.J. de Muralt (een van zijn 

ambtenaren). Bij werkgevers en werknemers bestond veel verwarring ook na contact met de 

Sectie Arbeidszaken. Het kon niet anders dan dit aanleiding gaf tot verwarring op sociaal 

gebied, zeker als ervoor terug werd geschrokken inderhaast getroffen regelingen te 

herzien.262 

Het MG had ook een coördinatiecommissie voor arbeidsaangelegenheden gevormd 

onder hoofd Sectie Arbeidszaken Van den Wall Bake en L.J.M. Beel, de latere minister van 

Binnenlandse Zaken, zo hield Van den Tempel zijn collega-kwartiermakers voor. Van den 

Wall Bake had weliswaar goed meegewerkt, maar tot Van den Tempels verrassing was 

gebleken dat het MG zich met sociale verzekeringen bezig hield. Hoewel hijzelf en Van Rhijn 

zich al twee weken in bevrijd gebied ophielden, had het MG daarover geen informatie 

verschaft. Het MG greep hier in de bevoegdheden van de minister. Het probleem was echter 

dat Sociale Zaken in Nederland niet over fondsen beschikte om regelingen uit te voeren. Was 

dit verzuim opgelost, dan wilde Van den Tempel in bevrijd gebied een ‘embryonaal’ 
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departement inrichten.263 Dat was bij het MG tegen het zere been, temeer omdat de Sectie 

Arbeidszaken daarvan deel moest uitmaken. Van den Wall Bake trachtte Van Rhijn ervan te 

overtuigen dat zolang de regering in Londen verbleef en het departement in Den Haag 

onbereikbaar was, het niet werkbaar was een apart bureautje op te zetten. De minister 

moest zich van het MG bedienen, maar Van Rhijn wilde niet door het MG worden 

opgeslokt.264 Het bureau kwam er overigens niet. 

6. Albarda vraagt ontslag vanwege het MG 

Minister van Waterstaat Albarda meende dat het MG de positie van de regering 

ondermijnde en zijn werk onmogelijk maakte. De werkelijkheid was de regering in menig 

opzicht ondergeschikt aan het MG was. Nederland was op weg naar een verlichte militaire 

heerschappij. De klacht van Albarda was dat hij na de bevrijding van Walcheren het MG had 

medegedeeld twee waterstaatsingenieurs in Londen nodig te hebben voor het doen van 

bestellingen voor het herstel van de dijken. Kruls had beloofd twee andere ingenieurs te 

zenden. Die waren echter niet verschenen, zodat Albarda van advies verstoken bleef. Als 

hem al rapporten bereikten dan waren dat afschriften aan andere instanties. Albarda kreeg 

de indruk dat het MG zonder hem te raadplegen de leiding over diensten van zijn 

departement aan zich had getrokken. Zo had Kruls een ingenieur benoemd tot 

hoofdingenieur-directeur van een interprovinciaal district en Albarda daar terloops van op 

de hoogte gebracht. Rijkswaterstaat kende geen interprovinciale districten.265 

Het ging eerder om een bureaucratisch probleem van een hiërarchisch ingericht 

departement waar voor vrijwel alles een machtiging van de minister nodig was. Albarda’s 

woede richtte zich niet op de door het MG getroffen regeling; hij juichte de wijze waarop de 

Stafsecties ijverig werkzaam waren toe, maar betreurde het dat er geen overleg was 

geweest. Omdat de hoofdingenieurs-directeur van Noord-Brabant en Zeeland zich niet in 

bevrijd gebied bevonden, had Kruls ir. C.J. Witteveen op 21 oktober 1944 belast met de 

leiding van de directie Noord-Brabant en op 8 november met de waarneming van de directie 

Zeeland. Albarda meende ten onrechte dat hier een bevordering had plaats gevonden, die 

bij Koninklijk Besluit had behoren te geschieden.266 Niet beslissing van Kruls werd 

bekritiseerd, maar de manier waarop. De trage postverbinding was voor Albarda nog een 

reden verontwaardigd te zijn, want afschriften bereikten hem niet of met grote 

vertraging.267 
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Albarda zag zich van inlichtingen verstoken, wilde naar bevrijd gebied, maar meende 

dat het MG hem dat onmogelijk maakte. Hij wilde zich door een secretaris laten vergezellen, 

de elektrotechnisch ingenieur J.E. O’Breen, maar die werkte voor het MG en zonder 

secretaris meende Albarda van zijn reis te moeten afzien. Zijn werk werd zo dusdanig 

bemoeilijkt dat hij het niet verantwoord achtte zijn ambt te blijven bekleden.268 Nu dacht 

Albarda wel erg gemakkelijk over het meenemen van O’Breen. Hij had alvast aangekondigd 

dat deze hem ging vergezellen en omdat hij militair was, was de overkomst gemakkelijk.269 

Enkele dagen later riep hij de hulp van Van Lidth in omdat hij wilde dat O’Breen weer met 

hem naar Londen terugkeerde ‘voor uitwerking bevindingen’, en juist dat stuitte bij het MG 

op bezwaren.270 

Posthumus Meyjes waarschuwde Van Lidth dat Albarda de zaken verkeerd 

voorstelde. O’Breen was niet in dienst van zijn ministerie, hij had de Britse nationaliteit. Het 

MG had contact met hem gemaakt, omdat hij bij de Sectie Openbare Werken nuttig werk 

kon doen. Nu stelde Albarda het voor alsof het een medewerker van hem betrof. Posthumus 

Meyjes raadde Van Lidth dringend aan niet op het verzoek van Albarda in te gaan. In 

Nederland kon O’Breen nuttig werk doen, in Londen viel weinig meer te doen dan zich te 

verliezen in bespiegelingen.271 De affaire had al een kleine aanloop. Eerder had Albarda ‘met 

den meesten aandrang’ Kruls gevraagd een ingenieur naar zijn departement te laten 

terugkeren voor de behandeling van transportvraagstukken. Transport was een zaak die de 

militairen regelden en Kruls weigerde. Twee dagen later vroeg Albarda om nog een 

ingenieur; Kruls kon in bevrijd gebied wel voldoende krachten vinden. Kort daarvoor had 

Albarda al om de komst van enkele ingenieurs uit Goes en Middelburg gevraagd, maar Kruls 

stelde zich op het standpunt dat de noodtoestand in Zeeland de aanwezigheid alle 

beschikbare personeel daar vereiste.272 

De boot was echt aan toen Albarda er achter kwam dat het departement van Oorlog 

‘buiten mijn voorkennis’ O’Breen opdracht had gegeven zich gereed te houden voor vertrek 

naar Brussel. Hij liet weten zich hier niet bij neer te leggen, maar zijn telegram daarover aan 

Van Lidth was abusievelijk aan Kruls verzonden.273 Vervolgens beklaagde Albarda zich erover 

dat het MG beschikte over afschriften van telegrammen gericht aan ministers.274 Het eind 

van het liedje was dat Albarda niet Nederland wilde vertrekken omdat O’Breen hem niet kon 

vergezellen.275 Er waren ook problemen rond Albarda’s reis en op vragen was van Kruls geen 

antwoord ontvangen. Secretaris-generaal Van de Vijver adviseerde alvast naar Brussel te 
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gaan en daar een beslissing van Kruls te vragen. Albarda weigerde. ‘Ik kan deze verhouding, 

dat de Ministers ondergeschikt zijn aan het Militair Gezag, niet aanvaarden.’ Hij zag van zijn 

reis af en wilde ontslag. ‘Dit is de druppel, die de emmer doet overloopen, welke vol 

teleurstellingen, moeilijkheden en ergernissen is.’276 Kruls dacht daar net zo over. Albarda 

had er meermalen blijk van gegeven niet te willen accepteren dat hij geen zeggenschap 

meer had over personeel dat bij het MG was ingedeeld.277 

Van Lidth kwam uiteindelijk Albarda tegemoet, al vond hij het merkwaardig een 

dergelijk ‘incidentje’ als reden voor ontslag aan te grijpen.278 O’Breen kon hem vergezellen 

en een paar weken in Londen blijven, maar het bleef bij Albarda op bezwaar stuiten dat 

O’Breen vervolgens weer naar Nederland moest. Veel haast om naar Nederland te 

vertrekken had Albarda daarna niet.279 Het deed bij Van Lidth de vraag opkomen of hij wel 

zo happig op de reis was.280 

Andere ministers achtten de ontslagaanvraag als reactie op het feit dat het MG 

O’Breen niet had willen afstaan buitensporig. Van Kleffens tekende verwonderd aan: ‘er is 

weer een kabinetscrisis: Albarda wil aftreden omdat hij beweert dat het Militair Gezag hem 

belet een ambtenaar mede te nemen naar Nederland.’281 Albarda schiep weinig 

duidelijkheid, want hij hield zijn ontslag in beraad. Alleen Burger probeerde Albarda een hart 

onder de riem te steken: de zaak moest geen kwestie worden van Albarda tegen het MG 

maar van het kabinet tegen het MG.282 

7. Ontslag van minister van Oorlog Van Lidth? 

Ook Van Lidth kwam met een ontslagaanvraag. Daarbij speelde de vijandige stemming tegen 

hem en de frontale aanval van Van Heuven Goedhart in de ministerraad een rol. Deze 

verweet Van Lidth dat hij was tekortgeschoten de verhouding tussen regering en MG 

duidelijk vast te leggen. Van Heuven meende dat er een ‘communis opinio’ begon te 

ontstaan dat Van Lidth’s positie onhoudbaar werd. Van Lidth wees er op dat besluiten met 

medewerking van alle ministers tot stand waren gekomen. Verwijten konden alleen maar 

slaan op de wijze waarop bevoegdheden waren toegepast. Iedereen die ter plaatse had rond 

gekeken zou moeten beamen dat hij onder de abnormale omstandigheden geen controle op 

de gebeurtenissen had.283 Volgens Van Lidth wensten zijn collega’s niet overtuigd te worden. 

Hij kondigde aan geen verantwoordelijkheid meer te willen dragen en meende dat de 

ministers toen nattigheid begonnen te voelen, want de moeilijkheden zouden alleen maar 
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toenemen. Hij verwees daarbij naar het weinig complimenteuze artikel ‘Nederland 

vacantieoord?’284 

Een vruchtbare samenwerking was afhankelijk van wederzijds vertrouwen en 

daaraan had het al bij de voorbereidingen ontbroken. Bij de uitvoering was dat alleen maar 

sterker aan het licht getreden. Door verschil van inzicht over bevoegdheden hadden zich 

herhaaldelijk conflicten voorgedaan en Van Lidth vreesde toename, nu de bevrijding langer 

ging duren dan verwacht. Als de ministerraad het beleid van het MG veroordeelde dan 

diende de minister van Oorlog zijn conclusie te trekken. Van Lidth wilde niet in alle opzichten 

het MG verdedigen, maar het verdiende meer vertrouwen. Verandering in de opstelling van 

zijn ambtgenoten verwachtte hij niet en daarmee was voor hem het moment aangebroken 

om ontslag te vragen. ‘Ik heb er meer dan genoeg van’.285 

Als Van Lidth aftrad om de naam van het MG hoog te houden, voelden Kruls en zijn 

naaste medewerkers zich eveneens verplicht van het toneel te verdwijnen. Posthumus 

Meyjes, de luitenant-kolonels Julius, Snijders en Fauré hadden hun ontslag al gevraagd met 

als reden de omstandigheden waaronder het MG was gedwongen te werken door de 

moeilijke verhouding tot de regering.286 Posthumus Meyjes zag de crisis als moeilijk 

oplosbaar. Wat zich tijdens de voorbereidingen in Londen had afgespeeld tartte iedere 

beschrijving en nu was de situatie volkomen onhoudbaar. Hij zag er geen heil meer in. De 

staf had zijn best gedaan en voelde zich nu gedwongen het bijltje erbij neer te leggen.287 

Onvoorbereid op deze crisis was Van Lidth niet. Kruls en Posthumus Meyjes hadden 

al uitgesproken hoe ministers telkens de verrichtingen van de staf zonder behoorlijk overleg 

doorkruisten. Van Lidth vond de bezwaren niet allemaal onoverkomelijk, maar zag ze als 

tekenend voor de verhoudingen: geen vertrouwen in het MG en ministers die zich gewichtig 

voordeden om te tonen dat zij er ook nog waren. Ontslag bood geen oplossing en Van Lidth 

vroeg zich andermaal af of het niet beter was het MG alsnog op te doeken en alleen als 

adviseur van SHAEF te laten optreden.288 Hij waardeerde de loyaliteit van zijn 

ondergeschikten, maar wilde geen verband leggen tussen zijn aftreden en het MG en zag 

liever dat het MG de crisis rond zijn persoon afwachtte alvorens met grof geschut te 

schieten.289 

Met grof geschut schoten wel ‘gedienstige geesten’, waarmee Van Lidth de 

kwartiermakers in Oisterwijk aanduidde, die Koningin Wilhelmina ervan op de hoogte 

stelden dat hij in Brussel een keer te laat op een dinerafspraak was gekomen. Opponent Van 



278 

 

Heuven Goedhart vertelde Van Kleffens van de politie te hebben vernomen dat Van Lidth 

‘herhaaldelijk ’s avonds in verregaand beschonken toestand op de openbare straat was 

aangetroffen, dat hij ook op weg naar Parijs … volkomen dronken was, en dat hij dit 

herhaalde toen hij de vorige week in Brussel was’. Zo verloor volgens Van Kleffens Van Lidth 

elk gezag en er waren tekenen dat dit bij zijn ondergeschikten aan het afkalven was. 

Gerbrandy zou ervoor moeten zorgen dat hij om gezondheidsredenen aftrad.290 Van Lidth 

had een verklaring voor zijn te laat komen en de dronkenschap betrof iemand anders. 

Gerbrandy zou hem niet laten vallen en bij de Staf MG had hij zijn krediet nog niet verspeeld. 

Van Lidth voelde zich ook gesterkt door de opmerking van prins Bernhard – die van Kruls zijn 

wens tot aftreden had vernomen – dat Wilhelmina zijn ontslag niet zou willen accepteren.291 

Ook de verhalen van Kruls, die vergezeld door Harthoorn, in Londen arriveerde 

stemden Van Lidth niet vrolijk. De strijd tussen regering en MG was verhard en volgens Kruls 

werd Van Lidth achter zijn rug om door de kwartiermakers ‘bedonderd’. Wilhelmina zou zijn 

voorgespiegeld dat zijn ambtgenoten hem ervan hadden overtuigd dat het beter was dat hij 

vertrok en hij daarmee had ingestemd. Van Lidth noteerde in zijn dagboek: ‘Het duo Burger-

Van Heuven Goedhart, daarin waarschijnlijk gesteund opzettelijk door Van den Tempel en 

onopzettelijk door Van den Broek, schijnt in Oisterwijk steeds meer het hoofd op te 

steken’.292 

8. De verhouding regering - MG 

Het duo Burger-Van Heuven Goedhart slaagde erin de verhouding regering-MG op de 

agenda van de ministerraad te krijgen. Op 2 januari 1945 wijdde de raad daar de hele dag 

aan. ‘Nu zijn aan ons, en aan dat Gezag, de zaken uit de hand gelopen. De vraag moet zijn, 

niet aan wie de schuld, maar hoe krijgen wij weer gezonde verhoudingen?’, aldus Gerbrandy. 

De uitingen van Kruls gaven voldoende grond hem van zijn functie te ontheffen, maar hij had 

erkend dat het onjuist was geweest wat hij in zijn brief had geschreven en zijn 

verontschuldigingen aangeboden. Gerbrandy herinnerde er verder aan dat het MG was 

ingesteld in overeenstemming met het geallieerde opperbevel en het werk daar zeer werd 

gewaardeerd. De fysieke afstand tussen regering en MG was bepaald een handicap, want 

ministers en MG moesten nauw met elkaar in contact staan, maar zetelverplaatsing was niet 

aan de orde zolang Nederland oorlogsgebied was. In de militaire fase lag er geen 

verantwoordelijkheid bij de regering en er mocht niet buiten het MG om worden gehandeld. 
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Om daar verandering in te brengen wilde Gerbrandy met Eisenhower spreken, zodat kwam 

vast te staan dat de regering de bevoegdheid had om instructies te geven. 

De meningen in de ministerraad varieerden. Van Heuven Goedhart vond dat het MG 

de regering overtroefde, er heerste wellicht met uitzondering van de MCn een 

regeringsmentaliteit en er bestond geen wens tot samenwerking. Daar kwam bij dat de 

regering in Nederland niet over financiën beschikte, die had alleen het MG zonder dat daar 

controle op was. Kruls was op grond van zijn daden en woorden niet te handhaven en moest 

met omgeving en al worden vervangen. Van den Tempel dacht er weinig anders over. Het 

MG was in bevrijd Nederland de feitelijke regering; de insubordinatie van Kruls kon niet 

langer worden geduld of goedgepraat. Als schakel tussen regering en geallieerd opperbevel 

had het MG een belangrijke taak, maar geen zelfstandige. Het was een uitvoerend orgaan 

van de regering en het gevaar bestond dat Nederland door militairen werd geregeerd. 

Albarda meende dat de toestand het gevolg was van omstandigheden, waarin 

regelingen niet hadden voorzien. Het MG had zich daardoor, mede door de gebrekkige 

communicatie onverwacht een zekere macht kunnen verwerven en maatregelen buiten de 

regering om kunnen nemen. Albarda veronderstelde geen kwade wil bij Kruls, wel bij 

anderen (zonder die te benoemen). Er was een andere regeling en nieuw personeel nodig. 

Burger oordeelde dat er sprake was van een gezagscrisis. Er was in Nederland plaats voor 

een normaal burgerlijk gezag en ministers konden geen ‘gasten’ in eigen land zijn. Beloften 

van beterschap van Kruls hielpen niet. De regering moest tonen de baas te zijn; het MG was 

haar instrument. Furstner stelde daar tegenover dat het MG alleen verantwoording 

verschuldigd was aan de minister van Oorlog en nam verder geen standpunt in. 

Van Boeyen meende dat de regering op een conflict afstevende, niet omdat Kruls niet 

de juiste man was, maar omdat er sprake was van onvoorziene omstandigheden en mogelijk 

fouten in de getroffen regelingen waren geslopen. Er zouden altijd conflicten zijn, tenzij het 

MG geen enkele maatregel nam zonder de regering erin te kennen, maar overleg was 

dikwijls niet mogelijk. Kruls was niet van kwade wil en hoefde niet te worden vervangen. Wel 

moest er een andere regeling voor de samenwerking komen. De Booy zag als oorzaak dat de 

regering nog in Londen zetelde. Het kabinet moest zo dicht mogelijk bij het MG verblijven, 

maar gelet op wat was voorgevallen, viel van Kruls niets meer te verwachten; hij moest weg. 

Ook Van Kleffens meende dat er iets flink mis was. Het bezwaar lag bij de top van het 

MG en Kruls was daar niet tegen opgewassen. De situatie was inderdaad onvoorzien, maar 
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het MG had niet het monopolie op de gezagsuitoefening. De staf mocht alleen optreden in 

zaken die Eisenhower aan het MG had opgedragen, maar dat zou niet worden begrepen. De 

verdeling van de bevoegdheden tussen regering en MG was onduidelijk. (Een opmerkelijke 

uitspraak van een minister die kort daarna zei geen verstand te hebben van zaken als 

afbakening van de grenzen van het MG.293) Van Kleffens zei met Major-General Edwards te 

hebben gesproken en die was met hem van oordeel dat het MG niet helemaal loyaal aan de 

regering was. Voorbeelden gaf Van Kleffens niet en hij had er niet met de verantwoordelijke 

Van Lidth over gesproken. 

Van Lidth probeerde zijn collega’s nog eens met hun neus op de militaire feiten te 

drukken. De facto bevond Nederland zich nog altijd in de eerste militaire fase en daarin was 

geen plaats voor de regering. Formeel kon men niet spreken van het gezag van het MG, 

want dat lag bij SHAEF. Wat Kruls betrof, er bestonden bij hem geen kwade bedoelingen en 

vervanging bood geen oplossing. Ook vervanging van de staf – waar Van Lidth alle 

vertrouwen in had – was geen oplossing. De uitweg was nadere precisering van de 

verhoudingen, want de formule handhaving van orde en rust waaraan vrijwel alle regelingen 

waren opgehangen, was te elastisch gebleken.294 

Tot afronding van het langdurige debat kwam het niet, ook niet nadat Van Heuven 

Goedhart om conclusies vroeg. Gerbrandy wilde die pas in een volgende vergadering 

voorleggen.295 Van Lidth stelde vast dat Van den Tempel, De Booy, Van Heuven Goedhart en 

Burger voor het ontslag van Kruls waren; Gerbrandy, Furstner, Van Boeyen en hijzelf tegen. 

Van Kleffens, Bolkestein en Albarda twijfelden. Wel bestond er overeenstemming over dat 

de instructies aan het MG precisering behoefden. In wijziging van de Civil Affairs-

overeenkomst zag Van Lidth weinig brood, ook al had Edwards meegedeeld dat SHAEF dat in 

overweging zou willen nemen.296 

De discussies werden aan de eet- en schrijftafel voortgezet. Gerbrandy en Van Lidth 

lunchten met Edwards, die de opvattingen van Gerbrandy en Van Lidth over de verhouding 

SHAEF-regering-MG onderschreef. Van Lidth at ook met Burger, die nog eens duidelijk 

maakte dat hij stond op het aftreden van Kruls. Daar was geen akkoord over mogelijk.297 Van 

Heuven Goedhart zond zijn ambtgenoten alvast een nota ‘tot verheldering’ van de 

bespreking in de ministerraad. Hij stelde twee vragen: moest er verandering komen in de 

leiding van het MG en waren maatregelen nodig om de verhouding tot de regering te 

verduidelijken? Van Heuven Goedhart twijfelde niet aan de goede trouw van Kruls, erkende 
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zijn verdiensten en de moeilijkheden waarvoor hij stond, maar dat nam niet weg dat de 

regering tot ‘krachtdadig en verhelderend optreden’ was gedwongen. Kruls had na zijn brief 

de ‘indulgentie’ van de regering blijkbaar als een teken van zwakte geïnterpreteerd. Het 

moment was gearriveerd ‘waarop alleen nog zijn ontslag kan duidelijk maken wie het heft in 

handen heeft’. Kruls had een ‘gezagsondermijnende anti-regeringsstemming’ in de hand 

gewerkt en zijn ontslag zou door andere moeten worden gevolgd. Als geschikte vervangers 

zag Van Heuven Goedhart: J. Goudriaan, (de omstreden) directeur van de Nederlandse 

Spoorwegen die als luitenant-kolonel bij het MG was ingelijfd, PMC Noord-Brabant De van 

der Schueren of kapitein-luitenant-ter-zee Nuboer. Als maatregel om de verhoudingen te 

verbeteren zag Van Heuven Goedhart de nogal voor de hand liggende verplaatsing van de 

Staf MG en het weinig realistische voorstel ambtenaren vanuit Londen te laten overkomen 

en te militariseren, met behoud van ministeriële zeggenschap. Daarnaast moesten er 

besprekingen met SHAEF komen om al in de militaire fase het civiele gezag te erkennen. 

SHAEF had alleen op grond van militaire noodzaak recht tot ingrijpen.298 

Een oplossing van de crisis rond Kruls bleef ook tijdens de eerstvolgende ministerraad 

op 4 januari 1945 uit. ‘Eindeloos geleuter’, zo kenschetste Van Lidth de beraadslagingen.299 

Uiteindelijk nam de raad het weinig ferme standpunt in dat ontslag van Kruls noodzakelijk 

was, ténzij de zekerheid zou worden verkregen dat het MG de regering loyaal zou dienen en 

de verhoudingen scherp zouden worden omschreven.300 

Van Lidth toog aan het werk de verhouding regering – MG nader te omschrijven. Op 

8 januari 1945 voltooide hij een uitvoerige nota die inging op de positie van Kruls en zijn 

eigen positie. Hij liet er geen twijfel over bestaan dat handhaving van het MG ‘volstrekt 

noodzakelijk’ was en het in de gegeven omstandigheden ‘niet verantwoord’ was Kruls van 

zijn functie te ontheffen. Door vast te leggen welke bevoegdheden de ministers in bevrijd 

gebied wilden uitoefenen, kon de verhouding helderder worden. Bovenal achtte Van Lidth 

geregeld contact met het MG nodig, want dat was tot dusverre uitgebleven. Zou de 

ministerraad daar anders over denken, dan wilde hij niet langer verantwoordelijkheid 

dragen. 

De bevoegdheden van het MG lagen in verschillende Koninklijke Besluiten vast, maar 

dat bleek in onvoorziene omstandigheden niet altijd voldoende. Alhoewel de regering steeds 

bevoegd was zelf voorzieningen te treffen, verdiende het aanbeveling daarover met het MG 

voeling te houden omdat de in- en uitwendige veiligheid al snel een rol kon spelen en te 
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voorkomen dat maatregelen elkaar doorkruisten of op bezwaren van het geallieerde 

opperbevel zouden stuiten. Als er onzekerheid was ontstaan over gezagsverhoudingen dan 

lag dat aan de ‘disharmonie’ tussen leden van de regering en het MG. Van Lidth durfde niet 

te beweren dat leden van het MG zich niet ongunstig of oneerbiedig over leden van de 

regering hadden uitgelaten, maar het omgekeerde durfde hij evenmin te beweren. Uit de 

moeizame voorbereidingen bleek dat de regering het MG nooit het volle vertrouwen had 

geschonken. 

Gewenst was het MG instructies te geven zonder dat daarvoor een Koninklijk Besluit 

nodig was. Van Lidth wilde daaraan tegemoet komen, mits de minister van Oorlog als 

tussenpersoon optrad. Hij wilde ook toestaan dat ministers overleg met Sectiehoofden 

voerden, mits die aan Kruls verantwoording schuldig bleven. Wijziging van de instructies van 

Kruls achtte Van Lidth niet nodig. Ministers en ambtenaren moesten melding maken van hun 

komst naar Nederland om het MG in staat te stellen contact op te nemen. Ook stelde Van 

Lidth wekelijks overleg voor met ministers in bevrijd gebied en dat Kruls liaisonofficieren ter 

beschikking van de ministers ging stellen.301 

Van Lidth veroordeelde de uitlatingen van Kruls, die van ‘prikkelbaarheid en 

bezorgdheid over gemis aan medewerking bij de uitoefening van zijn uiterst moeilijke taak’ 

getuigden, maar niet van een gebrek aan loyaliteit. Hij was ervan overtuigd dat er een betere 

samenwerking kwam zodra het vertrouwen was hersteld. Van Lidth distantieerde zich van de 

gedachte dat vóór alles Kruls moest verdwijnen. Zijn verdiensten wogen ruimschoots op 

tegen de steken die hij had laten vallen. Van Lidth had in bevrijd gebied niets dan waardering 

over Kruls vernomen en ook de geallieerde militairen spraken vol lof over hem. Zijn vertrek 

zou de onzekerheid over de gezagsverhoudingen alleen maar versterken en het prestige van 

de regering schaden. Binnen de gelederen van het MG zou zijn vertrek tot leegloop leiden en 

velen zouden naar hun oude werkkring willen terugkeren. Er waren geen beroepsofficieren 

om zijn plaats in te nemen en de leiding in handen van een niet-beroepsofficier leggen was 

ten opzichte van de geallieerden ongewenst. Dan zou ervoor moeten worden gekozen om 

Kruls aan te wijzen als chef-staf van de Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten. Dan kwam 

tevens een einde aan twee naast elkaar staande organisaties en de functie van Bernhard kon 

dan een meer representatief karakter krijgen.302 Het idee van Kruls als chef-staf BNS had 

voorganger Dijxhoorn Van Lidth aan de hand gedaan.303 Hij zag er wel wat in; ook Bernhard 

had het niet verworpen, maar hij vreesde dat zijn ambtgenoten het zouden afwijzen.304 
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Pas op 12 januari 1945 kwam het tot bespreking van de nota van Van Lidth, omdat 

eerder een kabinetscrisis alle aandacht opeiste (zie hieronder). De nota gaf Van Heuven 

Goedhart andermaal de gelegenheid Van Lidth te bekritiseren, want Kruls kon niet alleen 

blaam treffen. Ondanks ‘ellenlange’ bezwaren, was de conclusie dat Kruls kon worden 

gehandhaafd. Hij zou een brief krijgen met bezwaren tegen zijn optreden. Het denkbeeld 

Kruls chef-staf BNS te maken, werd als een promotie gezien en was om die reden van de 

baan. Civil Affairs en operationele zaken moesten gescheiden blijven, anders zou Civil Affairs 

nog meer militair worden. 

De instructies aan Kruls moesten duidelijker worden. Van Lidth en Van Boeyen, 

bijgestaan door secretaris-generaal van Justitie Van Angeren, moesten zich van die taak 

kwijten.305 Van Heuven Goedhart weigerde mee te werken, want zijn departement had 

‘gelukkig niets met het MG te maken’. Hij waarschuwde Van Angeren er niet bij te halen 

omdat het dan te lang ging duren. Voor Van Lidth betekende dit dat Van Angeren het niet 

met zijn minister eens was. Van Angeren koos inderdaad, op grond van formeel-juridische 

argumenten, partij tegen Burger en Van Heuven Goedhart en wilde zelfs voorstellen dat in 

Nederland uitsluitend het militair gezag werd uitgeoefend.306 

Gerbrandy erkende tegenover Koningin Wilhelmina dat er tussen de ministers 

verschillen van inzicht bestonden, maar hij hoopte dat die niet naar buiten zouden komen. 

De bereidheid bestond Kruls te handhaven, maar hij moest nog eens op zijn positie worden 

gewezen.307 Wilhelmina was het met Gerbrandy eens dat de moeilijkheden tussen de 

ministers en het MG ‘onmiddellijk’ uit de weg geruimd moesten worden. De schijn was 

gewekt dat Van Lidth en het MG ongelijk hadden gekregen en dat moest met het oog op de 

bondgenoten tot elke prijs worden vermeden.308 

Posthumus Meyjes zag de positie van het MG nog steeds als hoogst onbevredigend 

en hoopte op spoedige verbetering. Elke dag dat dit niet gebeurde was een verloren dag en 

tijd was kostbaarder dan ooit.309 Een lichtpuntje was dat op uitdrukkelijke wens van de 

Koningin Van Heuven Goedhart niet naar Nederland terugkeerde. Volgens prins Bernhard 

kon men in bevrijd gebied Van Heuven en Burger wel ‘slachten’.310 Ten tijde van het 

Ardennenoffensief was Van Heuven Goedhart zonder papieren aangehouden, razend 

geworden en een stuk in het Eindhovensch Dagblad geschreven waarin hij sprak van de SS 

van de prins. Daarna waren plannen gesmeed om Van Heuven Goedhart om zeep te helpen 

of te kipnappen. Van Lidth, Van Angeren en Kruls hadden toen – met steun van Bernhard – 
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Gerbrandy ervan weten te overtuigen Van Heuven Goedhart naar Londen te laten komen en 

Burger niet naar Nederland terug te laten gaan.311 

Met de beslissing dat Kruls kon aanblijven, waren nog niet alle bezwaren uit de weg 

geruimd. De beslissing was genomen in afwezigheid van Burger en Van den Tempel die 

beiden verklaarden zich er niet bij te willen neerleggen.312 Er verscheen een nieuwe nota van 

Van Lidth over de gezagsverhoudingen, waarin was uitgewerkt dat overleg over en weer het 

leidende beginsel hoorde te zijn. Zowel bij geallieerden als bevolking moest niet de indruk 

ontstaan dat het burgerlijk gezag reeds bezig was de taak van het MG over te nemen.313 

Volgens Kruls bood de nota geen oplossing. Dat ministers of ambtenaren zich van tijd tot tijd 

voor overleg in Nederland bevonden was goed, maar alleen om zich een beeld te vormen 

van de aan het MG te geven instructies. Zolang de regering niet in Nederland was gevestigd, 

bediende zij zich van het MG. Wat Kruls afwees, was dat hij niet langer verordeningen mocht 

uitvaardigen zonder overleg. Hij zag dat als onwerkbaar. Wanneer de veiligheid een 

verordening vereiste, was er geen tijd voor overleg. De regeling dat Kruls sectiehoofden 

moest opdragen regelmatig overleg met ministers te plegen, beviel hem niet; ministers 

mochten geen rechtstreekse orders geven. 

Ook vond Kruls dat het niet zomaar mogelijk moest zijn voor een minister om 

bevoegdheden die het MG bij Koninklijk Besluit waren toegekend met een nieuw KB geheel 

of gedeeltelijk weer aan zich te trekken. Als een minister meende dat de tijd rijp was voor de 

overdracht van bevoegdheden, dan behoorde hij overleg te plegen. Bovendien waren de 

ministers verplicht na te gaan of dat wel strookte met de belangen van het geallieerde 

commando. Onduidelijk was ook het voorstel alvorens het MG gebruik kon maken van de 

bevoegdheid om wetsbepalingen, algemene maatregelen van bestuur en Koninklijke 

Besluiten tijdelijk buiten toepassing te verklaren Kruls overleg moest plegen met de 

betrokken minister en als er verschil van opvatting aan het licht trad dat aan het oordeel van 

de minister van Oorlog te onderwerpen. Dat duurde te lang en was in strijd met de 

beginselen van militair gezag. Voor Kruls maakte het slot van Van Lidth’s nota ‘alles weer tot 

onzin’. Daar stond namelijk dat indien de in- of uitwendige veiligheid dat vorderde, ook 

nadat bevoegdheden aan ministers waren overgedragen, het MG bevoegd bleef alle 

maatregelen te nemen die waren gegrond op de Bijzondere Staat van Beleg en overige 

besluiten.314 Achteraf vond ook Van Lidth zijn nota niet erg gelukkig geformuleerd.315 
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Posthumus Meyjes vond de nota evenmin bevredigend. Het ‘bindt, beperkt en 

“massregelt”, doch blijft ten enenmale in gebreke aan het Militair Gezag de ruimere armslag 

te geven waarom ook in het bevrijde gebied dringend gevraagd wordt’. De nota bood geen 

basis voor een doelmatige samenwerking en voldeed niet aan de ‘gerechtvaardigde 

verlangens’ voor een duidelijke afbakening van de gezagsverhoudingen. Het beperkte de 

vrijheid van handelen en kon de eerder gerezen moeilijkheden niet vermijden.316 De nota 

stierf een zachte dood door het demissionair worden van de regering. 

9. De radiorede van Burger en het Bureau Binnenlandse Zaken 

De sluimerende crisis binnen het kabinet was mede op scherp gezet door de rede die Burger 

medio januari 1945 voor Radio Herrijzend Nederland hield.317 Over het MG bood de rede 

niet veel meer dan een toelichting op de gezagsverhoudingen. Burger legde nog eens uit dat 

de Nederlander zich net als vroeger tot de burgemeester en de gemeentelijke diensten kon 

richten. Om aan de bijzondere omstandigheden het hoofd te kunnen bieden was er het MG, 

maar dat zou terugtreden zodra het leven een meer normaal aanzien kreeg. Ook wees 

Burger erop dat het geallieerde opperbevel buitengewone bevoegdheden had, maar dat de 

burger daar weinig van zou merken, omdat het MG als schakel fungeerde. De pijn zat waar 

Burger sprak over de zuivering: 

 

Nauwelijks is ook van betekenis de vraag, of goedwillende en goedbedoelende 
Nederlanders van tijd tot tijd niet geslaagd zijn in het vinden van de juiste houding 
tegenover den vijand, en, mede door henzelf betreurde, fouten hebben begaan. Een 
volk bestaat nu eenmaal niet uitsluitend uit helden, noch ook uitsluitend uit 
diplomaten, maar voor het overgroote deel uit gewone menschen met gewone 
zorgen voor het dagelijks bestaan van henzelf en de hunnen.318 
 

Deze uitspraak veroorzaakte flink wat commotie.319 Eerder had Burger al gezegd dat de 

zuivering geen desorganisatie met zich mee zou brengen, omdat het aantal ‘verkeerden’ veel 

geringer was dan waarop Londen zich richtte.320 

De SHAEF-missie rapporteerde dat de rede bij de voormalige illegaliteit tot verbazing 

en teleurstelling had geleid. De bevolking wenste geen toegefelijke houding tegenover 

collaborateurs.321 Radio Oranje-commentator en partijgenoot L. de Jong was het oneens met 

de strekking van de rede. Was Burger in bevrijd gebied te weinig met vertegenwoordigers 

van het verzet in aanraking geweest?322 Burger meende niet over collaborateurs te hebben 
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gesproken, maar over ‘getrouwe vaderlanders, die in de hitte van den strijd, fouten hebben 

begaan’.323 

De rede vormde voor het MG geen steen des aanstoots. Dat was wel de vestiging van 

een Bureau Binnenlandse Zaken in ’s-Hertogenbosch, dat Burger voorstelde als een civiel 

verlengstuk van de Sectie Binnenlands Bestuur van het MG. (Hij noemde het later het begin 

van een civiel gezag.324) Het idee was overigens afkomstig van Linthorst Homan als hoofd 

Sectie Binnenlandse Zaken. Bij hem was het idee geboren om een centraal bureau voor 

bestuursproblemen in te richten als civiel verlengstuk van zijn sectie. Kruls schaarde zich 

achter dat plan, al wilde hij niet de indruk wekken dat de militairen de touwtjes in handen 

namen. Burger nam het initiatief over, maar boog het zodanig om dat dit bureau een 

verlengstuk van zijn ministerie moest gaan vormen.325 Linthorst Homan had uit de pers de 

oprichting ervan moeten vernemen.326 

In een schrijven aan de Commissarissen der Koningin gaf Burger aan dat een centraal 

aanspreekpunt voor het Binnenlands Bestuur bevorderlijk voor de wederopbouw zou zijn. 

Daarom had hij in ‘s-Hertogenbosch een provisorisch departement gevestigd met bureaus 

voor Binnenlands Bestuur, MG, zuivering van ambtenaren, Perswezen en perszuivering, 

Algemene Zaken en Financiën. De leiding berustte bij Linthorst Homan. Het schrijven gaf ook 

aan dat Burger van de voortgang van de zuivering op de hoogte wilde blijven, zodat bepaald 

kon worden wanneer het moment was aangebroken dat het MG zich van inmenging kon 

onthouden.327 Burger zag het Bureau als verbinding tussen bestuur en MG, waarbij Kruls leek 

te worden uitgeschakeld. Onder het kopje MG vermeldde het rondschrijven: 

 

Het beschikt over een aantal mogelijkheden die in de normale bestuursapparatuur 
niet passen, doch in de overgangsperiode naar normale verhoudingen, van groot nut 
kunnen zijn. Dit neemt niet weg, dat het civiele gezag zich steeds moet blijven richten 
op zijn normale bemoeienissen, omdat, naarmate die het beter kan vervullen, de 
noodzaak van de assistentie van het Militaire Gezags-apparaat te eerder overbodig is. 
Naast een goede samenwerking derhalve met de lokale Militaire Gezagsautoriteiten 
op het terrein van buitengewone aard, worden aangelegenheden van normaal 
burgerlijk bestuur, binnen het kader van het civiele apparaat behandeld, zo nodig in 
overleg met het provinciaal Bestuur en/of het Bureau Binnenlandse Zaken. Wat 
kwesties van meer algemene aard betreft, is door de bovenvermelde dubbele taak 
van het Hoofd van Sectie I van de Staf Militair Gezag nauw overleg van het Bureau 
Binnenlandse zaken met het Militair Gezag verzekerd. De civiele autoriteiten kunnen 
zich derhalve ook met vragen van algemene aard, dus zowel het binnenlands bestuur 
als die van Het Militair Gezag raken tot het bureau wenden. Men hebbe een open 
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oog voor de zware taak die nu en in de nabije toekomst op het civiele apparaat zal 
komen te rusten en zorge dit apparaat in tact te hebben; met name dient de 
verzwakking van het ambtelijk apparaat door militarisering, zonder mijn 
toestemming, voorkomen te worden.328 
 

Linthorst Homan had het schrijven ‘enigszins tot zijn verbazing’ gelezen. De 

verantwoordelijkheden van hemzelf en van het MG zouden erdoor in het gedrang komen. 

Hij kon onmogelijk de leiding van het Bureau op zich nemen en achtte het uitgesloten dat 

Kruls zich ermee zou kunnen verenigen. Een regeling waarbij een ‘departement’ in Den 

Bosch zelfstandig zaken ging behandelen was niet acceptabel en dat gold ook de instructie 

om vragen die het MG raakten tot het ‘departement’ te richten.329 

Kruls had inderdaad ‘overwegende bezwaren’. Hij wees erop dat terwijl de regering 

zich boog over een regeling voor de verhouding tussen ministers en het MG, Burger zonder 

overleg iets had ontworpen dat daarop vooruit liep. Bovendien was het in strijd met 

Gerbrandy’s verklaring dat de komst van ministers naar Nederland geen verandering in de 

positie van het MG zou brengen. Kruls protesteerde er met kracht tegen dat Burger reeds 

had beschikt dat het Hoofd van de Sectie en de officieren belast met de uitvoering van het 

Tijdelijk Persbesluit bij het Bureau werden gedetacheerd. Een opdracht vragen die het MG 

raakten aan het Bureau te richten, kon slechts tot verwarring leiden. Kruls achtte het 

fnuikend voor zijn positie. Ook tekende hij protest aan tegen de zinsnede dat het MG te 

zijner tijd verzocht kon worden zich van inmenging met de zuivering te onthouden. Burger 

ging er aan voorbij dat het MG hier zelfstandige bevoegdheden bezat. Kruls achtte het wel 

juist dat de civiele overheid weer zo spoedig mogelijk de zaken ging behandelen, maar niet 

zonder overleg. Er was nog geen einde aan de operationele fase gekomen en Burger hield er 

geen rekening mee dat een belangrijk deel van Nederland nog moest worden bevrijd. 

(Burger verdedigde zich later door te zeggen dat het bureau was bedoeld als schakel tussen 

het MG en het Haagse departement in nog te bevrijden gebied.330) Kruls vroeg Van Lidth een 

krachtig protest te laten horen tegen ‘dit voor het Militair Gezag onaanvaardbare optreden’ 

van zijn ambtgenoot. Het was dat een algemene regeling voor de gezagsverhoudingen in 

voorbereiding was, anders wilde Kruls van de verantwoordelijkheid van de uitoefening van 

het MG worden ontheven, ‘daar ik dit op deze wijze noch tegenover u noch tegenover de 

Geallieerde bevelhebber kan dragen.’331 
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Kruls dreigde met ontslag, Burger vroeg het. Zijn voornaamste motief was dat het 

functioneren van de vertegenwoordigende organen in bevrijd gebied onvoldoende was 

verzekerd en betrok ook het functioneren van het MG hierin. Dat trad niet op als ‘tijdelijk 

hulporgaan tot herstel van normale gezagsverhoudingen’ maar als plaatsvervanger van de 

regering.332 Hiermee waren de poppen opnieuw aan het dansen, maar ditmaal was niet Kruls 

maar Burger de zondebok. Het was de ouverture tot de val van het kabinet. 

10. Kabinetscrisis 

Op het moment dat Eisenhower in een dagorder aangaf dat de vijand een uiterste poging 

deed om in België verloren terrein terug te winnen,333 overwoog Gerbrandy het ontslag van 

zijn kabinet. Hij dacht verder te gaan met een kabinet waarin voor Albarda, Van den Tempel 

en Burger geen plaats meer was, omdat hij met hen moeilijk kon samenwerken. Van den 

Broek was ernstig ziek, er lag een verzoek van Van Lidth voor ontslag en een minder serieus 

verzoek van Albarda. De stemming in Nederland keerde zich tegen Burger en Van Heuven 

Goedhart en het MG ondervond van hen geen medewerking.334 Van Heuven Goedhart wilde 

ontslag, omdat de Koningin hem belette in Nederland ‘nuttig werk’ te doen. Hij had van 

Wilhelmina de boodschap gekregen dat hij niet naar Nederland hoefde te gaan want hij zou 

dadelijk toch minister af zijn. Zij had bezwaar tegen het ‘onjuist’ optreden van haar ministers 

in bevrijd gebied en had daarbij Burger, Van den Tempel en Van Heuven Goedhart op het 

oog.335 

Van Heuven Goedhart zag naast het arrestatievraagstuk de voorbereiding van 

Tribunalen als zijn voornaamste taak en daarvoor was zijn aanwezigheid in bevrijd gebied 

nodig. De trage berechting van landverraders in Frankrijk en België had tot onrust geleid en 

daarom had hij het MG opgedragen voorbereidingen te treffen en voordachten te doen voor 

de benoeming van rechters. Ondanks herhaald aandringen had het vier maanden geduurd 

voordat het MG enkele namen had gesuggereerd. De bevolking en het geallieerde 

commando hadden op voortgang aangedrongen, maar die bleef uit. Juist nu 

voortvarendheid en doortastendheid vereist waren, kon hij zich niet aan zijn taak wijden. 

Zijn aanwezigheid was ‘onafwendbaar noodzakelijk’ en hij voelde zich door het MG 

tegengewerkt.336 Van Lidth vroeg zich af of Van Heuven Goedharts ontslag geen zet in het 

schaakspel was.337 Dat was het inderdaad. Nog geen veertien dagen later kwam hij erop 

terug. Gerbrandy zei nog nooit een minister te hebben gezien die zo handig telkens van 
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mening veranderde.338 Gerbrandy deelde Koningin Wilhelmina mee dat het kabinet 

‘bloedarm’ begon te worden en hij het ontslag ervan wilde aanbieden.339 Het kon niet langer 

wachten, want met moeite was voorkomen dat individuele ministers dat indienden. 

Wilhelmina’s wens voorlopig geen stappen te zetten, maakte Gerbrandy’s positie er niet 

gemakkelijker op, want de ministers legden zich slechts met moeite bij een uitstel neer.340 

Wilhelmina had er zelf bij Van Lidth alop aangedrongen geen ontslag te nemen, omdat dat 

ten opzichte van de bondgenoten ongewenst was. Die zouden denken dat zijn ontslag over 

het MG ging en de regering dat veroordeelde.341 

De val van het kabinet speelde vooral rond Burger. De bezwaren tegen hem bleven 

onveranderd groot: zonder overleg een radiorede over het MG en de zuivering houden met 

de teneur dat men het daarmee niet zo nauw moest nemen. Burger werd niet als appeaser 

gezien, maar die indruk was afgaande op artikelen in de pers wel gewekt. Wat mede een rol 

speelde was de oprichting van het ‘pseudo departement’ zonder overleg met het MG.342 Ook 

Gerbrandy had er weinig begrip voor dat Burger naast het departement en het MG een 

derde organisatie wilde oprichten.343 De rede van Burger ging in tegen het regeringsbeleid 

en stelde een norm voor de zuivering die ‘zwakkelingen en collaborateurs’ steunde. 

Gerbrandy wenste zich daarrvan te distantiëren en de bevolking moest de waarheid horen. 

‘Wanneer wij bezig zijn het Nederlandse volk in bezet gebied op te voeren tot het hoogste 

verzet, kan daarnaast geen disculpatie plaats vinden van schuldigen in bevrijd gebied.‘ 

Gerbrandy wilde geen verzoenende houding. De Koningin deelde die zienswijze. De 

bevolking wenste van de regering geen slappe hand, daarom was de rede 

‘allerbedenkelijkst’. Van Lidth was het ermee eens en vreesde dat de reactie in bezet gebied 

nog ernstiger zou zijn dan in bevrijd gebied.344 Gerbrandy vond de rede onaanvaardbaar, de 

regering moest zich ervan distantiëren en dat kon alleen door het aftreden van Burger.345 

Burger zag de affaire niet langer als een zaak tussen hem en Gerbrandy maar gericht 

tegen de sociaal-democratische bewindslieden. Reacties uit bevrijd gebied zouden wel tonen 

hoe op de stap van Gerbrandy zou worden gereageerd.346 Daarin vergiste Burger zich. 

Bevrijd Nederland zag hem als ‘een schip voorbijgaand in donkeren nacht’. Zijn benoeming 

was een verrassing geweest en niemand kende hem. Zijn intenties mochten dan goed zijn, 

hij werd niet als een groot organisator gezien en was niet opgewassen tegen zijn taak.347 

Burger meende over het MG niets anders te hebben gezegd dan wat anderen al 

hadden betoogd en dat was nuttig geweest. Sommige luisteraars hadden eerder niet 
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begrepen dat het MG onder de regering stond. Wat de zuivering betrof, had hij proberen 

duidelijk te maken dat een aantal zaken scheef zat. ’Volledigheidshalve’ wees hij erop dat hij 

al ontslag had gevraagd omdat het functioneren van de democratie onvoldoende was 

verzekerd en het MG als plaatsvervanger van de regering optrad.348 

Gerbrandy ontkende dat de reactie van de oud-illegale werkers op de rede van 

Burger een rol had gespeeld. Hij reageerde hiermee op de geruchten die de ronde deden dat 

de GOIWN of het MG er de hand in hadden gehad. Reacties waren in Londen pas bekend 

geworden toen al tot het ontslag was besloten. Burger vond deze voorstelling van zaken in 

strijd met de feiten.349 Kruls sprak zijn blijdschap uit over het aftreden van Burger. Hij was 

ervan overtuigd dat voor het MG nu betere tijden zouden aanbreken.350 

De sociaal-democratische bewindslieden besloten niet meer aan een nieuw kabinet 

Gerbrandy deel te nemen. Bij de zoektocht naar kandidaat-ministers deden de namen De 

van der Schueren en Kruls nog even de ronde als minister van Oorlog. De naam Kruls was 

ook door Van Kleffens genoemd. Van Heuven Goedhart had zelfs de mogelijkheid van een 

kabinet Kruls genoemd. Hij realiseerde zich dat dat uit zijn mond misschien vreemd klonk, 

maar Kruls was gezien en had toegang tot de Koningin.351 De van der Schueren stelde de 

onvervulbare voorwaarde dat prins Bernhard onder zijn ministerschap geen bevelsfunctie 

mocht uitoefenen.352 

11. Een nieuw kabinet brengt nieuwe verhoudingen 

Het derde kabinet-Gerbrandy, dat op 23 februari 1945 aantrad, omvatte enkele nieuwe 

leden afkomstig uit het bevrijde Zuiden en van katholieke huize: dr. L.J.M. Beel op 

Binnenlandse Zaken, dr. G.W.M. Huysmans op Financiën, J.H. Gispen op Handel, Nijverheid 

en Landbouw en na 4 april 1945 dr. J.E. de Quay op Oorlog. Ir. F.C.M. Wijffels bezette Sociale 

Zaken en tot 4 april Waterstaat, waarna de partijloze ir. Th.P. Tromp dit departement 

overnam. De kabinetswisseling liet de bevolking koud. Net zoals er weinig reactie was op het 

ontslag van het oude kabinet, toonde de publieke opinie weinig belangstelling voor het 

nieuwe. De bevolking zag dit als een overgangskabinet en schonk het niet veel vertrouwen, 

zolang niet duidelijk was welk beleid het zou voeren. De nieuwe ministers werden als een 

welkome aanvulling gezien, mede omdat vier van hen katholiek waren en dat deed het in 

het Zuiden goed, al wekte het verwondering dat sociaaldemocraten er niet langer deel van 

uitmaakten.353 
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Met het nieuwe kabinet trad voor het MG een nieuw tijdperk aan. De nota’s over 

gezagsverhoudingen bleven in de kast en verdere conflicten tussen ministers en het MG 

bleven uit. Er ontstond een goede samenwerking, die naar het oordeel van de Parlementaire 

Enquêtecommissie het gevolg was van het feit dat Kruls meer dan voorheen bereid was de 

aanwijzingen van individuele ministers te aanvaarden.354 Bepalender was echter dat de oude 

tegenstanders van het MG niet in het nieuwe kabinet terugkeerden en enkele nieuwkomers 

eerder voor het MG werkzaam waren geweest. 

Gerbrandy zei geen enkele moeilijkheid meer met het MG te hebben ondervonden. 

Gezien die ervaring begreep hij dat zijn vroegere collega’s die moeilijkheden hadden 

gecreëerd. Met enige goede wil hadden de problemen rond het MG tot een oplossing 

kunnen worden gebracht; ook van een minister werd een zekere zelfbeperking gevraagd. In 

het Zuiden was het één grote puinhoop en geen civiele bestuurder kon iets doen zonder het 

MG. Er waren echter ministers geweest die vonden dat zij de taak van hun departement 

konden uitoefenen en het MG niet nodig hadden.355 

Beel kon zich niet herinneren conflicten met het MG te hebben meegemaakt. De 

samenwerking was uitstekend en er werd niets zonder zijn voorkennis gedaan. Waar Kruls 

zijns inziens gelijk in had gehad was dat de ministers naar Brussel hadden moeten komen. 

Van Boeyen en Van Angeren, die later voor Gerbrandy als minister van Justitie a.i. het 

feitelijke werk deed, kwamen wel naar Brussel. Van Angeren kreeg van Kruls alles gedaan 

wat hij wilde, maar het MG zag toen andere ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en 

dat was niet zonder betekenis. Ook Bolkestein als minister van Onderwijs had niet de minste 

tegenwerking van het MG ondervonden en besprak alle zaken met het hoofd van de Sectie 

Onderwijs. Hij had daar nooit moeite mee gehad, maar dat lag voor Van Heuven Goedhart, 

Burger en Van den Tempel anders. De Booy vond kritiek gemakkelijk, men had de opzet van 

het MG toch niet meer kunnen veranderen of het afschaffen. Zelf had hij niet ‘de minste 

moeilijkheid’ met het MG gehad, omdat het zich nooit met zijn aangelegenheden had 

bemoeid.356 

Nieuwkomers als De Quay en Wijffels zeiden evenmin problemen met Kruls of het 

MG te hebben gehad. Wijffels had met het MG en met Kruls bepaald plezierig en efficiënt 

kunnen samenwerken. Hij had zich veel bij de Staf MG opgehouden en daar besproken hoe 

het beoogde doel het beste te bereiken. De Quay die eerst als voorzitter van het College van 

Algemene Commissarissen voor Landbouw, Handel en Nijverheid ondergeschikt aan het MG 
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was en later als minister van Oorlog ervoor verantwoordelijk, meende dat als een minister 

vanuit Londen naar het frontgebied kwam, waar men met geallieerde militairen en 

gevechten had te maken en dan wilde ingrijpen, conflictstof voor het oprapen lag. De Quay 

meende dat zijn voorgangers hadden moeten streven naar decentralisatie en contact met de 

secties van het MG en daaraan had het in de kritieke maanden in 1944 ontbroken. De Quay 

bepaalde als minister dat de departementen buiten hem om contact met de Staf konden 

onderhouden.357 

Nadat in juni 1945 de regering weer in en Haag was gevestigd en het kabinet 

Schermerhorn-Drees aantrad, bleven de verhoudingen goed. Kruls woonde veelal de 

vergaderingen van de ministerraad bij en coördinatie kwam zo op min of meer natuurlijke 

wijze tot stand. Minister-president W. Schermerhorn en minister van Justitie H.A.M.T. 

Kolfschoten keken met heel andere blik terug. Zij waren niet betrokken geweest bij de 

perikelen rond de kwartiermakers en de kabinetten Gerbrandy en stelden vast dat er van 

een geregeld bestuur in het Zuiden geen sprake was geweest en toonden begrip voor het 

standpunt van Kruls dat daar in de winter van 1944–1945 voor een regering geen plaats 

was.358 

12. Conclusie 

De druk van de naderende bevrijding had geen bindend maar een splijtend effect op de 

verhouding regering – MG en de onvrede die er al tijdens de opbouwfase over het MG had 

bestaan, droeg niet bij aan een beter begrip in de uitvoeringsfase. De ministers die zich 

eerder tegenstander van een militair gezag hadden betoond, bleven dat waardoor de 

spanningen voortduurden. Juist dit gezelschap van sociaaldemocratische ministers vond 

Kruls als kwartiermakers in pas bevrijd gebied op zijn weg. Zij toonden geen begrip voor het 

feit dat Nederland als operatiegebied hen weinig speelruimte bood. Voor de verhoudingen 

was het ongunstig dat de ministers de gang naar Brussel afwezen die SHEAF hen in oktober 

1944 bood. Daarmee lieten zij de kans lopen in een vroeg stadium contact met het MG (en 

21st Army Group) te leggen en hun invloed te doen gelden. De ministers zagen het echter als 

schadelijk voor hun prestige om zich in Brussel te vestigen en vreesden dat dit de gang naar 

Nederland zou vertragen. Van Heuven Goedhart vond het zelfs verwerpelijk naar Brussel te 

gaan. Hij wilde vanuit Nederland de met zijn departement corresponderende Sectie van het 

MG dirigeren.359 
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De ministers hadden als eersten willen terugkeren om de touwtjes weer in handen te 

nemen, maar die weg was afgesneden nadat dezelfde ministers met de Bijzondere Staat van 

Beleg en de komst van het MG hadden ingestemd. Het MG waren ruime bevoegdheden 

toegekend, maar dat bleek pas echt toen de bevrijding begon en dat gaf naar beide zijden 

aanleiding tot moeilijkheden. Het gaf ministers het gevoel buiten spel te staan en hun 

onvrede daarover projecteerde zich op Kruls en zijn apparaat. Toen het MG werd ingesteld 

had niemand voorzien dat dit zolang zou moeten functioneren en zijn rol zo groot zou 

worden. Gedacht was aan dagen of hoogstens enkele weken en bevrijding van Nederland in 

zijn geheel. Doordat het regeringscentrum Den Haag acht maanden lang onbereikbaar bleef, 

werd het karakter van het MG noodgedwongen anders dan voorzien. 

SHAEF en 21st Army Group waren de ministers liever kwijt dan rijk. Na de ervaringen 

in Frankrijk waar het tumultueuze politieke leven dadelijk weer was begonnen en in België 

waar een kabinet er zodanig moeite mee had het openbare leven te beheersen dat de 

geallieerden op het punt stonden in te grijpen, bestond weinig animo nog een regering naar 

bevrijd gebied te halen, die te midden van de gevechten alleen maar tot last kon zijn. De 

ministers konden zonder ambtelijk apparaat ook weinig uitrichten, waardoor zij meer dan 

gedacht op het MG moesten steunen. Opmerkelijk was dat Gerbrandy in dit verband de 

komst van de ministers probeerde voor te stellen als in het belang van het MG, omdat het 

Kruls vele reizen naar Londen zou besparen. 

Toen de geallieerden na Churchills interventie instemden met de komst van enkele 

ministers lieten zij de kans lopen om zich in Brussel door het MG of de SHAEF-missie te laten 

voorlichten. Kruls was ongelukkigerwijs door alles wat er al was voorgevallen weinig bereid 

bij de aankomst van de kwartiermakers acte de présence te geven. Dat had hij moeten doen, 

al was het maar om aan te geven dat zijn positie een ondergeschikte was. De ministers 

verdachten Kruls ervan na zijn bezwaren tegen hun komst de regie in bevrijd gebied te willen 

voeren. Dat was ook zo en in dat opzicht redeneerde Kruls weinig anders de geallieerde 

militairen. 

Het doel van de kwartiermakers was om zich op de hoogte te stellen van de toestand 

in bevrijd gebied. De drang om toch aan het regeren te slaan was groot, wat tot aanvaringen 

met Kruls leidde. Hun activiteiten hadden niet een zodanige invloed op het beleid dat men 

sporen ervan terug kan vinden. Wel brachten de kwartiermakers door hun ‘relatieve 
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machteloosheid’ schade toe aan de naam van het kabinet en hun eigen naam.360 Dat waren 

juist de punten waarvoor Kruls had gewaarschuwd en die hem kwalijk waren genomen. 

Ook de verhoudingen tussen de ministers raakten steeds meer verzuurd. Er werd 

driftig met de portefeuilles gerammeld. Verzoeken tot ontslag werden niet doorgezet, 

ingetrokken, of om tactische redenen gedaan. De rijzende sterren van Burger en Van Heuven 

Goedhart verbleekten; tussen Gerbrandy en Burger boterde het niet meer, maar ook 

onderling tussen Burger en Van Heuven Goedhart waren wrijvingen. De verhouding tussen 

Van Lidth en Van Heuven Goedhart belandden op een dieptepunt. Van Heuven Goedhart 

verweet Van Lidth als verantwoordelijke voor het MG onvermogen om Kruls en zijn MG in de 

greep te houden. Daarbij werd er te gemakkelijk aan voorbij gegaan dat het Besluit op de 

Bijzondere Staat van Beleg en de instructie aan de Chef-Staf van het MG het product van 

regeringsbeleid was. Kruls kon moeilijk verantwoordelijk worden gehouden voor 

tekortkomingen daarin en voor het feit dat ministers voor hun beleidsterrein geen 

aanwijzingsbevoegdheid hadden en niet was voorzien in de toekenning van budgetten. 

De Parlementaire Enquêtecommissie regeringsbeleid constateerde een ‘lange en 

verbitterde worsteling’ tussen regering en MG waarbij Kruls aan de winnende hand bleef. 

Hoewel de PEC niet blind was voor de oorzaken ervan, tendeert zij ernaar de schuld eerder 

bij Kruls dan de regering te leggen. Over de wijze waarop de individuele ministers acteerden 

bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van het militair gezag wordt nauwelijks 

ingegaan, zij lijken te worden gespaard. Zo wordt over de kwartiermakers gezegd: ‘Was het 

wonder, dat deze Ministers, ziende hoeveel er te doen was en ziende hoeveel er verkeerd 

ging . . . de behoefte gevoelden om, waar mogelijk, regelend en coördinerend op te treden? 

Dit werd hun echter èn door de omstandigheden èn door de geringe medewerking van de 

zijde van het Militair Gezag vrijwel onmogelijk gemaakt.’ Tegelijkertijd constateert de PEC 

dat de spanningen binnen het kabinet zo groot waren en de daadkracht zo gering dat Kruls 

gemakkelijk spel had. 

De scheiding van locaties van regering, kwartiermakers en MG was een factor die 

betere samenwerking in de weg stond. Het oordeel van de PEC dat het mogelijk moest zijn 

geweest om voor het MG in Nederland onderdak te vinden, is te gemakkelijk. Wel 

constateert ook de PEC dat van de zijde van de ministers geen pogingen zijn gedaan om in 

Brussel overleg te voeren en dat zij zich daarmee de mogelijkheid ontnamen langs indirecte 

weg sturend op te treden. De moeilijkheden met enkele ministers hadden mede hun oorzaak 
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in de geringe bereidheid om met Kruls in contact te treden en wat Kruls betrof ‘een dirigeren 

van de secties van het Militair Gezag door de Ministers te aanvaarden’. Als de 

kwartiermakers niet bereid waren naar Brussel te gaan voor overleg, hadden zij naar Londen 

terug moeten gaan om een regeling uit te lokken om het MG aanwijzingen te kunnen geven. 

Van de minister van Oorlog kon, gezien de vele beleidsterreinen waarop het MG zich begaf, 

moeilijk worden verwacht dat hij als intermediair tussen regering en MG kon optreden. Van 

Lidth ondernam daartoe geen krachtige pogingen en de PEC verwijt hem de overige 

kabinetsleden bij moeilijkheden met Kruls onvoldoende te hebben gesteund. Dat verbaast 

niet gezien de moeite die Van Lidth met Van Heuven Goedhart had. Hij kon zich bovendien 

goed met de gang van zaken verenigen.361 

Kruls had de vrees uitgesproken dat de ministers bij gebrek aan personeel zich buiten 

hem om zich van dat van het MG zouden willen bedienen. De vraag wie de zeggenschap over 

de Stafsecties had, had eerder al de nodige stof doen opwaaien en de PEC gaat eraan voorbij 

dat dit geschilpunt ten gunste van Kruls was beslist. De PEC brengt echter begrip op voor de 

poging van Burger om in ’s-Hertogenbosch een eigen bureau op te zetten, omdat 

functionarissen van het MG niet ter beschikking van de ministers stonden. Over de wijze 

waarop Burger dat deed, velt de PEC geen oordeel. Dat het ook anders kon bewees minister 

Van den Broek. Hij sprak af niet tot oprichting van een departement van Economische Zaken 

in Nederland over te gaan. Hij liet twee ambtenaren achter om verbinding met zijn 

ministerie te onderhouden en als hij wensen had of richtlijnen wilde geven, zou hij dat via 

Kruls kenbaar maken.362 

Kruls trof naar het oordeel van de PEC in de gezagscrisis met de leden van het 

kabinet-Gerbrandy grote schuld; uit zijn houding bleek een mentaliteit die ten sterkste 

moest worden afgekeurd. Het was begrijpelijk dat de brief met de bezwaren van Kruls tegen 

de komst van de kwartiermakers was gekwalificeerd als ‘insubordinatie’.363 In 

krijgstuchtlelijke zin was er echter geen sprake van insubordinatie en Kruls vatte zijn brief 

niet zo op. De PEC lijkt ook de openlijke of bedekte toespelingen van Kruls om ontslag 

nemen te interpreteren als een vorm van insubordinatie en constateert dat de regering 

daarvoor steeds is gezwicht. De PEC ziet daarin een van de belangrijkste oorzaken van de 

groeiende moeilijkheden. Kruls hoorde geen portefeuillekwesties te stellen, hij was militair 

en militairen behoorden te gehoorzamen.364 
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Er was geen sprake van dat Kruls niet zou accepteren dat de regering boven hem 

stond en dat hij om die reden een verklaring van loyaliteit zou moeten afleggen. Hij zag dat 

als overbodig omdat zijn officierseed daarin voorzag. Dit speelde nadat de ministerraad het 

standpunt innam dat ontslag noodzakelijk was, ténzij de zekerheid zou worden verkregen 

dat Kruls de regering loyaal zou dienen. Ook Gerbrandy verwierp de gedachte dat bij Kruls 

opzet zou hebben bestaan en dat hij zich niet loyaal had willen opstellen.365 

Sommige ministers meenden dat Kruls onder invloed van zijn staf handelde, maar 

voor die gedachte is weinig grond. Kruls was mans genoeg om zijn worsteling met de 

ministers alleen af te kunnen. Wel zal hij zich gesterkt hebben gevoeld door het feit dat 

Posthumus Meyjes en andere leden van de Staf weinig anders over de zaken dachten dan hij 

en bereid waren om met Kruls het veld te ruimen. Kruls hield nauwgezet de belangen van 

zijn organisatie in het oog, die waren voor hem leidend en zijn souschefs stonden daarbij 

achter hem. Sectiehoofd Linthorst Homan meende dat met meer overleg en begrip veel van 

de spanningen hadden kunnen worden voorkomen. De Staf voelde dat de regering het MG 

maar node zag. Was er van de kant van de ministers wat meer neiging tot openhartig 

overleg getoond, dan had van wrijving geen sprake hoeven te zijn. 

Van den Tempel meende dat het MG zijn eigen weg ging en ernaar streefde steeds 

meer zaken in handen te krijgen met ter zijde stelling van burgerlijke instanties. Hij erkende 

dat het MG veel werk verzette, maar bleef erbij dat dit minstens zo goed door anderen 

onder leiding van de ministers kon worden gedaan en bleef daarmee het bestaan van het 

MG als functie van het geallieerde militair gezag ontkennen. Burger echter achtte het 

nauwelijks denkbaar dat een niet-gemilitariseerd apparaat iets had kunnen doen en erkende 

dat Van den Tempel zeer wantrouwend tegenover het MG stond en steeds grote reserves 

had gehouden. Zelf achtte hij het MG ‘nuttig’, maar de uitwerking ervan was minder gelukkig 

geweest omdat het MG zich in zijn taken niet had weten te beperken.366 

Kruls stelde zich op het standpunt de Londense departementen niet geschikt waren 

om uitvoerend werk te doen. Hij werd daarin gesteund door de SHAEF-missie. De ministers 

moesten met een ontoereikende outillage werken en Kruls verwachtte daar chaos van. Zijns 

inziens had het MG als voorpost van de regering moeten worden beschouwd, maar dat 

wilden de ministers niet. Van den Tempel was daar een voorbeeld van: zonder Kruls te 

informeren personeel naar bevrijd gebied zenden met de opdracht bureaus in te richten en 

niet de moeite nemen zich op de hoogte te stellen van wat Kruls zich voornam te doen. Ook 
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Burger had zich niet van het MG willen bedienen en getracht een eigen apparaat op te 

zetten. Met Albarda liep het al weinig anders. Kruls zou er geen bezwaar tegen hebben 

gehad dat de ministers van zijn dienst gebruik hadden gemaakt, maar hij had bezwaar tegen 

de oprichting van eigen organisaties. Met deze uitspraak was Kruls niet erg consequent, 

want in november 1944 waarschuwde hij er juist voor dat ministers zich niet van zijn toch al 

kleine staf zouden kunnen bedienen. Kruls gaf achteraf toe dat hij de zaak teveel van de 

technische kant had bekeken en te weinig oog had voor de problemen van de regering.367 

Kruls had schuld aan de moeilijke verhoudingen, maar de PEC meende dat de 

regering nog grotere schuld trof, want zij had niet in duidelijke bewoordingen kenbaar 

gemaakt hoe de verhoudingen lagen. De PEC meende dat de afdoening van de kwestie van 

de brief van Kruls weinig effectief was. Hier echode de PEC de opvattingen van Burger en 

Van Heuven Goedhart. Wel constateert de PEC dat nadat voor de eerste keer Gerbrandy een 

duidelijke en ernstige aanwijzing tot Kruls richtte, hij daarna niet meer met ontslag dreigde, 

daarmee aangevend dat een straffe hand effect sorteerde. Deze conclusie moet worden 

afgewezen. Toen die brief Kruls bereikte, verdwenen Burger, Van Heuven Goedhart, Van den 

Tempel en Albarda van het toneel. Dat was een voornamer reden om ontslag niet langer als 

wapen te hoeven te hanteren. 

De PEC kon niet aanvaarden dat Kruls onvervangbaar was en vond het onaannemelijk 

dat in bevrijd Nederland of daarbuiten niet iemand te vinden zou zijn geweest die met de 

leiding belast had kunnen worden. Ook hier werd de lijn van Burger gevolgd. Een eventueel 

ontslag van Kruls was echter een heet hangijzer. Gerbrandy durfde dat niet aan. Zonder Kruls 

had de zaak in het honderd kunnen lopen en daarom wilde hij niet verder gaan dan een 

schrobbering, mede omdat hij geloofde dat de kloof geringer was dan het kabinet meende. 

Voor Gerbrandy was niet de verhouding van Kruls tot de regering het probleem, maar de 

opzet van het MG.368 

Ook Van Lidth wilde Kruls’ ontslag niet doorzetten. Hij was goed van alle zaken op de 

hoogte, geschikt voor de functie, verrichtte voortreffelijk werk, stond op goede voet met de 

geallieerde militairen die hem waardeerden en wist door persoonlijk ingrijpen het nodige 

voor elkaar te krijgen. Kruls had zich verontschuldigd voor zijn door emoties geleide brief en 

een vervanger was niet voorhanden. De ministers hadden hun eigen problemen gecreëerd 

door niet steeds met het MG overleg te plegen. Door de ontredderde toestand in bevrijd 

gebied raakte men overspannen en persoonlijke elementen gingen een rol spelen. Van 



298 

 

Heuven Goedhart echter zag het als een grote fout dat men niet de flinkheid had om Kruls 

en zijn staf aan het geven hoe de regering de zaken wenste. Hij verweet Gerbrandy teveel 

kool en geit te hebben gespaard. Ook Burger vond Kruls niet onvervangbaar. Elke goede 

organisator, ongeacht of hij militair of burger was, had volgens hem zijn werk kunnen doen. 

Die gedachte kreeg geen bijval. Er was niemand die hem kon vervangen en in luttele weken 

voor deze speciale taak kon worden klaargestoomd. Kruls kon zich veel veroorloven omdat 

men hem nodig had. Hij wist wat hij wilde en onder de ministers bestond veel onenigheid.369 

Kruls stond inderdaad sterk en wist dat. Uiteindelijk waren de ministers vervangbaar en niet 

hij. 
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9. Tussenbalans: het functioneren van het MG in het Zuiden 

1. De eerste indrukken 

Het leidt geen twijfel dat in de beginfase van de uitoefening van het militaire gezag de Civil 

Affairs-detachementen de touwtjes in handen hadden. In vergelijking tot het MG beschikte 

Civil Affairs over een omvangrijker organisatie, betere communicatiemogelijkheden en 

ervaring. Ten aanzien van het plaatselijk bestuur was hun gedragslijn alles zoveel mogelijk bij 

het oude te laten en zich zo min mogelijk met verandering te bemoeien. Die taak kwam in 

eerste instantie neer op de schouders van de liaisonofficieren van het MG die bij de 

gevechtseenheden en waren ingedeeld meestal eerder arriveerden dan de MCn. Bij 

aankomst zag de MC zich doorgaans voor voldongen feiten gesteld. De OD had zich taken 

van het MG toegeëigend en voor het MG was het dan een bijzondere zorg om greep te 

krijgen op de activiteiten van de ondergrondse organisaties. Die hadden de neiging nogal 

radicaal op te treden en tussen illegale groeperingen bestond rivaliteit. De MCn waren daar 

slecht op voorbereid, ook omdat in Londen weinig kennis over de ondergrondse bewegingen 

had bestaan. 

De MC was de spin in het web en duizend-en-een zaken vroegen zijn aandacht. Door 

de gebrekkige verbindingen was hij op zichzelf en zijn minieme staf teruggeworpen. De Staf 

MG kon niet de adviserende rol uitoefenen die was voorzien en dat bracht met zich mee dat 

de MCn soms voor problemen kwamen te staan waarvoor alleen de Stafsecties voldoende 

deskundig waren. Getracht was die bezwaren enigszins te ondervangen door de MCn 

instructies mee te geven, maar dat was niet voldoende. De in Londen voorbereide 

regelingen waren niet steeds op de bijzondere situatie toegesneden en waren bij de 

ambtsdragers in bevrijd gebied niet bekend.1 Op hulp van de Civil Affairs-detachementen 

hoefde bij juridische problemen niet te worden gerekend. Wel waren de detachementen 

actief bij het verzamelen van gegevens over het functioneren van de politie, de 

voedselvoorziening en voedsel- en kolenvoorraden. Officieren van de SHAEF-missie hielden 

zich daarnaast bezig met het verzamelen van gegevens over de infrastructuur, de 

elektriciteitsvoorziening, de gezondheidstoestand, vluchtelingen, brandweer en 

luchtbescherming. Het MG kon in hoge mate van deze bevindingen profiteren. 

Kruls rapporteerde na zijn eerste bezoek aan bevrijd gebied aan minister van Oorlog 

Van Lidth dat het MG ‘voortreffelijk’ werkte.2 Het deed wonderen en daarmee was zijn 
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bestaansreden meer dan bewezen, aldus ook hoofd Sectie Binnenlandse Zaken Linthorst 

Homan. Zowel van geallieerde zijde als door de burgerlijke overheid werd, zolang diensten 

overbelast waren of niet doortastend optraden, voortdurend naar het MG gevraagd. De 

waardering van de burgerij was groot en er bestond geen afkeer van het ontvangen van 

militaire hulp, zodat vrees daarover in Londen ongegrond was. De assistentie van de 

geallieerden was goed, hoewel er ‘red tape’ was en bemoeizucht van niet altijd even 

deskundigen. Nergens bespeurde Linthorst Homan een tendens om gemeenteraden weer 

bijeen te roepen. Er gaapte zijns inziens een veel grotere kloof tussen Londen en bevrijd 

gebied dan gedacht. De bezetting was zeer ingrijpend geweest en de regering zou er beter 

aan doen meer rekening te houden met wrijving tussen ouderen en jongeren; daar wrong de 

schoen meer dan op politiek gebied. De ontstemming die waarneembaar was over 

terugkerende bestuursambtenaren kon regering en MG nog voor moeilijke vragen stellen. 

De tallozen die hadden gehoopt op fris bloed waren teleurgesteld. Het MG probeerde veel 

van de onvrede te sussen, maar had niet onderkend zoveel besprekingen te moeten voeren, 

te controleren en instructies te geven. Er was steeds van premisse uitgegaan dat dit 

nauwelijks een zorg van het MG zou zijn.3 

Het uitblijven van de bevrijding van provinciehoofdsteden en het regeringscentrum 

Den Haag verzwaarde de inspanningen van het MG. De organisatie was niet bedoeld zelf 

bestuursverantwoordelijkheden op zich te nemen. Gepland was via het centrale bestuur in 

Den Haag te werken, maar het zag er niet naar uit dat heel Nederland binnen een tijdsbestek 

van maanden zou zijn bevrijd en daarom moesten oplossingen worden gevonden in de vorm 

van een vervangend civiel centraal en provinciaal gezag. Begin oktober 1944 was nog slechts 

één provinciehoofdstad bevrijd waaraan het MG verantwoordelijkheden kon delegeren. Pas 

de bevrijding van ’s-Hertogenbosch en Tilburg, waar provinciale organen waren gevestigd, 

bood de gelegenheid om onder controle van het MG organisaties op te zetten met een 

coördinerende rol, voor zover dat zonder hulp van de Haagse instellingen en met het 

weinige personeel en gebrek aan verbindingen mogelijk was.4 

De legers klaagden dat het civiele bestuur niet genoeg deed en onvoldoende wist te 

improviseren. De Chief Civil Affairs Officer van 2nd Army, Brigadier Lewis, vond het 

Nederlandse bestuur ‘slow and unwilling to accept responsibility’. ‘It is not a military duty 

nor is it practicable for an Army organization to run the Civil Administration. Our duty is to 

provide such help as is possible and to encourage the civil authorities to put their house in 
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order. This duty is secondary to assisting the military operations.’5 Ook nadat in december 

1944 het front was gestabiliseerd demonsteerden in Canadese ogen de nieuwe bestuurders 

‘that they were still unable to stand on their own feet and in the supervision and control of 

their efforts much remains to be done’. Door de nog geringe omvang van het MG, bleef 

daardoor bij de supervisie nog geruime tijd een belangrijke rol voor de Civil Affairs-staven 

weggelegd.6 

Ook de SHAEF-missie was niet tevreden over de samenwerking tussen militaire en 

civiele organisaties en Brigadier Cazenove stelde voor naar Brits voorbeeld gezamenlijke 

comités te vormen, waarin vertegenwoordigers van de politie, voedsel- en 

gezondheidsautoriteiten zaken deden met de militairen. Er zou dan veel vergaderd moeten 

worden, maar Cazenove zag het als een goed middel om stoom af te blazen en ervoor 

zorgen dat MCn in nauw contact met de bevolking stonden. Het MG ging wat halfslachtig 

met dit idee aan de slag en liet het aan de MCn over om zo’n contactorgaan in te stellen.7 

De Civil Affairs Division van SHAEF meldde dat de ondergrondse en met name de OD 

door de aanwezigheid van vele voormalige officieren, beter was georganiseerd dan 

verwacht. Orde en rust werden behoorlijk gehandhaafd en er waren geen gevallen geweest 

van ‘mob violence’, anders dan ‘a minor degree of rough handling’ en kaalgeschoren 

vrouwen, maar minder dan in Frankrijk en België. Toch was de Civil Affairs Division niet 

zonder zorgen over het grote aantal arrestaties en het had bedenkingen bij de Nederlandse 

aarzelingen om vaart te maken met de berechting. Het MG had stappen gezet arrestaties in 

betere banen te leiden, maar de MG-officieren ‘were a little coolly received at some places 

as being associated with “planning in Londen”’. Problemen met de BS, die alleen orders van 

prins Bernhard hadden willen aanvaarden, ontgingen SHAEF evenmin. De MCn in Nijmegen 

en Eindhoven, Blaauw en Verhoeff, konden de situatie goed aan en de gunstige 

omstandigheden in Maastricht werden geheel op het conto van Schurmann geschreven die 

als zeer kundig werd gezien. Ook Ridder de van der Schueren als PMC Noord-Brabant gold 

als zeer capabel.8 

Met de openbare orde zag SHAEF weinig problemen. Tactvol optreden, waarbij met 

name luitenant-kolonel Snijders, hoofd Sectie Juridische Zaken werd genoemd, had sterk 

bijgedragen aan de verbetering van de verhoudingen tussen MG en BS. Over het lokale 

bestuur liet ook de Civil Affairs Division zich weinig vleiend uit. Bestuurders ‘are inclined to 

inertness and require prodding, even on matters of routine’. SHEAF maakte zich zorgen dat, 
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naar mate het bevrijde gebied werd uitgebreid, de situatie met de vele gearresteerden uit de 

hand zou lopen. Het MG was zich daar volgens SHAEF van bewust.9 

Uitzonderlijk waren de klachten over het langzame herstel van het bestuur na de 

overgang van bezetter op bevrijder niet. Het betekende een enorme omschakeling en in ‘the 

fog of war’ ging het nodige mis.10 Het ontbrak nieuw benoemde of herstelde gemeentelijke 

of provinciale bestuurders aan richtlijnen. De algemene klacht was dat de Londense 

Terugkeerbesluiten niet op ruime schaal konden worden verspreid. Aan de andere kant was 

de MC voorgehouden dat het psychologisch niet gewenst was de bevolking te overstelpen 

met formele voorschriften.11 Het MG moest richting geven, maar Staf en MCn werden in hun 

functioneren gehinderd door onvoldoende en onervaren personeel. Honderden kleine 

gemeenten vroegen allemaal afzonderlijk aandacht. Ook het feit dat de Staf over Londen, 

Brussel en Eindhoven was verspreid, droeg niet bij aan een goed functioneren.12 De SHAEF-

missie drong er bij herhaling op aan in Eindhoven een Senior Officer te plaatsen die de 

activiteiten in bevrijd gebied kon overzien, anders vrees de missie dat ‘co-operation will fade 

away and instead of being one in determination to win the war quickly, we shall be working, 

in some ways, in opposition. This would be a thousand pities from all points of view.13 Kruls 

vreesde echter dat een officier in Eindhoven met beslissingsbevoegdheid tot opsplitsing van 

zijn staf en tegenstrijdige beslissingen zou leiden. 

De rollen van zowel de SHAEF-missie als van het MG waren in de aanvangsfase nog 

niet uitgekristalliseerd. Niettemin opereerde het MG te velde overal zoals Kruls zich had 

voorgesteld. De taak was moeilijk en soms ondankbaar en vroeg dag en nacht de volle 

aandacht. Als een MC in zijn gebied aankwam, stond hij voor vele en lastige problemen. Vele 

organisaties hadden zich voorbereid om in de overgangsperiode mee te werken aan de 

handhaving van orde en rust en om diensten te verlenen en als zij niet werden ingeschakeld, 

dreigde ontevredenheid. Kruls wilde goede krachten uit de OD in het MG opnemen, maar 

dat mocht niet inhouden dat staven uit leden van die organisaties gingen bestaan. Een OD-

imago moest tot elke prijs worden voorkomen.14 

Het stond voor Kruls vast dat chaotische toestanden zouden zijn ontstaan als het MG 

niet had bestaan. De OD verrichtte ‘mooi werk’ ter handhaving van de orde en herstel van 

het normale leven. (Dat was een optimistische eerste indruk daterend uit oktober 1944 en 

stemde niet overeen met die van de MCn.) De samenwerking met civiele instanties was 

‘overal buitengewoon goed’ en de verhouding met de geallieerden liet niets te wensen over. 
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Er werden fouten gemaakt, maar over het geheel was Kruls niet ontevreden. Wat hem 

vooral in het oog sprong, was de veel slechtere economische toestand in Nederland in 

vergelijking tot België. Daar kende men geen prijs- en loonstop. Ook was hem opgevallen dat 

de bevolking in bevrijd gebied tamelijk ongeïnteresseerd stond tegenover nog te bevrijden 

gebied.15 

Kruls wilde niet klagen over een gebrek aan medewerking, maar niet iedereen 

begreep in welke moeilijke omstandigheden het MG moest opereren. Hij wilde dat nog eens 

nadrukkelijk over het voetlicht brengen, zodat de SHAEF-missie en de Civil Affairs-

detachementen een beeld kregen van de positie van het MG. Voldoende voertuigen 

ontbraken en het deed pijn om negatieve opmerkingen te moeten vernemen als officieren 

zich zonder voertuig en volledige uitrusting bij geallieerde eenheden meldden. Dat kwam het 

prestige niet ten goede.16 

Hoewel Civil Affairs daar niet direct bemoeienis mee had, was er ontstemming over 

arrestaties als Field Security de persoon niet als een veiligheidsrisico zag en de Nederlandse 

autoriteiten geen aanklacht wisten te formuleren. Nog al te vaak trad de BS onafhankelijk 

op. De Bijzondere Staat van Beleg mocht dan straffe maatregelen vorderen, handelen naar 

eigen goeddunken een bedenkelijk niveau had bereikt.17 Duizenden veelal kleine vissen 

zaten vast. De geringe waardering voor het kabinet zag de SHAEF-missie mede voortspruiten 

uit de geringe voortvarendheid bij hun bestraffing. Vooral Van Heuven Goedhart was dat op 

toenemende kritiek komen te staan door de vele grotere vissen die op vrije voeten bleven. 

Eerdere krachtige toespraken leidden tot een gevoel van frustratie wanneer actie uitbleef. 

Alleen de minister van Justitie kon Tribunalen ter berechting opzetten, maar daar zat weinig 

schot in. Ook normale rechtsbedeling kon op veel plaatsen niet plaatsvinden. Rechtscolleges 

konden niet altijd functioneren door zuivering of afwezigheid van leden van de zittende of 

staande magistratuur.18 Het duurde te lang om ‘legal proceedings’ op gang te krijgen en de 

SHAEF-missie vreesde ongeregeldheden in nog te bevrijden gebied als te weinig ‘legal 

officials’ beschikbaar waren.19 De missie concludeerde dat de regering faalde dit belangrijke 

probleem goed aan te pakken. Er was veel over gezegd, maar nauwelijks wat aan gedaan. 

Gelet op de verre van gezonde economische situatie en de behoefte aan voedsel zag 

SHAEF de verhouding van de bevolking tot de geallieerden als goed. De dreiging van massale 

werkloosheid kon echter een daling van de levensstandaard tot gevolg hebben en daarmee 

van het moreel. Zou het economische leven verder ineenstorten, dan kon dat tot een reactie 
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leiden ‘far from comfortable’. Naar mate meer gebied werd bevrijd was het van belang de 

controle op de landbouwproductie te herstellen, maar door gebrek aan transport voor 

toezichthouders was dat niet zo eenvoudig. Op de organisatie van de gezondheidszorg had 

Civil Affairs geen aanmerkingen, maar door het gebrek aan verbindingen was lastig te 

bepalen in hoeverre besmettelijke ziekten een gevaar vormden.20 

In november 1944 constateerde de Civil Affairs Division van SHAEF kritiek op de MCn. 

Nog niet allen hadden bewezen ‘outstanding’ te zijn en uit kringen rond de illegaliteit was 

vernomen dat weinig begrip bestond voor wat er tijdens de oorlog was gebeurd. Ook op de 

illegaliteit was kritiek. De leden waren maar al te bereid de geallieerden van dienst te zijn, 

maar zagen zich als enige arbiter ten aanzien van de vraag wie goed of fout was geweest en 

hielden zich teveel bezig om personen uit de eigen gelederen naar voren te schuiven voor 

het vullen van openbare functies zonder oog te hebben voor ervaring en competenties. Het 

MG stelde zich op het standpunt dat de ondergrondse groeperingen goed werk hadden 

verricht, maar nu met woorden van dank moesten worden ontbonden. Dat was echter 

onverteerbaar en de onvrede zou erdoor kunnen toenemen.21 

Van politieke activiteit bespeurde ook Civil Affairs nog weinig. De communistisch 

geïnspireerde troebelen in België beïnvloedden de situatie in Nederland niet. De stroming 

die voorstander was van een autocratisch bestuur scheen de overhand te hebben en de 

mening heerste dat een terugkeer naar vooroorlogse politieke verhoudingen vermeden 

moest worden.22 

Volgens SHAEF streefde het MG naar een beleid ‘to be agreeable to the people’, al 

lag daarbij het gevaar van ongeduld op de loer als de zaken niet snel genoeg veranderden. 

SHAEF erkende dat het tijd kostte voordat er een voldoende sterke band tussen hoger gezag 

en lokaal bestuur kon ontstaan. Bestuurders begonnen in november 1944 meer initiatief te 

tonen en zaken langzamerhand efficiënter en binnen kortere tijd af te handelen. SHAEF 

verwachtte verhoging van de populariteit van het MG door de aanwijzing van MCn die 

tijdens de bezetting hun sporen hadden verdiend. (Dat moest wachten totdat de eersten in 

januari 1945 de in Brussel opgezette Stafschool hadden doorlopen.)23 

De SHAEF-missie hield angstvallig de houding van de bevolking in de gaten, zowel ten 

opzichte van de geallieerde troepen, de oorlogsinspanning, als de Nederlandse regering en 

het MG. De houding van de bevolking tegenover de troepen beoordeelde de missie als 

welwillend. Ten aanzien van het MG proefde SHAEF in januari 1945 dat er bij de bevolking 
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twijfel begon te ontstaan of het wel in staat was zijn taken naar behoren uit te voeren. Dat 

gevoel leek eerder zijn oorsprong te vinden in persoonlijke onvrede dan in een werkelijk 

slechte gang van zaken. Er waren op bestuursgebied geen ernstige problemen; de 

vooruitgang was weliswaar langzaam, maar het ging de goede kant op.24 

De houding van de bevolking ten opzichte van de oorlogsinspanningen varieerde. De 

meeste belangstelling voor het verloop van de oorlog bestond in Brabant. In Zeeland was de 

bevolking murw geslagen en apathisch door de gevechten en de inundaties. In Limburg viel 

de meeste kritiek op te tekenen: over de geringe voortgang bij het oppakken van 

collaborateurs en dat de regering meer leiderschap moest tonen. De bevolking had meer 

waardering voor personen die in bezet gebied leiderschapskwaliteiten hadden getoond dan 

de ministers in het kabinet Gerbrandy. Zo had Gerbrandy bij zijn eerste bezoek aan bevrijd 

gebied geen beste beurt gemaakt door op een persconferentie te weigeren in te gaan op de 

moeilijkheden rond de voedselverstrekking, omdat hij geen expert was. Radio Herrijzend 

Nederland had er vervolgens op moeten wijzen dat SHAEF verantwoordelijk voor de aanvoer 

was. De groeiende kritiek op de regering had vooral betrekking op het onvermogen om 

beslissingen te nemen en op snelle wijze met collaborateurs af te rekenen. Dat speelde in de 

visie van de SHAEF-missie zelfs meer dan het probleem voedseltekort. De regering liet 

kansen lopen door de neiging zichzelf weg te cijferen. Voor de missie was het duidelijk dat er 

onvoldoende contact tussen regering en MG was.25 

2. Personeelsproblemen 

Dat de Staf MG nog steeds in Brussel resideerde, noemde de SHAEF-missie ‘a most illogical 

and unsatisfactory arrangement’. Pas eind maart 1945, nadat in Breda geschikte 

accommodatie was gevonden, kon de verplaatsing van 500 officieren, 1.500 onderofficieren 

en 240 personen van het VHK zijn beslag krijgen. Ook de SHAEF-missie, 489 man sterk, 

verhuisde mee.26 

Begin 1945 was het MG al beter in het zadel komen zitten. Om de coördinatie binnen 

de Staf te verbeteren, waren meerdere souschefs benoemd. De leiding was teveel bij Kruls 

of Posthumus Meyjes geconcentreerd en gaf aanleiding tot klachten over te weinig 

persoonlijk contact met de MCn. Brigadier Cazenove van de SHAEF-missie had Kruls erop 

geattendeerd dat meer leiding nodig was en contact met de voorposten in Eindhoven en 

Tilburg. Kruls was daarna overgegaan tot de benoeming van vier souschefs voor de 



309 

 

dagelijkse leiding.27 Posthumus Meyjes ging de Secties Financiën, Economische Zaken en 

Transport aansturen; luitenant-kolonel De Boer Brandweer en Luchtbescherming, 

Arbeidszaken, Grensbewaking, Vrouwen Hulpkorps, Evacuatie en Repatriëring; luitenant-

kolonel Julius de Secties Volksgezondheid, Openbare Werken, Voorlichting en PTT en kolonel 

Snijders Binnenlandse Zaken, Juridische Zaken en Politie.28 Bij de Sectie Juridische Zaken 

kregen Subsecties voor deelterreinen als Politieke Delinquenten, Bewarings- en 

Verblijfskampen en Oorlogsbuit vorm.29 

Uit de sterkte van het MG per 1 maart 1945 van 7.938 valt af te lezen hoe ver de 

opbouw van de organisatie was gevorderd, maar ook dat nog veel moest gebeuren om op de 

verwachte sterkte van 17.131 uit te komen. 575 personen bemanden de Militair 

Commissariaten en dat moesten 3.000 worden. De sterkte van de Dienst Grensbewaking van 

2.980 moest worden verdubbeld en het aantal manschappen in de bewakingscompagnieën 

groeien van 2.755 naar 5.600. De bemanning van de Ontvangstcentra voor repatrianten 

werd lokaal geworven. De Staf moest nog toenemen tot 2.500 personen, met voor de 

hulpverlening aan het Westen 300 man extra.30 Het leidde tot een botsing met het 

departement van Oorlog. Dat vroeg waarom Kruls was afgeweken van het op 19 november 

1944 vastgestelde maximum. Kruls vroeg, gezien de hem telkens toevallende nieuwe taken 

ontslagen te worden van de verplichting zich aan deze sterkte te houden, anders zou van het 

optreden van het MG boven de rivieren weinig terechtkomen.31 

Het MG kampte met goede en minder goed functionerende MCn. Slot in Zeeland en 

Blaauw in Nijmegen bleken krachtige en voor hun taak berekende officieren. Van Everdingen 

in Gelderland en Vullinghs in Limburg moesten worden vervangen.32 Direct na de bevrijding 

was al opgemerkt dat plaatsvervanger Schurmann beter tegen de taak van PMC was 

opgewassen dan Vullinghs. Hij toonde zich nogal onzeker en had geen beste beurt gemaakt 

door te vergeten Wetsbesluiten uit Londen mee te nemen.33 De vervanging van Vullinghs 

geschiedde in goed overleg. Met de vervanging van Van Everdingen liep het anders. Al 

betrekkelijk snel kwam een conflict tussen Van Everdingen en Blaauw aan het licht. Blaauw 

dreigde zijn superieur Van Everdingen te overvleugelen. Door de mislukking van de 

luchtlandingen bij Arnhem bestond het ambtsgebied van Van Everdingen uit kleine plaatsen 

die in het niet vielen bij het belang van Nijmegen. Van Everdingen trad bij de zuivering 

weinig doortastend op en waar hij wel optrad, zoals bij de benoeming van waarnemend 
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Commissaris der Koningin, mr. E.H.J. van Voorst tot Voorst, deed hij dat zonder overleg met 

Brussel. 

De van Unilever afkomstige ingenieur Blaauw bracht met veel energie het openbare 

leven in Nijmegen weer op gang en hield daar, aldus Kruls de bijnaam ‘de witte terreur uit 

Londen’ aan over.34 Het werk van Blaauw was boven alle lof verheven en hij wist onder 

moeilijke omstandigheden veel tot stand te brengen, in aanmerking genomen dat de stad in 

de frontlijn lag met een zwakke burgemeester en hoofd van politie. Zijn begin was 

ongelukkig geweest, omdat de Britten hem door zijn rang als liaisonofficier aanzagen, maar 

ook zij spraken vol lof over zijn werk en gaven hem ten volle hun steun. Van Everdingen zou 

weigeren te overleggen met de ondergrondse. ‘Het behoeft wel geen betoog, dat gezien de 

vaak reeds ietwat precaire verhoudingen een dergelijk optreden tot ernstige gevolgen 

aanleiding zou kunnen geven’, aldus hoofd Sectie Juridische Zaken Snijders.35 Ook het hoofd 

Sectie Binnenlandse Zaken, Linthorst Homan, betreurde het weinig doortastende optreden 

van Van Everdingen, temeer daar ook Van Voorst tot Voorst niet erg gezien en weinig 

energiek was. Van Everdingen had nog niemand gezuiverd en liet tot ontstemming van de 

inwoners soms oude burgemeesters terugkeren. Velen waren te oud of genoten niet langer 

het vertrouwen.36 

Van Everdingen zou de tijdgeest niet aanvoelen en terugwillen naar het oude 

vooroorlogse verhoudingen en zijn denkrichting was niet in overeenstemming met wat de 

bevolking wilde. Van Everdingen werd onvoldoende tempo verweten. Een van de klachten 

betrof de graanvoorziening waarvoor Van Everdingen geen maatregelen had genomen. Door 

ingrijpen van Blaauw was dat alsnog gebeurd. Van Everdingen zou teveel leunen op het 

provinciale Civil Affairs-detachement van Colonel H. Rawlings. Ook over Rawlings waren er 

klachten (zijn detachement had kolen van de Spoorwegen gevorderd en leefde te goed). Van 

Everdingen had ingegrepen toen Blaauw het gebruik van elektriciteit door de Britten had 

beperkt. Van Everdingen ontkende klachten dat hij dikwijls niet aanwezig zou zijn en jagen. 

Hij oordeelde dat het militair gezag aan Blaauw overlaten tot moeilijkheden aanleiding kon 

geven. De bevolking wilde geen ‘Unilever-man’. De voorzitter van de Kamer van Koophandel, 

de Provinciale Voedselcommissaris, de directie van de Provinciale Elektriciteitsmaatschappij 

en de burgemeesters van de buitengemeenten zouden het met het beleid van Van 

Everdingen eens zijn. De arbeidersbeweging stond achter Blaauw. Van Everdingen verweet 

Blaauw een intrige tegen hem te hebben opgezet.37 
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Rawlings vond het onbevredigend dat staking of schorsing van ambtsdragers in 

Nijmegen door Blaauw geschiedde en elders door Van Everdingen. Het leidde tot duplicatie 

en gebrek aan uniformiteit. Blaauw was ondergeschikt aan Van Everdingen en het was ‘most 

desirable’ alle zaken in handen van Van Everdingen te leggen, die bovendien ‘most 

fortunately’ lid van de rechterlijke macht was geweest.38 Ook was er een conflict over de 

positie van politieofficier A.I. Oerlemans, die Rawlings ongeschikt achtte voor de belangrijke 

post van commissaris van politie en die wegens zijn verleden voorwerp van onderzoek zou 

moeten zijn, maar Blaauw had geweigerd actie te nemen.39 

Blaauw had Oerlemans, die hij ‘very able and trusted’ noemde, een tijdelijke 

aanstelling gegeven nadat hij politiecommissaris J. Th. Veltman had geschorst wegens 

gebrek aan leiderschapbij de reorganisatie van de politie. Rawlings was daarmee akkoord 

gegaan. Public Security Officer Major Kelly, met zijn kennis van de Britse politie stond daarna 

langs de zijlijn. Diens bedoelingen waren goed, zo liet Blaauw Rawlings weten, maar 

Oerlemans moest met rust worden gelaten en tonen dat hij kon slagen waar eerder Kelly en 

Veltman hadden gefaald. Kelly moest afstand houden, zijn adviezen waren teveel op de 

Britse situatie gericht en het ontbrak hem aan inzicht in de complexe Nederlandse 

politieorganisatie en van de illegaliteit.40 

Rawlings betreurde ook een brief van Blaauw aan Provinciaal Voedselcommissaris 

Thomassen. Daarin was gesteld dat alle vraagstukken met betrekking tot de verzorging van 

de bevolking eerst bij Blaauw op het bord moesten worden gedeponeerd en rechtstreeks 

contact met de geallieerden moest worden vermeden. Het was niet de eerste brief van 

Blaauw geweest waar hij geen jurisdictie bezat. Blaauw zou ook in contact staan met de 

Provinciale Commissaris voor de kolenvoorziening. Het moest duidelijk zijn dat in 

oorlogsgebied en dat was Gelderland, de Commander in Chief, in casu Rawlings als zijn 

vertegenwoordiger, de autoriteit bezat maatregelen te nemen. Dat Blaauw had geschreven 

dat alle zaken met betrekking tot de bevolking door de MC behoorden te worden behandeld, 

was misleidend en deed afbreuk aan de status van de Civil Affairs-officieren. Hij hinderde 

daarmee hun optreden. Civil Affairs beschikte over specialisten en hoe goed Blaauw ook 

mocht zijn, hij bezat niet op elk gebied specialistische kennis. Blaauws’ instructie zaken via 

zijn kantoor te laten lopen, kon alleen maar tot een flessenhals leiden. Bovendien bezat 

Blaauw geen enkele bevoegdheid op het provinciale niveau. Rawlings vroeg Van Everdingen 
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Blaauw te laten vervangen door een officier die begreep wat er in de eerste militaire fase in 

Nijmegen omging en die beter bereid was om met de geallieerden samen te werken.41 

Kruls dacht daar heel anders over. Informatie had hem bereikt van mej. J. Geldens, 

Inspectrice van de Kinderpolitie in Nijmegen, een bekend sociaal werkster die gedurende de 

oorlog ondergronds werk had verricht en gezien als een betrouwbare bron over wat in 

Nijmegen voorviel, gaf uiting aan de ongerustheid die er in brede kring over Van Everdingen 

heerste. Die lieten een pijnlijke indruk achter en maakten het moeilijk samen te werken. Zij 

verzocht dringend een beslissing te nemen over de bezetting van het Militair Commissariaat 

Gelderland.42 

Van Everdingen moest de functie van PMC Gelderland per 1 december 1944 

overdragen aan Blaauw. Eenheid van opvatting was nodig en dat lukte in de samenwerking 

tussen Van Everdingen en Blaauw niet. Blaauw had zich omringd met vernieuwingsgezinde 

personen, veelal afkomstig uit het verzet; Van Everdingen met personen afkomstig uit het 

vooroorlogse bestuur. De druppel die de emmer had doen overlopen was dat Van 

Everdingen door Blaauw gestaakte personen handhaafde of opnieuw aanstelde. Blaauw had 

toen Kruls gevraagd het aanzien van het MG te redden.43 Kruls liet Van Everdingen weten 

dat Blaauw door zijn goede werk het vertrouwen van de bevolking en de ondergrondse had 

weten te winnen en het onverstandig was hem te verwijderen. Kruls bood Van Everdingen 

een plaats bij de Krijgsraad. Dat betekende rangverlaging, maar ging hij niet akkoord, dan 

kon terugkeer naar Londen volgen.44 Kruls liet minister van Oorlog Van Lidth weten dat het 

landsbelang had gevorderd dat Blaauw (bedoeld om PMC Drenthe te worden) Van 

Everdingen moest vervangen. Door de omstandigheden was het niet verantwoord 

beslissingen door tijdrovende onderzoeken te vertragen.45 Met Van Everdingen zou het 

overigens weer goed komen. Hij werd commandant Grensbewaking in de rang van kolonel. 

Kruls informeerde de SHAEF-missie dat hij de zaken in Gelderland had onderzocht en 

had besloten Blaauw als PMC aan te wijzen. Er was geen reden aan te nemen dat Blaauw 

niet coöperatief was; hij had lang in Engeland gewoond en de Britse denk- en levenswijze 

leren waarderen. Hij was zeer capabel en had in het delicate probleem van de omgang met 

het verzet veel takt getoond. Kruls was ervan overtuigd dat Blaauw ten volle zou willen 

samenwerken. Rapporten en geruchten over Rawlings waren minder positief. Hij kon zich 

moeilijk inleven in de mentaliteit van personen die vijf jaar lang waren onderdrukt en 

afgeblaft.46 Kruls wilde Rawlings laten overplaatsen naar een functie buiten Nederland. First 
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Canadian Army had echter niet de intentie Rawlings van het commando van 312 (P) 

Detachment te ontheffen, maar trok het detachement niettemin terug met als argument dat 

slechts een deel van Gelderland in geallieerde handen was en dat rechtvaardigde geen 

provinciaal detachement.47 

In een rapport voor First Canadian Army meldde Rawlings dat de geallieerden 

verantwoordelijk waren voor het bestuur en als een hoge functionaris werd vervangen, dan 

moest hem worden gemeld, ‘particularly as in this case the position created by the change is 

likely to be an intolerable one, as I have already requested the removal of Major Blaauw’.48 

Kruls had echter anders beslist en nadat de SHAEF-missie was ingelicht was voor hem de 

kous af; niet voor Rawlings. Het afscheid van Van Everdingen in een vergadering van 

Rawlings met waarnemend Commissaris der Koningin Van Voorst tot Voorst en de Gelderse 

burgemeesters (Blaauw en de Nijmeegse burgemeester waren niet uitgenodigd) bracht 

opnieuw onvrede over Rawlings. Niet alleen had hij daar Van Everdingen geprezen, Rawlings 

ontbood ook de hoofdredacteuren van de Gelderlander, Je Maintaindrai en het Nijmeegsch 

Dagblad en wilde het geheime verslag van de vergadering letterlijk laten publiceren, terwijl 

Rawlings zich eerder zorgen over het gebrek aan ‘war-mindedness’ van de pers had gemaakt 

door teveel informatie naar buiten te brengen die de Duitsers tot voordeel kon strekken.49 

De hoofdredacteuren weigerden unaniem publicatie. 

In Rawlings’ interpretatie van de Civil Affairs Agreement was in de operationele fase 

de MC alleen een raadgevende stem had en berustte het gezag bij Rawlings. De MC was er 

alleen om hem behulpzaam te zijn orders uit te voeren. Blaauw vond dat een uitermate 

eenzijdige en ongewenste voorstelling van zaken.50 Het Hoofd Sectie Juridische Zaken wijdde 

een uitvoerige beschouwing aan de opmerkingen van Rawlings. Zij gingen voorbij aan de 

strekking en de wijze waarop de Civil Affairs Agreement in de praktijk werd toegepast. 

Overeengekomen was dat het MG ook gedurende de eerste militaire fase zoveel mogelijk de 

vrije hand zou worden gelaten.51 

3. De stemming ten aanzien van het MG 

De bevolking in het Zuiden toonde, na het wegebben van de euforie over de bevrijding en 

het uitblijven van een verbetering van de levensstandaard, weinig sympathie voor het MG. 

Openlijke vijandschap viel de leden soms ten deel. Lokale bestuurders hadden nogal eens 

moeite met de uitgebreide bevoegdheden die het MG bezat. Bestuur en bevolking begrepen 
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niet waarom een derde partij de zaken moest komen regelen. Het nog in functie zijnde 

bestuur zou veel zelf hebben kunnen doen en dan meer steun van de bevolking hebben 

ondervonden, zo was de gedachte. Dit vond deels zijn oorzaak in de weerstand tegen een 

kleine groep militairen, die naar verluid de oorlog op comfortabele wijze in Londen had 

doorgemaakt en daarna in Nederland de lakens kwam uitdelen. De psychologisch adviseur 

van het MG, Meerlo, had in 1943 de MCn in opleiding al voorgehouden: ‘Wij hier in Engeland 

zijn resultaat van een toevallige selectie, we zijn niet het beste team. We zullen in Holland 

betere aantreffen.’52 Niet iedereen had evenveel ervaring of tact om acceptabel voor de 

bevolking te zijn. Na uitbreiding werd het MG bovendien al snel gezien als een logge 

bureaucratische organisatie, die mensen bevoordeelde met werk.53 

De sterke uitbreiding deed de reputatie niet altijd goed. Het MG wist tal van capabele 

personen aan zich te binden, maar het had niet altijd een gelukkige hand de juiste persoon 

op de juiste plaats te krijgen en dat trok dan de aandacht. Kruls wilde niet dat het MG een 

‘bruggetje’ werd waarlangs men in korte tijd officier kon worden en zich zo aan een 

langdurige en harde opleiding als militair kon onttrekken. Hij vestigde er herhaaldelijk de 

aandacht op dat een leeftijd jonger dan dertig niet bij een functie bij het MG paste.54 Kruls 

vond het ook ontoelaatbaar dat MCn zich bezig hielden met het verlenen van militaire 

rangen. Hij eiste dat alle benoemingen en bevorderingen die buiten de Staf om waren 

gedaan, ongedaan werden gemaakt.55 

Reserveofficieren traden niet altijd vrijwillig tot het MG toe. Soms waren zij 

opgeroepen. Zij vielen in vier categorieën te onderscheiden: zij die zich voor iedere opdracht 

ter beschikking stelden; zij die wachtten tot de eerste verwarring en onzekerheid voorbij 

was; zij die nog langer wachtten en een plezierig baantje zochten en zij die een oproep 

afwachtten. Vooral de eerste categorie stoorde zich aan ‘geknoei en gerommel’ en een 

‘fataal gebrek’ aan verantwoordelijkheidsgevoel. Onverschilligheid en eigen belang speelden 

overal met als gevolg dat Verordeningen van het MG openlijk en schaamteloos aan de 

versleten laars werden gelapt.56 Ook waren er avonturiers en baantjesjagers, die soms een 

functie bij het MG wisten te bemachtigen en dan afbreuk aan het prestige deden. Soms 

werden zij alsnog geschorst, of vielen bij een betrouwbaarheidsonderzoek door de mand; 

soms ging het om ongefundeerde geruchten. Bij de snelle expansie van het apparaat van het 

MG, ging allicht wat fout. Zzo zou een souschef later verklaren: ‘Ik had 8000 mensen onder 

me en daaronder waren er natuurlijk, die heel wat verkeerd hebben gedaan’.57 
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Toch wist het MG vele goede krachten aan zich te binden. De van der Schueren en 

Linthorst Homan werden Commissaris der Koningin, Schurmann en Posthumus Meyjes 

ambassadeur. H.G.A Quarles van Ufford werd directeur van Shell Tankers en E.W.M. Quarles 

van Ufford kreeg een leidende functie bij de Staatsmijnen. Blaauw ging deel uitmaken van de 

raad van bestuur van Unilever en Verhoeff werd directeur bij Philips; Ter Veer eindigde als 

procureur-generaal en Slot als vice-admiraal.58 Tot de in het Zuiden aangetrokken tijdelijke 

krachten behoorden zelfs drie latere premiers: L.J.M. Beel, J.E. de Quay en J.M.L.Th. Cals en 

enkele ministers. Er waren echter ook missers die afbreuk aan het prestige deden. 

Van 25 november tot 8 december 1944 observeerde minister-president Gerbrandy 

tijdens een rondreis de situatie. Hij merkte op dat de bevolking de materiële ontberingen 

‘voorbeeldig en gelaten’ droeg. De overgrote meerderheid was goedwillend en volgzaam en 

werd ‘op verstandige wijze’ geleid door de Rooms-katholieke kerk. Tegelijkertijd wees 

Gerbrandy erop, dat oppervlakkig gezien de houding van de bevolking niet tot ongerustheid 

aanleiding gaf, maar dat er ’ernstige latente gevaren’ aanwezig waren, vanwege de 

‘enigszins labiele geestestoestand’. Hij doelde daarbij op het gevaar van communistische 

provocatie en het gedrag van ‘bepaalde elementen’ binnen de BS. Klachten over 

arbeidsonlust en het zich onttrekken aan werk waren aan de orde van de dag. Na vier jaar 

dictatuur, spanning, sabotage en slecht voedsel vond Gerbrandy dat niet zo verwonderlijk.59 

Eind december 1944 maakte de SHAEF-missie gewag van kritiek op het MG. Het zou 

zich schuldig maken aan nepotisme. Een andere visie was dat de organisatie het goed 

bedoelde, maar niet tot improviseren in staat was om onverwachte omstandigheden het 

hoofd te bieden. Er kwamen klachten over het vorderen van voertuigen. Van verschillende 

kanten was vernomen dat wanneer de geallieerden voertuigen nodig hadden, de bevolking 

die graag zou afstaan, maar voor het MG lag dat anders, omdat officieren vooral met de 

voertuigen pronkten. De SHAEF-missie vond deze uitingen onredelijk gezien het grote tekort 

aan voertuigen waar het MG mee worstelde; jaloezie leek hier de drijfveer. Aan de andere 

kant realiseerden de meeste mensen zich dat het MG voor aanzienlijke problemen was 

gesteld en deze naar vermogen probeerde op te lossen.60 

Verder viel het de missie op dat in Breda antisemitische gevoelens bestonden en het 

MG daarin deelde, omdat het joodse personen in dienst had genomen. In Eindhoven werkte 

een Duitse stateloze jood voor het MG en dat leidde tot afgunst; iemand kreeg een betaalde 

baan, terwijl anderen hun diensten belangeloos aanboden. In Maastricht zorgde een jood 
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voor het secretariaat van het MG. In de volksmond begonnen grappen met antisemitische 

ondertoon te circuleren: MG stond voor ‘Mozaïsch Gezag’ en ‘Mozes Gilde’. Maar liefst 62% 

van de hoge posten in het Zuiden zouden door joden zijn bezet, die daarmee weer direct 

over de best baantjes beschikten.61 Het waren uit de lucht gegrepen cijfers. De SHAEF-missie 

meende wel dat het MG de fout maakte in het overwegend katholieke Limburg personeel 

met een protestantse achtergrond te benoemen. Dat leidde tot de kritiek dat een deel van 

het MG antikatholiek zou zijn. Een niet onaanzienlijk deel van de katholieke geestelijkheid 

bracht dat antikatholicisme weer in verband met de aanwezigheid van joodse elementen in 

de organisatie. De protestantse en joodse aanwezigheid zou er op uit zijn om de macht van 

kerk aan te tasten en uit te schakelen, terwijl de katholieken niet nalieten erop te wijzen dat 

de invloed van de kerk de positie van de regering kon versterken. De SHAEF-missie 

constateerde een dubbelzinnige houding: de geestelijkheid wilde buiten de politiek blijven, 

maar de katholieke kerk deed wel zijn invloed gelden.62 

Leefde de gedachte dat het MG een disproportioneel aantal joden in dienst had en 

beschuldigde de katholieke kerk het MG van antikatholicisme, de sociaaldemocratische 

minister Albarda wees Gerbrandy er juist op dat hem klachten hadden bereikt dat de 

overheid en het MG zich aan antisemitische handelingen schuldig maakten. Gerbrandy 

meende dat het MG op dit punt geen verwijt viel te maken. De klacht was juist dat daar 

zoveel ‘Israëlieten’ functioneerden.63 Een uitlating, die bij het MG tot gefronste 

wenkbrauwen leidde, was van Pelt, Hoofd van de Regeringsvoorlichtingsdienst en tevens 

Hoofd Sectie Voorlichting. In een interview met Associated Press op 22 april 1945 en door 

Britse kranten overgenomen, had Pelt gezegd dat ‘people who before the war were friendly 

with Jews have now turned against them’. Dat was overal merkbaar en hij zag dat als een 

gevolg van de Duitse propaganda.64 

Uit vooral de onderste lagen van de bevolking hield kritiek op het MG aan. Het MG 

werd ervan beschuldigd ter versterking van de eigen gelederen voornamelijk uit te zien naar 

zakenlieden. Die zouden er weer voor zorgen dat vrienden die wegens collaboratie waren 

vastgezet werden vrijgelaten, terwijl onschuldigen werden vastgehouden omdat het MG 

weinig met deze personen op had of om hun voertuig te kunnen gebruiken. Verdediging van 

het MG was afkomstig uit beter geïnformeerde kringen. Voor de SHAEF-missie was het 

zonneklaar dat meer voorlichting over de rol van het MG nodig was. Positief was dat Kruls 

voor de radio nog eens had gewezen op de tijdelijkheid van het MG en kritiek had 
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verwelkomd. De publicaties in Commentaar, het voorlichtingsorgaan van het MG – het 

verscheen pas voor het eerst op 9 december 1944 - waren een stap in de goede richting en 

de missie was verheugd te constateren dat de meest kranten de inhoud ervan overnamen.65 

Kritiek op de regering over het gebrek aan actie straalde tevens af op het MG en 

deed afbreuk aan de steun voor het MG. Civil Affairs-rapportages uit december 1944 en 

januari 1945 van First Canadian Army, 2nd British Army en 21st Army Group verweten het 

MG dat het te terughoudend was om van zijn bevoegdheden gebruik te maken. Dat paste in 

de strategie om meer aan het MG over te laten en de legers te ontlasten, waar het de 

coördinatie van de activiteiten van het civiele bestuur betrof. De ontplooide initiatieven 

waren onder de maat. Vrij spoedig kwamen er echter berichten dat de rol van Civil Affairs 

kon worden teruggedrongen.66 

In februari 1945 was de rol van Civil Affairs minder belangrijk geworden en trad het 

MG zelfverzekerder op. In maart 1945 bereikten de Civil Affairs-staven nauwelijks nog 

berichten over verschillen van inzicht tussen het MG en het civiele bestuur en de voormalige 

illegaliteit.67 Hoofd Bureau Inlichtingen Fock maakte in maart 1945 een reis door Nederland 

en kwam enthousiast terug. Over het MG meldde hij niets dan goeds: ‘Welk een succes, al 

zullen de Hollanders steeds blijven kankeren, omdat zulks nu eenmaal een volksaard is.68 

Het ontslag van het kabinet in februari 1945 liet de bevolking koud. Het leidde slechts 

tot de roep om krachtige persoonlijkheden uit de ondergrondse in een nieuwe regering op 

te nemen. De SHAEF-missie verwees naar een artikel in Het Parool: ‘it is about time that 

some brains are added to these curiosities, who are remnants of the last century’. Mensen 

vroegen zich af waarom de regering zich niet in Eindhoven of Tilburg vestigde en als er 

redenen waren dat niet te doen, waarom men die niet kreeg te horen. Het ontslag van het 

kabinet had geen invloed op de houding tegenover het MG. De missie zag die als 

onveranderd kritisch. Wat de missie zag als een goedkope poging het MG in diskrediet te 

brengen, was de aantijging in het Maastrichtse Veritas dat de staf zich in het volle zicht aan 

copieuze maaltijden tegoed deed. Andere kranten namen het bericht gretig over en voegden 

daar aan toe dat het MG de redacteur van de krant had willen arresteren. Het Helmondsch 

Dagblad bespeurde dat de macht was toevertrouwd aan een klein aantal jonge mannen die 

zich tot ‘minor dictators’ ontwikkelden. In Heerlen echter was de populariteit van het MG 

aanzienlijk gestegen vanwege de krachtige standpunten die rond de problemen bij de 

kolenmijnen waren ingenomen. De SHAEF-missie leidde er uit af dat de populariteit van het 
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MG mede afhing van een ferme hand, maar aan de andere kant was de bevolking allergisch 

voor ‘sporadic outburts of authority’. Kruls probeerde tijdens een ontmoeting met de pers in 

Eindhoven nog eens de posities van regering, MG en SHAEF uiteen te zetten.69 

De SHAEF-missie was niet onder de indruk van het kabinet dat eind februari 1945 

aantrad: ‘the new Government appears to be of doubtful quality and has not been received 

with much enthousiasm’. Open brieven in de pers van de afgetreden sociaaldemocratische 

bewindslieden Albarda, Van den Tempel en Van Heuven Goedhart wakkerden het 

ongenoegen aan en leidden tot onrust, temeer omdat een toelichting op de val van het 

kabinet en waarom er geen SDAP-ministers in waren opgenomen, uitbleef. Nieuws bleef ook 

uit over het na de oorlog te volgen sociale en financiële beleid en de weg die met het herstel 

van de democratie zou worden ingeslagen. Hoopvolle gedachten over meer nationale 

eenheid en geen terugkeer naar vooroorlogse verhoudingen beklijfden niet. De bisschoppen 

verboden de katholieken weer lid te worden van niet-katholieke organisaties en de scheiding 

der geesten tussen de denominaties en niet-kerkelijken bleef bestaan. De aanwijzing van de 

katholiek De Quay als minister van Oorlog en de partijloze ir. Th.P. Tromp als minister van 

Waterstaat deed het kabinet evenmin goed. De gedachte was dat De Quay door zijn banden 

met de Nederlandse Unie, door velen gezien als een werktuig in handen van de vijand, van 

een politiek ambt had moeten worden uitgesloten. De komst van Tromp was minder 

controversieel, daarover kwamen alleen uit linkse hoek bezwaren vanwege zijn 

leidinggevende positie bij Philips.70 

Als belangrijkste politieke gebeurtenis in maart 1945 zag Civil Affairs het bezoek van 

Koningin Wilhelmina aan bevrijd gebied. Zij was algemeen verwelkomd en het moreel van de 

bevolking steeg erdoor. Tegelijkertijd was er bitterheid dat de geallieerden hun opmars 

richting Duitsland hadden ombogen en niet naar het Noorden. Het MG kreeg nog steeds de 

nodige kritiek te verduren, want het zou uit ondemocratische elementen zijn samengesteld 

die autoritair handelden. 21st Army Group was van dergelijke argumenten weinig onder de 

indruk en tekende erbij aan dat bij buitengewone omstandigheden bijzondere 

bevoegdheden bij hoorden. Het MG deed zijn taken met toenemende effectiviteit, had de 

organisatie van de voedseldistributie overgenomen vanaf haven tot winkelier en de Civil 

Affairs-detachmenten rapporteerden goede resultaten. Als stakingen dreigden, dan werden 

die door ‘vigorous action’ van het MG de kop ingedrukt.71 
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Toch bleef er gebrek aan vertrouwen. De bevolking had nog steeds moeite met de 

afbakening van de positie van het MG ten opzichte van de provinciale en gemeentelijke 

overheden. Er speelde een zekere wrok ten opzichte van ‘burgers in uniform’, die verband 

leek te houden met een groeiende afkeer van Engelandvaarders, die de oorlog in Londense 

clubs zouden hebben gevierd. Klaarblijkelijk ontging het de bevolking dat velen voornamelijk 

een uniform droegen om gemakkelijker met de militaire autoriteiten zaken te kunnen doen. 

Persconferenties wisten uiteindelijk de kloof tussen het MG en bevolking enigszins te 

overbruggen. 

4. Kritiek uit de illegaliteit 

Tot de critici van het MG behoorden ook oud-illegale werkers. De Gemeenschap Oud-Illegale 

Werkers Nederland (GOIWIN) wees de Koningin erop dat het werk van de MCn niet het 

gewenste effect kon sorteren. Het aantal op te lossen vraagstukken stond niet in verhouding 

tot het aantal officieren en de MCn waren onvoldoende op de hoogte van de lokale 

verhoudingen. Deze constatering vormde tevens de opmaat om personen naar voren te 

schuiven die het MG van dienst konden zijn. Het MG voer liever op eigen kompas en achtte 

na het vele goede werk de tijd gekomen de illegaliteit te bedanken.72 

De Civil Affairs Division van SHAEF bezag de aanzienlijke invloed van de GOIWN op 

het civiele bestuur en hun activiteiten richting pers met een kritische blik. Dat bleef niet 

zonder invloed op de publieke opinie en het kon een politieke factor worden waar de 

regering niet omheen kon. Regering en MG ondervonden al de nodige kritiek - de regering 

meer dan het MG.73 Het viel de SHAEF-missie echter wel op dat de bevolking de mening die 

de voormalige illegaliteit verwoordde lang niet altijd steunde. Het was de mening van een 

minderheidsgroepering die druk op de regering trachtte uit te oefenen.74 Een exponent 

daarvan was Borghouts. Hij richtte zich als commandant Stoottroepen tot de Koningin om 

zijn onvrede over het MG te uiten. ‘Het Nederlandse volk in de bevrijde gebieden wordt 

thans z.g. geregeerd door een verzameling in-soldaten-uniformen gestoken burgers, sterke, 

minder sterke en slappe figuren, die orders en tegenorders geven, elkaar vliegen afvangen, 

althans de indruk maken dat te doen; wat de een opbouwt, breekt de ander af. Op papier 

hebben zij allen een afgebakende taak, doch in de praktijk beweegt eenieder zich op het 

terrein van de ander.’ Alle functionarissen van het MG moesten onmiddellijk worden 

teruggeroepen om een einde aan deze ‘mistoestanden’ te maken en de krachtigste 
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personen moesten weer worden aangewezen als PMC, eventueel ondersteund door MCn in 

de grotere steden. Zij moesten worden toegerust met de meest uitgebreide bevoegdheden 

en naast iedere MC moest een adviescommissie van illegale werkers komen. Borghouts 

aanvaardde dus de figuur van de MC, maar met een adviescollege in een nevengeschikte rol. 

Het zou de slagvaardigheid van het MG danig hebben beperkt en een bron van conflicten 

met de eigenzinnige illegaliteit hebben kunnen vormen.75 

Tezelfdertijd lieten vertegenwoordigers van de OD en illegale groeperingen in 

Nijmegen een ander geluid horen. Daar was waardering voor het MG. Mensen met 

capaciteiten waren ingeschakeld en de illegaliteit kon zich maar beter terugtrekken. Alleen 

als het formele gezag werd gesteund, kon weer aan normale gezagsverhoudingen worden 

gewerkt en de bevolking wilde daar graag naar terug.76 Ook de burgemeester van Tilburg, 

mr. J. van de Mortel, was tevreden over het MG.77 Burgemeester L. de Bourbon van Oss 

echter beklaagde zich over onvoldoende functioneren en fouten in de opzet. Hij had zich 

daarover op 28 oktober 1944 tot de Koningin gewend. In Breda moest onverwijld de 

illegaliteit worden ingeschakeld en de zaken niet worden overgelaten aan Van Boetzelaer als 

MC, eerder Nederlandse consul in Kopenhagen, die geen weet had van ondergrondse 

organisaties en de situatie niet juist wist te beoordelen. De Gewestelijke commandant van 

de OD (A. van der Poel) was dé aangewezen Militaire Commissaris en had een uitstekend 

stel medewerkers.78 (Dat was betrekkelijk. Van Van der Poel ging niet veel leiding uit en er 

was rivaliteit en onderling wantrouwen tussen de leiders van de verschillende 

organisaties.79) 

Kruls ontkende niet dat er in de visie van De Bourbon veel waars zat, maar hij wilde 

Londen graag een toelichting geven om misverstanden te voorkomen. De macht berustte bij 

SHAEF, maar in de praktijk konden veel bevoegdheden worden uitgeoefend, al bleef het MG 

onderworpen aan de geallieerde commandanten. Dat was ook van invloed op de indeling 

van MCn. Zij trokken met de troepen mee en een meer statische indeling, waarbij iedere MC 

een afgerond gezagsgebied kreeg, was nog niet mogelijk. De Bourbon had het tevens als een 

bezwaar gezien dat de MCn waren gerekruteerd uit personeel dat de bezetting niet had 

meegemaakt. Kruls voelde dat ook zo, maar zag het als onvermijdelijk omdat zij op de 

hoogte moesten zijn van de maatregelen die de Nederlandse regering had voorbereid. Er 

was ruimte om personen uit bezet gebied aan te trekken, maar het MG moest voorzichtig 
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zijn in de keus. Voor ogen diende te worden gehouden dat MG er niet op was voorbereid om 

voor langere tijd zonder werkend regeringsapparaat te functioneren.80 

Klachten in Breda bleven. Een anonieme brief afkomstig van iemand uit de illegaliteit 

die goed geïnformeerd leek, wees erop dat tijdens bezetting was begrepen dat de 

Vertrouwensmannen contact met OD zouden zoeken. Bij de bevrijding arriveerden echter 

Civil Affairs en het MG met Van Boetzelaer aan het hoofd, kersvers uit Engeland. Hij wist 

niets van de situatie en begreep niets van de mentaliteit van de bevolking en wilde met 

slechts één vertegenwoordiger van de illegaliteit zaken doen. De bevolking wist niets van het 

MG en de 160 Koninklijke Besluiten die in Londen waren gemaakt. Niemand kende de 

verhouding tot het MG. Het moest als ernstige fout worden beschouwd bij 

burgemeestersbenoemingen iemand de leiding te geven die de streek niet kende. De 

hoofden van Secties waren veelal afkomstig uit grote concerns en zagen over het hoofd dat 

beslissingen in het bedrijfsleven iets anders waren dan bij de overheid. Arbeiders vroegen of 

zij niet aan het grootkapitaal werden overgeleverd. Bij het aantrekken van nieuw personeel 

was de illegaliteit er buiten gehouden evenals de katholieken. Iedereen deed zijn werk zo 

goed mogelijk maar als het werk van een ander bleef liggen, hielp men elkaar niet. ‘De 

ellenbogenpolitiek was ontstellend’. Er was ruzie tussen allerlei instanties, tussen BS en MG, 

de Rijksbureaux en de Secties van het MG en tussen Repatriëring en het MG. ‘Dat is een 

houding die wij in ons illegale werk niet kenden,’ zo luidde de nostalgische terugblik.81 

Als oorzaak van de frictie zag de SHAEF-missie de gebrekkige kennis van de 

bevoegdheden van het MG, terwijl bestuurders meenden de problemen wel de baas te 

kunnen. In kleinere gemeenten werden dergelijke klachten niet vernomen. SHAEF zag 

trouwens het aantal klachten over het MG afnemen. De GOIWIN begon het MG te 

verdedigen door er op te wijzen dat het populaire klagen over het MG zinloos was. Hoewel 

de missie daar niet precies de vinger achter kon krijgen, geloofde zij dat dit aan het optreden 

van Kruls was te danken. Hij had een delegatie van de GOIWIN ontvangen, die had willen 

klagen over het gebrek aan samenwerking en het feit dat het MG hen geen materiële steun 

verleende.82 

In Bergen-op-Zoom heerste de mening dat het MG, in plaats van met de lokale 

autoriteiten samen te werken, alleen zijn wil oplegde en buitenstaanders als adviseur had 

aangetrokken. Op de dag van het bezoek van koningin Wilhelmina in november 1944 was er 

een opruiend pamflet verspreid, in de krant afgedrukt en aan Gerbrandy verzonden. Het MG 
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had zich uitgebouwd tot een bestuursapparaat dat zich naast en boven de burgerlijke 

bestuursinstanties had geplaatst, terwijl het slechts een tijdelijke en aanvullende taak had. 

Ook hier bleek een half jaar na de bevrijding dat het de 36 ondertekenaars nog steeds niet 

duidelijk was hoe de verhoudingen waren. Volgens de Sectie Politie waren de 

ondertekenaars onbetekenende figuren uit de besturen van heropgerichte Rooms-

katholieke verenigingen, die naar de oude vooroorlogse toestand terugwilden.83 

Toch verstomden de bezwaren tegen het MG. De werkende klasse toonde geen 

wijdverbreide of diepe ressentimenten. Er kwam beter zicht op de problemen waarvoor het 

zich zag geplaatst. Met meer zorg noteerde de SHAEF-missie de uitlatingen van de voorzitter 

van de lokale Rooms-katholieke Staatspartij en wethouder in Bergen-op-Zoom, J.A.P.M. van 

Hasselt, die beweerde dat de relatief passieve houding van de bevolking ten opzichte van 

het MG in het Noorden wel anders zou zijn. Daar was strijd te verwachten tussen het door 

de communisten gedomineerde verzet en het MG.84 

5. Stemming in de pers en politiek 

Op verzoek van prins Bernhard stelde de aan zijn staf verbonden pater L.A. Bleys, 

verzetsman en Engelandvaarder, een rapport op voor de Koningin over de stemming in 

bevrijd gebied. Kruls kreeg een afschrift. Die periode de het rapport besloeg, was min of 

meer gelijk met het machtsconflict tussen de regering en Kruls. Bleys had de belangrijkste 

publicaties in bevrijd gebied nagelopen. Herrijzend Nederland van 11 november 1944 nam 

het op voor het MG: ‘de mannen uit Londen, die hier moesten pionieren in het voorterrein 

zijn doortastende lieden, met open oor en ogen, met een warm hart. Het zijn mannen van 

goeden wil, die begrijpen, dat er in de harten der Nederlanders iets veranderd is, wat zij in 

Londen niet konden meemaken, doch hoogstens konden gadeslaan. Doch naar mate de 

bevrijding wat verder achter ons komt te liggen . . . begint men te merken, dat er in Londen 

ook nog mannen achterbleven, niet met dien open pioniersgeest bezield’, waarmee de 

regering was bedoeld. 

Op 2 december 1944 was het al genoemde veel gelezen artikel ‘Nederland is geen 

vacantieoord’ verschenen. Daarin was het probleem aangesneden van de twee 

tegenwerkende werkende krachten: regering en MG. De sympathie ging daarin uit naar het 

MG. Op 10 januari 1945 verscheen in Oost-Brabant het geruchtmakende artikel ‘Volk in 

nood’ van Jef de Brouwer. De chaos ontging niemand, omdat bevrijd Nederland geen 
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bestuur kende. Wat het MG met de ene hand aan gezag kreeg toegekend werd door de 

andere hand teruggenomen en zijn bestuurlijke functie dreigde tot een karikatuur te 

worden, waarvoor het zelf niet aansprakelijk was. Iedereen wist dat er conflicten waren 

tussen Van Heuven Goedhart en Burger en het MG, maar iedereen was er ook van overtuigd 

dat het een ramp voor het land zou zijn wanneer de top van het MG de strijd zou verliezen. 

De verhouding tussen illegaliteit en het MG was waar het de top betrof ‘ideaal’ en liet 

enkel plaatselijk te wensen over. Daarmee was volgens pater Bleys het vonnis over de 

andere partij geveld en dat klonk op ongemeen scherpe toon in de pers door, met 

uitzondering van bladen die een gunstige beschikking om te mogen verschijnen aan Burger 

hadden te danken. In onafhankelijke bladen was de toon des te scherper en klonk de 

noodzaak de strijd aan te binden tegen de eigen regeerders. Van de regering ging een 

verstarrende invloed uit.85 

Een exponent van de heersende onduidelijkheid was ook een artikel in Het Parool 

van 3 februari 1945. Burgemeesters bazuinden rond dat zij niets meer te vertellen hadden. 

Het Parool erkende dat de functionarissen van het MG op goede wijze gebruik van hun 

bevoegdheden maakten, maar het blad zou graag nog eens vastgelegd willen zien dat het 

MG slechts een tijdelijk gezag was dat zo spoedig mogelijk overbodig zou worden. Op de 

noodzaak van voortdurende voorlichting kon niet voldoende worden gehamerd. Bekend was 

dat zich moeilijkheden rond het MG hadden voorgedaan, maar de bevolking was daar 

onkundig van.86 

De Sectie Voorlichting maakte ook zelf een analyse van de persstemmen in het 

Zuiden en stelde vast dat het een ‘vrij nauwkeurige reflex’ was van wat de bevolking 

beroerde: ‘van ten top gedreven verwachtingen, van teleurstellingen’. Commentaren 

onderstreepten dat met de herwonnen vrijheid de slag nog niet was gestreden, maar pas 

begon. Dat begon al bij de positie van de illegaliteit; er was veel waardering voor hun werk, 

maar velen waren beducht dat de illegaliteit een staat in de staat zou worden. Het draaide 

om de vraag of het feit dat men een illegaal werker was geweest voldoende was om 

aanspraak op een bestuursfunctie te maken. De vraag werd veelal ontkennend beantwoord. 

Geen probleem zette de pennen meer in beweging dan de zuivering: ‘een probleem 

met afmetingen, waarvan zelfs de verwoedste “zuiveraar” nooit had kunnen droomen’. Er 

was veel ontevredenheid dat juist kleine collaborateurs werden opgepakt. Het bleek een 

onoverzichtelijk proces te zijn en de gewraakte radiorede van minister Burger op 14 januari 
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1945 bleek de discussie flink aan te wakkeren. Het leidde tot zorgen over de omvang van het 

proces als er in het Noorden een veelvoud van het aantal in het Zuiden gearresteerden bij 

kwam. Waar moest men met al die mensen heen en waar moest men de juristen vandaan 

halen al die gevallen te onderzoeken? 

Het MG ontkwam niet aan kritiek. De Sectie Voorlichting zag een rechtstreeks 

verband met de onbekendheid van de taken van de geallieerden en het MG en dat de 

bevrijding niet die loop had gekregen die men had verwacht, waardoor de Bijzondere Staat 

van Beleg een langdurig karakter kreeg. Mede daardoor zag de bevolking in het Zuiden het 

MG als een sta-in-de-weg voor de terugkeer naar normale bestuurlijke verhoudingen. Toch 

bleek de pers niet van begrip ontbloot voor de taak van het MG: ‘De bestuurders van het 

Militair Gezag, die uit hun militaire loopbaan of hun burgerlijke positie opeens tot 

bestuursambtenaren werden gepromoveerd en dus over het algemeen geen ervaring 

hebben op dit gebied, hebben aangepakt en hebben getracht er van te maken wat er van te 

maken was. Ook thans nog; elken dag wordt aan hun bestuurswerk voortgebouwd. En is het 

een wonder, wat zij met hun gebrekkige hulpmiddelen en organisatie soms nog bereiken.’ 

Verschillende bladen trokken ten strijde tegen ongemotiveerde kritiek. De geest van 

sabotage en tegenwerking die er in de bezettingsjaren had geheerst moest weer worden 

afgeschud. Ook de Sectie Voorlichting concludeerde, net als pater Bleys, dat er voor de 

regering nog minder waardering was dan voor het MG, zeker na de kabinetscrisis. De 

bevolking in het Zuiden verweet de regering gebrek aan contact, gebrek aan 

doortastendheid, gebrek aan beleid, gebrek aan voorlichting en het blijven volgen van de 

oude koers.87 

De afwezigheid van sociaaldemocraten in het kabinet Gerbrandy III had tot gevolg dat 

in die kringen de weerstand tegen het MG toenam, al was het beeld niet uniform. Soms was 

de kritiek dat de organisatie teveel macht had, soms juist te weinig. Brigadier Cazenove gaf 

als commentaar: ‘This probably means that the Netherlands Military Administration is, on 

the whole, steering a wise course.’ Wat zich bleef wreken, was gebrek aan helderheid over 

de positie en de bevoegdheden van het MG. De regering had naar de mening van de SHAEF-

missie niet de moed openlijk te erkennen dat zij zich zolang de oorlogsomstandigheden 

voortduurden had te schikken naar de instructies van SHAEF. Door het bevriezen van het 

front in de winter en het steeds meer normaliseren van het leven in het bevrijde Zuiden, leek 
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de bevolking uit het oog te verliezen dat Nederland nog frontgebied was en de Bijzondere 

Staat van Beleg onverminderd van kracht bleef.88 

Voor een deel lag de kritiek uit sociaaldemocratische hoek in het verlengde van de 

kritiek die er al bij de oprichting van het MG had bestaan. Journalist Meyer Sluyser bezocht 

vanuit Oisterwijk, waar de ministerkwartiermakers waren neergestreken bevrijd gebied. 

Partijgenoot Burger had zijn aanwezigheid nodig geacht voor wat partijaangelegenheden 

bleken te zijn. Hij bezocht SDAP-afdelingen en oriënteerde zich op de positie van de 

communisten en de Rooms-katholieke Staatspartij en het was hem bij zijn rondgang langs 

partijgenoten opgevallen dat zij uiterst wantrouwig tegenover het MG stonden.89 Posthumus 

Meyjes achtte de aanwezigheid van Meyer Sluyser in Nederland ongewenst. Hij had in 

Londen al uitgelaten dat als de ontwikkelingen in Nederland niet gingen in de richting die hij 

en zijn geestverwanten voorstonden, hij daartoe wel zou dwingen, omdat er dan altijd nog 

het middel van staking was. Een dergelijke geestesgesteldheid was niet bevorderlijk voor de 

orde en rust onder omstandigheden waar het bij Sluyser wel eens aan redelijk begrip zou 

kunnen ontbreken.90 

SDAP-Tweede Kamerlid L.A. Donker, oprichter en voorzitter van de Sociaal-

Democratische Vereeniging voor bevrijd Nederland (en latere voorzitter van de 

Parlementaire Enquêtecommissie), liet een bezadigder geluid horen. Sentimenten tegen het 

MG als organisatie waren er niet. De functionarissen van het MG gedroegen zich goed en 

waren van goede wil, maar de goedbedoelde bemoeienis was weinig effectief. Het MG 

beschikte niet over bestuurservaring en de organisatie toonde een inherent nadeel van de 

militaire cultuur: centralisatie en daarmee gepaard gaande logheid en de ‘neiging zich in te 

dekken op hun meerdere’. Voorbeelden gaf Donker niet, anders dat het MG soms overhelde 

tot een beleid dat tegen de illegaliteit aanleunde.91 

Eind maart 1945 kreeg Kruls een adres van de ‘Democratische Vereeniging 

Eindhoven’ aan de Koningin toegezonden. Al had het eerder betrekking op gebrek aan 

democratie, het was negatief over het MG. Gezag liet zich niet per verordening afdwingen 

en er was in de ‘bevoegdheden-kibbelarij’ geen zekerheid dat het MG zich niet boven de 

regering plaatste. Niet werd begrepen waarom van regeringszijde geen ruimte was gelaten 

voor democratie en waarom vertegenwoordigende organen – het MG inbegrepen – zich niet 

tegenover het volk konden verantwoorden. Het stuk klaagde ook over het gebrek aan 
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duidelijkheid in de verhouding tussen regering, Nederlands en geallieerd militair gezag en de 

burgerlijke overheid. Hier klonk de echo van de gebrekkige voorlichting uit Londen door.92 

6. Berichtgeving in bevrijd gebied en het Tijdelijk Persbesluit 

De SHAEF-missie wilde dat het MG meer invloed ging uitoefenen op het aantal te 

verschijnen kranten en hun inhoud. Bij alle papiergebrek was er teveel ruimte voor 

advertenties en roddels uit het buitenland en te weinig aandacht voor berichtgeving over 

geallieerde- en regeringsaangelegenheden.93 Liefst 62 kranten en periodieken waren op 29 

december 1944 in circulatie, 23 meer dan in de maand daarvoor en dat was gelet op de 

papierschaarste een enorme sprong voorwaarts.94 De verschijning van kranten was voor het 

MG echter niet zonder zorg. 

Het onderwerp zuivering van de pers kende een al hele voorgeschiedenis waarbij de 

visies van Burger en Kruls verschilden en bleven verschillen, totdat beiden elkaar in oktober 

1944 zonder overleg voor voldongen feiten plaatsten. Al in november 1943 had het MG een 

plan ontworpen voor zuivering van de pers, waarbij het wees op de noodzaak de pers zowel 

als een orgaan van publieke meningsuiting te zien als instrument voor de verspreiding van 

nieuws. Het MG wilde alleen de verschijning van NSB-organen verbieden. De overige bladen 

konden blijven op voorwaarde dat artikelen onder eigen naam verschenen en in elk nummer 

een lijst van redactioneel personeel werd afgedrukt. Medewerkers waarvan het MG had 

bepaald dat zij niet meer mochten publiceren, werden geschorst. Directies en eigenaren 

zouden langs andere weg moeten worden gezuiverd.95 Burger wilde voorkomen, hoe 

belangrijk het ononderbroken verschijnen van kranten ook mocht zijn, dat kranten door hun 

‘welwillende houding tegenover de vijand hadden kunnen voortbestaan, daarvan ook na de 

bevrijding de vruchten konden plukken’.96 

Minister van Oorlog Van Lidth haakte aan bij de visie van het MG. Zuivering van 

redacties was een vereiste om het vertrouwen van het publiek te herwinnen, maar de 

verschijning van kranten hoefde niet te wachten op zuivering van de onderneming.97 Het MG 

had erop gewezen dat dit een betrekkelijk langdurig proces zou zijn, terwijl het in het belang 

van de overheid was om direct over kanalen te beschikken om berichten te verspreiden. 

Vooral de mogelijkheid tot publicatie van mededelingen sprak het MG aan; de radio was 

daar door de confiscatie van toestellen minder geschikt voor. Een op last van de overheid 
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uitgegeven noodkrant die alleen algemene mededelingen bevatte, zou door niemand 

worden gelezen en het MG zag dat als in strijd met het herstel van de vrijheid van drukpers. 

Voor Burger stond zuivering voorop. Hij wilde zich niet door technische aspecten 

laten leiden en alle kranten die na 1 januari 1943 nog waren verschenen verbieden, totdat zij 

volledig waren gezuiverd. Alle voor die datum verboden kranten mochten onmiddellijk weer 

verschijnen en voor de illegale pers moest steun komen ‘om een allereerste factor te doen 

zijn in de vorming van een vrije publieke opinie’. De regering had steeds het verzet gesteund 

en die krachten moesten ook na de bevrijding op steun kunnen rekenen.98 Het MG had 

bedenkingen. De datum van 1 januari 1943 was vrij willekeurig gekozen en het was niet 

uitgesloten dat al voor die datum ‘propaganda voor de vijand’ was gemaakt. Een andere zorg 

was dat uitgevers zich meester konden maken van een van de vele ondergrondse bladen om 

zo een verschijningsverbod te ontlopen. Vaak was bij kleine bladen niet verschijnen geen 

gevolg van een ferme houding tegen de bezetter, maar een door papiergebrek afgedwongen 

samenvoeging van kranten. In dat geval konden uitgevers denken weer te mogen 

verschijnen en zuivering te ontlopen.99 Het leek het MG ook uitgesloten dat de illegale 

bladen op korte termijn de rol van de dagbladpers konden overnemen. Zij verscheen één 

keer per maand of veertien dagen en waren niet ingesteld op een dagelijkse 

nieuwsvoorziening. Wel kon de overheid door het vorderen van drukpersen de illegale 

bladen gelegenheid bieden bovengronds te gaan, maar distributiekanalen ontbraken.100 

Burger won het pleit. Het betekende een niet voorziene taak voor het MG. Het pas op 

5 september 1944 vastgestelde Tijdelijk Persbesluit (E 69) was te vaag om naar de letter te 

kunnen uitvoeren en het duurde geruime tijd voordat gedrukte exemplaren van richtlijnen in 

bevrijd gebied arriveerden. Het Besluit bepaalde dat de verschijning van alle bladen en 

tijdschriften was verboden, behoudens toestemming van een Perscommissie. Het was de 

bedoeling de zuivering door deze Perscommissie te laten geschieden, maar om 

representatief te zijn, kon de commissie pas na de bevrijding van het hele land worden 

ingesteld. Ook nieuw op te richten bladen vielen onder het verschijningsverbod. 

Toestemming tot verschijning moest worden gevraagd aan de commissie en zolang die niet 

functioneerde aan de minister of zolang deze zich in Londen bevond aan de Chef Staf MG.101 

In Eindhoven lagen enkele pagina’s van het Eindhovensch Dagblad, Oost-Brabant en 

Het Parool klaar om bij de bevrijding uit te geven, maar bij gebrek aan elektriciteit konden zij 

niet worden gedrukt. Het Parool met een uit amateurs bestaande redactie, was van plan 
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tweemaal per week te verschijnen, maar dan moest eerst voor papier worden gezorgd. 

Publicity & Psychological Warfare en het MG gingen daarvoor aan de slag. De illegaliteit had, 

echter zonder acht te slaan op een radiorede van Burger op 8 september 1944 waarin hij de 

werking van het Tijdelijk Persbesluit had uiteengezet, beslist dat het Eindhovensch Dagblad 

en Oost-Brabant mochten verschijnen.102 

De verschijning van deze bladen noemde Posthumus Meyjes een van de moeilijkste 

punten waarmee hij in Eindhoven was geconfronteerd. A.J. Zoetmulder, hoofdredacteur van 

het Eindhovensch Dagblad, had bij geruchte vernomen dat hij lid van de Perscommissie zou 

worden. Ofschoon nog niet geïnstalleerd, meende hij alvast van zijn toekomstige invloed 

gebruik te kunnen maken door aan te dringen op een verschijningsverbod van het nieuwe 

Oost-Brabant Het zou een verkapte voortzetting van de Eindhovensche en Meijerijsche 

Courant (later geheten Dagblad van het Zuiden) zijn. Verhoeff, gesteund door burgemeester 

Verdijk, verzette zich tegen de visie van Zoetmulder. Het blad had financieel of qua redactie 

of directie daar niets mee te maken. Het werd alleen op de persen van dit vroegere blad 

gedrukt. Het katholieke bevolkingsdeel zou door een verbod ontstemd raken.103 Oost-

Brabant was door katholieken opgericht, die een monopoliepositie van het meer liberale 

Eindhovensch Dagblad vreesden.104 

Verhoeff en Verdijk hadden, gelet op de plaatselijke omstandigheden en de volledig 

nieuwe redactie en directie, gemeend dat de krant moest verschijnen. Posthumus Meyjes 

besloot de verschijning voorlopig toe te staan. Kapitein Van Houten van de Sub-Sectie Pers 

van de Sectie Voorlichting deelde die mening, al moest hij formeel bezwaar maken zolang 

het blad werd gedrukt op de persen van de oude Meijerij. Dit blad had de verschijning 

kunnen voortzetten, terwijl die van het Eindhovensch Dagblad op last van de Duitsers was 

gestaakt.105 

Burger kreeg weet van de verschijning van Oost-Brabant en liet op 26 september 

1944 via Radio Oranje weten dat de verspreiding diende te worden beëindigd. Hij had het 

MG niet over de radio-uitzending geconsulteerd.106 Bij zijn bezoek aan Eindhoven op 3 

oktober 1944 besprak ook Kruls de toestand rond Oost-Brabant met Verhoeff, Commissaris 

der Koningin, burgemeester en Deken. Het Persbesluit bleek moeilijk te hanteren en de 

Perscommissie liet op zich wachten. De MCn trachtten zich zo goed als mogelijk door de vele 

kwesties die met het Tijdelijk Persbesluit samenhingen, heen te slaan, maar het was 
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ondoenlijk het geheel van al verschenen bladen te overzien en onmiddellijk in te grijpen. Er 

waren urgentere problemen. 

Mededelingen via Radio Oranje drongen ‘totaal onvoldoende’ door. De rede van 

Burger was nauwelijks gehoord, met als resultaat dat geruchten de ronde reden en 

verwarring was gesticht. Door het ontbreken van schriftelijke instructies wist niemand hoe 

te handelen.107 Oost-Brabant bleef verschijnen, maar daarmee was de kous niet af. Burger 

zond een brief ter publicatie in het blad, waarin de passage voorkwam dat het zich had 

gebonden aan een beslissing van het MG, zonder zich de vraag te hebben gesteld of het MG 

daartoe bevoegd was. Die passage was voor Kruls onaanvaardbaar en Verhoeff hield 

publicatie aan totdat met Burger kon worden overlegd.108 

7. De conclusie: betere voorlichting 

Een antwoord op kritiek op het MG moest worden gevonden in betere voorlichting. De roep 

om meer voorlichting klonk luid, maar dat werd bemoeilijkt doordat Nederland vóór de 

oorlog niet over een uitgebreid voorlichtingsapparaat had beschikt, zodat niet op een 

bestaande organisatie kon worden teruggevallen. De afstand van Brussel tot bevrijd gebied 

wreekte zich, waardoor er onvoldoende zicht was op wat er onder de bevolking leefde. 

Bovendien was het MG er bij de opzet van het voorlichtingsapparaat vanuit gegaan dat 

spoedig op departementale structuren kon worden teruggevallen. Geschikt personeel bleek 

er mede door de zuivering nauwelijks te zijn en vakkundig personeel van de landelijke 

dagbladen bevond zich boven de grote rivieren. Wat zwaar woog, was dat het aan telefoon 

en telex ontbrak en het voor journalisten onmogelijk was in Brussel nieuws en 

achtergronden te vergaren. Ook de mededeling van SHAEF in december 1944 dat de eerste 

paar maanden niet hoefde te worden gerekend op de levering van krantenpapier, miste zijn 

weerslag op de effectiviteit van de Sectie Voorlichting niet.109 

De informatieverstrekking beperkte zich tot de uitgifte van perscommuniqués en 

brochures. Van direct contact met de pers, anders dan tweewekelijkse persconferenties in 

Eindhoven, was geen sprake. Pas op 18 februari 1945 hield Kruls voor de eerste maal een 

persconferentie. MCn hielden slechts incidenteel een persconferentie als het nodig was 

misverstanden uit de weg te ruimen. Wel organiseerden zij in toenemende mate 

bijeenkomsten waar stafofficieren een toelichting gaven over doel en werkwijze van het MG 

en actuele onderwerpen. Sommige MCn zetten ook voorlichtingsbureaus op waar het 
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publiek met vragen terecht kon. Van regeringszijde was er op dat punt evenmin veel 

activiteit. Het duurde nog tot 13 april 1945 totdat premier Gerbrandy en minister van 

Handel, Nijverheid en Landbouw Gispen de pers te woord stonden.110 

Voor de SHAEF-missie was duidelijk dat het MG het contact met de pers had 

veronachtzaamd. Premier Gerbrandy constateerde dat de voorlichting van pers en publiek 

door de Sectie Voorlichting had gefaald. Met door de regering en MG voorbereide 

maatregelen en de geallieerde verantwoordelijkheden bleek bevrijd gebied vrijwel 

onbekend. De klacht was dat het niet mogelijk was goede informatie te verkrijgen. Voor een 

deel was dat te wijten aan het ontbreken van communicatiemiddelen, maar ook door het 

ontbreken van actieve leiding. Gerbrandy had graag ‘handelsreizigers in nieuws’ willen zien, 

die door bevrijd gebied trokken. Het waarnemend hoofd van de Sectie werd van zijn functie 

ontheven en er kwam een nieuwe chef voor de Subsectie Pers en Publiciteit, te plaatsen in 

Eindhoven, om nauwer contact met de pers te onderhouden.111 

Het MG realiseerde zich dat het zich de kritiek uit de bevolking moest aantrekken en 

voegde aan elke MC een voorlichtingsfunctionaris toe. Kruls kwam met aanvullende wenken 

voor de MCn die op het punt stonden hun werk boven de grote rivieren aan te vangen en 

deed de aanbeveling dadelijk een geschikte voorlichtingsadviseur aan te stellen. Ook moest 

de MC persoonlijk contact met de pers gaan onderhouden en geregeld bijeenkomsten 

beleggen en uiteenzettingen geven over de Herstelwetgeving.112 

Eerder was van actieve voorlichting weinig sprake geweest. Drs. A. van de Poel, een 

van de OD afkomstige leraar, wees er eind januari 1945 op dat het MG het vertrouwen van 

de illegaliteit had gewonnen, maar dat meer begrip voor het MG moest worden gekweekt 

door persoonlijk contact met leidinggevenden. Het idee werd omarmd en Van de Poel gaf 

vervolgens een groot aantal voordrachten voor burgemeesters, bestuur en maatschappelijke 

organisaties. De gestelde vragen gaf hij door aan de Sectie Voorlichting, die er zijn voordeel 

mee deed.113 

Dat voorlichting in de eerste maanden dat het MG functioneerde gebrekkig was, was 

welhaast onvermijdelijk. Toch getuigde het van tekortkomingen bij Kruls en zijn Staf dat 

werd niet werd getracht meer persoonlijke aandacht aan vertegenwoordigers van de pers en 

maatschappelijke organisaties te schenken en in bredere kring belangstelling te wekken voor 

de Bijzondere Staat van Beleg; de verhouding van het MG tot de regering en van de regering 

tot SHAEF. In Londen kreeg Kruls daarvoor van de regering, zeer tegen zijn wens, geen 
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ruimte; in Nederland had hij die ruimte wel. Dat had veel van de kritiek en onvrede over het 

MG in een ander daglicht kunnen plaatsen of indammen. Toen dat besef eenmaal doorbrak 

was het feitelijk te laat om het onbegrip en een al gevestigde mening weg te nemen. 
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10. Evacuaties 

1. Evacuatieproblemen dienen zich aan: reorganisatie van het Bureau Afvoer 

Burgerbevolking 

Kreeg bij de voorbereidingen in Londen vooral de terugkeer van Displaced Persons, 

repatrianten die zich in het buitenland bevonden, de aandacht, het probleem evacués en 

vluchtelingen in eigen land bleek voorlopig nijpender. Evacués waren personen door 

militairen in veiligheid gebracht en waar voorzieningen voor werden getroffen. Personen die 

zelf voor het oorlogsgeweld op de vlucht sloegen werden als vluchteling aangemerkt. Dat 

was een zaak voor het civiele bestuur. Het aantal geëvacueerde personen uit gevechtszones 

of tot militair gebied verklaarde of geïnundeerde gebieden moet ergens rond de 850.000 

personen hebben gelegen, bijna één op de tien Nederlanders. In de loop van de oorlog 

hadden de Duitsers al 400.000 personen geëvacueerd en voor de gevechten waren naar 

schatting nog eens 450.000 personen in veiligheid gebracht, deels door de Duitsers, deels 

door de geallieerden. Daarnaast waren er nog de 250.000 onderduikers en de stedelingen 

die als ‘hongertrekkers’ naar het platteland waren getrokken en aandacht vereisten.1 

In Nederland was de geallieerde ervaring anders dan in Frankrijk. Daar was het zomer 

en kon worden volstaan met het opzetten van tentenkampen, maar in het winterweer in 

Nederland was dat geen oplossing. Het vereiste veel organisatie om onderdak te vinden.2 In 

het betrekkelijk kleine bevrijde Zuiden, waar zich naast vele tienduizenden militairen die er 

een winterkwartier zochten al evacués uit andere delen van het land bevonden, waren 

steeds minder mogelijkheden de mensen onder te brengen. Soms had dat tot gevolg dat 

mensen meermalen moesten worden verplaatst om congestie te voorkomen. 

Onderbrenging bij particulieren stuitte op grenzen en dan moest naar België worden 

uitgeweken. Dat eigen burgers over de grens in veiligheid zouden worden gebracht, was in 

Londen niet voorzien; het MG had er dan formeel geen bemoeienis meer mee. Door 

grensoverschrijding veranderde de status van evacué in Displaced Person. 

SHAEF evacueerde burgers wanneer hun veiligheid dat gebood. Dat was het geval 

wanneer een gemeenschap onder voortdurend artillerievuur lag, zijn toevlucht tot 

schuilplaatsen moest zoeken en als dat gevaar voor de volksgezondheid opleverde. Ook kon 

evacuatie worden bevolen wanneer dat voor de veiligheid van de troepen in voorste lijn 

nodig was, om te verhinderen dat de vijand van inlichtingen kon worden voorzien of om 
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terugtochtwegen open te houden. Ook voorbereidingen voor een aanval konden het nodig 

maken dat gebied moest worden ontruimd. Een geplande evacuatie betrof veelal grote 

groepen en eenmaal bevolen, stond snelheid voorop. Onder die omstandigheden kon het 

onderbrengen van de mensen niet ‘perfect’ zijn, maar werd geprobeerd de ontberingen 

zoveel mogelijk te verzachten. Civil Affairs zorgde voor de voeding, totdat lokale bronnen 

daarin konden voorzien. 

Elk leger beschikte over een Army Refugee Camp en elk legerkorps over een Refugee 

Transit Camp. Deze kampen boden slechts magere voorzieningen en waren het resultaat van 

improvisatie. In de Transit Camps verbleef men meestal niet langer dan een dag, werd er 

gevoed, medisch onderzocht en ontluisd met hulp van Rode Kruis-organisaties en 

vrijwilligers. Civil Affairs beschikte over te weinig mankracht om dat zelf te doen. Daar kwam 

bij dat evacués zich snel ontheemd voelden en nauwelijks in staat waren voor zichzelf te 

zorgen.3 De beslissing tot evacuatie was een geallieerde, maar de legers en legerkorpsen die 

dat bepaalden, klopten om ruimte te vinden aan bij het MG en de lokale autoriteiten. Het 

was geen taak voor de legers om accommodatie toe te wijzen.4 Staand beleid was ook dat de 

legers geen vluchtelingen naar het gebied van een ander leger mochten overbrengen. Soms 

werkte dat congestie in de hand.5 

De problemen bij de verstrekking van voeding, onderdak, kleding, beddengoed en 

medische zorg waren al in september 1944 legio. Uit Nijmegen waren 4.000 personen over 

de regio Oss verspreid en duizend uit Groesbeek bevonden zich in Nistelrode. In Eindhoven 

moest voor 5.000 personen onderdak gezocht en de verstrekking van kleding en 

beddengoed worden afgewogen tegen de behoeften van oorlogsslachtoffers. Hun voeding 

mocht niet ten koste gaan van de bevolking en evacués werden daarom voorlopig uit 

legervoorraden gevoed waarbij ‘Philips will do all the cooking’. Deze in Eindhoven dominante 

onderneming was op veel terreinen goed om hulp te bieden. Het Veemgebouw van Philips 

werd benut voor de opvang en een verblijf van één of twee dagen. Het bood veel ruimte, 

was goed gelegen en verwarmd. Voor een langer verblijf was het ongeschikt. Onvoldoende 

ventilatie en ligging op los stro veroorzaakten veel stof met als gevolg bronchitis en voor 

astmapatiënten was het er niet uit te houden. De smalle steile trap leverde voor kinderen en 

ouderen problemen op en kon bij brand of luchtaanvallen tot paniek leiden. De verduistering 

zat vast aan de ramen waardoor men de hele dag bij spaarzaam kunstlicht moest verblijven, 

zonder banken of stoelen.6 
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In de meeste gevallen beschikten gemeenten niet over een evacuatiebureau, waren 

geen lijsten beschikbaar voor inkwartiering, ontbrak het aan leiding en stond een enkele 

Nederlandse liaisonofficier er alleen voor. Sommige gemeenten hanteerden een 

vergoedingregeling uit 1942, andere vonden dat te hoog en maakten goedkopere 

regelingen. De gemeente Boekel wilde zelfs geen vergoeding uitkeren. Bij de opzet van 

centrale keukens was evenmin sprake van uniformiteit. De Britten kenden de lokale situatie 

niet, soms ontbrak een burgemeester en was er geen Nederlandse instantie die de leiding 

nam. Sommige gemeenten wezen het onderbrengen van evacués af, met als gevolg dat de 

Britten hen naar België overbrachten, wat grote weerstand opriep en leidde tot 

onderduiken. In Gemert hielden de Britten zelfs een razzia om vluchtelingen op te sporen. 

Burgemeester baron J. Weichs de Wenne van Meerlo en Wansum zag zich genoodzaakt 

tegen deze ‘deportatie’ te protesteren en ging in Eindhoven op zoek naar een instantie die 

dat kon verhinderen. 

Het Bureau Afvoer Burgerbevolking (BAB) was nergens te vinden en deed, naar 

meerdere burgemeesters klaagden, niets. Ten slotte was Weichs de Wenne bij liaisonofficier 

majoor Langen van der Valk uitgekomen. Die beloofde zijn best te doen. Een andere klacht 

was de moeizame eerste hulpverlening. Kapelaan F. Verhagen uit Gemert trachtte het 

Rijksbureau voor Textiel in Eindhoven te bewegen goederen af te geven, omdat de mensen 

zonder dekens en ondergoed zaten. Ondanks de noodtoestand hield het bureau vast aan de 

officiële weg: distributie via groothandel en handel, waardoor praktisch geen enkele 

vluchteling iets ontving. De hulpverlening kon beter aan het Rode Kruis worden 

toevertrouwd, want regelingen voor evacués duurden drie tot vier weken. In Limburg had 

Verhagen van Militair Repatriëringscommissaris Drost vernomen dat het BAB ook daar 

weinig had gedaan en door hem terzijde was geschoven.7 Drost schakelde de door hem 

opgezette Ontvangstcentra voor repatrianten in voor opvang van evacués en riep de 

medewerking in van burgemeesters voor onderbrenging in gezinnen. Hij stelde ook een 

evacuatiecommissie in, waarin onder zijn leiding de voedselcommissaris, 

vertegenwoordigers van de distributieorganen, het Rode Kruis en een financieel adviseur 

zitting hadden. Bestaande bepalingen achtte Drost niet langer bruikbaar.8 

Het MG bereikten klachten over vergoedingen voor de kwartiergevers en dat leidde 

soms tot een minder goede behandeling.9 De SHEAF-missie attendeerde het MG op de 

gemeente Berkel-Enschot, die zonder fondsen zat en een fors bedrag aan kwartiergevers 
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moest betalen.10 Aan de burgemeester van Hoge en Lage Mierde had het BAB geweigerd 

betaling te doen, waarna de burgemeester maar een geldlening afsloot.11 Civil Affairs wilde 

meer structuur in de hulpverlening. De zorg was van twijfelachtig gehalte; er waren geen 

maatregelen voor de ontvangst getroffen en gidsen hadden geen idee waar evacués 

moesten worden ondergebracht. Er waren tellingen nodig: sommige huizen waren 

overbevolkt, in andere was ruimte en er moesten comités worden gevormd die op zulke 

zaken letten.12 

Het MG had zich voorgesteld gebruik te maken van de diensten van het BAB, maar 

zonder contact met Den Haag ontbrak een overzicht van de opnamecapaciteit en dat maakte 

een behoorlijke verdeling van evacués er niet gemakkelijker op. Het BAB had tijdens de 

bezetting goed werk verricht, maar na de bevrijding ontbeerde het sturing. Als het MG zich 

van een bestaande instantie wilde bedienen, dan moest het snel worden gereorganiseerd. 

Regelingen waren gebaseerd op tevoren geplande en niet op haastig uitgevoerde 

evacuaties.13 

Al voor aanvang van de bevrijding waren de verantwoordelijke minister van 

Algemene Zaken Van Boeyen en het MG het eens geweest dat het MG het BAB zo nodig 

moest reconstrueren en de leiding bij het MG moest komen te liggen.14 Het MG vormde zich 

een beeld van de organisatie. Commissarissen bereidden evacuaties voor, regelden 

transport en onderbrenging, waarna de zorg overging op de Gewestelijke Evacuatie Bureaus. 

Commissarissen hadden de bevoegdheid transport, gebouwen en inkwartiering te vorderen. 

De Bureaus droegen zorg voor de voeding en de financiën en beoordeelden in hoeverre het 

nodig was in kleding, schoeisel en meubilair te voorzien. Zij stelden lijsten samen van namen 

en adressen op en hadden de opdracht ongeorganiseerde evacuatie te voorkomen. Nadat de 

Gewestelijke Bureaus afgesneden waren van Den Haag begonnen zij procedures aan te 

passen, waardoor administratieve verwarring ontstond die ‘zorgwekkende vormen’ aannam. 

Duizenden waren administratief zoek en gezinnen waren gesplitst. 

In een tijd dat het gewenst was ‘praktisch’ te werken, bleven ambtelijke molens als 

vanouds draaien. De bevoegdheden van het BAB lieten zich niet combineren met evacuatie 

onder oorlogsomstandigheden, onder verantwoordelijkheid van de legers. Er moest bij het 

MG een planningsafdeling komen om gegevens te genereren voor de 

voedselcommissarissen, want niemand had gegevens over aantallen en plaatsen waar 

evacués zich bevonden.15 
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Het ging in november 1944 al om 28–30.000 personen en dat aantal zou alleen maar 

toenemen. Civil Affairs 21st Army Group bezag evacuatie van de Betuwe, rond Nijmegen en 

langs de Maas. In het gebied van First Canadian Army ging het om evacuatie uit Zeeuws-

Vlaanderen, Walcheren en westelijk Noord-Brabant.16 De verantwoordelijkheden van de 

legers eindigden bij overdracht van de evacués aan de burgemeester en vaak wisten dezen 

niet tot wie zij zich voor zaken als voedsel moesten wenden. Contact tussen de Civil Affairs-

detachementen en het BAB er was niet. Daardoor kwamen soms onmogelijke toestanden 

voor. In Someren en Lierop, die 9.000 inwoners telden, bevonden zich 6.000 evacués naast 

15.000 tot 20.000 militairen. Het transportsysteem van de legers was daar deels debet aan. 

De van het front terugkerende trucks namen mensen mee en zetten hen af daar waar dat 

het beste uitkwam. Burgemeesters moesten hun problemen aan het BAB kunnen voorleggen 

en via het MG Civil Affairs inschakelen. Door betere organisatie kon chaos worden 

voorkomen en er was een sterke man nodig die snel kon besluiten.17 

Souschef De Boer wilde tot nauwe samenwerking met het Rode Kruis komen en de 

oprichting van een informatiebureau in plaatsen waar zich oorlogsslachtoffers bevonden. De 

Gevolmachtigde van het Nederlandse Rode Kruis in Noord-Brabant, E.J.M. de Vlam, 

aanvaardde die taak. De Vlam meer bevoegdheden toekennen ging het hoofd Sectie 

Binnenlandse Zaken, Linthorst Homan, te ver. Oordeelkundige behandeling door 

ambtenaren van geldelijke voorzieningen was een vereiste. Er moest een nieuwe opzet 

komen door alle problemen rond evacués en vluchtelingen centraal binnen de Staf MG te 

behandelen.18 

Omdat de problemen van evacués niet zo heel veel anders waren dan voor 

repatrianten viel het besluit deze hulp onder te brengen bij het Bureau Repatriëring, dat 

daarna als Bureau voor Evacuerings- en Repatriëringszaken verder ging. Majoor B.G. van Os 

Van Delden, een 35 jarige KLM-employé wiens ster snel rees, kreeg vanaf 15 november 1944 

op beide terreinen de supervisie.19 Er kwam een Tijdelijk Bureau Afvoer Burgerbevolking te 

Eindhoven dat met de leiding van de Gewestelijke Evacuatie Bureaus werd belast en tot een 

overzicht van de opnamecapaciteit moest komen. De voorbereiding van evacuaties 

behoorde niet langer tot het takenpakket; onderbrenging, financiële en stoffelijke verzorging 

bleven langs oude lijnen verlopen. De regeling uit 1942 dat geen uitkering werd verstrekt als 

men niet was geregistreerd, bleef van kracht.20 
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Ook First Canadian Army en de SHAEF-missie kwamen met initiatieven om het BAB 

beter te laten functioneren. Er was geen volledig beeld van de situatie en First Canadian 

Army probeerde tevergeefs via burgemeesters ruimte te zoeken. Daaruit bleek hoe nodig 

een goed functionerend BAB was, met liefst in elke plaats een vertegenwoordiger. 

Lieutenant-Colonel J.P. Manion, bij dat leger belast met de zorg voor Displaced Persons & 

Refugees, geloofde dat in tehuizen en kloosters meer plaats was. Van scheiding van 

denominaties en weigeren bij een andere congregatie te worden ondergebracht omdat dat 

tegen kerkelijke regels was, wilden de Canadezen niets weten. In geval van emergency 

moest de kerk van dergelijke regels afzien.21 

Begin december 1944 begon de reorganisatie van het BAB, waarvoor een drietal 

officieren van de Sectie Binnenlandse Zaken was vrijgemaakt. Zij bezagen de aanpassing van 

registraties aan de eisen van de bevolkingsregistratie en hoe dubbel werk te voorkomen.22 

Repatriëringscommissaris majoor D.J.A.A Lawick van Pabst van Nijevelt, die vanuit 

Eindhoven voor het MG vluchtelingenzaken coördineerde, vroeg de reorganisatie van het 

BAB te bespoedigen. Zolang het BAB niet voor zijn taak was berekend, kwam de legers weer 

bij hem uit. First Canadian Army verplaatste personen zonder opgave aan het MG te doen en 

als zij dan opnieuw moesten worden verplaatst, was het voor hem onmogelijk aan te geven 

waar naartoe.23 

Wat restte was de benoeming van een tijdelijk directeur.24 Het MG had daarvoor 

J.B.V.M.J. van de Mortel in gedachten. Deze voormalige burgemeester van Noordwijk was 

tijdens zijn burgermeesterschap belast met de inspectie van de werkverschaffing in Noord- 

en Zuid-Holland en had dat met ijver en toewijding gedaan. Hij leek alleszins opgewassen 

tegen de functie, had een groot deel van zijn inwoners naar Drenthe en Groningen moeten 

evacueren, daar veel zorg aan besteed en voortdurend contact gehouden. In de omgang wist 

hij het eenieder naar de zin te maken, maar ook eigen inzichten door te zetten.25 Op 16 

januari 1945 ving Van de Mortel aan met zijn taak als president-directeur BAB in de rang van 

majoor. Gemeentebesturen moesten zijn aanwijzingen volgen. De verwachting was dat het 

BAB nu weer kon behoorlijk kon gaan functioneren, de directe nood te lenigen en erop kon 

toezien dat burgemeesters maatregelen troffen.26 Het ‘oppertoezicht’ berustte bij het 

Bureau voor Evacuerings- en Rapatriëringszaken. Nadat de registratie van evacués weer in 

handen van het BAB was gelegd, werd het Rode Kruis bedankt voor de voortvarende wijze 

waarmee de taak ter hand was genomen, al was het MG niet tevreden geweest.27 
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2. Onwil in Zeeuws-Vlaanderen 

Bij het begin van de operaties om het bezit van de Scheldemond hield 21st Army Group er 

rekening mee 40–50.000 evacués te moeten opvangen. Vanuit de gedachte opvang zo dicht 

mogelijk bij huis en terugkeer zodra de gevechten over waren, zouden zij in de regio Hulst 

moeten worden ondergebracht. Sas van Gent was voor de ontvangst afgewezen, omdat de 

wegen vrij moesten worden gehouden voor militair verkeer.28 First Canadian Army plande 

ook de evacuatie van het westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen, maar er was onvoldoende 

tijd voor en veel bewoners weigerden hun boerderijen te verlaten. Door dat verzet werd de 

gedachte heel West Zeeuws-Vlaanderen te evacueren verlaten, met als gevolg dat zich 

praktisch overal vluchtelingen bevonden. De stemming was anti-Canadees, sommigen 

hadden acht dagen in een riool gezeten, veel ouderen waren van angst en ellende kinds en 

gek geworden en er waren veel dysenteriegevallen.29 

Op 11 oktober 1944 zetten Canadezen een duizendtal vluchtelingen met amfibisch 

materieel over de Braakman. Civil Affairs-detachmenten leidden 3–4.000 vluchtelingen 

richting Hulst. Ook waren maatregelen getroffen om de mensen via België uit de 

gevarenzone te laten ontsnappen. Sluiskil was ontvangstation van waaruit de vluchtelingen 

nog dezelfde dag naar Hulst, St. Jansteen en andere plaatsen in het oostelijk deel werd 

overgebracht. De regio kon volgens de Canadezen 12.845 personen opnemen, waarbij door 

het tekort aan dekens het beleid was hen zoveel mogelijk in gezinnen onder te brengen. Als 

dat onvoldoende was, was in België voor 17.000 personen plaats.30 

De Duitsers hadden reeds 8.000 mensen uit Zeeuws-Vlaanderen naar Ekloo in België 

geëvacueerd en in scholen en bij particulieren ondergebracht. Na de verovering van Knokke 

waren daar een paar duizend achtergebleven, waarvan 70% vrijwel zonder kleding en 

voedsel zat. In Axel was al geld bijeengebracht om in Gent op de zwarte markt babykleren te 

kopen. Deze mensen kregen een ondersteuning van 25 frank per dag, waarvoor zij zich tot 

Civil Affairs in Ekloo moesten wenden. De MC Zeeuws-Vlaanderen, kapitein-ter-zee Van 

Leeuwen, vond het beter ze naar Zeeuws-Vlaanderen terug te halen en dacht 20.000 te 

kunnen onderbrengen zodra de geallieerde militairen naar Walcheren waren verplaatst. 

Eerder kon door de verwoesting hooguit 20% direct terug of als Duitse bunkers werden 

benut 30%. 
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Prins Bernhard berichtte Kruls dat in Oostburg bijna alle huizen waren beschadigd. 

Om gegevens te hebben wanneer de Koningin om inlichtingen zou vragen, zond Kruls met 

spoed een vertegenwoordiger.31 Van de oorspronkelijke 2.900 bewoners verbleven er nog 

1.700 en die weigerden te vertrekken. Evacuatie van 700 personen zou hun lot verlichten. 

614 (A) Civil Affairs Detachment van Major Clark had evacuatie van ‘voor het economisch 

leven onbruikbaren’ voorbereid, maar toen de trucks verschenen, doken zij onder. Er 

meldden zich slechts 45 personen (die allen weer teruggekeerden). De burgemeester 

meende dat het een taak van het MG was om mensen aan te wijzen. Het hoofd Bureau 

Evacuering- en Repatriëringszaken, Van Os van Delden, maakte duidelijk dat dit niet het 

geval was. Als inwoners tevreden waren met het leven in ruïnes zonder water en licht en dat 

verkozen boven een verblijf in den vreemde, was er voor het MG geen reden in te grijpen, 

maar dan moest men niet tegen elke bezoeker gaan klagen. Van Leeuwen was tegen het 

gebruik van geweld en zijn medische adviseurs zagen geen gevaar voor de volksgezondheid. 

Als de bevolking gelukkiger was zo te leven, dan legde ook de MC zich daarbij neer. Er waren 

voordelen aan verbonden als de bewerking van het land doorging. Wel wees Van Leeuwen 

erop dat als de actie was bedoeld om voorrang bij de aanvoer van bouwmaterialen te 

verkrijgen ‘dan heeft men zich vergist’.32 

3. De evacuatie van Venray 

Venray, op 18 oktober 1944 na een week van hevige gevechten bevrijd, was in zoverre een 

bijzondere plaats omdat de plaats 6.500 psychiatrische patiënten, zieken, wezen en staf 

huisvestte. Iedereen zat vanwege het artillerievuur al dagen in de kelders. Van 3rd British 

Division bereikte MC Stok het bericht dat patiënten van de psychiatrische inrichting ‘De 

Brabander’ al twee dagen zonder voedsel, water en medische verzorging waren. Stok 

regelde dat 224 Civil Affairs Detachment de inrichting ging inspecteren. Er verbleven 1.700 

vrouwelijke patiënten, waarvan 200 bedlegerig en 200 gevaarlijk, verzorgd door 300 

verpleegsters. Er waren veertien doden gevallen, er was een uitbraak van dysenterie en vele 

gebouwen waren onbewoonbaar. Met spoed waren desinfecterende en kalmerende 

middelen nodig, evenals kaarsen voor verlichting. De verpleegsters wezen ook op een 

psychiatrisch ziekenhuis bij Venray, waar zich vele patiënten bevonden. Stok ging met een 

Amerikaanse militaire arts en een Public Health Officer poolshoogte nemen. Ze namen 5.000 

noodrantsoenen, medicamenten, zeep en petroleum mee. Het bleek om het zwaar 



340 

 

beschadigde vrouwengesticht St. Anna te gaan. De Duitsers hadden de gebouwen steeds 

gerespecteerd, maar de weg tussen Venray en Overloon liep dwars door het complex met 

als gevolg geallieerde luchtaanvallen en beschietingen, die al voor de strijd begon zestien 

doden hadden geëist. De 1.400 patiënten en 300 zusters bleken al zeventien dagen 

opeengepakt in de kelders te zitten, waarvan de laatste drie dagen zonder voedsel en water. 

Stok prees Moeder-overste Maria Billiau van de Belgische Congregatie van de Zusters van 

Liefde die te midden van granaatvuur en brand de kalmte en discipline wist te handhaven. 

Zwaargewonden werden naar het dichtstbijzijnde veldhospitaal overgebracht, de lichtere ter 

plekke behandeld. Op momenten dat er geen granaten neerkwamen werd de 

watervoorziening hersteld en schoongemaakt. Voor Stok was duidelijk dat de inrichting 

moest worden geëvacueerd en hij ging op zoek naar accommodatie. 

Op 19 oktober beval 2nd Army de evacuatie van St. Anna, de 300 bewoners van het 

St. Joseph Weeshuis, de 1.500 patiënten en staf van de inrichting voor mannen St. Servatius 

en de daar verblijvende 1.500 vluchtelingen, alsmede de 150 patiënten en 50 stafleden van 

het St. Elisabeth Ziekenhuis. Artillerie- en mortiervuur hinderde de evacuatie. De 

hoofdingang van het St. Servatius lag onder Duits mitrailleurvuur, waardoor twee nonnen 

omkwamen. Ongelukkig was dat ‘loose talk by troops and Dutch unit interpreters’ tot een 

ongecontroleerde evacuatie van St. Servatius onder leiding van een Nederlandse arts leidde. 

Enkele psychiatrische patiënten ontsnapten om later in Overloon weer te worden opgepakt. 

Bij St. Anna waren 850 patiënten met grote moeite en in onbeschrijfelijke wanorde in dertig 

ambulances en vijftien vrachtwagens gezet. 

Stok slaagde erin 700 patiënten in een inrichting in Boekel onder te brengen en trof 

met de burgemeester een regeling voor de aanvoer van voedsel en kolen. Het MG in 

Eindhoven nam daarna deze taken over. Verder konden 360 personen in het 

Rijkskrankzinnigengesticht Boschdijk bij Eindhoven worden opgenomen. Voor de overigen 

werd na contact met het MG en de SHAEF-missie onderdak gevonden. De kinderen van het 

weeshuis konden in Deurne en bij de bevolking worden ondergebracht. Patiënten van St. 

Servatius gingen naar Weert nadat de vluchtelingen daar onderdak vonden bij de bevolking 

van Someren.33 

De steeds groter wordende troepenmassa en het toenemend aantal vluchtelingen 

veroorzaakten opstoppingen die het verloop van de krijgsverrichtingen hinderden. Daarom 

besloot 2nd Army de bevolking die nog in de regio verbleef naar elders over te brengen, tot 
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Tilburg en omgeving toe. Voor velen betekende dat een nieuwe evacuatie en voor Stok dat 

hij voor de tweede maal burgemeesters, geestelijkheid en gedupeerden moest overtuigen 

van de noodzaak.34 Op 24 oktober ging de bevolking in een tempo van 750 per dag naar 

Deurne, waar 212 Civil Affairs (Refugee) Detachment zich over hen ontfermde. Politie en OD 

hielden toezicht en brachten de mensen in groepen van 150 naar een rendez-vous om zeker 

te stellen dat er geen congestie ontstond in geval van beschieting. Daarna werd huis voor 

huis gecontroleerd of alle bewoners waren vertrokken. Tussen 27 en 29 oktober werden 

2.056 personen met militair transport geëvacueerd en 1.200 door zorg van het Rode Kruis. 

Een ploeg van 46 man politie, OD, timmerlieden, elektriciens en veeverzorgers bleef 

achter om vee te verzamelen, gewond vee af te maken en achtergelaten voedsel op te 

halen. Van het Civil Affairs-detachment kwam de opdracht om puin te ruimen, de straten 

weer begaanbaar te maken en gesneuvelde Duitsers en gedood vee te begraven.35 Op 4 

november kwam het evacueren van geldswaarden aan de beurt onder regie van de Financial 

Officer van 8th Corps. Goederen van waarde en kerkelijke schatten werden in kluizen 

ondergebracht. Stok trof, gezien de mogelijkheid van een Duitse tegenaanval, later een 

regeling dat elders onder te brengen. 

Onder moeilijke omstandigheden was de evacuatie bevredigend verlopen, al kwamen 

enkele kinderen om door Duits mitrailleurvuur. Vooral de plaatselijk OD-commandant Van 

Kimmenade had zich door zijn organisatievermogen onderscheiden. Major Miles stelde aan 

Senior Civil Affairs Officer van 8th Corps, Colonel Phipps Hornby, voor om wijkverpleegster 

M.A.A. Bloem uit Boxmeer te onderscheiden voor haar dapperheid en zelfopoffering om 

zonder acht te slaan op haar eigen veiligheid zieken en ouderen uit hun huizen naar het 

ziekenhuis of familieleden over te brengen. Toen zij zich nog vóór de voorste linies bevond 

om op verzoek van een landgenoot te helpen bij de begrafenis van een vrouw was zij door 

een Duitse artilleriegranaat gedood.36 Op verzoek van Phipps Hornby zocht Stok naar nadere 

gegevens over haar. Tot een onderscheiding lijkt het niet te zijn gekomen. 

4. Plannen voor evacuatie naar België en Frankrijk 

In oktober 1944 waarschuwde de SHAEF-missie dat meer officieren van het MG beschikbaar 

moesten komen om de ‘surplus population’ uit het operatiegebied te krijgen.37 First 

Canadian Army informeerde het Nederlandse en Belgische militair gezag dat 40–50.000 

mensen naar België moesten. De Belgen kregen te horen dat het om operationele noodzaak 
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ging en dat zij de Nederlandse evacués op dezelfde wijze moesten behandelen en van 

distributiebescheiden voorzien als de eigen onderdanen. Toen daarnaast 2nd Army te 

kennen gaf 87.000 personen te willen evacueren, leidde dit tot een ‘major problem’ voor het 

‘highest possible level’. Dit leger had in gedachten nabij Brussel een Transit Camp in te 

richten van om van daaruit tot verspreiding te komen. Alle accommodatie in de lijn 

Antwerpen-Turnhout tot de Nederlandse grens moest voor de troepen blijven 

gereserveerd.38 

2nd Army organiseerde een conferentie over de verplaatsing. Er bevonden zich in 

oostelijk Noord-Brabant en Noord-Limburg al 84.000 evacués uit de Duitse tijd en uit het 

frontgebied moesten zeker 16.000 personen weg. Over de procedure was men het snel 

eens: verzamelen in tentenkampen in de omgeving van Bourg Léopold, waar registratie en 

veiligheidsonderzoek kon plaatshebben en dan per trein naar de eindbestemming. 2nd Army 

stelde zich voor de evacués in een tempo van 4–5.000 per dag met goederenwagons te 

verplaatsen. Het leek echter onmogelijk een dergelijk aantal dadelijk te verspreiden en de 

door 21st Army Group voorgestelde locaties Kortrijk, Roulers, Thielt, Oudenaarde en Renaix 

waren niet alle per trein bereikbaar. De gedachte dat binnen zeven dagen een aanvang met 

de operatie te kunnen maken, bleek ijdel. Tenminste veertien dagen waren nodig, temeer 

omdat het om een langdurig verblijf zou gaan en de nodige voorraden bij de hand moesten 

zijn.39 

SHAEF ging de regeringen van België en Frankrijk benaderen en onderzocht wegens 

de geringe hulpbronnen daar de mogelijkheid om evacués naar Engeland over te brengen, al 

realiseerde SHAEF Chief of Staff Bedell Smith zich dat de Nederlandse regering om politieke 

redenen evacuatie buiten de landsgrenzen zou afwijzen. Het besluit viel voorbereidingen te 

treffen voor de evacuatie van 150.000 personen en wat voor wending de krijgsverrichtingen 

ook mochten nemen, het kon maanden duren voordat zij weer terug konden keren.40 Ook 

hoofd Sectie Volksgezondheid, J.A.F. van den Belt, wilde dat Kruls er bij de geallieerden op 

aandrong geëvacueerde personen voorlopig niet te laten terugkeren. Het toenemend aantal 

vluchtelingen in het kleine bevrijde gebied kon gevaren voor de volksgezondheid 

opleveren.41 

Op 19 en 20 oktober 1944 was evacuatie naar België of Frankrijk nader onderwerp 

van gesprek. 2nd Army deed ook het voorstel om 15.000 burgers uit het gebied rondom 

Nijmegen te evacueren, zolang dat gevechtsterrein bleef en voor het geval de Duitsers de 
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Betuwe onder water gingen zetten, te beginnen op 1 november. De Franse autoriteiten 

waren akkoord hen rond Amiens onder te brengen; een alternatief was in België rond 

Kortrijk en Tournai. 

First Canadian Army wilde burgers uit Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren verplaatsen 

en zo mogelijk 30.000 uit de regio Tilburg, eveneens te beginnen op 1 november. De SHAEF-

missie lichtte Kruls in over de voornemens. Het MG was inmiddels met het Belgische 

Commissariat au Répatrement en de SHAEF Mission to Belgium overeengekomen dat de 

Belgische Militaire Missie voorlopig de kosten voor het verblijf ging dragen.42 

Op 30 oktober 1944 preciseerde 2nd Army de plannen. Het ging om de volgende 

aantallen: Eindhoven 6.000, Geldrop 1.500, Mierlo 650, Leende 870, Son 1.000, Maarheeze 

2.300, Weert 1.200, Gemert 1.200, Uden 800 en Nistelrode 800. Het betrof personen 

waarvan de woning was vernield, die in scholen of instellingen waren ondergebracht, 

evenals patiënten van psychiatrische inrichtingen. Het in Tilburg gevestigde Army Refugee 

Transit Camp ging zich instellen op evacuatie naar België, die op 7 november zou worden 

bevolen. Niet geëvacueerd werden ongehuwde mannen waarvan de arbeid nodig was en 

sleutelfunctionarissen bij de nutsvoorziening en industrie. Waar mogelijk zou het gezin 

achterblijven als het hoofd ervan moest blijven. De selectie was een Nederlandse 

verantwoordelijkheid.43 

De Amerikaanse Major H.J. Volkman van de Displaced Persons Section van de SHAEF-

missie stelde voor een comité bestaande uit burgemeester, pastoor, dokter of schoolhoofd 

de selectie te laten uitvoeren. Eén lid moest als begeleider mee. Dat comité moest ook 

zorgen voor het verzamelen van de evacués en informatie geven waarom evacuatie naar 

België nodig was: de congestie en de druk op de voedselvoorziening verminderen, of ruimte 

te maken voor andere evacués. Alleen handbagage was toegestaan en huisdieren mochten 

niet mee. De evacués moesten dekens en warme kleding, bestek en waterflessen 

meenemen evenals matrassen. Fietsen mochten mee. Onderweg zou men worden verzorgd 

en in België kosteloos ondergebracht en een vergoeding krijgen voor de kosten van 

levensonderhoud. Nederlandse autoriteiten zouden in het gebied een informatiebureau 

opzetten. Gehoopt werd 48 uur waarschuwingstijd te geven.44 

Binnen Nederland werden Lawick van Pabst en aan SHAEF-zijde de Amerikaanse 

Captain H.G. Angelo, de geschiedschrijver van de SHAEF-missie, aangewezen om vanuit 

Eindhoven de evacuatie met de hoofdkwartieren en de burgerlijke autoriteiten te 
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coördineren. Dat was noodzakelijk omdat de vakgrenzen van de legers niet samenvielen met 

bestuurlijke grenzen. Het MG liet de mare uitgaan de bevolking ervan te doordringen 

dekens, kleding, schoeisel en eetgerei mee te nemen. Burgemeesters moesten de 

aangewezen personen informeren over de richtlijnen en bij evacuatiecoördinator Lawick van 

Pabst lijsten met namen indienen. Nadien regende het klachten en ontstond de vrees dat 

velen aan de oproep geen gehoor zouden geven, ondanks de waarschuwing dat zij dan van 

steun werden uitgesloten.45 

In Mol in België kwam een Reception Centre bedoeld voor een kortdurend verblijf om 

vandaar per vrachtauto naar een op 25 kilometer afstand gelegen station te worden 

gebracht en vervolgens per trein naar de eindbestemming, zo mogelijk in Vlaams gebied. Het 

doel was per dag 1.000 personen per passagierstrein en 5.000 met goederenwagons te 

vervoeren, veel ander railvervoer was er niet. De evacués zouden een gevechtsrantsoen 

meekrijgen en verzorging onderweg werd in Transit Camps geregeld, die met een interval 

van 30 tot 50 kilometer langs de spoorlijn werden opgezet; speciale Refugee Civil Affairs-

detachementen gingen voor de begeleiding zorgen. Het MG bestemde liaisonofficieren voor 

deze detachementen.46 

2nd Army schakelde 125 jonge mannen en vrouwen uit Maastricht in om de Transit 

Camps in Bourg Léopold, Ath en Enghien te bemannen. De aanmelding uit jeugdorganisaties 

overtrof de verwachting. 2nd Army voorzag ze van zakgeld en kleding. Het commentaar op 

de kleding was weinig positief: ‘de jassen zijn geschikt om op een zonnige voorjaarsmiddag 

wat beschutting tegen de wind te bieden, terwijl de damesschoenen zeer geschikt zijn wat 

P.T. [Physical Training] in te bedrijven’.47 Het MG concentreerde in Eindhoven tachtig 

marechaussees om de transporten te begeleiden met de boodschap dat dit vele weken in 

beslag zou nemen.48 

Liaisonofficieren van het MG gaven leiding aan een groot aantal artsen, 

verpleegsters, klerken en sociale werksters die meegingen naar Bourg Léopold. De taak van 

de sociale werksters was assisteren bij het in- en uitstappen, registratie, het op orde brengen 

van slaapgelegenheid, handhaven van de rust in de slaapgelegenheden en erop toezien dat 

de evacués zo goed mogelijk werden behandeld. De liaisonofficieren kregen de instructie – 

om te voorkomen dat zij duizenden vragen kregen – met een luidspreker mee te delen dat in 

het kamp Mol voor één nacht de mannen van de vrouwen werden gescheiden om daarna 

naar dorpen te worden overgebracht, waar een ‘normaal burger leven’ kon worden geleid. 
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De voornaamste boodschap was de evacués op hun gemak te stellen en laten voelen dat er 

voor hen werd gezorgd.49 De voorbereidingen hadden succes, maar er waren lacunes. 

Voorraden waren niet steeds op tijd en de catering in het Reception Centre Mol was de 

eerste twee tot drie dagen door onvoldoende Belgisch personeel een fiasco.50 

Minister van Sociale Zaken Van den Tempel achtte zijn aanwezigheid in Brussel 

dringend noodzakelijk wegens de evacuatie naar België en Noord-Frankrijk ‘waaruit 

matelooze ellende kon voortvloeien indien deze niet behoorlijk werd georganiseerd’. De 

repatrieringsorganisatie van de Nederlandse regering leek hem hiervoor het meest geschikt. 

Evacuaties waren echter een militaire verantwoordelijkheid en de organisatie van de 

Regeringscommissaris voor de Repatriëring was niet op evacuatie toegesneden. Toen Van 

den Tempel arriveerde, had het MG al bekend gemaakt dat plannen voor verdere evacuatie 

naar België en Frankrijk voorlopig waren verlaten.51 Op 3 november zag 21st Army Group 

niet langer redenen Nederlanders over de landsgrenzen te evacueren, behoudens de 

bevolking van Breskens en patiënten van psychiatrische inrichtingen. De mensen die rond 

Nijmegen waren geëvacueerd konden onderdak in Tilburg vinden en de bewoners van 

Walcheren en Zuid-Beveland mogelijk in Zeeuws-Vlaanderen.52 Door de opmars kon meer 

ruimte binnen Nederland worden gevonden en ook worden afgezien van het plan om 15.000 

personen uit Venray in de regio Alost in Vlaanderen onder te brengen.53 

De evacuatie uit het gebied rond Nijmegen was op 9 november voltooid. 10.000 

personen uit Groesbeek waren verplaatst evenals de 1.600 die nog in Beek waren 

gebleven.54 In Noord-Brabant bevonden zich toen zo’n 30–40.000 evacués. Meer dan 14.000 

personen waren opnieuw geëvacueerd, waarvan er 7.736 in België belandden. Uit West 

Zeeuws-Vlaanderen waren 5.000 personen geëvacueerd.55 

Het was tot opluchting van Van den Tempel dat de evacuatie van 30.000 bewoners 

van de Betuwe niet doorging. (Dat was te vroeg gejuicht.) Voor eventualiteiten bleven de 

reeds getroffen voorbereidingen in stand, waar Paul van Zeeland, de Belgische minister voor 

de repatriëring, het mee eens was. Van den Tempel prees luitenant-kolonel De Boer voor 

zijn verzet tegen evacuatie naar België. De leiding van de Repatriëringsdienst in België droeg 

Van den Tempel op aan kapitein mr. G.E. Schipper, over wie lovend werd gesproken. Werd 

alsnog evacuatie naar België urgent, dan zou het MG in een organisatie moeten voorzien.56 

Feitelijk ging Van den Tempel daarmee tegen zijn eigen beleid in, want hij had niet gewild 
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dat het MG buiten Nederland bemoeienis met Displaced Persons had, wat de evacués waren 

zodra zij de grens passeerden. 

5. De Betuwe: evacuatie en vestiging van een Militair Commissariaat 

Het Britse 30th Corps had na de mislukking van operatie Market-Garden evacuatie van de 

bevolking van het geallieerde bruggenhoofd over de Waal bij Nijmegen overwogen. Nadat 2 

Canadian Corps het gebied overnam, raakte ook dat ervan overtuigd dat het gevaar van 

inundatie dreigde. Vluchtelingen zouden de Waalbrug en de pontonbrug versperren 

wanneer die voor militair gebruik nodig waren.57 Als eerste moesten vanaf 16 oktober 1944 

7.500 personen uit Elst evacueren, dat slechts honderden meters van de Duitse linies lag. 

Een luidsprekerwagen reed rond om de inwoners te informeren over wat van hen werd 

verwacht.58 

Door de bijzondere problematiek in het Betuwse bruggenhoofd kwam bij een bezoek 

van Kruls de vestiging van een Militair Commissariaat ter sprake. De PMC Gelderland, Van 

Everdingen, was van oordeel dat het niet nodig was, maar de burgemeester van Elst vroeg 

dringend om meer contact met het MG. Wanneer een bruikbare man disponibel was, viel er 

veel voor te zeggen, aldus de Staf MG.59 Nu had majoor H. Pierson juist gerapporteerd dat de 

taak waarvoor hij was uitgezonden was voltooid. Hij was op instructie van Colonel Lambert 

de Senior Civil Affairs Officer 30th Corps bij de Poolse brigade in Ravenstein geweest waar 

vluchtelingen waren vastgezet. Daarna had Lambert Pierson aangewezen om bij 213 Civil 

Affairs Detachment in de Betuwe werkzaam te zijn. De problemen waren er groot. Drie 

Nederlandse liaisonofficieren van verschillende Civil Affairs-detachementen hadden de 

functie van MC vervuld en waren vaak niet langer dan enkele dagen in een standplaats. De 

bevolking was ontevreden zich steeds tot een nieuwe officier te moeten wenden, die zich 

moest inwerken en de problemen onafgewerkt achterliet. Pierson vond het van belang dat 

er een permanente vertegenwoordiger kwam, die onafhankelijk van de detachementen kon 

opereren en stelde een Militair Commissariaat Over-Betuwe voor.60 

Pierson meldde dat de bevolking in twee stadia zou worden geëvacueerd. Met de 

eerste was in Elst al begonnen. Over het tweede stadium waarvoor 15.000 bewoners in 

aanmerking kwam, waren nog geen details bekend. Voorzien was dat 25% van de mannen 

achter zou blijven voor werkzaamheden en de verzorging van de veestapel. Dat leek Pierson 

onvoldoende om de bedrijven gaande te houden. Een groot deel van de oogst was nog niet 
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binnen. Veel boerderijen waren niet beheerd, waardoor diefstal en slacht van de veestapel 

door militairen toenamen. Pierson achtte het van belang dat het tweede stadium niet werd 

uitgevoerd. Het was gebaseerd op de angst dat de Duitsers de Betuwe onder water zouden 

zetten, maar voorlopig was dat risico er niet. Werkkrachten zouden in het belang van de 

voedselvoorziening zelfs moeten worden teruggebracht, want de Betuwe was het rijkste 

landbouwdistrict van heel bevrijd gebied.61 Dat realiseerden de militairen zich maar al te 

goed. Onder regie van 2nd Army werd al een inventarisatie gemaakt van alle vee en 

landbouwproducten om inzicht te krijgen in de economische gevolgen van een evacuatie, 

hoe de resterende oogst binnen te halen, niet noodzakelijk vee te slachten en een noodplan 

op te stellen voor de evacuatie van het overige vee.62 

Op 27 oktober 1944 was het eerste stadium van de evacuatie voltooid. De evacués 

waren in Oss en Nistelrode ondergebracht, totdat de mogelijkheden daar uitgeput raakten, 

waarna toevlucht tot Tilburg was gezocht, waardoor het niet nodig was in België naar plaats 

om te zien.63 De medewerking van bestuur en bevolking was ‘very creditable’, al had een 

ongelukkige wijziging in de plannen het nodig gemaakt de mensen weer voor een dag naar 

hun huizen te laten terugkeren. De vraag was waar het vee in de winter onder te brengen, 

omdat ook de militairen een dak boven het hoofd wilden, maar burgemeesters meldden dat 

het vertrek van de bewoners zowel inkwartiering van de troepen als het op stal laten van de 

koeien mogelijk maakte. Vee dat niet voor de fok nodig was, werd geslacht en Civil Affairs 

ging op zoek naar plaatsen waar vlees kon worden gezouten of ingevroren.64 

Om zoveel mogelijk van de oogst te redden, wilde Pierson het tweede stadium met 

twee tot drie weken uitstellen. De waterstand in de rivieren was dusdanig laag dat er de 

eerste vier tot vijf weken geen mogelijkheid tot inundatie was.65 Souschef De Boer stuurde 

Piersons rapport naar Brigadier Cazenove en voegde eraan toe dat een van de meest gehate 

maatregelen van de Duitsers gedwongen evacuatie was geweest en de manier waarop dat 

ging. Ook hier moesten alle goederen in één kamer worden opgeslagen, afgesloten en 

verzegeld, maar de praktijk was dat zodra de bewoners waren vertrokken, de zegels werden 

verbroken. Een andere klacht was dat de mensen met veewagens waren vervoerd en niet 

voor fatsoenlijke accommodatie was gezorgd. Geallieerden mochten maatregelen van de 

gehate vijand niet herhalen. De Boer was ervan overtuigd dat de Civil Affairs-detachementen 

er alles aan deden het lot van de bevolking te verzachten, maar achtte het zijn plicht tegen 

deze behandeling te protesteren. Niettemin zou de bevolking duidelijk worden gemaakt dat 
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operationele noodzaak tot evacuatie dwong. Pierson kon gezien het goede werk dat hij in de 

Betuwe deed ter plaatse blijven.66 

Brigadier Cazenove vroeg vervolgens 2nd Army het plan één week uit te stellen en in 

bevrijd gebied naar accommodatie om te zien.67 De interventie bleef niet zonder succes en 

voorlopig werd van evacuatie afgezien. 2nd Army was er echter niet van overtuigd dat 

inundatie niet mogelijk was en wanneer daardoor slachtoffers zouden vallen, moest het MG 

daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. Kruls liet Londen weten dat de protesten 

resultaat hadden gehad; bepaalde groepen werden nu niet of over korte afstand 

geëvacueerd, terwijl in de opzet en materiële voorzieningen grote verbetering merkbaar 

was. Hij hoopte dat de mensen zo weinig mogelijk ongerief werd bezorgd en de 

voedselvoorziening niet door de evacuatie zou worden getroffen.68 

6. Evacuatie van de Betuwe: het tweede stadium 

Terugtrekking van militaire eenheden te midden van vluchtelingenstromen was vanuit 

militair gezichtspunt een weinig aanlokkelijk vooruitzicht. First Canadian Army wilde dat niet 

afwachten en besloot alsnog uitvoering te geven aan de tweede fase en 10.000 bewoners uit 

het oostelijk deel van de Betuwe te evacueren.69 De chef-staf van 2 Canadian Corps gaf op 

15 november 1944 het bevel twee dagen later met de evacuatie te beginnen.70 Deze 

evacuatie verliep minder vlot. Een succesvol verloop vereiste niet alleen goede planning en 

medewerking van het MG en de lokale civiele autoriteiten, maar ook van de bevolking. Als 

gevolg van de koppige weigering geloof te hechten aan de mogelijkheid van een inundatie 

en de begrijpelijke weerstand de woning te verlaten, verliep het langzamer dan gedacht. 

Voertuigen hadden langer nodig om op en neer te rijden dan gepland en opgaven van het te 

vervoeren aantal personen klopten niet steeds, met als gevolg dat velen uren in de modder 

langs de weg stonden, wachtend op transport dat niet kwam en moesten terugkeren. Met 

enkele uren waarschuwing was men uit de woning verdreven, teruggebracht en orders en 

tegenorders hadden elkaar opgevolgd. Het bracht Pierson in een lastig parket, want hij stond 

er aan Nederlandse zijde vrijwel alleen voor.71 

620 Civil Affairs Detachment was verantwoordelijk voor het verzamelen van de 

evacués en om hen naar het Corps Refugee Transit Camp in het St. Dominicus klooster in 

Neerbosch aan de rand van Nijmegen over te brengen. Daar was accommodatie om duizend 

personen de nacht te laten doorbrengen. Een ander Civil Affairs-detachement bemande 
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deze faciliteit, ondersteund door een ambulance eenheid, het VHK, lokale artsen en 

padvinders. De evacués werden er geregistreerd, medisch onderzocht en kregen een 

behandeling met DDT. Ook volgde een veiligheidsonderzoek door Field Security ondersteund 

door Nederlands personeel. De evacués kregen bij aankomst en bij vertrek een warme 

maaltijd dat in de gemeentelijke keukens in Nijmegen was klaargemaakt. Vervolgens gingen 

zij naar het Army Refugee Reception Camp in Tilburg om van daaruit met een gids van een 

van de vele parochie evacuatiecomités naar een inkwartieringsadres te gaan.72 

Souschef De Boer had gehoopt dat de mensen in de nabijheid konden worden 

ondergebracht, zodat ze snel weer terugkonden. Hij benadrukte bij Cazenove nogmaals de 

noodzaak de bezittingen te beschermen.73 Om oogst en veestapel te redden, was op 

voorstel van Pierson een Verordening uitgevaardigd, die mannen tussen de 18 en 60 

verplichtte achter te blijven voor landbouwwerkzaamheden. 3.000 mannen bleven zo zonder 

vrouwelijke verzorging achter, voorlopig zonder bericht over de verblijfplaats van het gezin 

‘om als soldaten in de frontlijn onder doorlopend granaatvuur het voedsel voor ons 

Vaderland te redden’. Zij voorzagen Nijmegen van vlees, groente, fruit en aardappelen. 2 

Canadian Corps verzorgde daarvoor dagelijks vervoer. 

De beslissing tot evacuatie had tot verontwaardigde protesten van het lokale bestuur 

geleid, maar maakte volgens de Canadezen plaats voor dankbaarheid en berusting toen de 

Duitsers op 2 december 1944 ten oosten van de spoorlijn Nijmegen-Arnhem de Rijndijk 

doorstaken. De waterstand in de Rijn was toen ongekend hoog.74 Ook Blaauw, sedert 1 

december PMC Gelderland, was achteraf uitermate gelukkig met de evacuatie. Door 

‘onverpoosd werken’ van Pierson en 620 Civil Affairs Detachment was al het mogelijke 

gedaan aan voedselvoorraden en levende have te redden.75 Omdat de wegen voor militair 

verkeer waren gereserveerd, werd het vee per schip over de Waal gezet. In zes weken tijd 

kon met hulp van 2 Canadian Corps 98% van het vee worden gered en een grote 

hoeveelheid voedsel en veevoer.76 

Begin januari 1945 viel om economische redenen het besluit de bevolking in het 

westelijk deel van de Betuwe niet te dwingen het gebied te verlaten. De mogelijkheid werd 

echter opengehouden. Eind december 1944 waren nog wel de dorpen Andelst, Valburg, Hien 

en Doodewaard geëvacueerd.77 Deze evacuatie verliep niet altijd even soepel als uit 

Canadese verslagen kan worden opgemaakt. Een van de niet vermelde problemen was de 

evacuatie de Heldringstichting in Zetten, met internaten en tehuizen voor ongehuwde 
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moeders, waar ondanks alle inspanningen geen geschikte accommodatie voor was 

gevonden, met als gevolg dat pas in de nacht volgend op de inundatie onder moeilijk 

omstandigheden via dijken, in de regen en onder artillerievuur de evacuatie kon voltooid. De 

Heldringstichting had vanaf 23 september 1944 onder Duits vuur gelegen, waarna al begin 

oktober een deel van de bewoners was geëvacueerd naar het Land van Maas en Waal waar 

onderdak in schuren, op hooizolders en in scholen was gevonden. De achtergebleven 

vrouwen belandden in het overvolle klooster Albertinum en het politiecentrum, die op 

slechts zes kilometer van het front lagen en zich omringd zagen door geschut. Het verblijf 

was bedoeld voor enkele dagen, maar op 31 december zat men er nog. De hygiëne was er 

erbarmelijk en leidde door infectieziekten tot de dood van vijf kleine kinderen. De 

psychiatrische patiënten leden ernstig onder het artillerievuur.78 

Zowel Blaauw als majoor C.A. Schnitzler, Militair Repatriëringscommissaris Nijmegen, 

alarmeerden de Staf MG, nadat 302 Civil Affairs Detachment in de gehavende regio, vol 

vluchtelingen en daklozen geen noodbehuizing wist te vinden. Schnitzler deed een dringend 

verzoek de 700 personen en 80 kleine kinderen, die al veertig dagen opeengepakt zaten, 

elders onder te brengen.79 Op 16 januari 1945 waren de Canadezen daar nog steeds niet in 

geslaagd. Van Os van Delden gaf 21st Army Group in overweging het Groot Seminarie De 

Hoeve, waar de hele Heldringstichting in kon paste, te benutten als de daar aanwezige 

Canadese eenheid, die slechts honderd man telde, kon verdwijnen. 21st Army Group stemde 

daarmee in, maar toen wilde First Canadian Army in verband met een militaire operatie 

geen vervoer afstaan. Al met al was de zaak begin februari 1945 nog niet geregeld.80 

7. Onrust in Tilburg rond de overbrenging van Betuwnaren naar België 

Op 25 november 1944 was door aanplakbiljetten bekend gemaakt dat de recentelijk in 

Tilburg gearriveerde evacués op 27 november weer gereed moesten staan voor transport. 

Dat wekte niet alleen verontwaardiging bij de evacués, maar ook bij de inwoners van Tilburg. 

Niemand begreep na een paar dagen alweer naar elders te moeten, temeer daar er veel 

ouderen, zieken en moeders met kinderen onder waren. Het was een gevaar voor de orde 

en rust op die weg voort te gaan, zo verwoordde de PMC de klachten. Het viel niet te 

begrijpen waarom tegelijkertijd Duitsers naar kamp Vught werden overgebracht en niet naar 

België konden. (Duitsers konden moeilijk worden ingekwartierd.)81 
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Het bericht veroorzaakte ook bij de achtergebleven mannen in de Betuwe flink wat 

deining. Vertrek naar België stond ‘gelijk aan verbanning naar Siberië’. De Betuwnaren 

waren meestal niet verder gekomen dan Arnhem of Nijmegen en het bericht dat alle geld en 

juwelen tegen reçu moesten worden afgegeven deed een storm van protest opsteken; het 

stond gelijk aan confiscatie met als gevolg dat de mannen niet meer wilden werken en de 

oogst verloren dreigde te gaan. Geen enkel betoog over de onjuistheid ervan kon er wat aan 

veranderen. Dankzij het feit dat Pierson geboren Betuwnaar was en de mannen in de eigen 

taal kon toespreken, had hij hen tot het brengen van offers kunnen bewegen en zonder 

ophouden door proclamaties, oproepen per luidsprekerwagen de werklust en 

vaderlandsliefde aangewakkerd. Hij zag een eenvoudige oplossing: evacuatie naar België 

stopzetten, of anders met het hele gezin en accepteren dat een deel van de oogst verloren 

ging. ‘Actieve sabotage’ was niet uitgesloten en hij waarschuwde voor de gevolgen, ‘zelfs 

geen Gestapo kan een boer dwingen zijn werk te doen’.82 Al vijf tot zes weken was er geen 

contact meer met de familie en door onderbrenging in België werden zij verder opgebroken. 

Gedachten over terugkeer waren echter ingehaald door het doorsteken van de dijken.83 

Major Bridge van de SHAEF-missie tekende aan dat het niet de bedoeling was alle 

25.000 evacués uit Tilburg te laten vertrekken. Een ‘overflow’ van 6–10.000 personen moest 

naar België omdat er in Tilburg onvoldoende accommodatie was. Het was in ieders belang 

de congestie in Noord-Brabant te verminderen en plaats te hebben voor evacués uit het 

Noorden. Civil Affairs deed alles wat mogelijk was en ging met het Belgische Rode Kruis en 

Nederlandse hulporganisaties de evacuatie uitvoeren ‘with the least possible hardship to the 

people’. Bridge had zich ervan overtuigd dat de daarvoor opgezette organisatie ‘smoothly’ 

zou werken. Er werd niet lichtvaardig tot evacuatie besloten en 21st Army Group gaf alleen 

toestemming ‘if it is absolutely unavoidable from the point of view of military necessity’.84 

Het MG was niet gekend in de beslissing de ‘overflow’ te evacueren. Toen die van 

start ging, bleken slechts enkele honderden te kunnen worden verplaatst. De anderen waren 

met hulp van de Tilburgers ondergedoken. Het MG nam daar met zorg kennis van.85 

Souschef De Boer achtte het nodig regels te geven wanneer de legers en legerkorpsen 

gerechtigd waren om evacuatie te vragen. Het MG was niet bevoegd te oordelen of deze 

evacuatie had kunnen worden vermeden, maar De Boer kon zich niet aan de indruk 

onttrekken dat commandanten gemakkelijk tot evacuatie besloten. Als het niet strikt 
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noodzakelijk was, moest men blijven waar men was of anders tijdelijk enkele kilometers naar 

achter het front worden verplaatst. Het aantal evacués zou dan drastisch dalen.86 

Bridge had Cazenove al laten weten dat de tijd rijp was om tot een beleid te komen 

dat rekening hield met de accommodatieproblemen en de visie van het MG. De troepen 

hadden alle beschikbare accommodatie geabsorbeerd en het was onmogelijk in Nederland 

nog vluchtelingen onder te brengen; het enige alternatief was buiten de grenzen. Bridge 

wilde ook een buffer creëren. Evacuatie naar België of Engeland was voor ondervoede 

mensen niet zo’n slechte keus.87 Tevens werd gepland 250.000 personen naar Frankrijk over 

te kunnen brengen voor het geval de Duitsers meer gebieden onder water zouden zetten.88 

Begin januari 1945 was in Frankrijk accommodatie gevonden, al zou er voor een dergelijk 

aantal slechts beperkt transport beschikbaar zijn.89 

In een reactie op de klacht van De Boer liet Cazenove aan Kruls weten dat hij de 

zorgen begreep. Commandanten deelden die en begrepen het ongemak dat dit 

veroorzaakte. Zij evacueerden niet lichtvaardig, ‘for no other reason than it is a task 

involving much time, labour and transportation which are better employed doing more 

important things in the effort to win the war quickly, and one, moreover, where there 

appears to be not even a hint of gratitude.’ Vaak moesten op korte termijn maatregelen 

worden genomen. Die konden niet altijd openlijk worden besproken, omdat het intenties 

kon verraden. Cazenove gaf toe dat evacuaties in gang waren gezet, die later onnodig 

bleken. Zolang het verloop van de operaties niet kon worden voorspeld, zag hij dat als 

onvermijdelijk. Het was te prefereren boven onvoorbereid zijn. Toch waren, behalve om de 

effecten van overbevolking te verminderen, de mensen vrijwel zonder uitzondering voor hun 

eigen veiligheid geëvacueerd en vaak ‘at great personal risk to Allied officers and men’. Als 

evacués ergens arriveerden en geen onderdak konden vinden, dan lag dat aan 

tekortkomingen aan Nederlandse zijde.90 

Majoor W.J.H. van Limburg Stirum, liaisonofficier bij First Canadian Army, voegde aan 

de opmerking van Cazenove toe dat alleen nog uit de Betuwe evacués naar België zouden 

worden gezonden. In hoeverre dat noodzakelijk was, zou op 28 november 1944 worden 

beslist. Omdat weerstand werd verwacht, zou de maatregel alleen in gang worden gezet als 

die werkelijk noodzakelijk was.91 Overbrenging naar België riep inderdaad veel weerstand 

op. De MC Tilburg, majoor S.G.P. de Lange, informeerde Kruls dat het evacuatiecomité in 

Tilburg, vertegenwoordigd door voorzitter dr. J.L. Keyzer, plaatselijk Inspecteur der 
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Volksgezondheid, en mevrouw H. Verbunt-van Lier een onderhoud met hem wilden. Zij 

meenden dat de operatie slechts was bedoeld om Canadezen in Tilburg te kunnen legeren. 

Het was prof. dr. mgr. M.J.H. Cobbenhagen die de argumenten voor een protest aandroeg. 

Het zou tot grote verontwaardiging leiden wanneer de evacués opnieuw ‘als een kudde vee’ 

zouden worden weggevoerd. Ze begonnen zich te acclimatiseren; kon het aantal Canadezen 

niet wat minder worden? De evacués waren ondergebracht bij arbeidersgezinnen en kleine 

middenstand en die ruimte was niet geschikt voor grote aantallen Canadezen. Rampen 

waren te voorzien en de vraag was of de militaire instanties de zaak niet te eenzijdig zagen.92 

Cobbenhagen richtte zich in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Comité voor 

Maatschappelijke Wederopbouw in Tilburg ook zelf tot het MG. Zijn organisatie had tot taak 

onrust en ontevredenheid weg te nemen en eenheid en samenwerking te bevorderen en het 

bevel leidde tot grote beroering. De legering van 15.000 militairen mocht niet worden 

afgedaan met ‘Krieg ist Krieg’. Cobbenhagen zag in het blijven van de Betuwnaren een 

nationaal belang, omdat zij uit een streek afkomstig waren die nauwelijks contact had met 

Brabant en dat kwam de saamhorigheid tussen Noord en Zuid en katholieken en 

protestanten ten goede. De oproep paste in Cobbenhagens filosofie van meer eenheid en 

contact tussen verschillende maatschappelijke groeperingen en hij kon nu zijn theorieën 

over maatschappijordening in de praktijk brengen.93 

Het persbericht dat MC De Lange uitzond, was evenmin bevorderlijk voor de 

gemoedsrust. Het wees erop dat Tilburg nog in het operatiegebied lag en vele evacués te 

midden van troepenconcentraties remmend werkte. De mensen moesten daarom, ook na 

alles wat zij hadden meegemaakt, naar een gebied dat daar buiten. Als een post scriptum 

was aan het bericht toegevoegd: ‘zojuist deelt de MC ons mede dat de overbrenging 

voorlopig is uitgesteld’. Dat was maar de halve waarheid.94 De evacuatie werd één dag 

uitgesteld. 

Met 27.000 evacués in Tilburg en alle ruimte ingenomen door de troepen stelde ook 

SHAEF zich op het standpunt dat evacuatie nodig was. 2 Canadian Corps had pogingen 

ondernomen om de vluchtelingen in overeenstemming met het beleid van First Canadian 

Army in de omgeving onder te brengen, maar alle mogelijkheden waren uitgeput. Daarom 

was tot verplaatsing naar België besloten: te beginnen met 6.000 personen naar Alost en van 

elders uit de regio 2.000.95 De mogelijkheid werd opengehouden nog eens 4.000 personen 

uit de Betuwe en 5.000 van elders naar België over te brengen. 21st Army Group zou daarna 
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de voorbereidingen om dagelijks 2.000 personen op te vangen uit voorzorg in stand 

houden.96 

8. De ontvangst en het verblijf in België 

SHAEF toonde zich tevreden over de gang van zaken bij de evacuatie naar België. Civil 

Affairs-rapporten gaven aan dat ‘all appeared to be going smoothly and the Belgians to be 

doing their very best for the Dutch’.97 Er vallen kanttekeningen bij te plaatsen. Er waren 

weliswaar alsnog personenwagons ingezet, maar de in het Engels gegeven bevelen werden 

niet altijd begrepen, waardoor gezinnen verspreid raakten, wat in België een hele uitzoekerij 

gaf.98 De ontvangst in Ath regelden 108 en 109 Civil Affairs Detachment met steun van 

Nederlands personeel. Daar bevond zich onder leiding van een luitenant van het MG een 

tachtig personen sterke Welfare Unit met klerken, artsen, verpleegsters en sociaal werksters 

evenals een eenheid van het VHK; en route in Leuven bevond zich eveneens zo’n Welfare 

Unit. De verzorging op het perron in Leuven was uitstekend, met gelegenheid tot het 

nuttigen van versnaperingen en er was wasgelegenheid. De stemming bij aankomst was 

gedrukt, maar klaarde op door de aandacht die aan de mensen werd besteed. Iedere trein 

verliet daarna Leuven onder het spontane zingen van het Wilhelmus. Ook in het Transit 

Camp in Ath was de ontvangst liefdevol, maar lag daar door het late tijdstip van aankomst 

moeilijker. De evacués kregen er een warme maaltijd en een slaapplaats voor de nacht. 

Velen waren echter te moe naar de eetzaal te gaan en werden op bed van het nodige 

voorzien. De volgende ochtend ging men per legertruck via het verspreidingspunt 

Geraadsbergen naar de plaats van bestemming, waar de Belgische repatriëringsdienst voor 

inkwartiering zorgde.99 

Op 3 december 1945 bezocht Captain M.J.M. La Salle, Civil Affairs Public Health 

Officer van 2 Canadian Corps het gebied. In Nijmegen had hij ‘complimentary remarks’ 

gehoord over de manier waarop de evacuatie was uitgevoerd, maar er waren twee 

algemeen gehoorde wensen: informatie over het vee en de bezittingen en een 

postverbinding.100 Ook Pierson had een pleidooi voor een postvoorziening gehouden om 

onrust onder de achtergebleven mannen in te dammen. Vaak had men geen idee waar 

familieleden vertoefden. Als met Rode Kruis-berichten contact met familie in een vijandig 

land kon worden onderhouden, waarom kon dat niet voor bevrijd gebied worden 

georganiseerd?101 
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De wijze waarop de vluchtelingen onderweg waren verzorgd, was volgens Brigadier 

Wedd, Senior Civil Affairs Officer First Canadian Army, en bezoekende Nederlandse 

autoriteiten, waaronder premier Gerbrandy goed. Ook de evacués waren positief. Het MG 

meende dat de verzorging onderweg de verwachtingen had overtroffen. Het VHK deed 

voortreffelijk werk en zorgde voor een goede stemming. Wel vroeg de begeleidende 

luitenant De Vries zich af waarom zoveel geestelijk verzorgers meekwamen. Die bezorgden 

hem meer moeilijkheden dan de evacués. De mensen werd teveel beloofd; dat moest 

worden gestopt, want het was de snelste methode om tot kankeren te komen. Verder viel 

op dat latere konvooien vaker onder de luis zaten. De groep die op 30 november 1944 als 

laatste arriveerde, was de slechtste; er waren enkelen bij die acht weken niet hadden 

gebaad en geen andere kleren bij zich hadden dan wat zij aan het lijf hadden. Er was gebrek 

aan luiers, maar daar was anders dan veelvuldig wassen weinig aan te doen. Aan ondergoed 

viel niet te komen.102 

In Geraardsbergen begonnen de moeilijkheden. Er was geen lijst van 

inkwartieringsadressen, met als gevolg dat één familie zeven maal was geweigerd; een lot 

dat ook andere families meermalen trof. Boze Belgische tongen fluisterden dat er onder de 

Nederlanders NSB-ers waren, waardoor de deur gesloten bleef. Het merendeel vond 

onderdak bij de middenstand en eenvoudige gezinnen; de beter gesitueerden namen liever 

geallieerde militairen op. Sommigen werden ondergebracht in lege kamers of huizen zonder 

meubels of verwarming. De centrale keuken was overbelast. Er waren geen autoriteiten die 

knopen doorhakten; er was geen melk voor baby’s en de evacués hadden geen geld zich iets 

aan te schaffen, maar dat werd snel geregeld.103 Het MG had met de Belgische autoriteiten 

de financiële aspecten uitgewerkt. Vóór vertrek moesten de evacués hun guldens inleveren; 

daarvan werd aantekening gehouden op een identiteitsbewijs en er werd een voorschot in 

franken uitbetaald. Op basis van berekeningen door het Belgische Rode Kruis was bepaald 

dat bij gebruik van gemeenschappelijke keukens de evacué van achttien frank per dag 

konden rondkomen. Het bedrag werd wekelijks bij vooruitbetaling aan de evacués ter hand 

gesteld.104 

Na bespreking met de SHAEF Mission to Belgium liet Major Bridge het MG weten in 

Geraadsbergen een centraal comité van vertegenwoordigers te vormen, dat onder 

supervisie van de Belgische autoriteiten als contactpunt kon optreden en hielp bij de 

distributie van kleding. Minister Van Zeeland had zijn collega’s gevraagd in die behoefte te 
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voorzien. Het Belgische Rode Kruis had in Geraadsbergen al een kantoor opgezet.105 Op 6 

december 1944 bezocht Koningin Elisabeth van België het Transit Camp in Ath. De 

commandant van 102 Civil Affairs Detachment vond het jammer dat er niet tegelijkertijd van 

de zijde van de Nederlandse Koninklijke familie belangstelling was. Het leek hem geen 

overbodig gebaar, nu de Belgen de Nederlanders voor waren geweest prins Bernhard te 

vragen. (Kruls was wel langs geweest.) Deze commandant vroeg om het moreel op te 

vijzelen om foto´s van de Koninklijke familie.106 

In de eerste dagen waren een plaatselijke arts en een Britse militaire arts beschikbaar 

voor medische hulp, maar het bleek dat de evacués behoefte aan meer zorg hadden. Dat 

was door gebrek aan verplegend personeel en faciliteiten onder de maat en bracht onrust.107 

Tot blijdschap van de evacués stelden Sociale Zaken en de Belgen een arts aan. 

Wijkverpleegsters waren niet gevonden. De postverbinding was op 23 november 1944 

geregeld.108 De meeste dorpen kenden al een Nederlands hoofd en in elk district was een 

Belgisch-Nederlands comité dat problemen naar de Belgische repatriëringsdienst kon 

verwijzen. Kapitein Schipper zou trachten in Geraardsbergen tot een vertegenwoordigende 

commissie te komen. Bijzondere aandacht kregen de vestiging van Nederlandse clubs en 

onderwijs op Belgische scholen.109 

Mr. M. de Groot van het ministerie van Sociale Zaken lichtte Posthumus Meyjes in 

over een onderhoud dat hij met evacués in Vianen Moerbeke had gehad. Er waren geen 

kolen; voor het transport van zieken moest worden betaald (de fout was dat 

gemeentebesturen de instructie van de Belgische regering niet opvolgden); een chirurg had 

geweigerd zonder vooruitbetaling te opereren en huisartsen hadden geweigerd te komen 

(waarvoor een terechtwijzing was gegeven). Er waren evacués die weigerden aardappelen te 

schillen; er kon geen dwang worden uitgeoefend en er waren geen middelen om iets gratis 

te verstrekken om werk aantrekkelijk te maken. Er waren geen schoolboeken voor de 

kinderen en het ontspanningslokaal was niet gezellig. Voor het overige waren er geen 

klachten; men was tevreden met de voeding en de verzorging. De Groot besloot zijn 

rapportage met de opmerking: ‘Ik ben ervan doordrongen, dat Militair Gezag als zodanig zich 

voor het bovenstaande niet interesseert’, maar omdat dergelijke zaken in besprekingen met 

de SHAEF-missie aan de orde konden komen, leek het hem toch gewenst het MG te 

informeren.110 
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Major Bridge sprak tegen het MG inderdaad zijn ontevredenheid uit over de zorg en 

lange uitblijven van voorzieningen, al erkende hij dat dit een Belgische verantwoordelijkheid 

was en Schipper niet onder de bevelen van het MG stond. Als oorzaak zag Bridge de 

onfortuinlijke scheiding van verantwoordelijkheden tussen Sociale Zaken en het MG.111 

In januari 1945 waren de moeilijkheden nog steeds niet uit de weg waren geruimd. 

Ook Posthumus Meyjes vond dat iets gedaan moest worden; Brigadier Cazenove had al bij 

hem geklaagd. Posthumus Meyjes schreef Van Lidth dat hem herhaaldelijk klachten 

bereikten, maar de gang van zaken in België behoorde niet tot de competentie van het MG. 

De zaak begon te dringen en landgenoten waren er slachtoffer van.112 De moeizame 

verhouding die er tussen Sociale Zaken en het MG bestond, was niet zonder gevolgen voor 

de evacués in België. Schipper was voor veel zaken afhankelijk van het MG, maar beklaagde 

zich over inmenging en accepteerde samenwerking ‘eenigszins ongaarne’.113 

Met de verplaatsing van meer evacués naar België viel dat moeilijk vol te houden en 

Schipper vroeg weldra om assistentie. Het MG was bereid daarin te voorzien, maar dan 

moest Schipper wel eerst instemming van de Regeringscommissaris vragen. Het MG had de 

hoop dat de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Beel, kon bemiddelen om de naar 

België evacués aan te merken als oorlogsgetroffenen. Het MG kon zich dan de 

levensomstandigheden van deze personen aantrekken. De buitengewone omstandigheden 

rechtvaardigden dat. Beel erkende dat en bewerkstelligde dat de verzorging van 

oorlogsslachtoffers onder het MG kwam te vallen.114 

9. Onhoudbare toestand op Walcheren 

Op Walcheren waren weinig mogelijkheden tot directe hulp, toch was de bevolking 

nauwelijks bereid elders een heenkomen te zoeken en gebruik te maken van de door de 

geallieerden aangeboden evacuatie. Paradoxaal genoeg meldde 2 Canadian Corps op 8 

november 1944: ‘no refugee problem’.115 De situatie werd echter onhoudbaar en was het 

nodig mensen en vee uit de geïsoleerde dorpen op nadere plaatsen onder te brengen. 

Overbrenging naar België zou alleen geschieden als dat onafwendbaar was. Dat zou op 

weerstand zijn gestuit bij de protestantse bevolking, aldus de PMC Zeeland Slot en hij wilde 

niet voor de gevolgen instaan.116 

Slot rekende op huisvesting bij particulieren op Zuid-Beveland. Daar was ruimte voor 

tienduizend personen. Lewedorp werd het Ontvangstcentrum waar iedereen werd 
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geregistreerd en gecontroleerd op politieke betrouwbaarheid, zo mogelijk een warme 

maaltijd kreeg verstrekt en zieken naar ziekenhuizen werden vervoerd. Er kwam een 

noodkwartier waar enkele honderden mensen konden overnachten. In elke gemeente was 

de gemeentesecretaris belast met de regeling van ontvangst en huisvesting en 

burgemeesters moesten een inzamelingsactie voor kleding organiseren. Getracht werd 

gemeenten van te voren te waarschuwen voor de komst van transporten.117 

De animo om te evacueren was gering. Majoor Bokhorst, die voor het MG de 

evacuatie coördineerde, had veel overredingskracht nodig. Plaatselijke gezagsdragers 

werkten weinig mee en de evacuatie stuitte op godsdienstige bezwaren. Velen zagen de 

overstroming als een straffe Gods die men lijdzaam moest ondergaan. Angst speelde voor de 

buitenwereld mee en er was een geest van onverschilligheid en lijdelijk verzet tegen 

maatregelen van hogerhand die de bezetting in de hand had gewerkt. Ook meende de 

bevolking over genoeg voedsel te beschikken. Op 19 november 1944 kwam het bevel tot 

evacuatie. Major Harry A. Gorman van 218 Civil Affairs Detachment, speelde een grote rol in 

de uitvoering.118 Wing Commander H.P. Rickard, van 609 Civil Affairs Detachment had om 33 

amfibische voertuigen, 10 motorbootjes, 20 reddingboten en 50 kleine landingsvaartuigen 

gevraagd, maar snel arriveerde dat materieel niet.119 De evacuatie van 6.603 personen was 

op 10 januari 1945 voltooid. Duizend minder dan waarop was gerekend. Zo’n 6.000 

bewoners hadden al elders op Walcheren onderdak weten te vinden of waren al voor de 

bevrijding voor het water gevlucht.120 

Begin december 1944 bezocht de Staf MG Wing Commander Rickard in Middelburg 

en MC Kalis in Goes en Voedselcommissaris ir. J. Drost om te zien hoe het stond met de 

oogst en het vee. De toestand was bevredigend en het dieet stond op ten minste 1.600 

calorieën. 609 Civil Affairs Detachment had over 50 ton vlees in blik, 110 ton biscuits, 12 ton 

erwten, 10 ton chocolade en één ton gecondenseerde melk beschikt en dit was vrijgegeven 

voor de distributie.121 

Vee dat zich in het duingebied bevond, waar weinig viel te grazen, was er slecht aan 

toe. Boeren hadden weinig tijd om voor het achtergebleven vee te zorgen en waren op basis 

van vooroorlogse voorschriften, die nauwgezet werden opgevolgd, veel tijd kwijt met het 

begraven van dood vee. De sterfte onder het vee was hoog en vee dat in gevaar verkeerde, 

moest naar Noord-Beveland worden overgebracht, compleet met het voer dat nog op de 

boerderijen was. De bevolking was al actief met de evacuatie met twee binnenvaartschepen, 
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maar dat moest nu en dan worden gestaakt wanneer de Duitsers daar bij goed zicht vanaf 

Schouwen-Duiveland op vuurden. 

609 Civil Affairs Detachment hielp om voer met de lege schepen aan te voeren en 

Duitse vlammenwerperbrandstof te gebruiken voor het verbranden van karkassen. Een 

probleem was dat bij de evacuatie van het vee centrale leiding ontbrak; teveel personen 

hielden er zich mee bezig en de bevolking improviseerde te weinig om lokaal beschikbaar 

materiaal in te zetten. Slot stelde na een vergadering met betrokkenen prioriteiten. 

Schippers die eerst bereid waren geweest te helpen, schrokken echter terug voor het gevaar 

van mijnen en verlies van hun schepen. Na verhitte debatten deed de Voedselcommissaris 

namens de regering toezegging schade te vergoeden. Daarna kwamen meer dan voldoende 

schepen beschikbaar. Er werd nogal eens commercieel gedacht en ook sommige boeren 

waren drukker met de registratie van claims dan met het voeren van hun beesten. Ook ging 

teveel tijd verloren met het treffen van financiële regelingen om lokaal aan voer te komen, 

nog versterkt door het gevoel dat de legers niet alleen als bevrijders kwamen, maar ook als 

oplossers van alle problemen. Met de oogstwerkzaamheden ging het goed en als het weer 

niet tegenzat, kon dat vóór Kerstmis zijn voltooid. Net als in Zeeuws-Vlaanderen was er op 

Walcheren weinig animo om te werken: ‘de mensen hebben te veel geld.’ Slot overwoog 

arrestatie van onwilligen. Wat ook tegen zat, was dat de arbeiders geen goede kleding en 

schoenen hadden; voor tenminste 2.000 man was dat nodig.122 

Dierenarts luitenant-kolonel Vullinghs kreeg na zijn vervanging als PMC Limburg, op 

31 december 1944 van Kruls de opdracht zich van de situatie op de hoogte te stellen. C. 

Zwagerman, agrarisch expert voor Zeeland en belast met de evacuatie van het vee, en 

majoor Bokhorst, belast met de evacuatie van personen, informeerden hem. De militairen 

hadden prioriteit gegeven aan de evacuatie van de bevolking uit angst dat dit bij strenge 

vorst onmogelijk zou worden. De bevolking had zich daartegen gekant, maar begon nu in te 

zien dat het moeilijk anders kon. Een evacuatiecommissie bepaalde wie voorlopig 

achterbleef voor de verzorging van het vee, maar de scheiding van gezinnen veroorzaakte 

nogal wat oppositie. 

De huisvesting van het vee gaf grote problemen. Zwagerman had daar verschillende 

commissies voor aan het werk gezet in de vorm van een stallings-, voedings-, drinkwater, 

schillen- en mestcommissie. Vóór de inundatie waren op Walcheren 5.728 koeien en op 

enkele na voor de melkvoorziening van de bewakingstroepen en achterblijvers, moesten die 
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alle worden geëvacueerd. Jong vee en kalveren waren al geslacht. De Vereeniging Landelijk 

Herstel nam alle dieren tegen taxatieprijs over; het bedrag werd niet uitbetaald, maar 

boeren konden zonodig een voorschot krijgen. De evacuatiecommissie maakte uit welke 

ondergelopen boerderijen het eerst voor evacuatie in aanmerking kwamen. Over het 

algemeen was er nog voldoende voedsel en dat maakte een langzame evacuatie 

uitvoerbaar. Slot en Rickard verleenden alle mogelijke medewerking en Vullinghs kwam tot 

de conclusie dat de leiding van de evacuatie van mensen als vee in goede handen was, al 

moest men met beperkte middelen werken. De hoop was de evacuatie op 10 januari 1945 te 

voltooien als meer watertransport voor het vee beschikbaar kwam. Eind januari 1945 was 

men nog druk doende het vee te evacueren.123 

10. Elders langs het front in Limburg en Noord-Brabant 

Eind november 1944 droeg 2nd Army zorg voor 30.000 evacués en First Canadian Army voor 

26.000.124 Door gevechten langs de Maas zouden daar meer bij komen. Gevreesd werd dat 

bij de verovering van ‘s-Hertogenbosch eveneens sprake zou zijn van een groot 

vluchtelingenprobleem, maar dat ging slechts om enkele honderden.125 Uit Ossendrecht en 

omgeving waren in oktober 1944 duizend vluchtelingen in een klooster en scholen in 

Zandvliet in België ondergebracht.126 In Venray werden de eerder geëvacueerde gebouwen 

van St. Servatius weer ingericht om er 800 vluchtelingen uit de frontlinie bij Blitterswijck 

tijdelijk onder te brengen; na drie dagen gingen zij naar het Corps Refugee Transit Camp in 

Eindhoven en werd St. Servatius weer gesloten.127 

Langs het front tussen Broekhuizen en Grubbenvorst zorgde 218 Civil Affairs 

Detachement van Major Gorman, dat op Walcheren ervaring had opgedaan, voor de 

evacuatie van 1.836 personen naar Horst en Sevenum. Om congestie in Helmond en Gemert 

te voorkomen en plaats te maken voor andere ‘battle refugees’ was het voornemen om 

begin december 1944 1.600 personen uit Helmond en Gemert te evacueren. Ondanks alle 

pogingen tot geheimhouding, lukte het slechts 600 in het uitgeworpen net te vangen. De 

rest wist zich te verstoppen.128 

2nd Army plande begin december 1944 de evacuatie van de 5.000 inwoners van 

Blerick, gelegen aan de Maas tegenover het in Duitse handen zijnde Venlo. Voor de meesten 

kon lokaal onderdak worden gevonden.129 Liaisonofficier Langen van der Valk had weten te 

bereiken dat zij niet naar België gingen, maar dan moest hij ruimte in Zuidoost Brabant 
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vinden.130 Hij verzekerde zich van de hulp van een drietal burgemeesters, onder wie Weichs 

de Wenne, en van kapelaan Verhagen en voorzag ze van vervoer. Hun rapport is illustratief 

voor de manier van werken bij het onderbrengen van evacués en de druk op de bevolking 

die dat meebracht. In Heeze met zijn 3.800 inwoners bevonden zich reeds 580 evacués; 

daarvan konden 200 naar huis terugkeren, waarmee er ruimte kwam voor 500. In Leende 

met zijn 2.200 bewoners bevonden zich al 940 evacués uit de Betuwe en Venray en kon 

niemand meer bij. In Bergeyk ging het om dezelfde aantallen. Valkenswaard telde op 12.500 

inwoners 350 evacués en vele militairen, maar daar konden nog wel 600–1000 bij. 

Westerhoven met 900 inwoners kende maar 30 evacués en kon 150–200 opnemen. De 

bevolking van Riethoven met 870 inwoners huisvestte geen evacués en kon eveneens 150–

200 herbergen. Eersel telde onder zijn 3.600 inwoners 800 evacués en vele militairen, maar 

kon nog wel 200 ontvangen, evenals Bladel dat 3.400 bewoners en 700 evacués uit Betuwe 

telde. In Hoogeloon bevonden zich naast vele militairen 500 evacués op de 3.000 inwoners, 

daar konden nog wel honderd bij. In Erp bevonden zich op de 3.600 inwoners duizend 

militairen en 380 evacués en konden nog 380 bij. Op de 3.700 bewoners van Boekel 

bevonden zich 510 evacués en duizend militairen en konden 700 personen bij. Afgezien van 

militairen, nam het inwonertal van deze plaatsen met tussen de 10 en 27% toe.131 

Ondanks de nabijheid van het front leidde de evacuatie van Blerick niet tot 

incidenten.132 Langen van der Valk slaagde erin ontvangstcomités op te zetten en in de 

periode tussen 6 en 12 december 1944 waren dagelijks tussen de 300 en 400 personen 

ondergebracht.133 Met veel inkwartiering en zonder verwarming liet de huisvesting veel te 

wensen over. De distributiekantoren werkten slecht en lieten alles aan het overbelaste 

gemeentebestuur over. Er was geen postverkeer, er waren zelfs geen fietsen en de bevolking 

raakte verbitterd. De militairen haalden alle voorraden weg die voor het herstel van huizen 

konden worden benut.Er moesten dekens en ondergoed komen uit plaatsen waar de nood 

minder hoog was en de militairen moesten van ‘particulier noodzakelijke behoeften’ 

afblijven. De vraag was of ‘den Heer Majoor van het Militair Gezag’ – Lawick van Pabst – 

verbetering kon brengen. Deze ging op zoek naar mogelijkheden en alarmeerde de majoors 

Stok bij 12th Corps, Langen van der Valk bij 2nd Army, Aninga in Eindhoven en Van Os van 

Delden in Brussel en riep de hulp van de Sectie Volksgezondheid in. In Meerlo dat 2.000 

inwoners telde en 900 evacués herbergde, leden duizend mensen aan scabiës en hadden 
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1.200 last van luizen. Er gingen verpleegsters aan het werk, maar veel gevallen konden door 

gebrek aan middelen niet worden behandeld.134 

Alle beschikbare psychiatrische ziekenhuizen waren zodanig overbelast dat van 

behandeling geen sprake was. In Heel in Limburg bevonden zich drie inrichtingen met 1.715 

personen, die al een maand vrijwel verstoken van voedsel, kaarsen en petroleum in de 

kelders leefden. De burgemeester leek de ernst van de situatie niet in te zien, had zelf geen 

stappen gezet en vroeg uiteindelijk het MG pressie uit te oefenen.135 Een ander geval betrof 

het instituut voor zwakzinnigen in Boekel, Huize Padua. Daar heersten toestanden ‘volslagen 

onhoudbaar’. Er was plaats voor 500 patiënten, maar er bevonden zich 1.300. Getracht werd 

een oplossing te vinden door 600 vrouwelijke patiënten elders onder te brengen. Een 

passend gebouw was echter niet zomaar te vinden en later werd de toestand weer als 

‘houdbaar’ aangemerkt.136 

Lastig was de evacuatie van het Klooster Pascalis in Oostrum met 165 psychiatrische 

patiënten, van wie de helft bedlegerig. Het gebouw was zwaar beschadigd en de bewoners 

hadden weken in afgrijselijke toestand onder de grond vertoefd. Civil Affairs en de Deputy 

Director of Medical Services 8th Corps deden de aanbeveling tot evacuatie over te gaan; 

Nederlandse medici beslisten echter dat de patiënten zouden blijven waar zij waren. Civil 

Affairs begon toen met de aanvoer van kleding en dekens en zette de reparatie van ramen 

en de verwarming in gang. 8th Corps herriep echter de beslissing om te blijven, waarna de 

reis per ambulancetrein naar Selzate bij Gent ging, compleet met inventaris.137 

In Midden-Limburg, in Baexem, Heythuyzen en Roggel, waren 5.000 personen 

ondergebracht en 2.000 waren via Weert naar Brabant vertrokken. Zij waren afkomstig uit 

Buggenum, de Weerde, Panheel en Wessem die in hun geheel waren geëvacueerd. Neer, 

Thorn en Horn en Heel waren grotendeels of gedeeltelijk geëvacueerd. Overal waren huizen 

vernield en leefde de bevolking in kelders. Het burgerlijk gezag bestond nauwelijks en de 

organisatie van de voedselvoorziening was ‘schandalig slecht’. Stemming en gezondheid 

waren gezien de omstandigheden echter nog goed en de verhouding tot de Britten hartelijk, 

hoewel plundering in de ontvolkte dorpen tot wanklank leidde.138 De Civil Affairs-

detachementen in Noord-Limburg deden onderzoek naar de plaatsen waar evacués onder 

de winterse omstandigheden waren ondergebracht. Slechts weinige bleken ongeschikt.139 

Op het hoofdkwartier van First Canadian Army bereikte Lawick van Pabst informatie 

over het afgelegen Lage Mierde. Ook Lieutenant-Colonel Reid van 606 Civil Affairs 
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Detachment te Boxtel sprak hem aan over de onhoudbare toestand daar. Er moest 

onmiddellijk hulp worden geboden. De bejaarde waarnemend burgemeester werd als 

onbekwaam geschetst. Lawick van Pabst nam poolshoogte. De plaats telde 350 huizen met 

2.300 bewoners en er waren 1.400 evacués ondergebracht. Met een waarschuwingstijd van 

tien minuten waren midden in de nacht vluchtelingen uit Reusel en oorlogsslachtoffers uit 

Hilvarenbeek afgezet. De conclusie was: ‘het is een groot schandaal, dat dit mogelijk is in 

bevrijd Nederland. Hier moet oogenblikkelijk worden ingegrepen.’ Vluchtelingen hokten op 

zolderkamertjes onder de dakpannen; anderen waren in stallen ondergebracht en sliepen 

achter de koeien. De vervuiling was algemeen en er bestond een groot tekort aan voedsel. 

Het BAB had zich met hun verzorging niet bemoeid en op klachten van de burgemeester was 

niet gereageerd. Het gemeentebestuur deed geen betalingen en het BAB wilde geen 

voorschotten verstrekken. Ten minste 600 personen moesten elders worden ondergebracht 

en er arriveerde ook nog een Canadese majoor die er 600 militairen had willen 

onderbrengen.140 

Niet alleen de Canadezen wezen op het probleem Lage Mierde. PMC Gelderland, 

Blaauw, had de zaak bij majoor W.P.C. Molenaar aanhangig gemaakt, die toezicht op de 

bewarings- en verblijfskampen hield. Van geallieerde zijde was Blaauw medegedeeld dat er 

zich honderd politieke gevangenen bevonden. Hij wilde weten waarom ze niet in kamp 

Vught zaten. Het bleek om Rijksduitsers, NSB-ers, verwanten van NSB-ers, Duitse 

soldatenmeiden en een vijftiental Duitse nonnen te gaan. De Britten hadden hen eerst in 

Beek en Dal huisarrest opgelegd en later naar Lage Mierde overgebracht. De nonnen waren 

in een school geïnterneerd, die de burgemeester door zeven marechaussees liet bewaken, 

terwijl de rest vrij in en om het voormalige Rijkswerkkamp rondliep of zelfs was 

ingekwartierd, terwijl niet-foute mensen onder slechte omstandigheden onderdak hadden 

gekregen. Gegevens ontbraken, de enig beschikbare namen had een ambtenaar van de 

distributiedienst verzameld.141 

Vanuit Tilburg beklaagde de Inspecteur voor de Volksgezondheid, Keyzer, tevens 

voorzitter van een evacuatiecomité, die in opdracht van het MG een arts naar Lage Mierde 

had gestuurd, zich erover dat terwijl een grootscheepse organisatie voor de opvang van 

repatrianten werd opgezet, niemand iets deed voor evacués in bedroevende 

omstandigheden. Hij dacht namelijk dat het werkkamp door de Dienst Repatriëring was 

‘ingepikt’, wat niet het geval was.142 Lieutenant-Colonel Manion, stafofficier Displaced 
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Persons & Refugees van First Canadian Army, was verheugd dat het MG stappen had gezet 

de situatie te verbeteren door een commandant aan te wijzen en het kamp klaar te maken 

voor de ontvangst van personen in ongeschikte particuliere opvang.143 Het kamp maakte 

daarna op dr. J. Slooff, plaatsvervangend Inspecteur voor de Volksgezondheid, een 

‘voortreffelijke indruk’. Er was ruimte gemaakt om veertig ‘asocialen’ die in het 

Veemgebouw van Philips zaten te ruilen voor honderd ‘behoorlijke’ evacués. Omdat Slooff 

uit meerdere gemeenten berichten over ‘onhoudbare toestanden’ door ‘asocialen’ kreeg, 

was hij blij dat daar een oplossing voor was gevonden. Naast wat het MG aan accommodatie 

had gevonden, waren ook de Civil Affairs-detachementen erin geslaagd plaats te vinden 

waar deze categorie kon worden opgenomen.144 De onderbrenging van ‘asociale evacués’ 

was ook elders een zorg. Uit de regio Meerlo-Wansum werden 112 ‘undesirables’ verplaatst. 

In Tungelroy werden de daar in een kamp ondergebrachte 57 ‘asocialen’ door 513 Civil 

Affairs Detachment naar Maarheze overgebracht waar een leegstaand gebouw was 

gevonden.145 

Rond de jaarwisseling ontstond plotseling zorg over de komst van een grote golf 

evacués uit bezet gebied. Op 27 december 1944 telegrafeerde prins Bernhard dat uit het 

bezette Roermond en Venlo alle mensen dienden te worden geëvacueerd. Door gebrek aan 

vervoer kon dat ‘massamoord voor vrouwen en kinderen’ betekenen. De Duitsers waren 

bereid vrouwen, zieken en kinderen over de Maas naar bevrijd gebied te laten gaan. Het ging 

om ongeveer 70.000 personen en haast was geboden.146 Even later kwam ook via de Britse 

legatie in Bern via het Internationale Rode Kruis van het Duitse ministerie van Buitenlandse 

Zaken het bericht dat het Nederlandse Rode Kruis (in bezet gebied) evacuatie dringend 

noodzakelijk achtte. Het getal 100.000 werd nu genoemd. De Duitse militaire en civiele 

autoriteiten stemden ermee in.147 

Gerbrandy vroeg het oordeel van SHAEF Chief of Staff Bedell Smith.148 Deze liet 

weten dat evacuatie door de linies alleen viel te rechtvaardigen als de bevolking zich in een 

geïsoleerde positie bevond en alle mogelijkheden tot bescherming waren uitgeput. Dat was 

in Calais gebeurd, maar in Venlo was de situatie anders. Het voorstel leek slechts de Duitsers 

te bevoordelen en diende niet het geallieerde belang. Het was aan de Duitsers voor de 

bevolking te zorgen en daarvoor stonden de middelen van heel Duitsland ter beschikking. 

Een ander argument was dat de toestroom grote problemen voor de militaire veiligheid met 

zich meebracht. Een botte afwijzing van het Rode-Kruis voorstel leek echter ongewenst; om 
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politieke redenen bleef het op de agenda staan, maar eerst moest het Rode Kruis de 

Duitsers op hun verplichtingen te wijzen.149 Ook de ministerraad kon niet aan de gedachte 

ontkomen dat de Duitsers zo trachtten hun posities te verbeteren en achtte de afwijzende 

houding van SHAEF begrijpelijk.150 

In februari 1945 werden voorbereidingen getroffen om vluchtelingen uit Venlo en 

Roermond op te vangen, zodra de strijd om die steden zou beginnen. Het Army Refugee 

Camp in Eindhoven was alvast ontruimd om accommodatie voor 5.000 personen te 

bieden.151 De regio bleek voor een groot deel ontvolkt. Toen Venlo op 1 maart 1945 werd 

bevrijd, bleek in de stad slechts 63% van de bevolking te zijn achtergebleven; noordelijk 

ervan slechts 7% en in Beesel-Reuver, Tegelen en Belfeld de helft.152 

Overbevolking en ongeschikte accommodatie waren in Noord-Limburg een groot 

probleem. Het MG overwoog 2.700 vluchtelingen uit Horst, Sevenum en Helden naar elders 

te verplaatsen. Ook Civil Affairs 8th Corps was ervan overtuigd dat deze plaatsen overbevolkt 

waren en gezien de winter velen slecht waren gehuisvest. De Nederlandse 

gezondheidsautoriteiten vonden reductie van het aantal bewoners echter niet nodig en het 

plan werd – tijdelijk - afgeblazen.153 

Op 30 januari 1945 beval 2nd Army alsnog de evacuatie van 5.000 personen uit Horst, 

Sevenum en Deurne die eerder was afgeblazen. De ruimte was nodig voor de legering van 

troepen. 2.500 daarvan gingen naar België. 197 bejaarden en verzorgende nonnen uit 

Deurne gingen compleet met meubilair naar Eindhoven.154 Het was 2nd Army niet 

toegestaan mensen over te hevelen naar het gebied van First Canadian Army, hoewel in 

West-Brabant ruimte voor 1.600 personen had kunnen worden gevonden.155 

Nadat plannen voor de voortzetting van de operaties in Zuid-Limburg eind januari 

1945 bekend werden, zag 220 (R) Detachement een enorm probleem op zich afkomen. Het 

kon wel eens om 90.000 vluchtelingen gaan en daarmee zou het detachement met het 

grootste probleem sinds D-Day worden opgezadeld. In Geleen en Sittard was nergens 

accommodatie meer te vinden en elders konden niet meer dan 15.000 personen worden 

ondergebracht. Door de inzet van luidsprekerwagens slaagde het detachement erin een Stay 

Put voor de inwoners van Echt en Montfort af te dwingen en het probleem in te dammen.156 

Ook na voltooiing van de Operation Blackcock kwamen er verzoeken voor evacuatie. 

Het detachement slaagde daar voor 80% in. In Sittard waren 5.576 vluchtelingen geteld, 

waarvan 3.585 lokaal konden worden ondergebracht. Ten minste 10.000 personen wisten 
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zelf tijdelijk elders onderdak te vinden en ‘were the dirtiest seen to date’. Vrijwel allen zaten 

onder de luis. Twee detachementen waren daarna in de overbevolkte regio druk met 

herverdeling van evacués. Dorpen als Hingen, St. Joost, Montfort en Posterholt telden 

tweemaal het aantal inwoners als voor de oorlog en Montfort was ook nog eens ‘badly shot 

up’.157 

In januari 1945 passeerden 677 evacués het 8th Corps Refugee Transit Camp; 7.450 

het kamp van 12th Corps en 246 het Army Refugee Transit Camp in Eindhoven. 158 Dergelijke 

aantallen betekenden dat op nieuw naar België moest worden uitgeweken. Op 17 en 24 

januari arriveerden opnieuw contingenten per trein via Eindhoven in Ath. Vanuit Tilburg 

kwamen de evacués per vrachtwagen, waaronder veel vrouwen met kleine kinderen en 

enkele hoogzwangeren. De omstandigheden waaronder de evacuatie plaatshad, waren 

ronduit slecht. Er lag een dikke laag sneeuw, het vroor hard en velen liepen op lekkende 

schoenen. (Schoenreparatie in België ging het MG betalen, al mocht dat slechts één keer 

geschieden.159) Het VHK en Belgische Rode Kruis zorgden voor opvang onderweg en in 

Leuven. Er bleken nogal wat politiek onbetrouwbare personen mee te komen, waar de 

overige evacués zeer ontstemd over waren. Het leek onjuist hen bij loyale Belgen onder te 

brengen. Zij hadden weliswaar Field Security gepasseerd, maar waren als 

veiligheidsmaatregel uit Nederland gezonden.160 

Op weg naar Ath passeerden tussen 2 en 9 februari 1945 bijna dagelijks treinen met 

evacués uit Broekhuizen, Meerlo, Grubbenvorst, Lottum, Blerick, Wansum, Horst en Venlo 

het Transit Camp in Leuven op weg naar de eindbestemming Alost. Voor een deel ging het 

om personen die eerder uit Venray en Blerick waren geëvacueerd. De bewoners van een 

instelling in Deurne, 101 oudere vrouwen en 40 kinderen uit Venray, gingen met 46 man 

personeel en 36 ton materiaal per trein naar Gent. Door de dooi en de slechte staat van de 

wegen viel het besluit om de evacuatie van bewoners en vluchtelingen uit Sevenum op 8 en 

9 februari drie dagen uit te stellen. De vertraging onderstreepte nog eens hoe nodig een kort 

verblijf in een Transit Camp was, ook om verspreid geraakte families weer te herenigen. Op 

17 februari arriveerde voorlopig het laatste transport in België. Ondanks de 

weersomstandigheden slaagde 520 Civil Affairs Detachment erin 83% van het streefgetal te 

halen door meer mensen te waarschuwen te evacueren. Duizend personen werden 

gewaarschuwd om een trein met 600 te vullen. Als één gezinslid in het ziekenhuis moest 
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worden opgenomen dan was het beleid het gezin niet te splitsen. Sommigen zagen alsnog 

kans op eigen gelegenheid onderdak te vinden.161 

De berichten uit België waren ditmaal minder rooskleurig. Ondanks alle beloften van 

Belgische zijde om bijzondere zorg te verlenen en zich te revancheren voor de gastvrijheid in 

Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog was de situatie waarin de mensen verkeerden 

verre van bevredigend, aldus kapitein Schipper. Er was alleszins aanleiding dat Nederlandse 

instanties zich hun lot gingen aantrekken.162 Schipper riep ditmaal wel dadelijk de hulp van 

het MG in.163 

Medio februari 1945 velde plaatsvervangend Inspecteur voor de Volksgezondheid dr. 

G.C.E. Burger een oordeel over de verzorging in België. Aanleiding was dat de geallieerde 

militairen van het beginsel wilden afstappen dat als één lid ziek was, de hele familie in 

Nederland bleef. Om die reden was het van belang de mogelijkheden tot verzorging in België 

te bezien. In Geraardsbergen was een klein ziekenhuis met weinig laboratoriumfaciliteiten, 

geen mogelijkheden tot behandeling van diabetes en ziekenvervoer was een probleem. Een 

Nederlandse arts hield spreekuur, maar had geen benzinetoewijzing om de ronde te doen. 

Zes Nederlandse verpleegsters deden dienst als wijkzuster. Zo konden 2–3.000 mensen 

worden geholpen; de overigen waren op Belgische artsen aangewezen. De conclusie was dat 

de geneeskundige verzorging onvoldoende was. De uitbraak van infectieziekten zou tot 

onoverkomelijke moeilijkheden leiden; voortgaan op deze weg was niet verantwoord. 

Over de inkwartiering en de verhouding tot de bevolking meldde Burger dat die hier 

en daar te wensen overliet. Velen zagen de Nederlanders als indringers, die hun rantsoen 

kwamen verminderen en de financiële vergoeding wekte afgunst. Notabelen schoven 

inkwartiering liever af en kozen voor militairen (net als bij ons voegde Burger daaraan toe). 

Over het eten waren geen uitgesproken klachten. De rantsoenen op de bonkaarten waren 

laag, maar bij de boer viel nog wel wat te krijgen. De psychische toestand van de evacués 

was labiel, vooral bij ziekte trad heimwee op en was men snel uit het lood geslagen. De 

protestantse geestelijke verzorging was goed, de katholieke ‘nogal krap’.164 

In Zuid-Limburg had in de tweede week van januari 1945 evacuatie van een gebied 

langs de Maas plaats om heel andere reden. Aan beide zijden van de rivier moest een gebied 

worden ontruimd voor een oefening ‘of highly secret nature’ (de oversteek van de Rijn). Het 

betrof de strook tussen het Julianakanaal en de Maas met de dorpen Meers, Veldschuur en 

Maasband. De wens was een groot gebied te evacueren, zodat nergens zicht op de 
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oefeningen zou zijn, maar op voorspraak van Civil Affairs 2nd Army en na interventie van 

Montgomery werd het beperkt tot het eigenlijke oefengebied, omdat afsluiting van bruggen 

en het Julianakanaal de aanvoer van voedsel en kolen zou belemmeren. Civil Affairs 2nd 

Army zag het als een ‘text book example’ van hoe Civil Affairs met zijn specialistische kennis 

tegemoet kon komen aan de behoefte van commandanten en tegelijk de effecten ervan op 

het leven van de bevolking kon beperken.165 

Deze evacuatie betekende de verplaatsing van 1.727 personen, 909 stuks vee en 

2.650 ton veevoer, huisraad en daarmee een veel groter transportvolume dan anders. Van 

hogerhand was eerst twee keer bevestigd dat er geen sprake van totale evacuatie zou zijn, 

maar dat bleek onjuist, waarna alsnog: ‘sugar beet, potatoes, hay, corn, tables, chairs, beds, 

crucifixes, jerries, and mangles were whipped into lorries, unloaded and absorbed into new 

accommodation in a surprisingly short space of time’. De enigen die er plezier in hadden 

waren de kinderen. Door de winterse omstandigheden en omdat eerder toegezegd 

transport weer was teruggetrokken, liep de operatie in bittere kou en sneeuw flinke 

vertraging op. De bruggen over het Julianakanaal waren opgeblazen en de toegang tot het 

gebied verliep via een karrenspoor naar de brug bij Urmond. Voertuigen kwamen regelmatig 

vast te zitten waardoor het hele proces vertraagd raakte. Ook kostte het moeite het 

ingekuilde veevoer onder de bevroren bedekkingen uit te krijgen. Het onderbrengen van de 

bevolking bleek nog het minste probleem. De stemming onder de bevolking was goed, 

gevechten waren aan het gebied voorbij gegaan. Gedacht was de evacuatie op 14 januari 

1945 te voltooien, maar dat was een zondag en de lokale autoriteiten slaagden er niet in de 

mensen die dag aan het werk te krijgen. 

Naderhand kwam Civil Affairs nog voor verrassingen te staan. Een vrouw van 78 was 

te voet teruggekeerd, evenals een kluizenaar van 80 die dood in zijn woning lag. Tot de meer 

vermakelijke zaken was een briefje op de deur van een café in Kleine Meers dat de militairen 

welkom heette, aangaf waar brandhout en kolen waren te vinden, een fles port klaar stond, 

maar met het verzoek zich als een ‘real English gentleman’ te gedragen en de zaak achter te 

laten in de staat waarin het was aangetroffen. Civil Affairs 12th Corps had hier geregeld dat 

alle huizen waren afgesloten, voorzien van een aankondiging dat het verboden was het huis 

te betreden. Alle sleutels waren op één plaats verzameld en met 79th Armoured Division was 

overeengekomen dat Civil Affairs regelmatig kon komen inspecteren.166 Of de maatregelen 

effect sorteerden, valt uit het archiefmateriaal niet af te leiden. De evacuatie voedde wel de 
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geruchtenmachine: het gebied zou worden ingericht als basis om van daaruit raketten op 

Duitsland af te vuren en het was de voorbode van een totale evacuatie van de provincie.167 

Later gingen ook de Amerikanen oefeningen langs de Maas houden en moesten nog 

enkele plaatsen worden ontruimd. In overleg met de burgemeesters evacueerde het MG de 

bevolking. PMC Limburg Schurmann gaf op grond van eerdere ervaringen, de burgemeesters 

de raad de bevolking zoveel mogelijk van have en goed mee te laten nemen. Hoe lang de 

evacuatie zou gaan duren was niet bekend. Toen op 21 maart 1945 Lieutenant-Colonel 

Senecal van het Civil Affairs-detachement in Maastricht meedeelde dat de oefeningen 

zouden worden verlengd, vernam Schurmann tot zijn schrik dat de plaatselijke commandant 

van de OD, C. van der Heyden, op eigen gezag de bevolking van Maasbracht had laten 

terugkeren. Schurmann droeg de burgemeester op de gemeente ogenblikkelijk weer te 

ontruimen. Leden van de BS hadden zullen blijven voor wachtdiensten, maar was 

opgedragen te verdwijnen en het Civil Affairs-detachement te Echt dat de opdracht tot 

evacuatie had gegeven, was vertrokken zonder aanwijzingen achter te laten. De 

Amerikaanse Militaire Politie had het gebied eveneens verlaten, waarop Van der Heyden, na 

overleg met de burgemeester had besloten de bewoners weer toe te laten. Pas na langdurig 

overleg was het gelukt de bevolking nogmaals te laten vertrekken, omdat de Amerikanen op 

grote schaal hadden geplunderd.168 

Ook aan het westelijk front in Noord-Brabant en Zeeland vond nog steeds evacuatie 

plaats van inwoners ‘becoming bored with intermittant shell-fire requesting that they be 

moved to a safer area’. 1 (Br) Corps bracht in januari 1945 kinderen en volwassenen uit 

Oudgastel en Yerseke in veiligheid. Om redenen van militaire veiligheid werden 180 

personen van het front tussen Geertruidenberg en Willemstad geëvacueerd. Zij werden niet 

direct als collaborateur gezien, maar een verblijf in het Army Refugee Camp in Tilburg 

ontnam hen de kans terug te keren, zodat Field Security hen niet langer onder observatie 

hoefde te houden.169 Eerder waren al evacués om dezelfde redenen uit Oss weggezonden en 

had Field Security had gewaarschuwd dat meer van dergelijke gevallen waren te 

verwachten.170 

In West-Brabant en Zeeland droeg het MG in opdracht van 2nd Army het BAB op in 

oostelijk Noord-Brabant ruimte voor 2.000 evacués te vinden.171 Een week later ging het 

zelfs om 15.000 mocht het verloop van de operaties dat nodig maken.172 Weer een week 

later was dat aantal afgezwakt tot voorbereidingen om 4.000 personen uit de voorste linies 
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naar Roosendaal, Breda en Oosterhout te brengen. De beschikbare accommodatie was 

echter zo gering dat dit alleen in uiterste nood kon worden uitgevoerd. De samenwerking 

met het BAB en de lokale bestuurders noemde Civil Affairs nu goed, al kwam het nog voor 

dat als was gezegd dat een plaats een bepaald aantal vluchtelingen kon opnemen en de 

trucks arriveerden dat niet het geval was.173 

In januari 1945 was er langs de rivieren echter weinig gevechtsactiviteit. Slechts op 

enkele plaatsen werd om operationele redenen evacuatie nodig geacht. Hier en daar wilden 

de mensen zelf weg.174 1 (Br) Corps voltooide de evacuatie van Heusden. De meeste 

bewoners konden lokaal worden ondergebracht of gingen naar Breda. Uit Lith evacueerde 2 

Canadian Corps 250 personen. Uit Dinteloord werden zestig verdachte personen 

geëvacueerd en vastgehouden totdat het onderzoek naar hen was voltooid. Uit Klundert 

vertrokken na een beschieting 400 personen uit eigen beweging. Ook andere dorpen in het 

frontgebied lagen onder vuur, maar daar bestond minder de neiging tot vluchten.175 

Eind januari gingen 300 inwoners van Zwingelspaan naar Rijsbergen en moesten ‘for 

operational reasons’ 575 bewoners St. Philipsland verlaten. De teller van het aantal evacués 

dat door handen van 204 (Refugee) Detachment was gegaan stond daarmee op 1 februari 

1945 op 21.000, waaronder 700 gewonden en ernstig zieken.176 Als het later in West-

Brabant nog om evacués ging, betrof dat meestal ouderen, zieken of personen die niet 

betrouwbaar genoeg werden geacht om in het frontgebied te blijven.177 

In Halsteren met zijn ‘huisgezinnen met zeer rijke kinderzegen’ waren grote 

problemen. De plaats telde 7.000 inwoners en 1.600 evacués die daar al voor de bevrijding 

naartoe waren gebracht. Daar nog waren oorlogsgetroffenen bijgekomen. De gemeente 

bestond uit kleine boerderijen en arbeiderswoningen en kende al een tekort aan 

woonruimte. Door oorlogshandelingen waren 300 woningen onbewoonbaar, met als 

gevolgd dat hele gezinnen in één kamer woonden, sliepen en kookten of op tochtige zolders 

en in bijkeukens bivakkeerden.178 In de grotere huizen waren militairen ingekwartierd. Klein 

vee leefde in en om de woning, behoorlijk sanitair ontbrak en water kwam uit putten. 

Tuberculose en difterie namen sterk toe en scabiës was wijdverspreid. De van Tholen 

afkomstige protestantse evacués brachten eigen ziekten mee en aan geneesmiddelen 

bestonden tekorten. Al voor de oorlog was het aantal tuberculosegevallen er het hoogst in 

de hele omtrek. Textiel was er niet en om het hoofd boven water te houden werden 

distributiebonnen verhandeld.179 
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In Schijndel waren slechts tien woningen onbeschadigd uit de strijd gekomen. In het 

klooster verbleven duizend personen in kelders, waaraan zij de voorkeur gaven boven 

overnachting in onverwarmde en beschadigde woningen die niet water- en winddicht 

waren. Gebrek aan licht en ventilatie leidde in de kelders tot ongewenste toestanden. Alle 

scholen waren voor militaire doeleinden gevorderd en de vrees bestond dat zodra reparaties 

aan gebouwen waren verricht, de geallieerden deze vorderden.180 

Medio februari 1945 was een inventarisatie gereed van de opnamecapaciteit in 

bevrijd gebied en de feitelijke bezetting, maar het ontbrak aan transport om personen uit 

overvolle gebieden over te brengen naar plaatsen waar nog ruimte was.181 Van de 150.000 

evacués in Noord-Brabant waren bovendien nog maar 80.000 geregistreerd. 

Vertegenwoordigers van het BAB reisden daartoe gemeenten af. Wel waren alle voormalige 

onderduikers geregistreerd en was 70% van hen aan werk geholpen. Landelijk Herstel dat 

ten doel had hulp aan oud-illegale werkers en onderduikers te verlenen, scheidde daarbij het 

kaf van het koren.182 

In maart 1945 was er niet langer sprake van evacuaties. Bij de bevrijding van het 

Oosten en Noorden diende het probleem evacués door gevechtshandelingen zich nauwelijks 

voor. Alleen toen 1 Canadian Corps begin april 1945 voorbereidingen trof voor de oversteek 

van de IJssel betekende dat evacuatie van de bevolking van Westervoort, Duiven en 

Pannerden.183 De laatste maal dat door gevechten evacuatie plaatshad, was eind april in 

Appingedam. Ook werd de evacuatie van Delfzijl overwogen. De Duitsers verdedigden de 

plaats hardnekkig en het lag onder artillerievuur vanuit Borkum en Emden. De PMC 

Groningen, Holtkamp, wilde de bevolking evacueren om hun lot te verzachten, maar dan 

was een tijdelijk staken van de vijandelijkheden nodig. 304 Civil Affairs Detachment deed 

daartoe voorstellen aan Major-General B.M. Hoffmeister, commandant 5th Armoured 

Division, maar het hogere bevelsniveau verklaarde het plan onuitvoerbaar.184 Een halve dag 

later werd Delfzijl bevrijd en waren maatregelen niet meer nodig.185 

11. De terugkeer van evacués 

De terugkeer van evacués was een onderwerp dat regelmatig aan de orde was. Naar mate 

de bevrijding vorderde, wilden de mensen terug naar huis. Terugkeer had al sinds november 

1944 de aandacht, nadat Brigadier Cazenove Kruls voorstelde een Resettlement Committee 

op te zetten om te bezien of geëvacueerde plaatsen weer konden worden bewoond als de 
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openbare voorzieningen functioneerden.186 De stellingenoorlog die zich in de 

wintermaanden langs de frontlijnen ontwikkelde, bood echter weinig mogelijkheden voor 

terugkeer en voor herstel van woningen was nauwelijks materiaal. Velen verloren hun geloof 

in het tijdelijke van de maatregel en wilden daarom terug om bezittingen op te halen. 

Hoewel op het hogere niveau ontraden, trof Civil Affairs soms regelingen met de troepen 

langs de Maas om te organiseren dat groepen voor dat doel tijdelijk konden terugkeren.187 

In de ontruimde gemeente Meerlo was dat echter weer gestaakt nadat boeren 

misbruik van de geboden faciliteiten maakten. De afspraak was dat groepen onder toezicht 

vee van aangewezen boerderijen gingen halen, maar individuen zonderden zich af om op 

andere plaatsen persoonlijke bezittingen weg te halen. Er was toen geen overzicht meer, 

waarna de regeling werd beëindigd.188 Van Civil Affairs kwam alle medewerking, maar dat 

kreeg bij de eenheden op dit punt weinig voor elkaar.189 Pas na de bevrijding van Venlo en 

Roermond stond 2nd Army terugkeer van evacués toe. Terugkeer en rehabilitatie waren 

toen een zaak voor het MG. Liaisonofficier Langen van der Valk moest een ongecontroleerde 

terugkeer voorkomen en zorgen voor aanpassing van de voedseldistributie.190 

Landbouwers konden de drang om terug te keren op het moment dat de grond om 

bewerking vroeg nauwelijks weerstaan, zeker als de streek waaruit zij waren geëvacueerd 

minder onder vuur was komen te liggen. Slechts strenge strafbepalingen konden hen 

tegenhouden. 21st Army Group stelde zich op het standpunt dat terugkeer maar veiligheids-, 

transport- en voedingsproblemen veroorzaakten.191 Terugkeer naar West-Brabant bleef op 

weigering stuiten.192 Groesbekers die naar België waren geëvacueerd wilden terug, hoe 

gehavend hun woonplaats ook mocht zijn, maar pleidooien bij het Corps Headquarters in 

Groesbeek vonden geen gehoor.193 

Op terugkeer uit België bleef eveneens een verbod rusten. In februari 1945 was die 

terugkeer door Major C.A. Barkshire van de Displaced Persons, Refugee & Welfare 

Subsection van de SHAEF-missie ter sprake gebracht, maar pas in maart 1945 werden de 

eerste 355 personen van Geraardsbergen naar Nederland overgebracht.194 Toen eind maart 

1945 vijftig naar België geëvacueerde Nederlanders bij de doorlaatpost Ittervoort 

arriveerden - zij meenden te kunnen terugkeren op last van een Belgische burgemeester en 

met toestemming van de Nederlandse - werden zij als repatrianten behandeld. Militair 

Repatriëringscommissaris Salters wilde maatregelen dat te voorkomen, zodat deze evacués 

‘bij al hun ellende’ niet nog eens ‘diep teleurgesteld’ moesten worden. Hoofd Bureau 
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Evacuerings- en Repatriëringszaken Van Os van Delden nam maatregelen.195 Bij herhaling 

hadden burgemeesters evacués naar hun woonplaats teruggezonden met een reis- of 

vestigingsvergunning. Het was zelfs voorgekomen dat toestemming was gegeven naar 

Schouwen en Duiveland terug te keren, terwijl dat nog bezet was. Het leidde tot nodeloze 

verplaatsing en verwarring en had een deprimerende uitwerking op een toch al zwaar 

getroffen groep.196 

Pas na het einde van de oorlog was grootschaliger terugkeer aan de orde. Op 14 mei 

1945 had Van Os van Delden een bespreking met een commissie van de inwoners van de 

Betuwe over hun terugkeer.197 De dag daarna al kon een eerste groep terugkeren naar een 

streek waar nergens anders in Nederland het gebrek aan meubilair groter was: een kwart 

van de bewoners bezat geen tafel en de helft van de gezinnen nog geen stoel per persoon en 

er was nauwelijks aardewerk meer voor handen.198 Op 22 mei kwam de terugkeer met 250 

personen per dag goed op gang. Hadden de evacués bij vertrek weinig kunnen meenemen, 

de moeilijkheid nu was de enorme hoeveelheid bagage die in Nijmegen moest worden 

verwerkt, in combinatie met het geringe aantal voertuigen dat hen thuis kon afleveren en 

vertraging door aankomst van treinen op een avondlijk uur. Voor oponthoud zorgde ook de 

administratieve afwikkeling en teruggave van het ingenomen Nederlandse geld.199 Het MG 

had bepaald dat dit in Nijmegen moest geschieden. Vaak waren de ontvangstbewijzen met 

potlood ingevuld en dat kon uitnodigen tot malversatie. Om die reden waren duplicaten 

opgevraagd en geschiedde uitbetaling in Nijmegen, omdat de meeste evacués die plaats 

zouden passeren.200 

Om ruimte vrij te maken voor de komst van repatrianten was het van belang ook 

evacués uit de Duitse tijd weer zo snel mogelijk naar huis te krijgen. Daar waren transport, 

benzine en chauffeurs voor nodig. Hun registratie bleek echter vaak moedwillig slecht 

uitgevoerd uit angst dat de bezetter gebruik van de gegevens zou maken.201 Omdat de 

toegang tot de drie westelijke provincies en een deel van Zeeland nog tot 1 juni 1945 was 

afgesloten om voorrang te geven aan de voedselvoorziening en uit angst voor besmettelijke 

ziekten, kon het merendeel van de daaruit afkomstige evacués voorlopig niet naar huis. 

Getracht werd hen zoveel mogelijk in te kwartieren, al werd die mogelijkheid door het grote 

aantal repatrianten uit Duitsland beperkt. Lukte dat niet dan zorgde First Canadian Army 

voor afvoer via Nijmegen naar Oudenbosch, Tilburg, Eindhoven en Weert. Noord-Brabant 

kon nog 60.000 personen accommoderen.202 Het verzadigingspunt in de opvang was in de 
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tweede helft van mei 1945 vrijwel overal bereikt en het betekende een grote opluchting dat 

de mogelijkheid weer openstond naar het Westen te reizen.203 

Op 2 juli 1945 waren alle evacués uit Limburg weer terug.204 Naar Arnhem kostte het 

meer moeite de mensen weer terug te krijgen. Die bevonden zich verspreid over Gelderland, 

Groningen, Friesland, Drenthe en de Achterhoek. Zo’n 150.000 mensen waren daar op 

primitieve wijze gehuisvest en keken reikhalzend uit naar terugkeer, hoe gehavend de oude 

woonomgeving ook mocht zijn. De bedoeling was voor het invallen van de winter tenminste 

de helft te laten terugkeren.205 

Op 13 oktober 1945 flakkerde de angst voor nieuwe evacuatie uit de Betuwe nog 

even op. Het bericht in de Maasbode ‘Ten tweeden male geëvacueerd’ (herhaald in Het 

Parool van 6 november 1945) deed geloven dat de bevolking dat lot opnieuw zou treffen. 

Het Provinciaal Bureau voor de Verzorging van Oorlogsslachtoffers in Gelderland had echter 

slechts een beroep gedaan op inwoners van niet-getroffen plaatsen in Noordoost Brabant 

om kinderen op te nemen. De vele zwaar beschadigde huizen konden voor het invallen van 

de winter niet afdoende worden hersteld. In beginsel zou niet meer worden geëvacueerd, zo 

had de Staf MG bepaald, maar mochten de omstandigheden dat nodig maken, dan kon dat 

alsnog geschieden.206 

12. Conclusies 

Een besluit tot evacuatie was steeds een beslissing van de geallieerde commandant, meestal 

genomen ter bescherming van de bevolking om deze naar veiliger oorden over te brengen, 

maar soms ook om de veiligheid van een militaire operatie, of de voorbereiding daarop, niet 

in gevaar te brengen. Pottenkijkers en personen van twijfelachtige politieke 

betrouwbaarheid in de nabijheid van militaire eenheden was ongewenst. Er waren ook 

andere voor de hand liggende redenen zoals het onbewoonbaar zijn van huizen of 

overbevolking met gevaar voor de volksgezondheid. De waarschuwingstijd was doorgaans 

kort: bij grote evacuaties vaak hooguit 48 uur, bij kleinere 24 uur en lang niet altijd werd het 

MG in het voornemen tot evacuatie gekend. De verplaatsing was een militaire 

verantwoordelijkheid en geschiedde met legertransport. Eenmaal aangekomen in de plaats 

van bestemming eindigde de geallieerde verantwoordelijkheid en werd de zorg een taak 

voor het MG dat daarvoor het lokale bestuur en vrijwilligersorganisaties inschakelde, 

variërend van Rode Kruis tot Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, parochies en voor dat doel 
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gevormde comités. Het MG had daarbij een initiërende en activerende taak en geen 

uitvoerende. Dat gold de burgemeesters en het Bureau Afvoer Burgerbevolking dat na een 

reorganisatie onder toezicht van het MG moest zorgen voor een zo evenwichtig mogelijke 

spreiding en registratie. Pas in januari 1945 ontstond hiervoor een redelijk geoliede machine 

en noemde SHAEF de medewerking van organisaties die aan de opvang bijdroegen 

‘excellent’. Zelfs als werd bemerkt dat er wrijving tussen rivaliserende organisaties bestond, 

verliep de hulp ‘smoothly’ en op efficiënte wijze.207 

Tegen evacuatie bestond bij de bevolking veel weerstand. Zij verliet niet graag huis 

en haard, temeer daar die veelvuldig ten prooi viel aan plunderende militairen en 

inkwartiering veel ongemakken met zich meebracht en de huisvesting noodgedwongen vaak 

primitief was. Voor ouderen, zieken en lichamelijk zwakken was het een grote belasting. 

Doorgaans werden de evacués ondergebracht bij de lagere- en middenklassen. De hogere 

klasse had een voorkeur voor inkwartiering van geallieerde militairen. Ook waren er klachten 

dat evacuaties vrij willekeurig werden uitgevoerd met als gevolg dat sommige plaatsen meer 

evacués herbergden dan andere, omdat ze nu eenmaal op de route van de van het front 

terugkerende vrachtwagens lagen. De onzekerheden van de oorlog, de niet te 

beantwoorden vraag wanneer men weer zou kunnen terugkeren en inkwartiering bij 

wildvreemden bracht spanning en meestal gedwongen werkloosheid. Veel evacués waren 

verantwoordelijk voor de handel op zwarte markt. Zij hadden weinig anders om handen.208 

In het nog maar betrekkelijk kleine bevrijde gebied in het Zuiden, overvol met een 

toenemend aantal oorlogsgetroffenen, evacués uit de Duitse periode en militairen die 

onderdak behoefden, was weinig ruimte om mensen onder te brengen. Alle grote gebouwen 

waren voor militaire doeleinden gevorderd en materiaal om kampen in te richten ontbrak, 

zodat er geen andere weg openstond dan inkwartiering en uitwijken naar België. De 

mogelijkheid om naar Frankrijk te gaan was onderzocht, maar daarvan hoefde geen gebruik 

te worden gemaakt; volstaan kon worden met overbrenging naar Vlaams gebied. 

Druk van het MG om niet te snel tot evacuatie over te gaan, en liefst niet over de 

landsgrenzen, had resultaat. Die druk werd het MG niet steeds in dank afgenomen; de legers 

zeiden niet lichtvaardig te evacueren. Het betekende voor hun logistieke organisatie een 

hele belasting, terwijl de bevolking weinig dankbaarheid toonde dat zij in veiligheid werd 

gebracht en vooral oog had voor de nadelen. Het verloop van militaire operaties liet zich 

moeilijk voorspellen en achteraf bleek niet elke evacuatie noodzakelijk. In sommige gevallen 
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was het een wijs besluit ondanks de bestaande weerstand toch door te zetten, zoals de 

Canadezen deden juist voordat de Duitsers de Betuwe onder water zetten, of om de 

onwillige bevolking van Walcheren te dwingen hun benaderde positie op zolders op te 

geven. Soms gaven de militairen en het MG zich gewonnen, zoals in Oost Zeeuws-

Vlaanderen waar de bevolking ervoor koos in hun kapot geschoten huizen te blijven 

bivakkeren en het gevaar voor de volksgezondheid niet tot maatregelen dwong. De 

evacuatie naar België mocht dan op veel weerstand stuiten achteraf, zo constateerde het 

MG, was evacuatie van de bewoners van de Betuwe naar België beter uitgevallen dan naar 

Noord-Brabant. Men was er een enthousiaster ontvangst ten deel gevallen, al was die niet 

zonder klachten gegaan.209 

Terugkeer naar de woonplaats hielden de geallieerden lang tegen en moest in de 

meeste gevallen wachten op het einde van de oorlog. Terugkeer kon tot chaotische taferelen 

leiden, betekende een belasting van het militaire logistieke apparaat en het wegennet en 

verzwaarde de voedseldistributie. 

De vraag hoeveel evacués door geallieerde handen gingen, laat zich niet gemakkelijk 

beantwoorden, ook omdat soms opnieuw werd geëvacueerd, de legerkorpsen en legers 

afzonderlijk telden en niet alle evacués hun doorgangskampen passeerden. Dan waren er de 

vluchtelingen, die buiten de evacuatieketen om voor het oorlogsgeweld op de vlucht 

sloegen; zij golden niet als evacué en werden niet geteld. Zo zochten rond Sittard meer dan 

tienduizend personen op eigen kracht een veilig heenkomen. Volgens een rapport van First 

Canadian Army gingen, naast de 3.000 – 4.000 vluchtelingen die begin oktober 1944 in 

Zeeuws-Vlaanderen rond Hulst waren opgevangen, in november 24.451, in december 4.578 

en in januari 1945 1.390 evacués door handen van hun Civil Affairs-organisatie. Daarvan 

waren in november en december 6.685 personen naar België overgebracht en in januari nog 

eens 1.051.210 

Meer oostelijk droeg 2nd Army eind november 1944 al zorg voor 30.000 evacués en 

door de gevechten langs de Maas kwamen daar nog voortdurend bij.211 12th Corps 

evacueerde in december 1944 3.143 personen uit de gevechtszone; telde in januari 1945 

7.450 en in februari 5.576 evacués. Begin februari 1945 werden ook nog eens 3.700 

personen gedwongen de regio Horst te verlaten, waarvan 2.500 in België belandden. 1 (Br) 

Corps evacueerde in de eerste twee maanden van 1945 uit westelijk Noord-Brabant 

minstens 1.200 personen. Onduidelijk blijft hoeveel evacués de Amerikaanse sector in Zuid-
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Limburg telde. Daar bevonden zich al vroeg 45.000 evacués uit Kerkrade. Het totale aantal 

door de geallieerden geëvacueerde personen moet dan ergens in de orde van grootte van 

150.000 en waarschijnlijk hoger hebben gelegen. 
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11. Een litanie aan klachten over plundering 

1. Aandacht voor het probleem plundering 

Onverbrekelijk verbonden met evacuaties was het probleem plundering. Gaven de eerste 

rapportages van Civil Affairs aan dat Duitse soldaten flink hadden geplunderd en dit bij Britse 

militairen nog niet was geconstateerd,212 weldra zou plundering door geallieerde militairen 

van alle nationaliteit een steeds grotere plaag worden en leiden tot een stroom van 

klachten. Vooral in de geëvacueerde gebieden rond Nijmegen, in de Betuwe en langs de 

Maas in Limburg regende het klachten. In deze ontvolkte gebieden was weinig toezicht. 

Amerikaanse, Britse een Canadese eenheden zochten er onderdak in de leegstaande 

woningen en ontfermden zich met veel vernieling en schade over huisraad en beddengoed 

om hun verblijf in de winter zo aangenaam mogelijk te maken. Inbrak en grof geweld niet 

werden geschuwd om brandkasten te kraken en geld en kostbaarheden weg te nemen. 

Amerikanen en Canadezen maakten het daarbij het bontst, maar ook Britten Nederlanders 

bezondigden zich aan dergelijke praktijken. 

De geallieerde autoriteiten waren niet onwelwillend maatregelen te treffen, het 

probleem hield ook generaal Eisenhower bezig, maar veelal kon niet worden aangegeven 

welke eenheden en individuen bij plunderpraktijken waren betrokken. Eenheden volgden 

elkaar snel op en er waren doorgaans geen Nederlandse getuigen. Slechts zelden stootten 

patrouillerende marechaussee, politie, Grenswacht of burgemeesters, die bij tijd en wijle de 

verlaten plaatsen konden inspecteren, op daders. Militaire Politie was schaars en speelde 

geen rol van betekenis. Er restte weinig anders dan het MG van de bevindingen op de 

hoogte te stellen, die dan de SHEAF-missie van de meest voor vervolging in aanmerking 

komende gevallen inlichtte. Aangenomen kan worden dat wat aan plundering aan het MG 

werd gemeld slechts het topje van de ijsberg was. Stond de burger vervolgens met lege 

handen? Nee dat was niet het geval. Hij kon voor verloren bezit een claim indienen bij het 

Britse Claims & Hirings. De afwikkeling onttrok zich aan het zicht van het MG, al wilde Kruls 

weten als gedupeerden geen genoegdoening ontvingen.213 

De eerste gedetailleerde klachten over plundering bereikten in oktober 1944 het 

hoofdkwartier van SHAEF in Parijs, nog voordat dit de Staf MG in Brussel ter ore kwam. Zij 

waren afkomstig uit Nijmegen. Britse officieren hadden twee personenauto’s, die het MG op 

legale wijze had gevorderd, in beslag genomen. Ook was wrijving ontstaan over diefstal en 
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plundering van meubels en dekens door Duitse soldaten, die de geallieerde militairen nu als 

buit zagen. Het MG drong er bij de SHAEF-missie op aan zaken zonder directe militaire 

waarde als dekens niet als oorlogsbuit te beschouwen.214 Het was trouwens de vraag of het 

wel om buit ging en niet om door geallieerde militairen geplunderde goederen, waarbij 

Duitsers als excuus werden opgevoerd. Dat was bijvoorbeeld bij het geval van plundering dat 

de MC Nijmegen, Blaauw, meldde. Mr. W.G.J.M. Schouten, lid van de hulppolitie in Bemmel, 

trof daar in een woonhuis een Amerikaanse soldaat te midden van leeggehaalde kasten aan, 

terwijl enkele uren daarvoor alles nog keurig op orde was geweest. De soldaat claimde dat 

een Duitse collaborateur in het huis zat. Het MG gaf naam en signalement aan de Legal 

Section van de SHAEF-missie door.215 

De eerste substantiële klacht vormde het verslag van een inspectiereis van Kruls naar 

Nijmegen en de Betuwe op 16 oktober 1944. Kruls’ verslag was een letterlijke weergave van 

de klachten die het gemeentebestuur van Elst eerder aan de PMC Gelderland had gericht.216 

Ook Colonel Rawlings, Commander 312 (P) Civil Affairs Detachment rapporteerde aan First 

Canadian Army over inbraak in huizen en plundering door troepen. Aanplakbiljetten 

waarschuwden voor plundering, maar de enige remedie leek meer Militaire Politie.217 

Kruls schreef de meeste gevallen toe aan Amerikanen en drong bij de SHAEF-missie 

aan op onderzoek en meer controle. Plundering belastte niet alleen een al aangeslagen 

bevolking, maar bracht ook de betrekkingen tussen bevolking en militairen in gevaar en er 

werden al vergelijkingen tussen Duitse en geallieerde troepen getrokken. Vooral uit 

gedeeltelijk beschadigde huizen werd veel gestolen, maar ook uit onbeschadigde en 

afgesloten huizen. In een afgesloten gemeentehuis was vrijwel alles vernield. In het 

postkantoor was de safe met springstof geopend en een flinke hoeveelheid geld ontvreemd. 

De safe van het waterschap was geforceerd; een ton zware brandkast was uit een huis 

gehaald en in de tuin met springstof geopend. Familiejuwelen en zilver waren verdwenen, 

effecten werden in de tuin en op straat teruggevonden. In een conservenfabriek en in een 

station was alles van waarde gestolen. Het was echter niet mogelijk aan te geven welke 

eenheden erbij waren betrokken.218 Kruls sprak Brigadier-General Howell, Deputy Head van 

de SHAEF-missie, hierover aan. Howell wees erop hoe moeilijk het was verantwoordelijke 

eenheden of individuen aan te wijzen en vroeg om gedetailleerde rapporten. Niettemin zond 

hij Kruls’ rapport aan 21st Army Group.219 
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2nd Army had een plan uitgewerkt voor de evacuatie van de Betuwe. Meubilair 

moest achterblijven en worden verzameld in één verzegelde kamer. Alle zegels zouden 

regelmatig worden geïnspecteerd; posters die waarschuwden niet te plunderen zouden 

worden opgehangen en de politie verstrekt. Die bescherming achtte majoor Pierson, 

liaisonofficier van 213 Civil Affairs Detachment, totaal onvoldoende. In de achterliggende 

weken was al op grote schaal geplunderd en als veel huizen onbewoond achterbleven, zou 

dat alleen maar toenemen. Posters en zegels boden geen bescherming en voor burgers 

getooid met een armband hadden de militairen geen respect. Pierson waarschuwde dat de 

gevoelens hoog begonnen op te lopen. De meeste bewoners van de Betuwe waren ervan 

overtuigd dat hun bezittingen zouden worden geplunderd, met als gevolg dat velen zouden 

weigeren hun huis te verlaten, tenzij bewijs werd geleverd dat redelijke maatregelen werden 

getroffen om hun bezit te beschermen. Dat kon alleen als de Militaire Politie werd versterkt 

en als dat onvoldoende was, moest geüniformeerde hulppolitie de bevoegdheid worden 

gegeven ‘to shoot at sight’, aldus Pierson.220 Een opmerkelijke gedachte zo direct achter het 

front. 

Enkele dagen later liet Pierson Kruls opnieuw weten dat in de Betuwe plundering een 

groot probleem vormde, vooral door Amerikanen en in mindere mate door Britten. Het ging 

om springen van brandkasten, stelen van inboedel, slachten van vee of moedwillig 

doodschieten ervan. Pierson zag het probleem als urgent, want naar mate het front zou 

worden verbreed, viel er meer te plunderen en de vele beschadigde huizen nodigden 

daartoe uit. De Nederlandse politie had weinig gezag, de hulppolitie al helemaal niet. Hun 

optreden kon alleen maar tot botsingen leiden.221 

Majoor De Boer, die binnen de Staf MG evacuatiezaken behandelde, zond de melding 

van Pierson aan Brigadier Cazenove van de SHAEF-missie. De Duitsers kenden ook al de 

maatregel dat alle goederen in één kamer moesten worden opgeslagen, afgesloten en 

verzegeld. De algemene praktijk was dat zodra de bewoners waren verdwenen de zegels 

waren verbroken en zaken werden gestolen en het eerdere gedrag van de geallieerde 

militairen gaf geen garantie dat die maatregel zou worden gerespecteerd.222 

Verdere evacuatie van de Betuwe baarde om die reden de Staf MG grote zorg.223 

Hele dorpen waren al geëvacueerd en de vele militairen in het gebied werden in de nog 

bewoonbare huizen in Elst, Bemmel,Valburg, Heteren, Hemmen en Dodewaard gelegerd die 

al zwaar onder de gevechten hadden geleden en deels in de frontlijn lagen. Onvermijdelijk 
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was dat gebruik van keukengerei en huisraad werd gemaakt, maar de problemen begonnen 

als bij aflossing huisraad voor verder gebruik werd meegenomen. Dat was eerder regel dan 

uitzondering en commandanten tolereerden dat. Het kwam zelfs voor dat officiersmesses 

waren ingericht met stoelen en servies. In België was dat niet het geval geweest, zodat kon 

worden aangenomen dat deze buit uit Nederland afkomstig was. Bij navraag was het 

antwoord onveranderlijk dat dergelijke zaken van de Duitsers waren. Hier wreekte zich het 

veranderende karakter van de oorlog: van een snelle opmars naar een stellingenoorlog. 

Verlaten huizen waren zonder uitzondering doorzocht en overhoop gehaald, vernield 

en leeggeroofd. In het gebied was een veertigtal brandkasten gekraakt en voor 

honderdduizenden guldens aan juwelen en huisraad gestolen. Elk huis bood en desolate 

aanblik van kapot gesmeten aardewerk, verscheurde boeken, foto’s en kleren. Een andere 

vorm van plundering was het bij tientallen slachten van koeien en varkens bij honderden. 

Het was normaal in de mess karbonade en kip te eten en ieder onderdeel beschikte over 

grote hoeveelheden fruit. Het her en der wegnemen van fruit, rooien van aardappelen, 

melken van koeien of slachten van een kip was begrijpelijk, maar soms werden karkassen 

van koeien aangetroffen waaruit alleen de biefstuk was gesneden. 

Het gros van de plundering geschiedde door geallieerde militairen, maar ook burgers 

waren niet zonder schuld. Meermalen was geconstateerd dat burgers buit van Amerikaanse 

of Britse plunderaars of van Nederlandse helers kochten. Dekens, juwelen en benzine waren 

overal te koop, tot militaire uitrustingsstukken toe; een jeep was voor 1.500 gulden van de 

hand gedaan. De bevolking was er, uitzonderingen daargelaten, vrij gelaten onder; kennelijk 

woog herstel van vrijheid voor het moment zwaarder. Maatregelen tegen plundering bleven 

beperkt. Militaire Politie werd niet ingezet en het optreden van officieren was meestal 

vergoelijkend, ‘zo niet erger’.224 

Berichten over plundering die de geëvacueerde bevolking bereikten, leidden tot 

drang om terug te keren. Van de uit Alphen geëvacueerden waren al 6–700 op eigen 

initiatief teruggekeerd vanwege plundering door daar gelegerde Amerikanen. ‘Er wordt op 

ergerlijke wijze geroofd en gestolen; brandkasten zijn met dynamiet geopend en de inhoud 

geroofd’. Ingemaakte levensmiddelen voor de winter werden geconsumeerd, terwijl de 

troepen toch geen tekort aan rantsoenen hadden. Marechaussee werd het na spertijd niet 

toegestaan zich op straat te begeven, zodat zij na het invallen van de duisternis weinig 

konden uitrichten. Het MG vroeg de SHAEF-missie stappen te ondernemen.225 
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Begin november 1944 vroeg Kruls opnieuw aandacht van de SHAEF-missie voor 

plundering in de Betuwe. Er was onvoldoende Militaire Politie en de Nederlandse politie had 

geen jurisdictie. Kruls wilde de plundering gestopt zien en vroeg het probleem bij 21st Army 

Group aanhangig te maken. Het schaadde de reputatie van de geallieerden en hun relatie 

met de bevolking en verergerde de problemen van de reeds zwaar getroffen bevolking, zoals 

het MG meermalen in verschillende toonaard zou herhalen.226 

2. Het rapport Suijlen en Amerikaans onderzoek 

Een uitvoerig rapport van luitenant-kolonel E.M.A. Suijlen, Chief Dutch Liaison Officer 

Prisoner of War Exchange Branch, G-1 Division SHAEF, zette de zaak op scherp. Suijlen had 

tussen 21 oktober en 1 november 1944 Nijmegen bezocht, waar zijn gezin woonde en waar 

hij voor de oorlog districtscommandant van de marechaussee was. Hij deed bij terugkeer in 

Parijs verslag en een Amerikaanse kolonel nodigde hem uit de problemen op papier te 

zetten.227 

Suijlen beschreef in een rapport zijn ervaringen. Majoor J.G. Boogerd, Eerste 

Toegevoegde Officier MC Nijmegen had gemeld dat Amerikaanse soldaten met 

gebruikmaking van wapens een bank hadden beroofd. MC Blaauw had de bankroof 

bevestigd en geklaagd over het gedag van de Amerikaanse paratroepen. Een gesprek met 

een onderofficier van de marechaussee leerde Suijlen dat er veel diefstal was en het 

politietoezicht tekortschoot. Majoor H.A. Luitweiler, commandant Grenswacht Nijmegen, zei 

hem dat de Amerikanen te vrijelijk dachten over het verzamelen van trofeeën en souvenirs. 

Ook vrienden en bekenden die Suijlen had gesproken, hadden allemaal een slechte indruk 

van de Amerikanen; de Britten gedroegen zich correcter en waren meer welkom bij de 

bevolking. 

Ook sprak Suijlen met majoor Pierson, die vreesde dat de eerder welvarende streek 

door plundering tot de bedelstaf zou worden veroordeeld. Ook in de Betuwe was een 

postkantoor overvallen. Een gesprek met Jhr. R.M.J.F. van Grotenhuis van Onstein, 

burgemeester van Groesbeek, leerde dat de Amerikanen zijn stad hadden geplunderd en de 

buit op vrachtwagens afgevoerd. Tafelzilver, linnen, dekens, handdoeken en porselein waren 

meegenomen en de burgemeester voelde zich machteloos. Archiefkasten waren uit het 

gemeentehuis gehaald en de inhoud was op straat gedumpt waardoor de gemeentelijke 

administratie verloren ging. W.J.F.M. baron Hugenpoth tot Aerdt, burgemeester van 
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Overasselt, bevestigde dat het gedrag van de Amerikanen ‘hemeltergend’ was en de 

Nederlandse autoriteiten niet bij machte waren dat te voorkomen. Hun gedrag stak 

ongunstig af tegen dat van de Duitsers, die weinig hadden gestolen. De Nederlanders waren 

dolblij met de bevrijding, maar kwamen nu van de regen in de drup. 

Suijlen had ook met generaal b.d. G.J.D. Baudin, voormalig Inspecteur van de 

Koninklijke Marechaussee, gesproken. Die had bevestigd dat Amerikanen de bevolking 

beroofden, geassisteerd door gespuis onder de bevolking. Het was Baudin die hem vroeg 

Eisenhower van het slechte gedrag van zijn soldaten op de hoogte te stellen.228 Later zei 

Suijlen ook een mondeling verzoek van ‘den blijkbaar aan doovemans deuren kloppende’ 

Kruls te hebben gehad om ‘zoo mogelijk bij de hoogste Militaire Autoriteit onzer 

Geallieerden’ over het plunderen van de Amerikanen te rapporteren, nadat Suijlen Kruls van 

zijn bevindingen op de hoogte had gesteld. Kruls meende dat die nog maar een zwakke 

afspiegeling van de werkelijkheid vormden. Hij zei Suijlen dat zijn protesten niets hadden 

uitgehaald en hij machteloos stond, maar zijn visie luid zou laten klinken aan eenieder die 

het maar wilde horen. Kruls was zich er overigens van bewust dat ook de BS de nodige 

slechte elementen in de rangen kende, maar hij had hier geen bevelsbevoegdheid.229 

Suijlens verslag sloeg in als een bom. Brigadier General Oliver L. Haines, Theater 

Inspector General U.S. Army, kreeg de opdracht zich met spoed naar Nijmegen te begeven 

om een onderzoek in te stellen en daarover rechtstreeks aan Eisenhower te rapporteren. 

Alle Amerikaanse eenheden moesten worden bezocht, evenals de lokale autoriteiten van de 

plaatsen waar klachten waren. Haines moest een onderzoeksteam meenemen en zich laten 

vergezellen door Suijlen.230 Op weg naar Nijmegen bezocht Haines Kruls in Brussel om hem 

te verzekeren dat de zaak de aandacht van Eisenhower had. Kruls drong bij Haines aan op 

spoedige en afdoende afhandeling en verschafte hem gegevens.231 Dat deden ook Van 

Everdingen en enkele burgemeesters, die tijdens hun vergadering op 8 november 1944 

bezoek van Haines kregen.232 

Volgens Haines was Kruls niet in staat geweest hem feiten te verschaffen, evenmin 

als de MC Nijmegen, Blaauw. Suijlen daarentegen meende dat Blaauw zijn relaas bevestigde, 

al gaf Blaauw toe dat hem inmiddels ook gevallen van plundering door niet-Amerikaanse 

troepen ter ore waren gekomen. (Pierson als MC Betuwe werd niet gehoord.) Behalve 

enkele voorbeelden droegen de burgemeesters evenmin de gewenste feiten aan, maar 

Haines gaf toe dat zij dat ook moeilijk konden. Hij voegde daar in zijn verslag aan toe: ‘In 
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general they gave the impression of having little concern with the prosecution of the war, 

though friendly in attitude. Several had served in their present capacities under the 

Germans’. Nu was voortzetting van de oorlog niet de eerste prioriteit van een burgemeester, 

toch was de weinig flatteuze toevoeging niet geheel zonder grond, want PMC Van 

Everdingen had toen nog niemand gezuiverd.233 

Haines ontkende niet dat er sprake was van het wegnemen van ‘small articles’ en 

drank uit huizen, dat vee was geslacht en veel beddengoed was verdwenen. Ook waren in 

dertig gevallen brandkasten geopend of was dat getracht. Door aflossing was het evenwel 

onmogelijk één onderdeel als dader aan te wijzen. De hulppolitie in Groesbeek verklaarde 

hem dat er geen problemen met Amerikanen waren geweest. Twee kluizen waren 

opgeblazen, maar dat kon niet met zekerheid aan Amerikanen worden toegeschreven. Wel 

had een Amerikaan geld uit het geëvacueerde ziekenhuis weggenomen. Ook was gezien dat 

een Amerikaan op een motorfiets, vergezeld door een Nederlander, huizen binnenging en de 

Amerikanen gestolen drank opdronken, maar ook Nederlanders hadden geplunderd, aldus 

zegslieden van de hulppolitie en illegaliteit. 

Haines zag geen aanwijzingen te veronderstellen dat Amerikanen meer blaam trof 

dan anderen. De huizen in Groesbeek en Mook en in de Betuwe toonden vrijwel zonder 

uitzondering sporen van de al twee maanden durende gevechten en in sommige gevallen 

waren zij ter verdediging ingericht. In alle huizen die Haines had bezocht waren laden 

geopend en was de inhoud verspreid, maar hij had daartussen nog vele zaken van waarde 

zien liggen. Britse en Poolse troepen hadden de Betuwe het eerst bezet, pas daarna de twee 

Amerikaanse Airborne Divisions, maar zij waren logistiek ondersteund door Britse troepen. 

Groesbeek was eerst door 82nd Airborne Division bezet, maar door Britse troepen afgelost. 

Later hadden de Amerikanen Groesbeek weer overgenomen en dat was toen het toneel van 

herhaalde Duitse tegenaanvallen. Amerikaanse troepen waren, met uitzondering van één 

regiment van 82nd Airborne dat een bruggenhoofd noord van de stad had gevestigd, niet in 

Nijmegen geweest. 

Haines had ook kritiek op de bevolking. Van het voedsel dat voor de soldaten was 

gedropt, was een groot deel door burgers in bezit genomen en er hadden weinig parachutes 

kunnen worden geborgen. Vele burgers waren naar hun huizen teruggekeerd ‘especially 

while troops were entirely engaged in maintaining their position’. Impliciet gaf dat aan dat 

burgers konden plunderen op momenten dat militairen door gevechten daar geen zicht op 
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hadden. Later hadden vele burgers kunnen terugkeren met allerlei door de burgemeesters 

en ondergrondse afgegeven passen. Hier leek Haines slecht geïnformeerd, want Civil Affairs 

in Nijmegen moest passen contrasigneren. Haines had ook de vraag gesteld waarom geen 

aanhouding en inbeslagname plaatshad. De hulppolitie was echter slechts door een 

armband van andere burgers te onderscheiden en vond het riskant om met op heterdaad 

betrapte zwaar bewapende parachutisten, wier taal men niet sprak, van mening te 

verschillen.234 

Naar de bankroof in Nijmegen was onderzoek gedaan, maar die kon niet worden 

opgelost. Eén getuige was door Duitse actie gedood, één werd vermist en één lag in het 

ziekenhuis. Omdat er een Bren carrier of tank aan te pas zou zijn gekomen, viel deze roof 

niet aan een parachutisteneenheid toe te schrijven.235 Wel waren er voorbeelden van 

Amerikanen die hadden gestolen. Weinig artikelen hadden echter geen andere waarde dan 

als souvenir en de Amerikaanse verantwoordelijkheid zou beperkt zijn. Suijlen was het met 

deze constatering volstrekt oneens. Bij een tweetal inspecties bij Amerikaanse eenheden 

was talrijk tafelzilver aangetroffen, evenals kunstvoorwerpen en zelfs naaimachines. Er 

waren 85 fietsen ingeleverd. Haines had van zijn ontstemming doen blijken, aldus Suijlen. 

Burgemeester Sassen van Beek-Ubbergen had geen blad voor de mond genomen en erop 

gewezen dat het juist Amerikaanse parachutisten waren geweest die opzettelijk vee hadden 

neergeschoten en toonde de kadavers die van de biefstuk waren ontdaan. Dat een geit, 

gekleed in de jurk van ‘mevrouw Jurgens’ de polder in was gejaagd om op prijs te schieten, 

zag Sassen als ‘oorlogsbaldadigheid’. 

Haines arriveerde in de al genoemde vergadering van burgemeesters juist op het 

moment dat Colonel Rawlings van 312 (P) Civil Affairs Detachment, uitleg gaf over de 

gedragslijn te volgen bij het constateren van plundering om daders met succes op te sporen. 

Volgens Haines zei de ‘Dutch offcial presiding’ - waarnemend Commissaris der Koningin Van 

Voorst tot Voorst - dat de Amerikaanse soldaten niet meer verantwoordelijk waren voor 

plundering dan anderen en dat ook enkele burgers zich daaraan schuldig hadden gemaakt. In 

gesprekken met bewoners ontving Haines geen klachten over diefstal en kwam niet naar 

voren dat Amerikanen een slechtere reputatie hadden dan Britten. De vraag is of 

beleefdheid en dankbaarheid voor de bevrijding verhinderde om het achterste van de tong 

te laten zien. Schade door de oorlog zag Haines als veel groter dan schade door plundering. 

Vee kon ook zijn geslacht om aan voedsel te komen of zijn gedood door Duits vuur of 
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mijnen. Hij wees er op dat paratroepen direct na hun landing nu eenmaal onder bijzondere 

condities moesten vechten: ze maakten gebruik van lokaal gevorderd transport, waaronder 

fietsen. 

Onderzoek van politieregisters in de Betuwe leerde dat slechts een klein deel van de 

plundering aan commandanten was gemeld. Maar wie had de rapporten van de lokale 

politie moeten vertalen en hoe hadden die hun weg naar een onbekend hoofdkwartier 

moeten vinden? De archieven van 302 en 214 Civil Affairs Detachment bevatten niettemin 

twaalf meldingen die aan Amerikanen werden toegeschreven; vier hadden de commandant 

van 82nd Airborne Division bereikt en één zaak uit Elst werd nog onderzocht. Ook bleken 

gevallen aan bataljons- en regimentscommandanten te zijn gemeld, maar die hadden de staf 

van de divisie niet bereikt. Hier verweet Haines 82nd Airborne Division ‘administrative 

weakness in handling such complaints’. Onderzoek had niet mogen worden overgelaten aan 

‘minor staff officers’. Incidenten waren soms als claims beschouwd en niet als inbreuk op de 

discipline die ‘prompt and vigorous action’ vroeg. De commandant van 101st Airborne 

Division bleek een soldaat te hebben veroordeeld en onderzocht nog één zaak. Civil Affairs in 

het gebied stond onder controle van het Britse 30th Corps en hun Civil Affairs-organisatie 

trof het verwijt de divisies onvoldoende te hebben ingelicht. Dat werpt de vraag op welke 

activiteiten de Amerikaanse Civil Affairs-detachmenten van de divisies dan ontplooiden. 

Anders dan de Britse organisatie kenden de Amerikanen ook op divisieniveau Civil Affairs. 

Volgens Haines hadden zij zich alleen bezig gehouden met liaison met de Britten. 

De conclusie van Haines was dat er geen grond was de Amerikanen in een kwaad 

daglicht te stellen. De bevolking had in vergelijking tot andere geallieerde troepen geen 

slechte indruk van de Amerikanen. In geëvacueerd gebied was weliswaar geplunderd, maar 

in welke mate viel niet precies vast te stellen. De plundering was er niet erger dan elders 

onder vergelijkbare omstandigheden. In drie gevallen was bewezen dat Amerikaanse 

troepen brandkasten hadden gekraakt, in de andere gevallen ontbrak bewijs om de schuld 

bij de Amerikanen te leggen.236 

Haines had trouwens toen hij nog maar net aan zijn onderzoek was begonnen, Major-

General M.B. Ridgway, de commanderende generaal van 18th Corps waaronder beide 

Airborne Divisions vielen, al laten weten dat de conclusie tot dusverre was dat het rapport 

Suijlen grotelijks was overdreven. ‘Such cases as have been proved to date are negligible in 

number and trivial in nature’, zo kreeg Chief-of-Staff SHAEF Bedell Smith weer van Ridgway 
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te horen. Deze visie was gebaseerd op de vergadering van burgemeesters waar was gesteld 

dat de Amerikaanse troepen geen bijzondere blaam trof. Lieutenant-General B.G. Horrocks, 

Commanding General van het Britse 30th Corps was het met Ridgway eens. De Airborne 

Divisions verdienden eerder lof dan berisping.237 Maar dat was niet zozeer het punt; geen 

Nederlander had iets af te dingen op de prestaties op het gevechtsveld en men was 

dankbaar voor de bevrijding, maar dat sloot kritiek op later gedrag niet uit. 

Bedell Smith stemde in met het voorstel van Major-General R.W. Barker, Assistant 

Chief-of-Staff G-1, om ‘corrrective action’ te nemen bij klachten en onderzoek naar 

plundering.238 Ridgway kreeg te horen dat eenheidscommandanten en stafofficieren van de 

divisies onvoldoende waren doordrongen van de ernst van plundering en klachten van Civil 

Affairs-detachementen steeds ter kennis van de divisiecommandant of zijn chef-staf 

moesten worden gebracht.239 

Eisenhower maakte de bevindingen van Haynes niet openbaar. Minister van Oorlog 

Van Lidth was wel van het onderzoek op de hoogte gesteld, maar kreeg over de uitkomsten 

slechts te horen dat ‘a very thorough investigation’ naar de klachten van Suijlen was verricht 

en zijn beweringen waren ‘untrue and unsupported by evidence’. Het beeld dat hij had 

geschetst was ‘a gross exaggeration’ en Amerikaanse troepen waren niet verantwoordelijk 

voor de bankroof in Nijmegen. Van Lidth kreeg de verzekering dat op alle wangedrag ter 

kennis van de ‘proper authorities’ gebracht ‘prompt and effective action’ zou worden 

genomen.240 Van Lidth bleef er echter van overtuigd dat plundering wel degelijk had 

plaatsgevonden en zelfs erger dan Suijlen had gemeld.241 Er stond hem echter geen andere 

weg open dan van zijn opluchting te doen blijken dat Amerikaanse troepen niet 

verantwoordelijk waren voor hetgeen Suijlen had gemeld en zijn erkenning uit te spreken 

dat met kracht tegen wangedrag zou worden opgetreden.242 

Suijlen was na zijn klacht persona non grata bij SHAEF en Bedell Smith stemde ermee 

in dat hij werd teruggeroepen.243 Volgens Suijlen had de SHAEF-staf er geen genoegen mee 

genomen dat hij een rapport had ingezonden zonder dat te toetsen. Zelf stelde hij zich op 

het standpunt dat hij niet op eigen gezag iets over het gedrag van de Amerikaanse troepen 

had gezegd, maar slechts de visie van met name genoemde zegslieden op schrift had 

gesteld. Suijlen mocht niet meer Nederland.244 Anderhalve maand later riep Van Lidth hem 

terug en de latere minister van Oorlog De Quay achtte het niet opportuun bij Eisenhower op 

terugkeer aan te dringen. Achteraf gezien geloofde De Quay dat het beter geweest als 
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Suijlen zijn rapport aan Van Lidth had toegezonden. Die had dan kunnen beslissen welke 

stappen te nemen. Niettemin had De Quay ‘in het belang van het zwaar beproefde 

vaderland’ alle begrip en waardering voor Suijlens beweegredenen.245 

3. De klachten houden aan 

In de periode dat Suijlen zijn rapport schreef, attendeerde ook Brigadier Cazenove 21st Army 

Group op plundering. Hij liet Kruls weten dat de legers plundering hoog opnamen. In 

verschillende gevallen was vervolging ingesteld. Begrepen was dat via de Nederlandse 

regering het War Office was ingelicht en ook daar werd de zaak hoog opgenomen. Het 

probleem bleef dat alleen als voldoende bewijs werd geleverd, de zaak voor een krijgsraad 

kon worden gebracht. De door Kruls geopperde gedachte om geallieerde troepen waar het 

de openbare orde betrof onder de jurisdictie van de Nederlandse autoriteiten te laten 

vallen, zou alleen maar tot extra wrijving en problemen leiden en werd niet aanbevolen.246 

Berichten over plundering bleven aanhouden. Uit werkplaatsen van de Provinciale 

Noordbrabantse Energie-Maatschappij (PNEM) in ’s-Hertogenbosch was op 7 november 

1944 een grote hoeveelheid gereedschap ontvreemd. Het betreffende onderdeel kon 

ditmaal nauwkeurig worden benoemd met naam van de commandant.247 Notaris A. van 

Schuylenburch schreef PMC Van Everdingen dat zijn huis in Nijmegen eerst door Duitse 

militairen, daarna door Britten en laatstelijk door Canadezen was bewoond. Hij constateerde 

dat kachels, gordijnen, stoelen en bedden waren verdwenen.248 

Van Brigadier Lewis, Senior Civil Affairs Officer 2nd Army, kreeg Kruls de verzekering 

dat de Army Commander over de plundering zou worden ingelicht. Bewezen gevallen 

werden zwaar gestraft en binnen 2nd Army was plundering nog beperkt gebleven. Kruls zou 

moeten begrijpen dat in veel gevallen soldaten de schuld kregen, terwijl plundering niet 

altijd aan de legers viel toe te schrijven. Plundering door Duitsers zou, in de hoop op 

compensatie, de geallieerde troepen in de schoenen worden geschoven. Lewis zei met eigen 

ogen te hebben gezien dat ook evacués plunderden. Verder nam Lewis aan dat Kruls erop 

was gewezen dat hij slecht was geïnformeerd over de autoriteit van de Nederlandse politie. 

Die was bevoegd zaken die onder het civiele recht vielen te onderzoeken. De suggestie van 

Kruls ordehandhaving in handen van Nederlanders te leggen, zou Lewis ter sprake brengen, 

maar hij had er, evenals Cazenove eerder, geen geloof in dat daarmee akkoord zou worden 

gegaan.249 
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Naar aanleiding van het schrijven van Lewis wees souschef Posthumus Meyjes de 

MCn erop dat aangiftes dienden vergezeld te gaan van het nodige bewijsmateriaal.250 Het 

hoofd Sectie Juridische Zaken, Snijders, sprak met Lieutenant-Colonel F.E.W. Sproat, zijn 

evenknie bij de SHEAF-missie, af dat hij enkele zaken kreeg toegezonden die nader 

onderzoek rechtvaardigden.251 

Veel verandering brachten deze toezeggingen en afspraken niet. Waarnemend 

Commissaris der Koningin in Gelderland, Van Voorst tot Voorst, roerde eind november 1944 

opnieuw het probleem plundering aan in een bespreking met Major Guthrie van Claims & 

Hirings. Guthrie zei geïnstrueerd te zijn tot het instellen van een nauwkeurig onderzoek, 

maar had feiten nodig. Ook hij vroeg begrip voor het feit dat parachutisten voedsel, dekens 

of vee wegnamen. Zodra bevoorrading was verzekerd, was deze vorm van vordering uit den 

boze en werd het als plundering beschouwd. Burgemeesters werd verzocht cijfers te geven 

en op ter plekke uitgereikte schadeformulieren aan te geven of plundering was geschied 

door Amerikaanse of Britse militairen, de bevolking, de OD, onbekende personen of 

Duitsers; voorzien van bewijsmiddelen als getuigenverklaringen of politierapporten. De 

definitie van plundering mocht ruim worden geïnterpreteerd; elke onrechtmatige 

inbezitneming viel er onder. Guthrie wees er ook op dat militairen van leegstaande huizen 

gebruik mochten maken om dekking te zoeken. 

Burgemeester W. van Elk van Bemmel verzocht Van Everdingen een verbod op het 

betreden van leegstaande huizen uit te vaardigen, maar dat bestond al. Hij wilde 

maatregelen tegen plunderaars nemen om er een afschrikwekkende werking van te laten 

uitgaan, maar het verzamelen van gegevens bleef moeilijk. Slechts enkele burgemeesters 

beschikten over bewijsmateriaal. Veel verder dan een boerderij afgebrand door 

onvoorzichtigheid van een Canadese militair kwam bijvoorbeeld burgemeester F.J. Waals 

van Dreumel niet.252 

Toen Senior Civil Affairs Officer Colonel Phipps Hornby op bevel van de Commanding 

General 8th Corps 2nd Army, Lieutenant-General Sir Richard O’Connor, in gezelschap van 

majoor Stok als liaisonofficier bij dit korps een ‘goodwill’ tocht naar Helmond, Deurne, Asten 

en Mierlo maakte om de burgerij te bedanken voor de betoonde gastvrijheid en de goede 

verstandhouding, maakte de burgemeester Lambooy van Deurne van de gelegenheid 

gebruik een rapport over plundering ter hand te stellen. Hij had dit op verzoek van Stok 

opgesteld. De dorpen Liessel en Neerkant waren op 23 september 1944 bevrijd, maar op 28 



391 

 

en 29 oktober weer in Duitse handen. De Britten hadden na een tegenaanval de dorpen 

heroverd en de bevolking geëvacueerd. Britse militairen trokken in de verlaten woningen en 

namen het nodige weg. Politie en BS troffen hen meermalen aan in woningen waar zij niets 

hadden te zoeken en zagen hen met het ‘gevondene’ weglopen. De bevolking kon dit van 

hun ‘vrienden en bevrijders’ niet begrijpen. Lambooy ving regelmatig geluiden op als: 

‘dergelijke dingen hebben wij zelfs van de Duitschers in geen 4 jaren ondervonden’. 

Verzoeken van politie en OD aan officieren om plunderen tegen te gaan hadden geen 

resultaat. Lambooy had zich daarop tot 218 Civil Affairs Detachment gewend en de 

verzekering gekregen dat men zou trachten er een einde aan te maken. Ook uit gemeenten 

als Zeilberg en Vlierden, door Amerikaanse troepen bezet, vernam Lambooy plundering. De 

bevolking was er niet in de gelegenheid gesteld uit hun verwoeste woningen te redden wat 

er te redden viel.253 

Een van de Civil Affairs-detachementen had hierover al aan 8th Corps gerapporteerd. 

Stok kreeg de toezegging dat strenge maatregelen zouden worden getroffen, doch ook 

Phipps Hornby wees op de noodzaak plunderaars op heterdaad te betrappen.254 8th Corps 

erkende dat zijn troepen hadden geplunderd. Tot december 1944 waren Civil Affairs 

zeventien gevallen ter kennis gebracht. Na 18 december waren geen gevallen meer gemeld, 

waaruit de voorzichtige conclusie was getrokken dat de situatie verbeterde, maar er was ook 

een alternatieve verklaring: ‘The reason is perhaps that there is nothing worth looting left in 

the forward areas.’255 Toch geloofde 8th Corps eind december 1944 dat ‘the looting 

epidemic’ verminderde, omdat de politie actiever optrad.256 

Vooral 3rd British Division had een slechte naam. De bewijzen in Venray waren zo 

duidelijk dat het niet kon worden ontkend, aldus Stok. Twee evacués uit Venray, die in 

Deurne verbleven, hadden zelfs hun eigendommen in een Britse legertruck ontdekt. Na 

ondervraging bleek de chauffeur inderdaad uit Venray te komen. Phipps Hornby verklaarde 

zich bereid gedupeerde familieleden naar het in oktober 1944 geëvacueerde Venray terug te 

laten keren om claims te laten opmaken. Stok leek dit plan onuitvoerbaar. Venray telde 

10.000 inwoners; dat zou betekenen dat iets van 2.000 gezinshoofden terug moesten. 

Bovendien wist men, los van alle vervoers-, voeding- en onderdakproblemen, niet precies 

waar naartoe de bewoners waren geëvacueerd. Stoks voorstel was een honderdtal 

gezinshoofden terug te laten keren waarvan bekend was dat hun huizen onder de 

plundering hadden geleden om dan op basis van gemiddelden een lumpsumvergoeding toe 
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te kennen, te verdelen door de gemeente. Stok zag zijn plan als verre van ideaal, maar 

uitvoerbaar. Claims & Hirings was echter alleen bereid individuele opgaven in behandeling te 

nemen. 21st Army Group moest eerst een principiële uitspraak doen of er zou een regeling 

tussen regeringen moeten worden getroffen, zonder dat dit een vrijbrief voor verdere 

plundering inhield. 

Stoks visie dat niet alleen tegen plunderaars disciplinaire maatregelen moesten 

worden genomen, maar ook tegen hun commandanten, lokte van Britse zijde geen 

commentaar uit. Rapporten werden aan de Chief Legal Section van de SHEAF-missie 

overhandigd en maatregelen waren in het vooruitzicht gesteld.257 De politie kon weinig meer 

doen klachten opnemen over Britten, die hun praktijken in spertijd uitvoerden. De 

meldingen betroffen het gebruikelijke openbreken van deuren, kasten en vloeren. In het 

dorp Leunen bij Venray werden Royal Engineers ervan verdacht dertien brandkasten te 

hebben opgeblazen en hout, meubilair, kachels, naaimachines en kolen te hebben 

verduisterd.258 

8th Corps trof bij evacuaties uit voorzorg maatregelen voor het in veiligheid brengen 

van fondsen van Postkantoren en banken en ook kerkschatten. 8th Corps stuurde ook 

oproepen naar burgemeesters voor het in veiligheid brengen van archieven en 

bevolkingsregisters. De instructies luidden dat geld van particulieren, effecten en juwelen 

die onbeheerd werden aangetroffen door de Civil Affairs-detachementen in bewaring 

moesten worden genomen en overgebracht naar een bank. De detachementen moesten 

onderzoek doen naar geschikte plaatsen daarvoor, als het dichtstbijzijnde veilige 

postkantoor of bank. Overigens waren niet de militaire autoriteiten, maar de banken 

hiervoor zelf verantwoordelijk. Was hulp nodig dan kon assistentie of een militair escorte 

worden gevraagd aan de detachementen. Als geld in veiligheid was gebracht, hielden de 

detachementen daar aantekening van. Bankdirecteuren waren echter nog wel eens 

onvindbaar of met de Duitsers vertrokken. In Venray had de bankdirecteur zichzelf 

geëvacueerd met de sleutel van de kluis in zijn bezit.259 

In de omgeving van Nijmegen bleef plundering aanhouden. Tussen 1 en 12 november 

1944 was de streek rond Beek en Berg en Dal door Amerikanen verlaten en door Canadezen 

overgenomen. De Grenswacht deed al het mogelijke om plundering te stoppen en maakte 

rapporten op van de toestand van de woningen, die tussen eind november en medio 

december waren geïnspecteerd. Kopieën van het dossier gingen naar de Senior Civil Affairs 
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Officer van 2 Canadian Corps.260 Ook van de BS kwamen rapporten over plundering door 

Canadese soldaten rond Nijmegen met het verzoek die ter kennis van de SHEAF-missie te 

brengen.261 

Toen premier Gerbrandy in december 1944 de ministerraad verslag deed van zijn 

bezoek aan bevrijd gebied wees hij erop dat van weinig consideratie voor de belangen van 

de bevolking was gebleken en de goede verhoudingen met de legers dreigden te worden 

verstoord door klachten over diefstal en plundering. In de omgeving van Nijmegen bleek bij 

acht van de zeventien gemeenten de gemeentekas te zijn leeggehaald. Elders waren 

brandkasten opengebroken en verdween de inventaris van gevorderde woningen. Soms 

kwam het tot bestraffing, maar veel gevallen kon niet worden vervolgd omdat gegevens 

ontbraken. Het MG had dit probleem meermalen bij SHAEF onder de aandacht gebracht met 

als resultaat dat een officier – Brigadier General Haines - was gezonden om maatregelen te 

nemen, echter zonder resultaat.262 

Eind december zond 12th Corps een majoor naar de regio Nijmegen om onderzoek te 

doen. Zijn bevindingen waren dat plundering in Nederland een ernstiger kwaad vormde dan 

in andere bevrijde landen, maar niet alleen soldaten hadden daaraan schuld. ‘The Dutch 

civilians appear to be more adept at this form of sport, perhaps, than the most highly trained 

Canadian troops or troops under command of 30 Corps’. Burgers traden op als heler en 

‘practically invite soldiers to loot by offering them substantial prices for any useful articles 

the soldiers can produce or deliver’.263 

Op verzoek van Kruls zond Blaauw, inmiddels PMC Gelderland, hem rapporten, al 

boden zij weinig houvast voor nader onderzoek.264 Blaauw leek het niettemin wenselijk dat 

de Staf MG een dossier vormde voor een gesprek met de geallieerde autoriteiten. Het 

dossier telde tientallen gevallen van inbraken en plundering door Canadezen in onder meer 

Beek-Ubbergen. De meldingen waren afkomstig van de Grenswachtcompagnie in Nijmegen 

die op 2, 3 en 5 januari 1945 zelfs Canadezen op heterdaad had betrapt en op 7 januari een 

Canadese truck met meubilair had aangehouden dat zogenaamd aan Duitsers zou 

toebehoren. Het dossier ging naar Major Guthrie van Claims & Hirings.265 

Eind januari zond Blaauw de Staf MG en 623 Civil Affairs Detachment een verdere 

serie rapporten over plundering in Beek, Berg en Dal en Ubbergen. Hij hoopte dat spoedig 

een einde kwam aan ‘deezen treurige toestand’ en voegde eraan toe dat het niet tot deze 

plaatsen beperkt bleef, maar nog steeds ook de Betuwe gold.266 Daar waren van elke drie 
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huizen er twee geplunderd. Meubels waren weggehaald voor onderkomens van de 

militairen. Erger was dat meubels, verwarmingen, stofzuigers en naaimachines ten zuiden 

van de Waal op de zwarte markt werden aangeboden, zo liet majoor Pierson aan Major A.I. 

Rose Officer Commanding 620 Civil Affairs Detachment weten. Tussen Kerst en Oud en 

Nieuw waren bij een wijnhandelaar 200 van zijn 217 vaten wijn weggehaald en per liter in 

Nijmegen verkocht. Dat verkeer moest de Waalbrug passeren en Pierson wilde daar strenge 

controle op.267 

Posthumus Meyjes stelde Brigadier Cazenove een rapport van de reserveofficier van 

Gezondheid 1e klasse dr. W.S. Frederik uit Boxtel ter hand. Zijn huis was door glasschade 

onbewoonbaar en hij had het in oktober 1944 aan Britten beschikbaar gesteld, die het 

bewoonbaar hadden gemaakt en er sliepen. Eind december wilde zijn vrouw het huis weer 

betrekken. Juist toen het weer voor bewoning op orde was, bleek te zijn ingebroken. De 

brandende kachel stond naast de voordeur en het huis stond vol water. Zes Canadese 

soldaten hadden er de nacht doorgebracht, zeiden dat het huis open stond en voegden daar 

op agressieve toon aan toe dat vast geen bezwaar zou zijn gemaakt als er Duitsers in hadden 

gezeten. Juwelen bleken gestolen en boven lagen nog eens vier dronken Canadezen. Het 

medisch instrumentarium lag overal verspreid. Een Canadese korporaal had de Town Major 

en Civil Affairs op de hoogte gesteld en later waren zes soldaten onder leiding van een 

kapitein bezig het huis weer enigszins op orde te brengen. Volgens deze kapitein was het 

huis aan het begin van de avond al opengebroken en hij vroeg Frederiks’ vrouw de zaak te 

laten rusten. De Militaire Politie gaf toe dat er geen enkele hoop bestond dat de gestolen 

goederen terugkwamen; er werd niets meer over gehoord. 

Op een andere plaats waren soldaten gewapend een huis binnengedrongen om zich 

over de wijnvoorraad te ontfermen. Ze hadden eerder een aantal flessen tegen sigaretten 

geruild en waren zo bekend met de aanwezigheid van een wijnkelder. Hulp was gehaald in 

een hotel waar Canadezen waren gelegerd en na veel aandringen ging een ongewapende 

sergeant mee, die echter met een wapen werd bedreigd. De lege flessen werden in het hotel 

teruggevonden.268 

De burgemeester van Nederweert rapporteerde eind januari 1945 dat in zijn 

gemeente uit vrijwel alle huizen goederen waren ontvreemd. Deuren waren door Britse en 

Amerikaanse militairen als brandhout gebruikt of voor het dichten van ramen. De 

burgemeester had een Britse officier ontboden, die een nader onderzoek zou instellen, maar 
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het onderdeel was al weer vertrokken voordat de burgemeester iets had vernomen. 

Eerlijkheidshalve voegde hij toe dat ook vele burgers zich aan diefstal hadden bezondigd.269 

Majoor Holtkamp, MC Oss, wees op plundering van kolen door leden van de Stoottroepen 

om de school te verwarmen waar zij waren gelegerd. Hun werk was nog ‘keurig’ vergeleken 

bij dat van de Canadezen die elk huis leegroofden, de Stootroepers hadden zich beperkt tot 

huizen van NSB-ers en Rijksduitsers.270 Om aan brandbaar materiaal te komen, was alles dat 

kon branden uit huizen van particulieren en overheidsgebouwen in Heumen en Weert en de 

huizen van sluispersoneel in Grave gesloopt, zo liet Kruls de SHAEF-missie weten. Hij vroeg 

de missie dat te melden en te laten onderzoeken door de ‘appropriate authorities’, want de 

laatste maanden hadden hem veel klachten over ‘wilful destruction’ bereikt en protesten 

van de liaisonofficieren bij de korpscommandanten waren vruchteloos.271 

In die periode bereikte het MG ook een rapport over plundering te Maasbree door 

een Nederlandse tolk van de BS die aan de Britten was toegevoegd.272 In Sittard had 

bewaking van leegstaande huizen weinig kunnen helpen. Meubels, kleren, linnengoed was 

door Amerikaanse soldaten uit huizen gesleept en in Zuid-Limburg en België aan de meest 

biedende verkocht. Geallieerde officieren zeiden er weinig aan te kunnen doen of zelfs dat 

de troepen daar ‘recht’ op hadden.273 Burgemeester De Weichs de Wenne van Meerlo en 

Wansum meldde dat de bevolking hun kleding had aangevuld door van Britse soldaten 

schoenen en ondergoed te kopen.274 

‘Het is meer dan erg’ rapporteerde de groepscommandant van de marechaussee in 

Ubbergen. Naast alle diefstal en vernielingen, werden zelfs voertuigen in de woonkamer 

gestald.275 Als voorbeeld van ‘welk een ergerlijke wijze door de Geallieerde troepen wordt 

huisgehouden’ deed burgemeester Van Grotenhuis van Onstein van Groesbeek verslag van 

de vernieling van zijn meubilair. Het MG kreeg het dringende verzoek de geallieerde 

autoriteiten een einde aan de moedwillige vernieling van eigendommen te laten maken. Het 

stemde de toch al ernstig getroffen bevolking bitter jegens de militairen.276 

Kruls bracht deze klacht ter kennis van het hoofd van de SHAEF-missie. Van een met 

naam genoemde Staff-Sergeant was gezien hoe hij antieke kasten uit het raam van het 

woonhuis van de burgemeester gooide. Het kwam al te vaak voor, aldus Kruls, en leidde tot 

onrust onder de bevolking en boosheid. Getekende verklaringen waren beschikbaar en Kruls 

zou graag kennis van het vonnis nemen.277 Eind april liet Major-General M.S. Chilton, 

Administrative Branch, Rear HQ 21st Army Group, naar aanleiding van de brief van Kruls 
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weten dat hij onderzoek had laten instellen bij de Britse en Canadese eenheden, maar er 

was niemand met die naam. Een ‘first grade officer’ van Claims & Hirings had de zaak 

onderzocht en met de betrokken burgemeester gesproken. Chilton zei ‘fully alive’ te zijn 

voor de ‘very urgent necessity of stopping acts of vandalism and are doing all we can’.278 

J.P.D. van Banning, burgemeester van Gennep, tevens waarnemend burgemeester 

van Ottersum, wendde zich tot de minister van Oorlog. Op 11 en 12 februari 1945 waren 

deze gemeenten bevrijd. De bevolking was door de Duitsers weggevoerd, maar 120 

personen hadden naar bevrijd gebied kunnen ontsnappen. De Duitsers hadden veel spullen 

meegenomen, maar toch was veel meubilair nog aanwezig geweest. Daarna was de zwaar 

beproefde bevolking ‘een nieuwe ramp overkomen’ door de plundering en vernieling door 

geallieerde troepen en het ging niet meer om individuele gevallen. Brandkasten werden 

geforceerd, antiek en schilderijen meegenomen; in het ziekenhuis was beddengoed en 

meubilair eenvoudig naar buiten gegooid en serviesgoed kapot gesmeten. Men stond 

machteloos. Civil Affairs bevond zich op 25 km afstand en slechts af en toe kwamen er 

meldingen van de BS of van bewoners die tot deze plaatsen wisten door te dringen en 

berichtten over wat er gebeurde. PMC Blaauw was de burgemeester behulpzaam om zijn 

gemeente te bezoeken en er was politie gestationeerd om te redden wat er te redden viel. 

Veel meer dan voertuignummers noteren en met enkele arbeiders onbeschadigde meubels, 

cultuurbezit en archieven verzamelen, kon de politie niet. Het werd de burgemeester slechts 

toegestaan op het raadhuis te verblijven en zelfs in gezelschap van een officier van 623 Civil 

Affairs Detachment was hem de toegang tot het door militairen bezette politiebureau 

ontzegd, waar hij dossiers had willen veiligstellen. Onderscheid tussen vriend en vijand was 

verloren gegaan en ook Civil Affairs wist niets te bereiken, zo leek het Van Banning.279 

Blaauw gaf meer voorbeelden van vernieling in huizen waar militairen ingekwartierd 

waren geweest. Hij noemde het slechts voorbeelden uit de honderden, zo niet duizenden 

gevallen. Diefstal van meubilair en gebruiksgoederen uit de woning van een NSB-er in 

Weurt, waar Britse officieren waren ondergebracht, was aanhangig gemaakt bij 608 (P) Civil 

Affairs Detachement omdat het onderdeel kon worden benoemd.280 In het huis van een 

tandarts was ingebroken en een officier had er 43 soldaten in gelegerd. Alle kasten waren 

opengebroken en alles wat brandbaar was, was opgestookt. Tapijten waren verdwenen, 

evenals de wijnvoorraad. Een Britse officier raadde de tandarts aan naar de burgemeester te 

gaan, die raadde aan naar Civil Affairs te gaan en die stuurde hem weer door naar de Town 
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Major, waar hij te horen kreeg dat het een zaak van de Canadese divisiecommandant was, 

maar niemand wist waar die zijn hoofdkwartier had. De tandarts maakte zijn praktijkruimte 

weer gereed, maar nadat de Canadezen waren verdwenen, bewoonden opnieuw tientallen 

Britten zijn huis, die het alsnog in een ruïne veranderden en alles van waarde meenamen tot 

een deel van het instrumentarium toe. 

Blaauw vreesde het ergste als er geen paal en perk aan deze onoorbare praktijken 

werd gesteld. Het ging niet langer om het voor bewoning geschikt maken van huizen voor 

manschappen, maar om plundering op grote schaal en het aanrichten van vernielingen. Het 

was Blaauw bekend dat het MG reeds talloze malen stappen had genomen om aan ‘het 

meer dan ergerlijk optreden’ een einde te maken, maar hij beschouwde het als zijn plicht 

door te gaan met rapporteren, omdat anders de gedachte zou kunnen postvatten dat het 

gedrag van de troepen zou zijn verbeterd. Dat was geenszins het geval.281 Het MG lichtte de 

SHEAF-missie over de ervaringen van de tandarts in en liet Blaauw weten dat de geallieerde 

autoriteiten reeds herhaalde malen waren gewezen op de onhoudbare toestand in de 

geëvacueerde gebieden. De Staf MG hield zich aanbevolen voor nadere gegevens.282 

De burgemeesters in Noord-Limburg hadden veel klachten over plundering nadat MC 

Stok hen had aangemoedigd die kenbaar te maken. Burgemeester A. Gielen van 

Grubbenvorst wees erop dat een commandant van de BS had geconstateerd dat Britse 

soldaten bezig waren de brandkast van de Boerenleenbank te kraken. Een ambtenaar had 

vastgesteld dat vrachtwagens met beddengoed de gemeente verlieten. De klachten misten 

echter precisie om in behandeling te kunnen worden genomen.283 Burgemeester Van 

Banning van Gennep meldde dat onderdelen van een Röntgenapparaat uit een sanatorium 

waren verdwenen en dat uit de kelder van het huis van de burgemeester antiek en radio’s 

waren ontvreemd en van de barbier de scheerstoelen. Voertuig- en onderdeelsnummers 

waren bekend. Blaauw bood het de Staf MG aan als nieuw voorbeeld van de vele 

incidenten.284 Als ‘buitengewoon staaltje van de ergerlijke toestanden die op dit gebied 

heerschen’, noemde Blaauw nog dat een boer in Ubbergen tegen betaling hooi van de eigen 

boerderij kon terugkopen.285 

Ook gebruik van werkplaatsen leidde tot schade. In Woezik was de smederij 

uitgebrand door gebruik van benzine door Canadese militairen. Omdat het hier een geval 

van aanwijsbare schuldigen betrof, verzocht Blaauw 302 Civil Affairs Detachment een 

onderzoek in te stellen.286 In Ubbergen brandden, door toedoen van er gelegerde militairen 
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drie woonhuizen uit.287 Tussen Bergharen en Nijmegen en tussen Puiflijk, Boven Leeuwarden 

en Dreumel hadden geallieerde militairen een groot aantal telefoonpalen weggehaald en 

gebruikt voor wegherstel, met als gevolg dat het telefoonverkeer stil kwam te liggen.288 In 

Maasbracht was niet alleen uit woningen, bedrijven en schepen huisraad weggehaald en 

getracht kluizen te openen, ook ankers van schepen waren weggehaald. Geaccepteerd werd 

dat dit voor militaire doeleinden was, maar niet om die met dynamiet van de kettingen af te 

krijgen.289 Uit een conservenfabriek in Elst waren elektrische- en benzinemotoren 

verdwenen en zelfs twee stoomketels.290 

N.V. Philips klaagde erover dat na de bevrijding van Cuyk in september 1944 

geallieerde militairen uit een magazijn 1.600 radio’s en 12.000 radiobuizen, transformatoren 

en onderdelen hadden ontvreemd. Dat was met vrachtwagens vol gegaan door een 

honderdtal militairen, door Nederlanders getipt. Aanvankelijk betrof het 2nd Devonshire 

Regiment, later ging het om Amerikanen. Burgemeester en politie hadden machteloos 

gestaan en de toestellen waren naderhand aan de bevolking verkocht. De zaak was de 

militaire autoriteiten niet onbekend, want de Britse militaire politie had er verschillende 

personen over gehoord.291 

De PMC Noord-Brabant informeerde luitenant-kolonel E.N.M. Quarles van Ufford, 

liaisonofficier bij First Canadian Army over plundering in Hedikhuizen, in de gemeente 

Heusden. Er was met een voertuig een orgel weggehaald. Het onderdeel was niet bekend en 

die avond afgelost. Drie dagen later was met fosforgranaten een huis in brand geschoten. In 

Herpt waren militairen met geweren op de enige achtergebleven kerkklok aan het schieten. 

Een protesterende politieman werd weggehoond en kreeg, toen hij zich bij een commandant 

vervoegde, te horen dat de soldaten vrij in alle huizen mochten komen. Een mortierafdeling 

die ‘s avonds in Herpt verbleef en de volgende ochtend weer verdween, bleek in de nacht 

een rund te hebben ontvreemd. Het slachtafval lag op het erf. Een onderdeel dat in 

Heesbeen was gelegerd, nam bij aflossing meubilair mee.292 

Enkele dagen later benaderden 29 inwoners van Heusden het MG. Het stadje was al 

zwaar getroffen toen de Duitsers er 134 personen hadden vermoord en het had onder 

geallieerd artillerievuur gelegen. De bevolking had de geallieerden hartelijk onthaald, maar 

was snel ontnuchterd nadat huizen waarvan de bewoners afwezig waren, waren doorzocht, 

kasten opengebroken en alles van de gading was meegenomen. Van enige militaire 

noodzaak was geen sprake. Op 31 december 1945 moest de bevolking worden geëvacueerd, 
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maar door gebrek aan vervoer kon alleen het hoogst noodzakelijke worden meegenomen. 

Marechaussee en hulppolitie konden plundering niet voorkomen, want zij mochten na 18.00 

uur niet meer op straat.293 

Majoor prof. dr. M. Bokhorst, liaisonofficier bij 2nd Army wees Kruls op ongewenste 

toestanden in Venray, waarover hij kapitein ir. C.B. Los, liaisonofficier bij 224 Civil Affairs 

Detachment, had gevraagd te rapporteren. Venray was eind oktober 1944 geëvacueerd. 

Begin maart 1945 bleek dat 90% van alle brandkasten was opengebroken; alle bureaus en 

kasten waren geopend en zelfs vloeren opgebroken. Verschillende onderdelen waren 

achtereenvolgens in de stad geweest en hadden dat werk voortgezet. Het Civil Affairs-

detachement in Venray trof volgens Bokhorst geen blaam, de commandant ervan had alles 

gedaan om uitspattingen tegen te gaan.294 

In Boxmeer was het hetzelfde verhaal. De plaats was tussen 4 en 6 november 1944 

verlaten en pas op 2 maart 1945 had men de situatie in ogenschouw kunnen nemen. Een 

brandkast met safeloketten was opengebroken en bij de evacuatie was niet iedereen in de 

gelegenheid geweest zijn loket leeg te halen. Op 29 januari waren zij bij een inspectie nog 

intact geweest. Effecten met grote waarde lagen in het gebouw verspreid en ook de kas van 

de bank was gekraakt.295 Majoor Holtkamp bezocht Boxmeer om een indruk te krijgen. Het 

was door Britten bezet, die rond Kerstmis door Canadezen waren vervangen. De schade door 

oorlogshandelingen was aanzienlijk, maar viel in het niet bij de plundering en vernieling, 

voornamelijk door Canadezen. Bewoners die het dorp hadden bezocht toen het nog door 

Britten was bezet, vonden de schade toen meevallen. Daarna waren alle kluizen en 

brandkasten opgeblazen, de inhoud van kasten verspreid, meubilair opgestookt en zelfs het 

altaar in de kerk was opengebroken om te zien of er kostbaarheden lagen. Kleding, meubilair 

en piano’s lagen op vuilnishopen, waar zo nu en dan effecten en spaarbankboekjes tussen 

lagen. ‘Het is werkelijk een zinlooze vernieling op een dergelijke schaal, dat men moeilijk kan 

gelooven, dat dit te wijten is aan troepenonderdeelen, waarbij men toch eenige discipline 

mag verwachten’. De stemming onder de bevolking was dan ook bitter. Schade door 

oorlogshandelingen viel te dragen, maar verlies van bezittingen op deze wijze niet. Ook de 

Officer Commanding 618 Civil Affairs Detachment had rapport uitgebracht en zijn 

bevindingen waren dezelfde als van Holtkamp. Deze zei zich diep te schamen voor het 

wangedrag van de troepen.296 
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Blerick was begin december 1944 bevrijd, maar omdat het dorp in de frontlijn lag, 

was de bevolking geëvacueerd. Op 8 maart 1945 was het dorp weer vrijgegeven. Er bleek op 

grote schaal te zijn geplunderd. Pas op 7 maart waren stappen genomen door met 

aanplakbiljetten de troepen eraan te herinneren dat plundering een misdrijf was. ‘Dat 

helpt!’, tekende iemand bij de Staf MG op de brief daarover aan. De Staf MG kreeg opdracht 

met spoed de commandanten in de regio en de SHEAF-missie in te lichten.297 

Holtkamp bezocht op 14 maart 1945 ook de gemeente Oeffelt, waar de toestand al 

even bedroevend was als in Boxmeer. Geen enkel huis was nadat het op 7 november 1944 

was geëvacueerd de plunder- en vernielzucht van de militairen bespaard gebleven. 

Achtereenvolgens waren er Britse, Nederlandse Stoottroepen, Canadese en Amerikaanse 

troepen gelegerd geweest. Volgens bewoners die af en toe poolshoogte waren komen 

nemen, was de meeste plundering door Britse en Nederlandse troepen begaan. De ravage 

was ‘ontstellend’. Alles was overhoop gehaald en moedwillig vernield. Ook hier waren alle 

brandkasten geopend en was het instrumentarium van de arts verdwenen. In de gemeente 

Vierlingsbeek, met de dorpen Overloon en Maashees, door oorlogshandelingen al zwaar 

gehavend, waren vloeren opgebroken op zoek naar verborgen bezittingen en was het 

meeste meubilair verdwenen. Ontzag voor de bevrijders had inmiddels voor ‘andere 

gevoelens’ plaatsgemaakt, zo schreef Holtkamp.298 

4. Klachten op hoog niveau 

Majoor Pierson kwam eind februari 1945 met een nieuw rapport over plundering en 

vernieling in de Betuwe. Het probleem speelde al drie maanden, maar het bleek onmogelijk 

om eenheden en daders aan te wijzen: soldaten zagen er gelijk uit en er waren geen namen 

bekend. Tot dan was het evenmin mogelijk geweest te bewijzen of diefstal door soldaten of 

burgers was verricht. Dat werd, aldus Pierson, anders nadat in opdracht van 2 Canadian 

Corps de gehele bevolking van Hemmen, Zetten, Hien, Andelst, Herveld, Valburg, Slijk-Wijk, 

Elst en Bemmel was geëvacueerd en het gebied tot militaire zone was verklaard waar geen 

enkele burger werd toegelaten, met uitzondering van groepen arbeiders onder geleide. 

Enkele van deze plaatsen hadden niet onder de oorlog geleden. Op instructie van de Senior 

Civil Affairs Officer waren de meubels zoveel mogelijk in één kamer opgeslagen en de huizen 

afgesloten. Het bleek dat vrijwel geen huis niet ondersteboven was gehaald. Meubels waren 

stukgeslagen, kasten en laden opengebroken; deuren en ramen waren niet meer gesloten 
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zodat de huizen aan de elementen blootstonden. Verder bewijs zag Pierson als onnodig, 

omdat niemand anders dan militairen de dorpen hadden kunnen betreden, al vielen 

daarmee de daders nog niet aan te wijzen. De mentaliteit van de legers was zodanig, dat 

mits door bevelvoerende officieren hard werd ingegrepen - waaraan Pierson twijfelde - 

verdere schade niet zou uitblijven. De Betuwnaren hadden weinig aan financiële 

compensatie, maar dringend behoefte aan beddengoed, kachels, keuken- en eetgerei en dat 

was in Nederland niet te krijgen. Pierson wilde dat de Nederlandse regering zou aandringen 

op compensatie in natura.299 Kruls zond het rapport van Pierson door aan Londen.300 

Op 23 februari 1945 had Kruls al aan minister van Oorlog Van Lidth geschreven – hij 

trad die dag af - dat de geallieerde onverschilligheid jegens Nederlandse eigendommen 

toenam. Eerst was nog gedacht dat het kon worden verklaard uit een gebrek aan inzicht in 

de noden van de bevolking en dat naar mate de militairen langer ter plaatse waren en meer 

kennis van die noden zou krijgen, dit gaandeweg anders zou worden. Die hoop was ijdel 

gebleken, de toestand werd hoe langer hoe ernstiger en wel zodanig dat sprake leek van 

kwade wil. Het liet zich aflezen aan het gebrek aan actie tegen plundering. Het nam 

ontstellende proporties aan; ook in gebieden die pas waren bevrijd, zoals Mook en Gennep. 

Vrijwel geen verlaten huis bleef gespaard. Als inboedels niet waren weggehaald, werden zij 

opzettelijk vernield. De klachten kwamen van alle kanten; de bevolking toonde zich 

verontwaardigd en verklaarde dat zij dit van de Duitsers nooit hadden ondervonden. Het viel 

gewoonlijk niet vast te stellen, welke onderdelen zich aan plundering schuldig maakten en 

de legerleiding scheen zich er weinig om te bekommeren en geen kans te zien, of niet bereid 

te zijn, krachtige preventieve of repressieve maatregelen te nemen. Dat was 

betreurenswaardig temeer daar de bevolking de geallieerden met enthousiasme en vol 

vertrouwen opwachtte. Voorstellen de geclaimde schade aan de Nederlandse autoriteiten 

uit te betalen, gezien de moeilijkheid om dat voor ieder object afzonderlijk te bepalen, 

verschafte slechts gedeeltelijk een oplossing voor dit pijnlijke probleem. Het psychologische 

effect werd er niet door weggenomen. Met geld kon men de geleden schade niet vergoed 

achten zolang het vernielde wegens gebrek aan goederen niet was terug te krijgen.301 

De Booy, van 23 februari tot 4 april 1945 minister van Oorlog a.i., antwoordde dat hij 

een onderhoud met Major-General Clark, het hoofd van de SHAEF-missie, had gehad en 

gewezen op de ernstige gevolgen die plundering kon hebben. De Booy verzocht Kruls alle 

klachten zo gedetailleerd mogelijk onder de aandacht van de SHEAF-missie te brengen om 
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compensatie te verkrijgen. (Die afspraak was al gemaakt.) Als Kruls het moment 

aangebroken achtte dat de regering stappen moest nemen dan kon hij dat kenbaar 

maken.302 

Dezelfde dag dat De Booy zijn brief verzond – 12 maart 1945 - zag Kruls zich tot zijn 

‘leedwezen’ genoodzaakt terug te komen op de kwestie. Overal in bevrijd gebied stapelden 

de klachten zich op, vooral in de gevechtszones waar de bevolking was geëvacueerd. 

Officieren van de SHEAF-missie, met wie de zaak voortdurend werd besproken, deden wat zij 

konden, maar de legerleiding leek niet bereid of bij machte deze misstanden stoppen. Strikte 

orders van het hoogste niveau aan commandanten te velde waren nodig. Kruls gaf 

Gerbrandy in overweging een demarche bij de Britse en Amerikaanse regeringen te doen om 

zo te bereiken dat een bevel uitging om vernieling en roof te stoppen. De troepen werden er 

in toenemende mate impopulair door.303 

De regering kwam het echter niet als gewenst voor stappen te zetten. Op verzoek van 

Gerbrandy spraken De Booy en Clark opnieuw. Clark zei zich bewust te zijn van de 

wantoestanden en zowel bij 21st Army Group als het SHAEF-hoofdkwartier te hebben 

aangedrongen op het nemen van krachtige maatregelen.304 Van Brigadier Cazenove vernam 

Kruls dat Montgomery zich persoonlijk met de zaak ging bemoeien.305 Zelf had Clark op 19 

maart de Chief Administrative Officer SHAEF, Lieutenant-General Sir Humfrey M. Gale, 

ingelicht dat hem in de achterliggende zes weken een stroom van klachten had bereikt. De 

goede naam van de geallieerden kwam er door in het gedrang en het zag er naar uit dat er 

wel degelijk Amerikaanse troepen bij waren betrokken. Hij had dat met eigen ogen 

waargenomen. Vervolging bleek moeilijk; veel gevallen bleven onontdekt en het duurde lang 

voordat rapporten van het front de hoofdkwartieren bereikten. Als voorbeeld bood Clark 

een rapport aan afkomstig van een Limburg werkzaam team van de Psychological Warfare 

Division.306 

Dit rapport wist bij SHAEF de juiste snaar te treffen door erop te wijzen dat 

Amerikaanse soldaten in Duitsland gestolen goederen in Zuid-Limburg verkochten. Hetzelfde 

gebeurde met in Roermond gestolen zaken, waar verlaten huizen niet werden bewaakt. Het 

MG had vastgesteld dat in Roermond Amerikaanse troepen niet alleen winkels hadden 

leeggehaald, die de Duitsers ongemoeid hadden gelaten, maar ook dossiers van de 

rechtbank vernietigd. 307 Over Britten kwamen klachten uit Blerick en Venlo. Ook daar waren 

goederen tot aan piano’s toe uit huizen gehaald en tot in Eindhoven verkocht. Van Duitsers 
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was het verwacht, maar dat bevriende geallieerden zo handelden was een grote 

teleurstelling en het stemde bitter. Het enige verschil was dat de mannen en het voedsel 

niet waren afgevoerd. Hadden Duitsers de zaken met kinderwagens weggehaald, de Britten 

deden dat met trucks. Verschillende klachten waren naar de Gazet van Limburg (Veritas) 

gezonden, maar de krant had ermee ingestemd er niet over te publiceren om de 

verhoudingen niet verder onder druk te zetten. De geestelijkheid waarschuwde vanaf de 

kansel geen goederen van militairen te kopen, omdat die doorgaans van diefstal afkomstig 

waren. Alleen door drastische actie van hogerhand kon de situatie worden gekeerd.308 

Het leidde tot de instructie van Eisenhower aan 21st en 12th Army Group dat ‘drastic 

steps be taken forthwith to investigate fully the existing state of affairs and to impose the 

severest penalties’. Beide legergroepcommandanten kregen de opdracht ‘to give the matter 

their immediate attention’ en ervoor te zorgen dat er niet langer aanleiding was tot 

klachten. Eisenhower nam de zaak ditmaal hoog op, want als plundering doorging, kon dat 

een bedreiging vormen voor de militaire operaties en een blijvend effect hebben op de 

goede relaties met de Nederlanders.309 

Clark lichtte Kruls over zijn actie in en dat zowel Eisenhower als Montgomery strikte 

orders hadden gegeven, maar zo voegde Clark er andermaal aan toe: ‘it is essential that 

reports on looting, if they are to be followed up and the offenders dealt with (the penalty is 

death), must be made at once, giving full facts, figures and if possible the names and unit of 

the offenders.’310 Het was niet de eerste oekaze die op gezag van Eisenhower uitging. Op 13 

december 1944 waren Army Group en Army commandanten al gewezen op het toenemende 

aantal gevallen van verkrachting, moord, diefstal en inbraak. De oplossing van dat probleem 

was een ‘command responsibility’ en vereiste leiderschap.311 In maart 1945 waren 

commandanten erop gewezen maatregelen te nemen tegen de plundering van kerken.312 

Anders zou het beleid van teruggave van door de Duitsers geroofde kunstschatten worden 

ondergraven. Vooral in Duitsland werden kerken geplunderd, maar ook in Nederland in de 

Maasvallei. Het zou vooral troepen van ondersteunende diensten betreffen.313 Kort 

daarvoor had Lieutenant-General Bradley, Commanding General 12th Army Group, die in 

Zuid-Limburg actief was, zijn commandanten al gewaarschuwd: ‘We are a conquering army, 

but we are not a pillaging army.’ Bradley wees op de negatieve invloed op de publieke opinie 

en betreurde dat bezit dat niet onder de Duitse bezetting had geleden alsnog teloor ging 

door ongedisciplineerd optreden van een ‘liberating army’.314 
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De Nederlandse klachten waren niet uniek. Ook het hoofd van de Belgische SHAEF-

missie klaagde over een toenemend aantal incidenten en schade en verweet 

commanderende officieren gebrek aan verantwoordelijkheid voor de bescherming van 

particulier eigendom. Major-General G.W.J.E. Erskine wees eveneens op het effect dat dit 

had op de discipline en de relatie met de Belgen.315 Een week later klaagde generaal W. 

Ganshof van der Meersch, Belgisch Hoog Commissaris voor ’s Rijks Veiligheid - het Belgische 

equivalent van het MG - over talloze gevallen van plundering. Zouden de troepen zich beter 

bewust zijn van de ‘appalling distress’ van de bevolking dan zou dat wellicht de onnodige 

plundering en vernieling kunnen indammen, zo meende hij. Troepen vernielden niet alleen 

zonder reden meubilair, keukens en verwarmingen, maar bezondigden zich ook aan zinloze 

vernieling van archieven in gemeentehuizen, rechtbanken en andere administratieve 

instellingen.316 

Rapporten van de SHAEF-censor wezen op wangedrag en zwarte markt activiteit van 

Amerikaanse militairen in Frankrijk en de heftige reactie van de bevolking op het gebrek aan 

discipline. Dat kon een basis vormen voor propaganda tegen de Amerikaanse militairen.317 

De klachten van de Franse bevolking betroffen dronkenschap, ‘sex crimes’, plundering, 

gebrek aan discipline en verspilling van voedsel. De inlichtingenstaf van SHAEF meende dat 

dit het beste kon worden tegengegaan door meer discipline.318 De censor hield een verhaal 

van een Amerikaanse journalist over plundering tegen, omdat soldaten anders konden 

denken ook maar te gaan plunderen, omdat het een algemene gewoonte was. In aansluiting 

daarop meldde de censor dat in onderschepte berichten over de reactie van de bevolking op 

de Amerikanen er drie gunstig waren en dertien ongunstig. Over de Britten waren noch 

gunstige noch ongunstige berichten onderschept.319 

Het onderwerp bleef op de agenda staan, zoals op 17 maart 1945 bij een conferentie 

van generaals en kolonels van 2 Canadian Corps in Nijmegen, maar de plundering werd als 

‘not exessive’ aangemerkt.320 Er bleven echter voortdurend klachten uit België, Nederland 

en Duitsland komen, zo hoorde Chief of Staff Bedell Smith eind maart van de eigen SHAEF-

staf. De klachten waren niet precies genoeg voor nader onderzoek, maar van zodanige aard 

dat plundering zonder twijfel op aanzienlijke schaal plaats had. Major-General Barker zag het 

als ‘a matter of urgency that looting shall be stopped at once’ om geen blijvende schade in 

de verhoudingen te brengen. Plundering in bevrijd gebied was ‘by its nature a more 

despicable offence than the pillage of enemy territority’, zo voegde hij daaraan toe.321 Op 30 



405 

 

maart zond Bedell Smith langs deze lijnen een nieuwe brandbrief naar 12th en 21st Army 

Group met als voorbeeld de toenemende klachten over plundering door Amerikaanse en 

Britse troepen in Roermond, Venlo en Echt en dat gestolen goederen elders weer werden 

verkocht.322 Barker had gewild dat de bevelhebbers er nog eens op werd gewezen dat zij 

ervoor moesten zorgen dat ’Junior Commanders’ zich bewust werden van hun 

verantwoordelijkheden en verantwoordelijk moesten worden gehouden voor de activiteiten 

van de troepen onder hun commando, maar zo ver ging de instructie van Bedell Smith 

niet.323 

Bij de opmars in het Oosten waren er begin april 1945 in Almen nabij Lochem 

klachten over leden van de Poolse divisie die niet alleen plunderden, maar ook verkrachtten. 

Dat ging zelfs zover dat de Canadezen patrouilles uitzonden om de Polen in toom te houden. 

Overdag was dat succesvol, totdat de Polen hun activiteiten naar de nachtelijke uren 

verlegden. De Franse parachutisten die in Drenthe de Polen aflosten toonden zich echter 

nog erger. 620 Civil Affairs Detachment bereikten meer dan 200 klachten.324 

Minister van Waterstaat ir. Th.Ph. Tromp beschuldigde begin mei 1945 ‘onze 

vrienden’ ervan nog steeds ernstig te plunderen en achtte het dringend nodig bij SHAEF 

stappen te ondernemen. Als Gerbrandy Major-General Clark sprak, wilde hij de zaak met 

hem opnemen, want zijn indruk was dat op dit specifieke punt de verhouding tussen Kruls en 

de missie te wensen overliet.325 Tezelfdertijd wees Kruls de minister van Oorlog erop dat 

geallieerde militairen op grote schaal in Duitsland geplunderde goederen op de zwarte 

markt verkochten. Bij herhaling was SHAEF hierop gewezen, maar mogelijk lag het op de 

weg van de minister de zaak nog eens met de geallieerde instanties op te nemen.326 

Door het einde van de oorlog kwam de figuur wezenlijk anders te liggen. 

Montgomery kwam met nieuwe instructies over plundering. Gedurende de gevechtsperiode 

waren de orders die dat moesten tegengaan nog wel eens losjes geïnterpreteerd, was het 

nodige door de vingers gezien en waren slechts duidelijke gevallen krijgstuchtlelijk 

gecorrigeerd. Nu de gevechten waren gestaakt, moest duidelijk zijn dat plundering was 

verboden en moest leiden tot behandeling door de krijgsraad, ongeacht de rang van 

betrokkenen.327 Impliciet gaf Montgomery er dus mee aan dat de vervolging van plundering 

eerder geen al te hoge prioriteit had genoten. 

Al nam het aantal meldingen af, het einde van de oorlog bracht hieraan geen einde. 

Burgemeester C. Alsche van Elst meldde dat het zelfs toenam sedert er in zijn gemeente 
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Belgen waren gelegerd. Zij sleepten het laatste weg wat nog over was en vernielden veel 

opzettelijk. Hogerhand moest ervan in kennis worden gesteld, zodat ook de Belgen hun 

aandeel in de schade konden betalen.328 Ook PMC Blaauw wees de Staf MG erop dat de 

Belgen plunderden op een wijze die dat van de Canadezen te boven ging.329 De identiteit van 

de Belgische eenheden viel evenwel niet meer te achterhalen. De geallieerde autoriteiten 

zouden daar zelf het beste antwoord op kunnen geven. Kruls maakte deze zaak op 16 juni 

1945 bij de SHEAF-missie aanhangig en voegde daaraan toe dat gezien de aanhoudende 

klachten, het gewenst was alle troepen uit de Betuwe weg te halen, of als dat niet mogelijk 

was te vervangen door troepen die meer discipline toonden.330 

Het was de oorlog een meer algemene of Kruls er niet voor kon zorgen dat 

gemeenten de overlast van buitenlandse militairen bespaard kon blijven. De burgemeester 

van Hoge en Lage Zwaluwe schreef Kruls dat er bij Moerdijk veel was gestolen en vernield. 

Het was verboden gebied geweest waar voortdurend granaten neerkwamen, waardoor de 

bevolking weinig van de schamele bezittingen had kunnen redden. Nu Moerdijk weer kon 

worden betreden, bleek de situatie erger dan gedacht. De verontwaardiging veranderde in 

antipathie tegen de bevrijders. Het MG stelde de burgemeester gerust door te zeggen dat de 

troepen zouden vertrekken en hij kreeg de procedure voor claims uitgelegd.331 In het later 

bevrijde deel van Gelderland waren de gevoelens niet anders. De eerste weken was de 

bevolking dankbaar geweest voor de voedselhulp, maar dat effect verdween snel. Er kwam 

weerstand en niet zelden werd een vergelijking met de Duitse bezetting getrokken en die 

viel niet in het voordeel van de geallieerden uit. Blaauw zond de Staf MG er een brief over, 

die het doorstuurde naar de SHAEF-missie.332 

Holtkamp, eerder als MC in Oss geconfronteerd met plundering in Boxmeer en 

Vierlingsbeek en nu als PMC Groningen, had de indruk dat het optreden van de Canadezen in 

zijn provincie niet anders dan in het Zuiden. Op last van de Canadezen waren vanwege de 

zware gevechten rond de Eemsmond in de laatste week van april 1945 de inwoners van 

Appingedam geëvacueerd. De ervaring was weinig anders: bij terugkeer troffen de bewoners 

hun huizen in chaos aan, met opengebroken brandkasten tot aan spaarpotten van kinderen 

toe. Poolse troepen handelden in Winschoten in gestolen auto’s en de dienstauto van de MC 

was door dronken Canadezen geconfisqueerd. Majoor Boogerd liet de geallieerden weten: ‘I 

believe that only one severe sentence, preferably a death sentence, if widely published, 

would do much to assuage the outraged population.’ De klachten hadden wel tot resultaat 
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dat er een Court of Enquiry werd ingesteld, dat als eersten Holtkamp en Boogerd hoorde en 

op verschillende plaatsen in de provincie zitting hield.333 

Een van de weinige klachten waar de Staf MG nog actie op nam was dat personeel 

van 225 Civil Affairs Detachment, dat in Diepenveen nabij Deventer gestationeerd was 

geweest, bij vertrek een vleugel met 50 muziekrollen, droogmangel, tapijt en stoelen zou 

hebben meegenomen. Het MG vroeg de SHEAF-missie de goederen terug te laten brengen. 

Het detachement ontkende en het MG werd om bewijs gevraagd.334 Klachten die het MG 

daarna nog bereikten kregen geen vervolg meer. Het betrof troepen die in Schalkhaar waren 

gelegerd en bij vertrek ledikanten en bureaus hadden meegenomen en door Canadese 

militairen toegebrachte schade in het ziekenhuis van Den Helder.335 

Er waren ook klachten over schade door Nederlandse militairen, zoals bij een school 

in Kruisland bij Roosendaal en Wemeldinge, waar Stoottroepen schoolmeubilair hadden 

opgestookt om op te koken.336 Kruls vroeg prins Bernhard deze zaken te onderzoeken.337 In 

Geertruidenberg had de BS onrechtmatig beslag gelegd op materialen en voorraden van een 

scheepswerf. Plundering was een ernstig vergrijp, zo liet Kruls de prins weten en hij vroeg de 

eigenaren schadeloos te stellen. Kruls had de prins al eerder verzocht de afwikkeling op zich 

te nemen, maar had bericht ontvangen van de burgemeester dat dit niet was gebeurd.338 

Na de bevrijding kwamen er ook klachten over plundering door Nederlandse 

militairen in de Duitse grensstreek, waardoor zij zich bij de Duitse bevolking gehaat maakten. 

Nu was de beurt aan het MG daartegen op te treden.339 Verschillende Nederlandse soldaten 

waren al door U.S. 9th Army in hechtenis genomen, wegens het wegvoeren van goederen uit 

Duitsland.340 Eén klacht betrof het MG zelf. Een garagehouder in Venlo klaagde erover dat in 

de periode dat het MG zijn garage had gebruikt door inbraak huisraad uit zijn woning was 

verdwenen. Het MG had maatregelen moeten nemen diefstal te voorkomen. De MC Noord-

Limburg, C.K.J.M. Receveur, bestreed dat het MG de schuldige was. De zaak kon beter in 

handen van de politie worden gelegd. De garagehouder bleef echter volhouden en meende 

dat het MG zonder goed onderzoek de zaak op de lange baan schoof.341 

Door de Nederlandse regering was na de oorlog met de Amerikaanse en Britse een 

Claims Agreement afgesloten (waarover de regering had verzuimd het MG te informeren).342 

Kruls wees de MCn erop dat klachten voortaan moesten worden gericht aan de geallieerde 

claimservice. Alle aanspraken op vergoeding van door geallieerde troepen toegebrachte 

schade werden daar behandeld, behalve oorlogsschade, die kwam voor rekening van de 
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Nederlandse Staat. In Breda was een kantoor van Claims & Hirings gevestigd, maar ook elk 

legerkorps beschikte over een Claims & Hirings-detachement voor het regelen van zaken ter 

plaatse en Civil Affairs en Town Majors wisten dat detachement te vinden. Aanspraak op 

schadevergoeding wegens plundering kon bij de burgemeester worden ingediend, die het 

inzond naar Claims & Hirings, dat de schade vaststelde. Bewijs was nodig dat de schade door 

geallieerde militairen was toegebracht of aannemelijk gemaakt. Geringe schade moesten 

betrokkenen zelf dragen.343 

In juni 1945 begon Claims & Hirings met de betaling van claims van gestolen of 

vernielde eigendommen. De schade door plundering rond Nijmegen werd afgekocht voor 

een bedrag van 220.000 Britse ponden.344 Verbruiksgoederen, als steenkolen en 

levensmiddelen, en meubilair dat was opgestookt werden niet vergoed. Dat werd gerekend 

tot oorlogsschade en door de Nederlandse regering vergoed. Bedragen werden met 10 tot 

20% gekort, met als argument dat de goederen niet alleen door geallieerde militairen, maar 

ook door burgers konden zijn gestolen.345 Schade aan kwartieren, voor zover inherent aan 

het gebruik door troepen, kwam als oorlogsschade ten laste van de Nederlandse staat, 

exceptionele schade onder de noemer ‘wanton damage’ bleef een zaak van Claims & 

Hirings.346 

5. Conclusie 

De vele klachten die Kruls tussen oktober 1944 en juli 1945 bij de SHAEF-missie over 

plundering deponeerde, haalden in de praktijk weinig uit en de Nederlandse rechter was 

onbevoegd kennis te nemen van strafbare feiten begaan door leden van de geallieerde 

krijgsmacht.347 Pas na beëindiging van de militaire periode mochten geallieerde militairen als 

de Nederlandse wet werd overtreden door de Nederlandse politie worden gearresteerd, 

mits zij daarna aan de plaatselijke commandant werden overgedragen.348 

Die beperkte rechtsmacht wilde niet zeggen dat er van de zijde van de SHAEF of 21st 

Army Group of niveaus daaronder geen aandacht voor het fenomeen plundering of 

bestraffing was, maar actie liep meestal stuk op een gebrek aan bewijs of op onvermogen 

om aan te wijzen welke eenheden en individuen bij de plundering betrokken waren. Tegen 

de tijd dat berichten de staven bereikten, waren de eenheden al afgelost of hadden 

commandanten wat anders aan het hoofd. Bij herhaling oefende de SHAEF-missie druk op 

het MG uit om tot een betere bewijsvoering te komen, maar daar schortte het vaak aan door 
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de omstandigheden in de geëvacueerde gebieden en gebrekkig inzicht in de geallieerde 

slagorde. SHAEF had al in juni 1944 een memorandum gereed die verordonneerde dat als de 

politie incidenten onderzocht, militairen gehouden waren hun naam en onderdeel te 

noemen en dat commandanten aan onderzoek moesten meerweken, maar het kreeg nooit 

rechtskracht.349 Over de afdoening van klachten die wel waren gespecificeerd, werd het MG 

niet geïnformeerd, zodat de getroffen bevolking geen bevredigend gevoel kon worden 

geboden. Omgekeerd vroeg SHAEF wel om op de hoogte te worden gesteld van vonnissen 

waarbij militaire goederen waren betrokken. 

De soloactie van de overste Suijlen, die Eisenhower ter kennis kwam, leidde tot 

onderzoek van SHAEF, maar niet tot vermindering van plundering. De felle reactie op 

Suijlens rapport leek mede te zijn ingegeven omdat de goede naam van de Amerikanen in 

het geding was. De uitkomsten van het onderzoek van General Haines bagatelliseerden de 

plundering, maar brachten wel aan het licht dat hogere commandanten weinig zicht hadden 

op wat er bij de lagere eenheden voorviel en er teveel door de vingers werd gezien. 

Opvallend was ook dat Haines al bij het begin van zijn onderzoek tot de conclusie kwam dat 

het rapport van Suijlen schromelijk was overdreven. De Nederlanders dachten daar van Kruls 

tot de minister van Oorlog anders over. Het rapport Haines vormde wel aanleiding de 

commanderende generaals nog eens aan hun verplichtingen te herinneren. Herhaalde 

klachten uit Frankrijk, België, Nederland en Duitsland vormden aanleiding tot even zovele 

aanwijzingen van SHAEF, maar haalden in de praktijk weinig uit. De klachten leidden tot de 

opdracht aan Montgomery om plundering zijn directe aandacht te geven, maar pas na de 

bevrijding in mei 1945 leek hij de touwtjes werkelijk strak aan te trekken. 

Er bleken niet onaanzienlijke verschillen in discipline tussen de verschillende 

nationaliteiten en eenheden. Vooral de Amerikanen vielen in negatieve op, op de voet 

gevolgd door de Canadezen, terwijl de Britten nog het meest aandacht aan het voorkomen 

van dit probleem leken te besteden, al waren daar divisies en logistieke troepen met een 

slechte naam. Vanzelfsprekend waren deze visies tijd en plaats gebonden en waren er ook 

andere geluiden. Kapitein dr. A.D. Bestebreurtje (‘Captain Harry’) die als liaisonofficier van 

82nd Airborne Division boven Groesbeek was afgesprongen en meevocht (waarvoor hij de 

Militaire Willemsorde zou krijgen) en als tolk Haines bij zijn onderzoek vergezelde, meende 

de plundering daar voor 30% op rekening van de Amerikanen te moeten schrijven, voor 30% 

op de Britten en voor 30% op de burgerij.350 
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De gelegenheid maakte in de verlaten en halfverwoeste dorpen de dief en de vele 

onbeheerde brandkasten oefenden een welhaast magnetische aantrekkingskracht aan op 

het dievengilde dat zich ook onder de troepen bevond. Kleinere eenheden als pelotons en 

compagnieën probeerden het zich in de winter aan het front zo geriefelijk mogelijk te maken 

door zich meubilair en beddengoed toe te eigenen of deden zich tegoed aan de opbrengsten 

van het land. In hoeverre zich ook Nederlanders zich aan deze praktijken schuldig maakten, 

valt behoudens enkele gevallen waarvan het MG weet kreeg, niet vast te stellen. Alleen al de 

gedachte dat dit het geval zou kunnen zijn geweest, kan bij de hoofdkwartieren de lust om 

actie tegen de eigen troepen te ondernemen kunnen hebben verminderd. 

Ook in België waren er klachten over plundering en gelastte SHAEF onderzoek, maar 

daar was de informatie om op te treden nog minder nauwkeurig dan in Nederland.351 Werd 

er in de West-Europese landen nog op beheersing van de militairen aangedrongen, in 

Duitsland vond plundering en de betaling van diensten met sigaretten en 

consumentengoederen op veel grotere schaal plaats. De Amerikaanse soldaat zond drie 

maal zoveel geld naar huis als hij in Duitsland aan soldij kreeg. Het gedrag kon niet altijd 

door de beugel en contrasteerde met de hooggestemde geallieerde idealen.352 

Met de conclusie van geschiedschrijver De Jong dat de klachten die Kruls ter kennis 

van de SHAEF-missie bracht, effectief zijn gebleken, omdat er in het bevrijde Oosten, 

Noorden en Westen niet over vernieling en plundering werd geklaagd, kan niet worden 

ingestemd. Zelfs de oekazes van Eisenhower sorteerden weinig effect. De verklaring voor 

geringere plundering in het Noorden en Oosten moet vooral worden gezocht in een ander 

type oorlogvoering: een snelle bewegingsoorlog, die een ander karakter droeg dan de 

loopgravenoorlog langs een bevroren front in de winter van 1944 waarbij hele gebieden 

waren geëvacueerd. Dat bracht disciplineproblemen met zich mee en bood gelegenheid tot 

plundering en zinloze vernieling. Ook lijkt het De Jong te verbazen dat aan plundering geen 

publiciteit werd gegeven; berichten daarover zouden de militaire censuur niet hebben weten 

te passeren en onder geallieerde druk stelden redacties zich terughoudend op.353 
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12. De bevrijding van het Oosten en Noorden 

1. Plannen en voorbereidingen 

Begin 1945 trachtte het MG de in het Zuiden opgedane ervaringen zoveel mogelijk ten nutte 

te maken bij de voorbereidingen voor de bevrijding van Nederland boven de grote rivieren. 

Tal van instructies waren tegen het licht gehouden en de Staf was er veel aangelegen de 

tomeloze verwarring die er in het Zuiden rond de zuivering had bestaan te voorkomen. De 

Staf ondervond hierbij dezelfde bezwaren die eerder voor het Zuiden hadden gegolden: het 

ontbrak aan inlichtingen over de situatie. Contacten met informatiebronnen in het Noorden 

ontbraken en er waren geen agenten die de stemming konden peilen. Het MG zou daardoor 

niet volledig op de hoogte zijn van eventuele - communistische - woelingen.354 

Een les die in het Zuiden was geleerd, was dat er dadelijk flinke aantallen 

Staatsbladen en Publicatiebladen van het MG moesten zijn om aan burgemeesters ter hand 

te stellen. Dat voorkwam onzekerheid en bleek hogelijk te worden gewaardeerd, waardoor 

een betere verhouding met de burgerlijke autoriteiten kon ontstaan en regelingen 

gemakkelijker werden aanvaard. Ook was het MG voorbereid om met hulp van de 

Psychological Warfare Branch van de SHAEF-missie pakketten met Brits en Amerikaans 

voorlichtingsmateriaal en radio-ontvangers te verspreiden om de MCn in staat te stellen de 

pers aan nieuws te helpen.355 

Eind februari 1945 had het hoofd Sectie Binnenlandse Zaken, Linthorst Homan, een 

ontwerpinstructie opgesteld voor de MCn.356 In Apeldoorn bevond zich het departement van 

Binnenlandse Zaken. Twee officieren kregen opdracht zich naar dat departement te begeven 

en op te dragen dat niets mocht worden ondernomen dat met Staatsbladen en 

Publicatiebladen in strijd was. Verder hadden zij de opdracht informatie in te winnen over de 

bevolkings- en persoonsbewijzenregistraties en terstond alle archieven ontoegankelijk te 

maken en onder bewaking te stellen.357 In Deventer bevond zich een deel van het 

departement van Financiën. Er was geen reden diensten als Belastingen en 

Rijksgebouwendienst stop te zetten, maar er mocht geen correspondentie meer uitgaan. De 

Sectie Financiën zou het werk zo snel mogelijk te fuseren met de organen in het Zuiden. 

Notoire NSB-ers als M.M. Rost van Tonningen, president van de Nederlandsche Bank, en 

thesaurier-generaal F.L. Rambonnet zouden waarschijnlijk wel voortvluchtig zijn, anders 

moesten de MCn arrestatie voor hun rekening nemen.358 (Toen het MG arriveerde, bleek het 
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departement door plundering door Canadese troepen zich in staat van wanorde te 

bevinden. Na personeelswisselingen kon het vanaf 16 april 1945 weer functioneren.359) 

De MCn moesten een brief van Kruls aan de Commissarissen der Koningin uitreiken 

om zich van zuivering te onthouden. In overgangstijd mochten de civiele autoriteiten geen 

gebruik maken van de volmachten die het Zuiveringsbesluit toestond.360 Constateerden de 

MCn dat de Commissaris der Koningin een juist begrip had van zijn zuiveringstaak, dan kon 

dat zoveel mogelijk aan hem en de burgemeesters worden overgelaten. Hoe eerder de 

tweede fase kon intreden hoe beter, maar dat ontsloeg de MC er niet van op een goede 

gang van zaken toe te zien. Kruls wilde dat bij schorsing en staking grote voortvarendheid 

werd betracht.361 

Al in november 1944 had SHAEF een beschouwing gewijd aan de voedselbehoefte. 

Daarna bleef het lange tijd stil. Alle aandacht ging uit naar de situatie in het Zuiden en de 

steeds zorgelijker wordende omstandigheden waaronder de bevolking in het Westen de 

oorlog moest zien door te komen. Eind december 1944 wees Kruls daarom minister van 

Oorlog Van Lidth erop dat er nog geen plannen voor de voorziening van het Noorden 

bestonden.362 Eind februari 1945 herhaalde Kruls dat nog steeds niets was vernomen over 

voorbereidingen.363 Ook de PMC Gelderland, Blaauw, klaagde dat hij geen beeld had van de 

plannen. De geallieerden mochten dan op geheimhouding aandringen, maar juist zijn 

provincie was de schakel met het Noorden en hij drong aan op informatie.364 Pas begin 

maart 1945 kwam het verlossende woord. Netherlands District, de organisatie die 21st Army 

Group had gevormd voor de coördinatie van de hulp aan het Westen, ging de 

voorbereidingen ter hand nemen.365 

SHAEF veronderstelde dat ten oosten van de IJssel, het C-gebied, er een surplus aan 

aardappelen, rogge en mogelijk melkproducten zou zijn, al zou dat zou in de eerste dagen 

niet kunnen worden vervoerd.366 De SHAEF-missie bezag al wat van dit overschot voor het 

Westen kon worden bestemd.367 Dat was prematuur. De vrees dat de Duitsers het gebied 

zouden verlaten voordat hulp was georganiseerd, leidde tot het besef dat vooral het gebied 

ten westen van de IJssel, het B-1 gebied, wel eens slecht af kon zijn. Het was geen 

landbouwgebied en er zou voedselhulp voor ongeveer 1.2 miljoen mensen nodig zijn. In het 

Zuiden waren geen overschotten, maar er kon gebruik worden gemaakt van de voorraden 

die 21st Army Group voor noodgevallen achter de hand hield. Bleek de situatie slechter dan 

verwacht, dan moest het rantsoen in het Zuiden worden verlaagd.368 Vermoed werd ook dat 
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door evacuatie uit het Westen de omvang van de bevolking wel eens kwart hoger zou 

kunnen zijn. Dat kwam dan voor de B-1 en C-gebieden uit op 3.250.000 inwoners. Alleen 

Groningen, Friesland en Drenthe zouden zich voorlopig zelf kunnen bedruipen.369 

De SHEAF-missie leek het niet onmogelijk dat de Duitsers het gebied zouden verlaten. 

(Denkbeeldig was dat niet. Generaloberst Johannes Blaskowitz, bevelhebber van 25. Armee 

vreesde dat als de aanval op het Oosten werd ingezet, zijn troepen in het Westen zouden 

worden ingesloten en hij raadde Hitler aan Nederland met uitzondering van Groningen prijs 

te geven.370) Rekening houdend met die mogelijkheid stelde Brigadier Cazenove voor samen 

met het MG een ‘Comité ter voorziening van het B1 en C-gebied’ te vormen om te bezien 

welke zaken het eerst nodig waren, wat er vanuit het Zuiden beschikbaar kon komen, welk 

transport ten dienste stond en om een eerste verkenning uit te voeren.371 

De hoofden van de transportsecties, luitenant-kolonel J.W. Kleinbentink en Major 

R.D. Steen wezen erop dat railvervoer over de grote rivieren onmogelijk was omdat de 

Duitsers de spoorbrug over de Waal hadden vernield en in de eerste stadia van de bevrijding 

mocht niet worden gerekend op binnenvaartschepen.372 Het advies van de hoofden van de 

Public Health Branch en Sectie Volksgezondheid, Major H.R. Sandstead en luitenant-kolonel 

Van den Belt maakte melding van de beschikbaarheid van medische goederen in de vorm 

pakketten voor apotheekhoudende artsen, apothekers en ziekenhuizen. De distributie van 

de ziekenhuispakketten was gepland, maar die voor artsen en apothekers kon het beste 

door de MC in samenspraak met de Civil Affairs-detachementen worden toegewezen.373 

Andere onderwerpen waren de watervoorziening, afwatering, riolering en de 

elektriciteitsvoorziening van ziekenhuizen en de voedselindustrie. De eerste weken zouden 

de militairen langs de Main Supply Routes het ruimen van mijnen voor hun rekening nemen 

en een aanvang maken met het weer bevaar maken van kanalen, herstel van de spoorwegen 

en de gasvoorziening. De civiele autoriteiten zouden hun aandacht moeten richten op de 

opwekking van elektriciteit, herstel van het distributienet en het leveren van werkkrachten. 

Rijkswaterstaat kon teams inzetten om de afwatering weer op orde te krijgen, maar 

daarvoor was het wachten op het herstel van de elektriciteitsvoorziening. Er waren daarvoor 

in het Zuiden goed uitgeruste teams beschikbaar. De eerste behoefte aan kolen om 

elektriciteit op te wekken was met 1.800 ton per week overzienbaar. De conclusie was dat 

de problemen de eerste dagen niet al te groot zouden zijn.374 
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Eind maart 1945 maakte het verloop van de krijgsverrichtingen de voorbereidingen 

acuut. Op 29 maart had daarover een bespreking plaats tussen de SHAEF-missie, First 

Canadian Army, Netherlands District en het MG. Gepland was om de aanvoer van Civil 

Affairs-goederen in de loop van april te laten beginnen, maar wat als de opmars sneller 

verliep? Zou de bevrijding vallen op een moment voordat de benodigde goederen waren 

aangevoerd, dan wilden de geallieerden putten uit de voorraden in het Zuiden. Dat zou het 

rantsoen daar terugzetten op 1.400 calorieën. Het MG verzette zich daartegen. Er was zes 

maanden tijd van voorbereiding geweest. 21st Army Group zegde toe alsnog 

buffervoorraden aan te leggen en transportcolonnes achter de hand te houden.375 

Academisch was de vraag niet over wat te doen als de opmars sneller verliep. Toen 

die werd gesteld, waren de eerste plaatsen in de Achterhoek al bevrijd, op 1 april gevolgd 

door Twente. De verplaatsing van buffervoorraden was pas op 19 april voltooid.376 De 

opbouw van buffers in Nijmegen geschiedde in grote haast en het MG kreeg het verwijt bij 

het lossen van de treinen de zaken niet fatsoenlijk te hebben geregeld. Omdat de Canadese 

plannen geheel buiten de MCn om waren uitgevoerd, wekte het geen verwondering dat 

‘moeilijke situaties’ ontstonden en dan moest niet worden verwacht dat het MG 

verantwoording kon dragen, aldus PMC Blaauw. Pas toen de zaak in het honderd liep was 

hulp ingeroepen, terwijl dat met eerder overleg had kunnen worden vermeden.377 Civil 

Affairs van 2 Canadian Corps had op 30 maart ‘after an hour’s furious telephoning’ 

vastgesteld dat via het MG geen oplossing kon worden gevonden, maar ook Civil Affairs 

slaagde daar niet in.378 De MC Nijmegen, majoor H.W. Kuyper, vernam op 2 april pas enkele 

uren tevoren van de aankomst van een trein met levensmiddelen. De volgende dag zouden 

nog eens vijf tot zes treinen arriveren. Alle gebouwen in de stad waren al door de 

geallieerden gevorderd en het vraagstuk belandde weer bij het Canadese hoofdkwartier. Na 

enig getwist nam de SHAEF-missie de zaak in handen. De missie vorderde opslagruimte in de 

open lucht waardoor een einde kwam aan de moeilijkheden in de overvolle stad.379 

De aanvoer van brandstof voor voertuigen en de binnenvaart was een zorg apart. 

Zolang niet bekend was in welke toestand de brandstofdepots verkeerden, kwam vanuit 

Antwerpen brandstof in ‘verpakte’ vorm met zeventien treinen naar Nijmegen. Van daaruit 

brachten de Canadezen de brandstof noodgedwongen per truck naar het Noorden.380 
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2. Na de bevrijding begint 

Hoe de bevrijding van het Noorden in zijn werk zou gaan, werd het MG pas op 6 april 1945 

duidelijk. Kruls kreeg toen van Brigadier Cazenove de order van 21st Army Group ter inzage. 

Het plan hield in dat First Canadian Army eerst het gebied tot de lijn Almelo-Deventer-

Apeldoorn-Otterloo-Renkum veilig ging stellen om dat daarna in westelijke en noordelijke 

richting uit te breiden tot aan het IJsselmeer en de Waddenzee. De orders voor het brengen 

van hulp strekten zich tot een groter gebied uit. Eerst de provincies Overijssel en Gelderland 

en daarna Groningen, Drenthe, Friesland, Utrecht, Zuid- en Noord-Holland en de eilanden 

Schouwen en Overflakkee. De verantwoordelijkheid voor boven de grote rivieren werd 

daarmee een zaak voor First Canadian Army.381 

Voor de ontplooiing was het personeel van het MG gekoppeld aan de Civil Affairs-

detachementen. Dat was niet nieuw, maar het was nu beter georganiseerd dan in het 

Zuiden. 88 Civil Affairs-detachementen stonden First Canadian Army ter beschikking niet 

alleen voor Nederland benoorden de rivieren, maar ook het Duitse grensgebied en daar aan 

te treffen kampen. De voorbereidingstijd was kort en niet alle detachementen waren even 

ervaren. Aan 829 (P) Civil Affairs Detachment onder Colonel R.C. Stevenson, bestemd voor 

Gelderland was PMC Blaauw toegevoegd. 805 (P) Civil Affairs Detachment onder Colonel H.S. 

Brown ging met de voormalige MC Eindhoven, Verhoeff, naar Overijssel. Voor Drenthe was 

bestemd 608 (P) Civil Affairs Detachment onder Lieutenant-Colonel J. Yates, met luitenant-

kolonel Stok, eerder MC Noord- en Midden Limburg. 828 (P) Civil Affairs Detachment onder 

Colonel G.N. Gaskell ging naar Groningen, samen met luitenant-kolonel Holtkamp eerder MC 

Oss. Naar Friesland ging 824 (P) Civil Affairs Detachment onder Colonel H.G. Sanderbrook 

met luitenant-kolonel Aninga, de coördinator van de vooruitgeschoven post van de Staf MG 

in Eindhoven. Detachementen gingen in eerste instantie naar Hengelo, Deventer, Almelo, 

Enschede, Doetinchem, Zutphen, Apeldoorn, Ruurlo en het tot 2nd Army behorende 

Winterswijk. Voor de opvang van repatrianten gingen twee detachementen naar Zwolle, 

twee naar Deventer, twee naar Zutphen en één naar Doesburg.382 

Eindelijk is het zo ver, zo schreef de MC Doetinchem, mr. K.C.F. Kerssemakers. Hij kon 

op 3 april 1945 achter het stuur van zijn eigen maar gevorderde auto kruipen na van PMC 

Blaauw enige wijze raad te hebben gekregen. Twee weken eerder was hij voor die post 

aangewezen, had zich koortsachtig door het Handboek MG geworsteld en was tussendoor in 
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uniform gestoken. Vier officieren sterk was het Militair Commissariaat, waaronder een 

luitenant die als Line Crosser zijn woonplaats Doetinchem weer kon bereiken, waarna men 

op zoek moest naar aanvullend personeel. 

De route voerde via Duitsland waar weinig anders dan puinhopen waren te zien. Via 

het totaal verwoeste Emmerich stak de groep onder toejuichingen bij het beschadigde ’s-

Heerenberg de grens over. De aankomst in Doetinchem, waar het centrum door 

bombardementen was verwoest en dat slechts via een primitief ingerichte toegangsweg was 

te bereiken, was een domper op de feestvreugde. Het front lag nog tussen Doetinchem en 

Doesburg, dat pas op 16 april zou worden bevrijd. Er was geen water, geen elektriciteit, geen 

gas en de terugtrekkende Duitsers hadden de telefooncentrale opgeblazen. Er waren zo 

goed als geen voedselvoorraden, geen kolen, geen transportmiddelen en het 

noodziekenhuis lag in puin. Er waren ruïnes, mijnen en Duitse scherpschutters. De vreugde 

over de bevrijding was groot, maar weinigen bekommerden zich om de dag van morgen. 

Duidelijk was dat de taak geen lichte zou zijn. 

Kerssemaker arriveerde nog voor 621 Civil Affairs Detachement van Major D. 

Thompson. De raad van Blaauw opvolgend kon dit detachement kantoorruimte worden 

aangeboden om de samenwerking te bevorderen. De eerste dag en een groot deel van de 

nacht werden in beslag genomen met besprekingen. Een van de eerste zaken die om een 

oplossing vroeg, was het probleem repatrianten. Zij mengden zich onder de bevolking en 

leverden een gevaar op voor de volksgezondheid. Met de plaatselijke commandant van de 

BS werd een oplossing bereikt hen te bewaken. De samenwerking verliep goed, al was die 

niet zonder problemen, ook omdat al tweeduizend collaborateurs gevangen waren gezet. 

Grijze haren bezorgden de vele mijnenvelden, maar de geallieerde militairen hadden andere 

zaken aan het hoofd dan mijnenruimen; er kon weinig meer worden gedaan dan opgave van 

de ligging te doen. Ook kostte het moeite Civil Affairs te overtuigen dat de normaal goed 

voorziene regio door de vele evacués, onderduikers en arbeiders aan de IJssellinie gebrek 

aan voedsel had.383 

De commandant van het provinciale Civil Affairs-detachement voor Overijssel, 

Colonel Brown, was al even onervaren. Begin oktober 1944 stond zijn detachement met 

dertig andere in Engeland gereed om op korte termijn te worden ingezet. Zij verbleven daar 

nog tot maart 1945, waarna in Herenthals in België een aanvullende opleiding aan de Civil 

Affairs/Military Government School van First Canadian Army was gevolgd. ‘As this 
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establishment had no instructional staff, no equipment or literature and no class-rooms, the 

reason for this nomenclature are obscure.’ Brown kreeg te horen dat hij 805 (P) Detachment 

ging commanderen dat in Oost-Nederland zou worden ingezet. Begin april verdiepte hij zich 

in een klooster in het Brabantse Haaren in de situatie in Overijssel en op 11 april via 

Duitsland naar Enschede in een vergeefse poging om in contact te komen met Verhoeff. 

Brown bleef in Enschede om daar met de Displaced Persons Officer van 2 Canadian Corps, 

Lieutenant-Colonel Battye, en het MG de problemen bij de opvang van repatrianten te 

bespreken. Op 15 april, de dag dat 3rd Canadian Division Zwolle bezette, arriveerden ook 

Brown en Verhoeff daar. De volgende dag werd besteed aan kennismaking met de civiele 

autoriteiten en het opmaken van de eerste rapporten.384 

De indruk was dat de schade die de Duitsers aan kunstwerken hadden toegebracht 

geringer was dan in het Zuiden, waar vernielingen zich ook tot de funderingen hadden 

uitgestrekt. Maatregelen voor het herstel hadden de militairen al ter hand genomen. Alleen 

de brug bij Coevorden en de zeven vernielde betonnen bruggen over het Twentekanaal 

gaven problemen. Omdat die niet in bebouwde kommen lagen, werden ze opgeblazen, 

zodat het belangrijke kanaal binnen twee maanden weer bevaarbaar kon zijn. Enkele 

schutsluizen waren licht beschadigd; gemalen waren nog in tact. De BS had uitmuntend werk 

verricht om verdere schade te voorkomen. De wegen waren over het algemeen nog goed, 

maar niet berekend op zwaar verkeer.385 

Totdat de vaarroutes weer open waren en de spoorbruggen bij Nijmegen en Arnhem 

waren hersteld, konden kolen alleen per truck de rivier over. Herstel kon twee tot vier 

maanden duren en het zou geruime tijd duren voordat de vaart over de IJssel weer mogelijk 

was. Het gevolg was dat de behoefte aan kolen voor slechts een derde worden gedekt. Vanaf 

Zwolle was aanvoer naar Leeuwarden via het IJsselmeer en naar Groningen via de kanalen 

mogelijk, zodra die weer bevaarbaar waren. Het MG onderzocht of het gebruik van turf, 

hout en diesel als alternatief kon dienen. Het kreeg ook opgedragen tot een zo doelmatig 

mogelijk gebruik van ziekenhuizen en publieke diensten te komen om kolen uit te sparen. De 

SHAEF-missie stuurde erop aan hoogspanningleidingen zo spoedig mogelijk te herstellen om 

vanuit de centrale in Nijmegen stroom te leveren en vanuit de centrales in Groningen en 

Leeuwarden. Dat bespaarde de aanvoer van kolen naar de centrales in Hengelo en Zwolle.386 

Luitenant-kolonel Van der Veen, hoofd Sectie Openbare Werken, klaagde erover dat 

van het in gebruik nemen van wegen, spoorwegen, binnenvaart en vliegvelden geen 
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behoorlijk resultaat viel te verwachten, zolang een groot aantal instanties zich daarmee 

bezighield en belangen elkaar doorkruisten. Het ging om de Engineer Branch van First 

Canadian Army; Engineers van Netherlands District, de SHAEF-missie, Rijkswaterstaat, 

Provinciale Waterstaat, provincies, kanaalmaatschappijen, het Centraal Transportbureau en 

verschillende Secties van de Staf. Het herstel moest in één hand worden gelegd en de Sectie 

Openbare Werken was de aangewezene.387 

Ook bij het herstel van de belangrijke hoogspanningsleidingen over Waal en Rijn 

hinderde bureaucratie de voortgang. De SHAEF-missie leverde experts voor het werk te 

velde, geassisteerd door officieren van de eenheden, maar die zouden worden 

teruggetrokken en het was niet zeker dat het MG ze kon vervangen.388 Op 4 april 1945 ging 

personeel van de Provinciale Geldersche Electriciteits Maatschappij naar Lent met vervoer 

van Civil Affairs aan de slag met het herstel. Dat vervoer was niet steeds beschikbaar. Soms 

werd het personeel teruggestuurd omdat niet voor een escorte was gezorgd of omdat Field 

Security het personeel aanhield en naar een passenkantoor verwees, waar dan een eerder 

gegeven toestemming weer werd ingetrokken. Wilde voortgang worden gemaakt dan moest 

het MG liaisonofficieren aanwijzen en in transport voorzien.389 

21st Army Group kon slechts ‘very limited quantity of stores’ voor het herstel van het 

hoogspanningsnet leveren. De elektriciteitsmaatschappijen drongen aan op levering van 

onderdelen uit Duitsland. Het MG had al opgegeven dat hoogspanningskabels dringend 

nodig waren. Dergelijk materiaal bevond zich in Mönchen Gladbach en het zou tijd en 

transport besparen het daar weg te halen, maar het wachten was op geallieerd beleid om 

goederen uit Duitsland te kunnen betrekken.390 Technisch personeel, evenals mijnopruimers 

uit Gelderland, Noord-Brabant en Franse, Nederlandse en Belgische aannemers waren 

aangetrokken om de schade aan het net tussen Nijmegen-Apeldoorn en Ede te repareren. 

Hoogspanningsleidingen moesten op tal van plaatsen worden gecontroleerd en gerepareerd 

en liepen soms boven mijnenvelden. Schade aan de centrales hadden de Duitsers niet 

toegebracht en de opwekking van elektriciteit zou niet op problemen stuiten als er kolen 

kwamen.391 De mogelijkheid van meer import van stroom uit België was onder ogen gezien, 

maar er was geen overcapaciteit en uit Duitsland zou vóór juni geen elektriciteit kunnen 

worden betrokken.392 

Aan de gasfabrieken was weinig schade toegebracht, maar die produceerden al sinds 

oktober 1944 geen gas meer. Kolen zouden in eerste instantie worden gebruikt voor de 
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elektriciteitsopwekking. Door gebrek aan stroom en dieselolie kon ook het graan niet 

worden gemalen, terwijl boeren hadden nog relatief veel bezaten, genoeg voor brood tot de 

volgende oogst.393 De watervoorziening in de Achterhoek was door brandstofgebrek slechts 

een derde van normaal. Daar kwam dieselolie voor.394 

De Militair Repatriëringscommissarissen, de majoors D.J. Galle en Lawick van Pabst, 

vertrokken op 6 april naar Twente en de Achterhoek om maatregelen te treffen de grens te 

sluiten.395 Op 9 april waren zij al ver gevorderd met de inrichting van grensposten en het 

treffen van regelingen voor de opvang van repatrianten. Lawick van Pabst had in Ruurlo een 

hoofdkwartier opgezet en werkte nauw samen het 706 en 710 (R) Detachment in Zutphen, 

waarmee over de inrichting van Opvangcentra werd overlegd. Zolang dat niet op orde was, 

stond er geen andere mogelijkheid open dan de arriverende repatrianten tijdelijk bij boeren 

in te kwartieren. Anders dan in het Zuiden dienden zich op het moment van bevrijding 

dadelijk grote aantallen repatrianten aan. Pas op 14 april arriveerden middelen om 7–8.000 

op te vangen.396 

De lokale autoriteiten boden bij de opvang alle mogelijke hulp en de Canadezen 

kwalificeerden die als ‘excellent’. Zij hechtten grote waarde aan grenscontrole, na het 

bericht dat de Duitsers probeerden om Russen, Nederlanders en andere nationaliteiten als 

agenten in de stroom repatrianten te laten onderduiken om tegen de geallieerde 

bevoorradingslijnen te ageren. In Hees bij Nijmegen waren al negen leden van een 

sabotagegroep gearresteerd, in bezit van flesjes gif en vergiftigde chocolade en sigaretten. 

Zij hadden de instructie via kanalen voor repatrianten het achterland te bereiken.397 Op 

order van Field Security gingen gemeenten langs de grens over tot afstempeling van 

persoonsbewijzen. Van het MG kregen gemeentebesturen instructies voor de registratie van 

repatrianten en vluchtelingen. De Sectie Binnenlandse Zaken leverde nieuwe 

persoonsbewijzen.398 De SHEAF-missie wilde op verzoek van SHAEF ook weten of er vanuit 

Duitsland teruggekeerde Nederlanders informatie bekend was over organisaties als 

Werwölfe was en over plannen van Duitsers om ondergronds te gaan.399 

3. De situatie in het Noorden 

De Algemene Lastgeving van het MG was in februari 1945 gedropt met een wapenzending. 

Eerst was de betekenis ervan niet onderkend. Nadat de leiding van de OD ermee bekend 

werd, was in maart 1945 per fiets de order verspreid om arrestatieploegen te vormen en 
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voor kampruimte te zorgen.400 Pogingen om te bereiken dat de arrestaties in het Noorden 

ordentelijker zouden verlopen dan in het Zuiden waren goedbedoeld, maar ook hier gingen 

illegale groeperingen in elk dorp en stadwijk tot arrestatie over, en zo voegt 

geschiedschrijver De Jong daaraan toe, met een kracht waarvan het MG en ministers zich 

onvoldoende bewust waren. Juist de Hongerwinter had de haat tegen de bezetter en zijn 

meelopers aangewakkerd. Toch kwamen er bij de arrestaties minder excessen voor.401 

Ordentelijker verliepen de zaken daarmee niet. Zo ontdekte het MG soms twee tot drie 

nieuwe kampen per week. ‘Overal waren kampen. In ieder dorpje was een kamp. Overal 

hadden clubjes mensen arrestaties verricht’. Naast de kampen kenden ook de Politieke 

Opsporingsdiensten arrestantenhuizen, waar men mensen voor verhoor werden 

vastgehouden en onoorbare zaken passeerden, die meestal voor het MG verborgen bleven. 

Geleidelijk nam het MG het beheer over, maar de bewaking bleef in handen van de BS met 

alle organisatorische problemen van dien.402 

Er was nauw contact met de BS en politie en BS traden gezamenlijk op bij de 

arrestatie van NBS-ers. In de meeste plaatsen genoot de politie het vertrouwen van de 

bevolking. In Enschede was een lijst van 370 personen opgesteld die moesten worden 

gearresteerd, maar er bleken daarboven nog eens 500 te zijn vastgezet. Het MG 

inventariseerde wie weer vrij te laten. De huisvesting in de noodgevangenis in Enschede, 

gevestigd in de Scholten-fabriek, werd geïnspecteerd en legering en verzorging werden als 

‘zeer bevredigend’ gekwalificeerd’. Er was ruimte voor 1.600 personen en ook in de 

omliggende gemeenten was er plaats. Vrouwen met kinderen was veelal huisarrest opgelegd 

totdat voorzieningen voor de kinderen waren getroffen, al was dat in strijd met de Algemene 

Lastgevingen. Op 10 april 1945 was er een vergadering met een vijftigtal vertegenwoordigers 

van de illegaliteit over de oprichting van een adviescommissie voor de MC voor zaken als 

opgedoken onderduikers en het treffen van sociale voorzieningen te treffen. 

Burgemeestersbenoemingen gaven in het Oosten weinig problemen. De verhouding tussen 

MG en de BS was in bijna alle opzichten ‘voortreffelijk’. 

Van communistische actie bleek weinig. In Enschede, Hengelo, Almelo en Zutphen 

bleek propaganda te worden gemaakt door de communistische partij en werd gecolporteerd 

met De Waarheid. Een organisatie in Dongen zou in bezit zijn van wapens, al leek het eerder 

om stropers te gaan die onder communistische invloed stonden en wapens in de bossen 

hadden verborgen.403 De grote hoeveelheid wapens die boven de provincie was gedropt en 
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voor een groot deel in communistische handen waren gevallen baarde de officier van Justitie 

in Zwolle wel zorgen. Nadat Colonel Brown de zaak onder de aandacht van het MG had 

gebracht, dwong dat met een Verordening registratie af en de politie op ontduiking van de 

maatregel te laten controleren.404 Ook in Drenthe bestond zorg over wapens. Van de 

Korpschef in Assen vernam PMC Stok dat overal communistische activiteit was bespeurd met 

geheime wapenopslagplaatsen en zenders. Op een zekere datum zou de macht worden 

gegrepen. Stok vroeg de Staf MG wat daarvan bekend was. Tot dan was in Drenthe van 

communistische activiteit weinig te merken geweest; er werd hier en daar wat gestookt, 

maar dat had geen ernstige gevolgen. Toch vroeg Stok om troepen voor de bewaking van de 

vele politieke gevangenen. Hij achtte het gevaar niet denkbeeldig dat communistische actie 

zich zou uitstrekken tot Kamp Westerbork, al was het maar om verwarring te stichten.405 

Ook de Tijdelijk Rijksbemiddelaar, De Muralt, deed verslag van het communisme in 

de Noordelijke provincies. Het gevaar kon zijns inziens worden bezworen. De sociale 

doelstellingen die het MG propageerde door erkenning van de factor arbeid, namen de 

communisten veel wind uit de zeilen. Het was gelukkig geweest dat het MG hier al mee was 

gekomen vóór het kabinet. De MCn moesten aan dat punt veel zorg besteden en hun Secties 

Voorlichting alvast laten wijzen op de economische noodzaak van het mogelijk instellen van 

een burgerdienstplicht.406 

Kruls zag twee politieke hoofdstromen: uiterst rechts en uiterst links, zo stelde hij 

vast toen hij opnieuw enkele dagen door bevrijd gebied reisde om de toestand te 

observeren. Vooral praktische zaken vroegen oplossingen. Er moest een betalingsregeling 

komen voor arbeiders die niet langer in Duitsland konden werken. In Zwolle was PMC 

Verhoeff niet tevreden over enkele van zijn MCn: majoor Pierson in Enschede, eerder MC 

Betuwe, en zijn toegevoegd majoor G.J.A. Jannink zouden ‘te slap’ zijn. Waarnemend 

commissaris der Koningin Gelderland, Van Voorst tot Voorst, maakte eveneens een ‘slappe 

indruk’ en zou worden aangestuurd door de secretaris van de provinciale griffie. In Emmen 

liep de zaken onder majoor R. Meursinghe Reynders goed, in Meppel onder majoor ir. T.W. 

Siertsema minder. Een groep Nederlandse SS-ers veroorzaakte er problemen, maar zonodig 

konden met hulp van Canadezen krachtige maatregelen worden genomen. De BS vorderde 

links en rechts, voor Kruls een onderwerp om ‘wederom te bespreken’ met prins 

Bernhard.407 Vordering door meerdere instanties droeg niet bij aan de orde en rust in bevrijd 

gebied, zo kreeg de prins te horen. De MC Arnhem berichtte dat BS zelfs over 500 voertuigen 
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beschikte, maar voor de meest noodzakelijke behoeften van het MG en andere organisaties 

kon er niet één worden afgestaan.408 Verhoeff vroeg Kruls paal en perk te stellen aan het 

zenden van officieren, die zonder enig contact auto’s vorderden die voor het Westen 

benodigd waren. Het gevolg was dat iedereen huiverig werd en niet langer wilde 

meewerken.409 

In Lochem was op de zolder van een garage het archief van de Grundstückverwaltung 

en Algemene Nederlands Beheer van Onroerende Zaken (ANBO) aangetroffen. De 

omvangrijke dossiers werden bij het Militair Commissariaat Rechtsherstel in Tilburg 

afgeleverd. In Losser had de BS beslag gelegd op de personeelsadministratie van het 

Reichskommisariat en dossiers van aannemers die hun diensten hadden aangeboden voor 

de bouw van bunkers langs de kust. Ook waren er gegevens van firma’s die materiaal aan de 

Wehrmacht en het Reichskommisariat hadden geleverd. In Delden bevonden zich delen van 

de boekhouding van het Reichskommisariat, maar de Duitsers hadden gelegenheid gehad 

een deel te vernietigen, terwijl Field Security een ander deel had meegenomen. In Twente 

was het complete archief van de NSB gevonden. Op verschillende plaatsen door de 

Canadezen in beslag genomen kaartsystemen en documenten zoals van personeel dat bij de 

Finanz- und Justizverwaltung werkzaam was geweest en die voor contra-inlichtingen 

doeleinden niet langer nodig waren, kwamen in bezit van het MG.410 

De geallieerde rapportages uit Zwolle waren betrekkelijk positief. Er heerste orde en 

gezag en de stad had weinig schade opgelopen. De gezondheid van de bevolking was goed 

en veel van de aangevoerde geneesmiddelen bleken niet nodig. De voedselvoorraad was 

voldoende om in de directe behoefte te voorzien, al was meer nodig, want het rantsoen 

stond op slechts 1.100 calorieën. Om dat op 1.800 te brengen was vier weken lang aanvoer 

van 4.500 ton nodig. Er waren 650 collaborateurs opgepakt die in de gevangenis en scholen 

waren ondergebracht, samen met Russen en Polen. Gezocht werd naar instellingen om 

kinderen van NSB-ers onder te brengen. Een comité was aan de slag om de kleinere 

collaborateurs die huisarrest was opgelegd aan een onderzoek te onderwerpen. De 

rechtbanken waren nog gesloten, maar het MG was doende die weer te openen. De 

publieke diensten lagen stil; de hoop was dat er op 17 april weer enige elektriciteit zou zijn 

om de essentiële diensten en de watervoorziening gaande te houden. Het Postkantoor was 

weer open en de Nederlandsche Bank kon voldoende geld in omloop brengen.411 Het MG 

zorgde voor de geldvoorziening van de provincies en gemeenten en bracht de geïnde 



425 

 

belastinggelden in omloop. Wel verkeerde het verzekeringswezen in grote onzekerheid. 

Colonel Brown adviseerde de PMC een comité op te zetten om verzekeringsagenten te 

instrueren over de vaststelling en inning van premies en regelingen te treffen om de 

brandverzekering weer op orde te krijgen. 

In de laatste week van april 1945 meldde Brown dat in Zwolle goede voortgang werd 

geboekt bij het herstel van het normale leven. Er was geen ernstige misdaad en er werd 

opgetreden tegen overtredingen tegen de geallieerde troepen en inbreuken op de 

veiligheid, evenals zwarte marktpraktijken.412 De zuivering van de politie ging nog door. Met 

het bedrijfsleven was het door het gebrek aan kolen en elektriciteit, transport en 

grondstoffen droevig gesteld. Personenverkeer was nog beperkt tot de provinciegrenzen. 

Verder werd druk gewerkt aan de registratie van voertuigen en vaartuigen. Het moreel van 

de bevolking bleef hoog en iedereen deed zijn best zich aan de gewijzigde omstandigheden 

aan te passen, maar wangedrag van de BS was een domper op de vreugde van de 

bevrijding.413 

De SHAEF-missie liet weten: ‘It is vital to law and order that any process against 

individuals should be regulated, and it is therefore suggested that this information be 

transmitted to HQ NBS so that steps may be taken to prevent any such excesses in areas yet 

to be liberated.’ Dat betrof excessen in Meppel.414 PMC Friesland, Aninga, bracht een 

rapport van Lieutenant-Colonel H.J. Wickley van Public Safety First Canadian Army, onder de 

aandacht van de Gewestelijke Commandant BS en Kruls. Dat rapport gaf aan dat leden van 

de BS openlijk collaborateurs mishandelden. Aninga was gevraagd herhaling van ‘these 

remnants of Nazi methods’ te voorkomen. Ook andere Canadese rapporten gaven aan dat 

als die praktijken niet ophielden, dat ernstige gevolgen kon hebben.415 

De situatie in Friesland bood verder weinig problemen. Colonel Sanderbrook van 824 

(P) Civil Affairs Detachment kwam met gunstige berichten.416 In Drenthe meende Lieutenant-

Colonel Yates van 608 (P) Civil Affairs Detachment dat het MG goed werk verrichtte. Er 

waren geen belangrijke problemen en met de BS bestond goede samenwerking. De controle 

op de verplaatsing van de bevolking stemde tot tevredenheid. Er was daarvoor extra politie 

naar de provincie gedirigeerd.417 

In Groningen vormde voor PMC Holtkamp de Commissaris der Koningin mr. J. 

Linthorst Homan een eerste probleem. Hij mocht voorlopig niet als zodanig optreden en 

moest zich naar Breda begeven. Daar moest zijn broer als hoofd Sectie Binnenlandse Zaken 
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hem meedelen dat hij was gestaakt. Ook de Commissaris der Koningin in Friesland mr. P.A.V. 

baron van Harinxma thoe Slooten, die gedurende de bezettingsjaren was aangebleven, werd 

gestaakt. Door de regering was al in overleg met de Vertrouwensmannen de gedeputeerde 

mr. A.W. Haan als waarnemer aangewezen. Echter Harinxma noch Haan bleken op de 

hoogte. De Vertrouwensmannen hadden dus niet zulke grondige voorbereidingen getroffen 

als het MG meende en het maakte met spoed de benoeming van Haan in orde.418 

Holtkamp leverde ook slag met de Staf MG over de post van MC Winschoten, een 

functie die hij als belangrijk zag voor de repatriëring. Hij had daarvoor een kapitein 

toegewezen gekregen, die had gehoopt in Den Haag of omgeving te worden geplaatst waar 

zijn gezin woonde en achtte hem ongeschikt. Voor twee andere officieren gold ‘dat ik deze 

heeren niet dan met de meeste bezorgdheid aan mijn staf zal toevoegen’. Holtkamp stelde 

het liever zonder. Majoor mr. J.G. Boogerd, eerder werkzaam in Nijmegen en bestemd voor 

Veendam, ging naar Winschoten en zou daar nog van zich doen spreken.419 Majoor Jannink 

ging van Enschede naar Veendam, waar hij geheel onvoorbereid aan zijn taak begon. Deze 

plaats was op 13 april bevrijd en op 17 april was hem gezegd daar met spoed heen te gaan. 

Er was al ruimte voor hem gezocht: ‘hier zal zowel kantoor, woonplaats en eetgelegenheid 

voor het Militair Gezag gevestigd worden’.420 

Veendam was onbeschadigd uit de oorlog gekomen en er was geen geallieerde 

bezetting. Jannink had er dadelijk met 2.500 Displaced Persons te maken, meest Belgen en 

Fransen. Die nam Major Clark met 614 (A) Civil Affairs Detachment onder zijn hoede en 

onder druk van het lokale bestuur zorgde hij ervoor dat 400 Russen weer over de grens 

verdwenen. Over de grenscontrole waren de Canadezen niet tevreden; er moest meer 

mankracht worden gerekruteerd. Holtkamp ondernam daar verbetering in te brengen. 

Jannink moest zich ook ontfermen over 2.000 evacués afkomstig uit Venlo en Arnhem, 

hongertrekkers en kinderen die in Veendam waren aangetroffen. Wehrmacht-voorraden 

werden daarvoor aangewend.421 In Muntendam kreeg Jannink te maken met 500 NSB-ers, 

die naar Duitsland hadden willen vluchten, maar er niet welkom bleken.422 

Majoor ir. J.H.F. Sollewijn Gelpke, de MC Groningen, ontmoette in Assen 

burgemeester P.J.W.H. Cort van der Linden en trok met hem op 16 april naar Groningen 

waar Holtkamp zich al bevond. Groningen had zwaar geleden onder de bevrijding. Sollewijn 

Gelpke zocht contact met de illegaliteit en het bestuur en sprak nog diezelfde dag met de 

directeuren van de elektriciteitsbedrijven, waterleiding, reiniging, voedselcommissaris, 
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waarnemend Commissaris der Koningin E.H. Ebels en Civil Affairs. De volgende dag was er 

een conferentie met de directies van de gemeentelijke bedrijven om de stand van zaken op 

te nemen en de aanvoer van turf te bezien. Over medewerking van de Groningers kon niet 

worden geklaagd. F. Onnes werd aangetrokken als liaisonofficier met de ondergrondse en 

kreeg opdracht de vijf ziekenhuizen te bewaken, waar zich Duitse gewonden bevonden.423 

Groningen telde meer dan duizend gewonde Duitse krijgsgevangenen. Colonel 

Gaskell van 828 (P) Civil Affairs Detachment maakte zich daar zorgen over. 3 Canadian 

Division trok verder, zodat langs andere weg in de verplichting tot behandeling moest 

worden voorzien. Dat was geen zorg voor het MG, maar het legde beslag op ruimte en 

schaarse voorraden.424 In het Duitse militaire hospitaal in Zuidlaren bevonden zich 1.493 

gewonden en 507 man staf. In Steenwijk bevonden zich 890 patiënten en in Heerenveen 

153. In Meppel trof Civil Affairs in een school 140 gewonden aan die er te slecht aan toe 

waren om vervoerd te worden. In Leeuwarden bevonden zich op vijf verschillende plaatsen 

868 gewonden.425 Enschede zat met 600 militaire patiënten opgescheept, terwijl 

tegelijkertijd vele zieke repatrianten arriveerden, die noodgedwongen over het Zuiden 

moesten worden verspreid.426 

Sollewijn Gelpke trok meer personeel aan en overlegde met de door hem benoemde 

directeur van het Academisch ziekenhuis over de volksgezondheid en met wethouder H. 

Molendijk van Sociale Zaken over hulp aan oorlogsgetroffenen en de verdeling van 

achtergelaten goederen van de Nederlandse Volksdienst. Lijsten werden opgemaakt van 

foute aannemers. Voor hun bedrijven werden bewindvoerders aangesteld, ‘daar zoals 

gewoonlijk reeds thans verschillende van de ergste collaborateurs weer door de 

Geallieerden en andere instanties gebruikt worden voor de wederopbouw en een en ander 

het rechtsgevoel van de burgerbevolking moet krenken.’ Vervolgens gaf Sollewijn Gelpke 

opdracht gegevens over beschikbaar bouwmateriaal te verzamelen. In de stad hadden op 

grote schaal arrestaties plaats. De leiding van de BS had de zaak niet volledig in de hand. Na 

overleg met Holtkamp en de Sectie Binnenlandse Zaken was besloten meer tijd te nemen 

voor een zorgvuldige selectie van te arresteren personen. Leiders van vakverenigingen 

kregen uitleg over de zuivering en werden uitgenodigd om zitting te nemen in Commissies 

van Advies voor de zuivering. Ook voerde Sollewijn Gelpke besprekingen met de meer linkse 

verzetsorganisaties en de redactie van De Waarheid om medewerking bij het werk van de 

commissies te krijgen. 
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Rechtsherstel was een probleem apart. Door de chaos in de stad als gevolg van 

Duitse maatregelen woonden velen niet meer in hun eigen huis en waren zij niet meer in het 

bezit van meubilair. Een commissie onder leiding van notaris H.R.J. van de Veen ging zich 

belasten met een inventarisatie om een overzicht te krijgen van alle roerende en 

onroerende goederen en om onderzoek naar vijandelijke vermogens te doen, totdat het 

Commissariaat Rechtsherstel dat kon overnemen. Ook monumentenzorg en het beheer van 

bewaarplaatsen voor kunst kregen aandacht. Verder waren maatregelen nodig omdat de 

stad was aangewezen als Relief Centre voor 2 Canadian Corps. Dat stuitte bij Holtkamp niet 

op bezwaren; de bevolking was daarover ingelicht en had gunstig gereageerd. 

Ook omliggende gemeenten vroegen aandacht. Over Marum werd Kruls ingelicht 

vanwege de juridische puzzel rond de weduwe van de vermoorde burgemeester H.R.B. 

Groenewold, een beruchte NSB-er, die in de nacht van 14 op 15 april 1945 door een 

onbekende dader was doodgeknuppeld. Pas op 16 april was Marum onder beheer van het 

MG gekomen, waardoor slechts het stoffelijk overschot van de burgemeester kon worden 

geschorst. Dat leek dwaasheid en schorsing met terugwerkende kracht tastte de 

pensioenaanspraken van de weduwe aan. Het was onbevredigend dat deze weduwe door de 

omstandigheden pensioen zou genieten, terwijl zij zelf fel NSB-lid was geweest.427 

4. Ten westen van de IJssel 

1 Canadian Corps, dat reeds was aangewezen voor de bezetting van het Westen, begon op 

12 april 1945 met voorbereidingen voor de bevrijding van het gebied ten westen van de 

IJssel. De oversteek van de IJssel door de Britse 49th Infantry Division slaagde en op 16 april 

bracht PMC Gelderland Blaauw in gezelschap van Major-General G.W.R. Templer, Director 

Civil Affairs 21st Army Group, Brigadier Wedd, Senior Civil Affairs Officer First Canadian Army 

en Colonel J.S. Adam, Senior Civil Affairs Officer van 1 Canadian Corps, een bezoek aan 

Arnhem. De plaats had voor de tweede maal door gevechten schade opgelopen ‘owing to 

“Fritzs” reluctance to get out’. Public Health ‘won the battle for Arnhem’ en wist de troepen 

te bewegen geen legering in de ziekenhuizen van de praktisch onbewoonbare stad te zoeken 

en nu het weer beter werd zich van tenten te bedienen.428 Met uitzondering van zo’n 3.000 

personen in de wijk Geitenkamp was de stad leeg. Daarvoor was onmiddellijk voedsel nodig. 

Gas, water en licht waren afwezig. Velp, die dag bevrijd, kende eveneens veel schade. Een 



429 

 

uitzondering was het tehuis voor oud-militairen Bronbeek dat geheel in tact was en waar 

nog 180 oud-militairen woonden. 

Drie dagen later rapporteerde Blaauw opnieuw over Arnhem. Er was vrijwel geen 

enkel huis zonder schade en hele straten zouden moeten worden afgebroken. In het 

eigenlijke Arnhem waren nog slechts dertig personen aanwezig, maar in de Geitenkamp 

stond de teller nu op 6.000 inwoners ‘grootendeels van eenigszins twijfelachtig karakter’. 

Dat de door de Duitsers ontslagen burgemeester H.P.J. Bloemers niet terugkeerde, wekte 

bevreemding. (Hij had mede wegens zijn leeftijd gevraagd zijn ontslag te continueren.) De als 

waarnemend burgemeester aangestelde wethouder C.G. Matser, een goed organisator, 

‘eenigszins met strebersneigingen, en geen representatieve figuur’ toonde zich in alle 

opzichten een prima kracht. 

Bij een Civil Affairs-detachement trof Blaauw de vroegere Commissaris der Koningin 

S. baron van Heemstra aan. Blaauw vroeg hem zijn functie vooralsnog niet te hervatten. Van 

Heemstra leek bereid om één of twee dagen de zaken aan te zien om daarna weer in functie 

te treden, tenzij hem een bevel werd gegeven. Blaauw verzocht het niet zo ver te laten 

komen en de proclamaties die hij gereed had niet uit te geven. Op advies van de 

Vertrouwensmannen was hij gestaakt (maar daarover niet geïnformeerd). De publieke 

reactie op Van Heemstra, was echter gunstig; iedereen vond het jammer als hij niet terug 

kon komen. (In juli 1945 kon hij zijn functie hervatten.)429 

Blaauw staakte ook de burgemeester van Rheden, C.A.F. Kalhorn, omdat hij de 

leiding van Winterhulp had geambieerd nadat anderen zich hadden teruggetrokken. De 

vooroorlogse burgemeester W.Th.C. Zimmerman werd aangewezen; hij was geen populaire 

figuur, had zich nimmer met de illegaliteit ingelaten, maar was politiek betrouwbaar. De 

gemeente Rosendaal die slechts 400 zielen telde met D.M.M. d’Hangest Baron d’Yvoy van 

Mijdrecht als burgemeester leek door de bezetter min of meer te zijn vergeten waardoor hij 

nooit voor moeilijke beslissingen was komen te staan.430 1 Canadian Corps betrok er kasteel 

Rosendael als hoofdkwartier, samen met Civil Affairs. Dat kreeg het predicaat: ‘owing to lack 

of practice, adding its share to the general confusion’.431 

Kruls was bij zijn bezoek aan de regio getroffen door de ‘onbeschrijfelijke stank’ van 

kadavers die in groten getale onbegraven langs de weg Arnhem-Elst lagen en bloot waren 

komen te liggen na het droogvallen van de Betuwe. Kruls vroeg Blaauw onverwijld 

maatregelen te treffen, zodat zij niet langer een ziektegevaar konden vormen, al realiseerde 
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hij zich het gevaar van landmijnen.432 Verder was het Kruls opgevallen dat in Ede, Lunteren 

en Barneveld proclamaties hingen van officieren voor civiele zaken van de BS, die de indruk 

gaven te zijn bedoeld voor een vacuümperiode. Blaauw had dat al besproken met de 

Gewestelijk Commandant BS en de Officier voor Civiele Zaken, mr. De Vries Robbé, die 

inmiddels aan zijn Commissariaat was verbonden. De BS was niet bekend geweest met het 

bestaan van het MG en had slechts in de handhaving van rust en orde willen voorzien.433 

Blaauw voelde er weinig voor meer personen uit de illegaliteit in zijn Commissariaat 

op te nemen en was beducht voor druk van de zijde van de Gemeenschap Oud-Illegale 

Werkers Nederland. In de streek bekenden zouden minder neutraal kunnen optreden, de 

oude strijdmakkers zouden dat niet altijd begrijpen en dat kon het vertrouwen in het MG 

niet ten goede komen. Bovendien hadden zij geen ervaring met militair gezag en te weinig 

ervaring als officier om gezag te kunnen afdwingen. Hij sprak er met Kruls over, maar die 

concludeerde dat het niet zo erg was.434 Zag Blaauw geen aanleiding de ondergrondse hoog 

te paard te zetten, hij sprak bij de beoordeling van burgemeesters wel eerst met de 

illegaliteit om zo te verhinderen dat zij moeilijk hanteerbaar werd. De illegaliteit benoorden 

de rivieren was echter over het algemeen gematigder in het optreden dan in het Zuiden.435 

Zonder kritiek op de BS was Blaauw niet. In Harderwijk vorderde de BS midden mei 

1945 nog voertuigen zonder daarvoor de bevoegdheid te bezitten. De BS kreeg opdracht niet 

langer te arresteren of huisarrest op te leggen en hun gevangenen over te dragen. De 

Districtscommandant Harderwijk had een flink bedrag onder zich dat was ingenomen van 

Duitse krijgsgevangenen. Hij mocht er niet langer de kosten van onderduikers mee dekken 

en moest het geld bij het MG inleveren. Blaauw legde beperkingen op aan de rantsoenen 

voor de BS, liet alle leden van de politie terugkeren naar hun oude post en verklaarde de 

door de BS afgegeven passen ongeldig. Ook uit de BS-gelederen kwam de opmerking dat er 

weer een rechtstaat moest worden opgebouwd en het MG had daarmee ervaring opgedaan. 

Gewestelijk Commandant ir. P.C. Kruijff had zich echter het liefst willen losmaken van het 

MG om de zaken zelf ter hand nemen. MG en burgemeesters waren te weinig zichtbaar, al 

vormden zijns inziens de burgemeesters de rotte plek en niet het MG.436 

De verhouding tussen gemeentebesturen en BS zagen ook de Canadese onderdelen 

in veel gevallen niet als ideaal. 21st Army Group bezag met lede ogen hoe First Canadian 

Army zich bemoeide met de reorganisatie van de BS in Groningen en Drenthe. Dat was een 

zaak van prins Bernhard. De Canadese bemoeienis was vooral bedoeld ter herstel van rust 
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en orde.437 Er waren ook problemen rond het dragen van wapens door de BS. De 

Gewestelijke Commandant van de BS in de Betuwe en de Bommelerwaard had bepaald dat 

het verboden was nog wapens te dragen, omdat anders geallieerde commandanten tot 

arrestatie dreigden over te gaan. Blaauw was er onaangenaam door getroffen. Het leidde 

niet alleen tot een ontevreden stemming bij de BS, maar het zou tot een situatie leiden dat 

NSB-ers door ongewapende BS moesten worden bewaakt. Dergelijke problemen deden zich 

ook op andere plaatsen voor. Blaauw wilde dat de Canadezen de order introkken. De SHEAF-

missie bevestigde dat alleen leden van de BS aan wie een Civil Defence-armband was 

verstrekt, nog gerechtigd waren tot het dragen van een wapen. Pas als er moeilijkheden bij 

de handhaving van orde en rust waren, wilde de Staf MG nog stappen zetten, maar die 

waren er in juli 1945 niet meer.438 

5. De voedselvoorziening en vervoersproblemen 

De Canadezen voerden een beleid het MG zoveel mogelijk verantwoordelijk te laten zijn 

voor de voedselvoorziening. De normale gang van zaken was zodra Civil Affairs-

detachementen en MCn in hun standplaats arriveerden, zij als eerste gegevens over de 

voedselpositie verzamelden, zodat bekend was wat nodig was om te voorzien in 

noodgevallen. Alleen op verzoek van een Civil Affairs-detachement kon voedsel en transport 

geregeld worden. De plannen van 21st Army Group waren op een laat moment gekomen en 

hadden toen nog in instructies aan de detachementen moeten worden omgezet. Bij uitgifte 

had First Canadian Army Overijssel en het oostelijk deel van Gelderland al bevrijd en de 

gedachte dat er in het Oosten geen al te grote tekorten aan voedsel waren, leek te worden 

bevestigd. Het land zag er bij de opmars via Ruurlo, Borculo, Neede en Haaksbergen naar 

Enschede welvarend uit. Het land was overal bewerkt en kippen en vee waren overvloedig 

aanwezig. Vluchtelingen werden behoorlijk gevoed, al waren er een honderdtal dwang 

arbeiders in ’s Heerenberg aangetroffen ‘thin and pale as ghosts’. In het getroffen Zutphen 

waren op 11 april 5.000 rantsoenen afgeleverd.439 

Kruls bezocht op 5 april Winterswijk en Enschede. Ook zijn indruk was dat de 

voedseltoestand redelijk was en de gevechten weinig schade hadden toegebracht. Alleen 

aan kolen bestond dringend behoefte.440 Het rantsoen had tot de bevrijding op 1.400 

calorieën gestaan. Tekorten waren er aan vet, suiker, zout en vooral zeep.441 In Hengelo 

echter bleek de situatie aanmerkelijk slechter. Het broodrantsoen was fors verlaagd; er 
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waren geen aardappelen meer en het rantsoen kwam uit op 668 calorieën. Twente had zo’n 

duizend ton aardappelen per week nodig. Volgens geruchten lagen er in Goor 3.000 ton en 

in Almelo 600 ton, maar deze plaatsen waren nog niet bevrijd. Een officier van de Sectie 

Economische Zaken wist te bewerkstelligen dat boeren in Haaksbergen op zaterdag en 

zondag een colonne van dertig vrachtwagens belaadden ten behoeve van de centrale 

keukens in Twente.442 

In Overijssel liep na de bevrijding de voedselverstrekking in omvang terug, maar de 

PMC was op 12 april nog niet in staat aan te geven hoeveel.443 Evenmin waren rapporten van 

de Civil Affairs-detachementen ontvangen. De eerste gegevens waren afkomstig van kapitein 

Eshuis van de Sectie Economische Zaken, die met Major McDowall van de SHEAF-missie 

onderzoek had gedaan naar wat in de eerste in de steden weken nodig was. Majoor De 

Lange, liaisonofficier bij First Canadian Army, maakte de afspraak om met het 

voedseltransport naar de steden te beginnen, maar later had het hoofdkwartier het 

standpunt ingenomen dat alleen op verzoek van de Civil Affairs-detachementen voedsel kon 

worden aangevoerd. De bevolking bleef intussen van hulp verstoken en het probleem 

verergerde door het gebrek aan benzine, waardoor de in de Achterhoek aanwezige 

aardappelen niet konden worden gedistribueerd. De Lange vroeg souschef Posthumus 

Meyjes druk uit te oefenen om tot betere coördinatie te komen.444 

Blaauw meldde Kruls dat de water-, elektriciteits- en voedselvoorziening afhing van 

de aanvoer van diesel en benzine. Vanuit Nijmegen had het MG uit eigen voorraden enige 

diesel aangevoerd, maar benzine was er niet. Besprekingen op leger- en legerkorpsniveau 

hadden geen resultaat. Als er op korte termijn geen brandstof arriveerde, zou de toestand 

onhoudbaar worden, zo waarschuwde Blaauw. Uit het depot in Nijmegen leverde First 

Canadian Army alleen na afroep van de Civil Affairs-detachementen en die wisten van niets, 

of deden niets.445 

Naar aanleiding van de melding van Blaauw droeg First Canadian Army liaisonofficier 

De Lange op om samen met Lieutenant-Colonel L.H. Hegge van 812 Civil Affairs Detachment 

uit te zoeken dat als er in de Achterhoek tekorten waren, waarom de detachementen dat 

niet hadden gerapporteerd. In Aalten bleek 501 Civil Affairs Detachment aanwezig. De 

voedselvoorziening was er met duizend calorieën redelijk, maar er was geen suiker, gist en 

zeep. Graan was er voldoende, maar geen diesel om te kunnen dorsen. Ook in Lochem 

heerste geen noodtoestand. Het grootste tekort was transport en benzine. In Enschede 
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bleek de samenwerking tussen MC Pierson en 219 Civil Affairs Detachment uitstekend en de 

voedselvoorziening bevredigend. Bovendien had de stad via 2nd Army uit Duitsland 600 ton 

voedsel ontvangen.446 In Doetinchem kreeg de bevolking ongeveer 700 calorieën verstrekt. 

Door de schare arbeiders die aan de IJssellinie hadden gewerkt, talloze evacués en 

onderduikers was de voedselvoorraad in ‘deze gezegende landstreek van roggebrood en 

eieren’ uitgeput.447 In Zutphen was evenmin brandstof en aanvragen voor benzine waren 

door First Canadian Army afgewezen; ‘operational needs’ gingen voor. In Deventer waren 

geen grote moeilijkheden, behalve dat er ook hier een gebrek aan kolen was. Uit Assen 

vielen geen belangrijke problemen te melden, de provincie beschikte over een belangrijke 

voorraad aardappelen van 50.000 ton, maar net als elders was de behoefte aan transport 

groot.448 In Enschede waren de rantsoenen laag, maar op platteland kon veel worden 

gekocht tegen niet al te hoge prijzen.449 

Na de betrekkelijke optimistische berichten kwam het deel van de Staf MG dat zich 

bezig hield met de voorbereidingen voor het Westen al tot de overhaaste conclusie dat 

voorraden bestemd voor het Oosten, daar niet nodig waren. De Sectie Economische Zaken 

kreeg het verzoek die voor het Westen te reserveren.450 Al was de situatie beter dan 

verwacht, Sectiehoofd Van Drimmelen meende dat die voorraden niet konden worden 

gemist.451 Precieze gegevens ontbraken nog. Alleen voor Groningen was bekend welk 

rantsoen voor de periode 15 april tot 12 mei beschikbaar was: 1.250 calorieën.452 

De Veluwe was doordat de Duitsers het gebied hermetisch hadden afgesloten veel 

slechter af. Daar stond het rantsoen op 515 calorieën. Aardappels waren er de eerste week 

na de bevrijding al niet meer en aanvoer van de op andere plaatsen overvloedig aanwezige 

aardappelen was nog niet mogelijk. De meelvoorraad zou binnen een week zijn uitgeput. 

Blaauw vroeg met spoed in Apeldoorn en Ede depots met militaire ‘hard rations’ in te 

richten om het karige rantsoen niet verder te laten dalen. Op 22 april was een Civil Affairs 

Depot in Ede operationeel en distribueerden de Canadezen voor een periode van tien dagen 

160.000 rantsoenen per dag voor de 500.000 bewoners.453 

Toch was eind april 1945 de situatie zodanig dat het Noorden en Oosten zichzelf 

redelijk konden bedruipen. In Friesland was vrijwel de gehele vooroorlogse veestapel nog 

aanwezig. Er bestond een aanzienlijk overschot aan boter en kaas. In alle vijf provincies was 

er meer dan voldoende melk en er was behalve in Gelderland voldoende vlees en vet of zelfs 

een overschot. Groningen, Friesland en Drenthe kenden een surplus aan aardappelen, maar 
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alleen Groningen had een overschot aan graan. Dat kon tekorten op andere plaatsen 

opheffen. Ook was er in Groningen een grote hoeveelheid peulvruchten, waaraan andere 

provincies tekort hadden. Wat overal ontbrak was zeep, chocolade en koffie en de Duitsers 

hadden alle suiker weggehaald. Dat moest Civil Affairs aanvoeren. De voedselindustrie was 

nog in tact, maar kampte met een gebrek aan brandstof, waardoor de suikerfabrieken niet 

konden werken. Wel kon 200.000 ton aardappelen tot aardappelmeel en glucose worden 

verwerkt. Daar was turf voor beschikbaar.454 

De calorische waarde van het rantsoen stond eind april op ongeveer 1.500 calorieën 

en liep de distributie beter. Het MG slaagde erin per provincie tot een min of meer gelijk 

rantsoen te komen. Medio mei stond dat gemiddeld op 1.600 calorieën, terwijl de bevolking 

daarnaast ongeveer 200–300 calorieën kreeg uit ‘vrije artikelen’. Door de gedecentraliseerde 

wijze van werken van First Canadian Army via plaatselijke Civil Affairs-detachementen bleek 

het echter onmogelijk het hele gebied uniforme rantsoenen te verstrekken.455 

Het MG worstelde met het probleem van teveel schijven bij de Canadezen waarover 

de behoeften voor de aanvoer van levensmiddelen verliep.456 First Canadian Army reageerde 

slechts op aanvragen van de Civil Affairs-detachementen en die hadden alleen 

bevoegdheden voor het eigen gebied. Niemand bezag de zaken in breder perspectief. In 

Twente arriveerden driemaal zoveel levensmiddelen als gevraagd. Goederen arriveerden in 

de depots in Zutphen en Apeldoorn, maar nauwelijks in Winterswijk, Doetinchem, Ede, 

Harderwijk, Deventer, Zwolle, Meppel, Leeuwarden en Groningen. De voor aardappelen 

opgegeven transportschema’s werden niet uitgevoerd met als gevolg dat de Veluwe tijdelijk 

zonder zat. De vijf noordelijke provincies waren in beginsel ‘self-supporting’ voor vlees, 

boter, kaas en aardappelen en brood, mits er voldoende kolen kwamen, maar van de 

gevraagde 1.200 ton per dag arriveerde slechts 600, waardoor de zuivelverwerking in 

Friesland kon vastlopen.457 Liaisonofficier De Lange verzocht hem een kopie te zenden van 

alle aanvragen voor voedsel, benzine en medicamenten om ervoor te zorgen dat er in 

noodgevallen aanvoer kwam.458 

In het Zuiden verliepen alle contacten via de SHEAF-missie en dat werkte goed, 

terwijl de aan First Canadian Army toegedeelde verantwoordelijkheid bij de aanvoer tot 

problemen leidde. De Canadezen dreigden ook het verschil tussen Military Government als 

in Duitsland en Italië en Civil Affairs in Nederland uit het oog te verliezen. Voor de Civil 

Affairs-staf van 1 Canadian Corps, recentelijk uit Italië gearriveerd, was het de eerste 
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ervaring in bevriend gebied. De Canadezen bemoeiden zich met het industriële apparaat en 

met steun van de SHAEF-missie wees het MG erop dat het stellen van prioriteiten en 

rehabilitatie van de industrie een Nederlandse aangelegenheid was.459 

De sleutel tot oplossing van het aanvoerprobleem lag bij een spoedig herstel van het 

spoorverkeer tussen Nijmegen en het Noorden. Het transportprogramma van 21st Army 

Group voor de eerste helft van mei voorzag in de aanvoer van 17.000 ton voedsel per trein 

via Nijmegen met 1.375 goederenwagons, maar verder moest transport met vrachtwagens 

geschieden.460 Op 23 april 1945 kwam de SHAEF-missie met een rapport om het MG van de 

noodzaak te overtuigen een maximale inspanning te leveren. De Sectie Transport zocht al 

naar mogelijkheden om boven de rivieren meer vrachtwagens in te zetten. Elke vrachtwagen 

die het MG in het Zuiden aan transportondernemers had verhuurd, werd gemobiliseerd.461 

In Overijssel had het MG dadelijk over 160 vrachtauto’s kunnen beschikken. In 

Drenthe verwachtte het met inbegrip van Duitse krijgsbuit honderd vrachtauto’s rijklaar te 

hebben, eenzelfde getal in Friesland en in Groningen naar schatting 100–150. De Canadezen 

namen echter herhaaldelijk voor civiel verkeer bestemde vrachtauto’s in beslag. Zij stelden 

zich op het standpunt dat alles dat voor de Duitsers had gereden, al was het voor korte duur, 

krijgsbuit was waarover zij konden beschikken. Evenals in het Zuiden ontstond wrijving 

tussen de MCn en de vervoersinstanties. Enerzijds trachtten de MCn teveel ‘koninkje’ te 

spelen over het aanwezige transportmateriaal met voorbijgaan aan de civiele instanties, 

terwijl anderzijds bij de civiele autoriteiten wantrouwen bestond over de onpartijdigheid van 

de MC.462 De voedsel- en kolenvoorziening genoten absolute prioriteit en voor de reparatie 

van huizen in Enschede konden voorlopig geen trucks worden afgestaan.463 

Overal bestond dringend behoefte aan accu’s en banden.464 Wat er in de Noordelijke 

provincies reed verkeerde in ‘erbarmelijke staat’. Door de lange bevoorradingslijnen bleef de 

roep om meer vrachtwagens aanhouden. Kruls wees voor een periode van veertien dagen 

tachtig voertuigen toe die voor het Westen waren bestemd. De SHAEF-missie onderschreef 

de behoefte aan meer en drong er voortdurend bij SHAEF en de Canadese eenheden op aan 

voertuigen te leveren, zolang het herstel van de spoorverbindingen moeizaam verliep. De 

militairen droegen bij aan het herstel van spoorbruggen, het weer bevaarbaar maken van de 

IJssel, reparatie van de sluizen in het Twentekanaal en het herstel van de vele in Overijssel 

vernielde telefooncentrales.465 
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Ook de BS was op vervoersgebied een speler van formaat. Zonder overleg met de 

MCn vorderde de BS alle voertuigen waar zij beslag op kon leggen en begon zelfs een 

bevrachtingdienst, met als gevolg versnippering van de vervoerscapaciteit. Op de Veluwe 

deed de BS de uitspraak dat zij alles zouden vorderen wat zij konden en dan moesten de MC 

en Rijksverkeersinspectie maar trachten dat weer uit hun handen te krijgen.466 Blaauw 

hoopte dat in goede banen te leiden en belegde op 1 mei een bespreking met majoor A. 

Kroon, de MC Harderwijk, majoor H.W.L. Frowein van de Staf BS, Gewestelijk commandant 

Kruijff en zijn districtscommandanten. De BS klaagde daar dat zij weinig benzine kregen. 

Blaauw had daar een eenvoudige verklaring voor: wantrouwen. Er reden teveel door de BS 

gevorderde auto’s die niet direct voor het eigenlijke werk noodzakelijk waren en de 

economie stond primair.467 

De organisatorische problemen rond de voedselvoorziening in het Oosten hielden 

nog lang aan en kregen een extra dimensie toen de Canadezen begonnen met de 

terugtrekking van Civil Affairs-detachementen.468 First Canadian Army maakte toen 805 (P) 

Detachment in Zwolle ‘coordinating authority’ voor de noordelijke en oostelijke provincies 

‘to ensure maximum production and processing capacity of foodstuffs; collection of 

surpluses and their movement as necessary within Army Area’. Dat hield in dat alle 

aanvragen via 805 (P) Detachment naar First Canadian Army gingen, nadat het detachement 

deze had gescreend en er prioriteit aan had toegekend. Tevens moest het zeker stellen dat 

alles wat boven de eigen behoefte lokaal werd geproduceerd voor het Westen beschikbaar 

kwam en de productie van voedselindustrie werd verhoogd. Geen enkele industrie mocht als 

essentieel worden aangemerkt, tenzij het voedsel verwerkte. Deze instructie maakte het MG 

verantwoordelijk aan 805 (P) Civil Affairs Detachment, want dat moest ervoor zorgen dat het 

MG ‘best possible use’ van alle civiel transport maakte, terwijl de Canadezen het militaire 

transport coördineerden. Herstel van het spoorverkeer stond eveneens onder Canadese 

controle, maar het MG was verantwoordelijk voor reparaties aan het spoor en moest zorgen 

voor herstel van het kanalensysteem.469 

De Staf MG maakte de zaak bij de SHAEF-missie aanhangig. Hoe konden de 

Canadezen het MG verantwoordelijk maken aan een provinciaal Civil Affairs-detachment?470 

Zwolle was daarmee het centrum geworden waar alle vraagstukken van de noordoostelijke 

provincies samenkwamen. Bovendien impliceerde de instructie dat er een grens liep tussen 

het Zuiden en het Noorden. Dat Colonel Brown als Commanding Officer 805 (P) Civil Affairs 
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Detachment was opgedragen de verzorging van dit gebied op zich te nemen, kreeg ook van 

de PMC Overijssel weinig bijval. Verhoeff had er bij herhaling op gewezen dat de organisatie 

rammelde. Alles dat buiten de provincie speelde, was dit detachement onbekend. Getracht 

was door regelmatige besprekingen tot oplossingen te komen, maar teveel instanties 

hadden een ‘finger in the pie’. Volgens Verhoeff was scherp gevoeld dat het detachement 

zijn taak zonder samenwerking met het MG niet kon volbrengen. Het was Brown geweest 

die First Canadian Army had gevraagd met het MG tot een taakverdeling te komen. Het 

resultaat was geweest dat Brown de coördinatie kreeg opgedragen.471 

Eind mei 1945 liep de aanvoer nog steeds niet op rolletjes. De SHAEF-missie besprak 

de kwestie met 21st Army Group, maar de visie daar was dat Nederland inmiddels over een 

behoorlijke hoeveelheid transport beschikte en dit niet naar behoren gebruikte. Het MG 

meende dat de provinciale detachementen weinig van de zaken snapten. Zij konden nooit 

een behoorlijk overzicht krijgen en hadden geen ervaring met bevoorrading. Zonder 

medeweten van het MG richtten zij depots in, maar het MG wist niet wat daar werd 

afgeleverd, met als gevolg dat ‘onze distributie’ grondig in de war liep. De beste oplossing 

was dat First Canadian Army afzag van haar verantwoordelijkheid en de SHAEF-missie de 

taken overnam, zoals in het Zuiden was gebeurd. De Canadezen lieten steken vallen. Er was 

om dieselolie gevraagd voor het zo nodige transport van aardappelen, maar dat was na een 

maand nog niet gearriveerd. Intussen werd 14.000 ton per dag over water verscheept, waar 

805 (P) Civil Affairs Detachment ‘gelukkig’ niets van wist. Een ander voorbeeld was dat in 

Nijmegen al een maand 7.000 ton voedsel lag. First Canadian Army was herhaaldelijk 

gevraagd dat naar het Noorden over te brengen. Met het beschikbare civiele transport werd 

ondertussen gedaan wat kon. De Canadezen waren niet op de hoogte van het in Nederland 

gehanteerde systeem van distributie, zonder klantenbinding aan een bepaalde winkel om 

een leverancier geen zicht te laten krijgen op het aantal personen of onderduikers dat in een 

gezin aanwezig was.472 

Kruls verklaarde zich bereid met de Canadezen op te nemen First Canadian Army niet 

langer verantwoordelijk te laten zijn voor de aanvoer en tot een aan het Zuiden identieke 

organisatie te komen. Ook Major-General Clark, Hoofd van de SHAEF-missie, wilde dit en liet 

21st Army Group op 1 juni 1945 weten: ‘contrary to expectations and many requests to the 

contrary, 1 Canadian Army has retained control to this date and, although they have worked 

hard to get satisfactory results, yet I can only say that the outcome has caused considerable 
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irritation and numerous complaints from the Dutch.’ Als oorzaak zag Clark de pogingen om 

‘centralised control’ uit te oefenen, maar daar was dagelijks contact met de civiele 

autoriteiten voor nodig, met als gevolg dat het ‘out of touch and out of sympathy with 

civilian needs’ was. Transport moest via de Civil Affairs-detachementen worden 

aangevraagd, maar de lokale civiele autoriteiten wisten niet wat de legerkorpsen toewezen. 

De verbindingen waren slecht en het kostte tijd om arbeidskrachten te mobiliseren. Er 

waren geen voorraden opgebouwd en dat had veelvuldige paniek tot resultaat. Clark wilde 

met spoed een andere organisatie. De enige die het vervoer weer snel op poten kon krijgen 

was de SHAEF-missie, die bovendien in nauw contact met het MG en de civiele autoriteiten 

stond.473 

Dat moment brak eind juni 1945 aan toen 805 (P) Detachment de bemoeienis met 

Civil Affairs in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland beëindigde om zich in 

Duitsland met Displaced Persons bezig te gaan houden.474 

6. De terugkeer naar de normaliteit en arbeidsproblemen 

Met de gevechten in het Oosten voorbij, verlegde de aandacht zich naar het naar huis 

krijgen van burgers. Ontelbare groepen en groepjes bewogen zich te voet langs de wegen, 

Nederlanders, vreemdelingen, evacués, opgedoken onderduikers en ‘gestrande 

hongertrekkers’. Velen probeerden familieleden te bezoeken en vaak betrof het door de 

Duitsers geëvacueerde personen die trachtten hun woonplaats weer te bereiken.475 In 

Overijssel verzorgde het BAB 70.000 evacués waar een regeling voor moest worden 

getroffen. De Canadezen hielpen mee door passen te verstrekken om de mensen huiswaarts 

te laten gaan waar dat mogelijk was.476 

Ondanks de afkondiging van een verplaatsingsverbod probeerden velen terug te 

keren naar geëvacueerde gebieden als de Veluwezoom en de Betuwe. Zolang dat gesloten 

gebied was, liepen zij aan de rand daarvan vast met als gevolg dat de randgemeenten 

overbelast raakten. Het BAB ging deze ‘wandelende geëvacueerden’ opvangen, 

georganiseerd terug te laten keren of in te kwartieren. Direct oplosbaar was het probleem 

niet. Van aanplakking van Verordeningen van het MG viel weinig resultaat te verwachten.477 

Tegelijk had het weinig zin maatregelen in gang te zetten om mensen terug te sturen naar 

verwoeste huizen, zonder water en licht en brandstof om op te koken als Arnhem dat een 

spookstad was geworden. Langs de spoorlijn en de Rijn creëerden de Canadezen daarom een 
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barrière om terugkeer te verhinderen.478 Pas in juni 1945 kwam de terugkeer naar Arnhem 

op gang, te snel naar de smaak van de gezondheidsautoriteiten, omdat geen goed medisch 

onderzoek mogelijk was en tyfus uit Ede en Veenendaal kon worden meegebracht.479 

Niet alleen evacués wilden een dak boven hun hoofd. Dat gold ook de troepen in 

afwachting van vertrek. In Renkum waren 7.000 Canadezen gelegerd, wat enorme vertraging 

bij de terugkeer van evacués opleverde. De geallieerden wilden voor twee maanden 20.000 

man in Apeldoorn inkwartieren. Ook daar bevonden zich vele evacués en het noodzakelijke 

meubilair zou moeten worden betrokken van huizen van Duitsers en NSB-ers. Gelet op het 

verlies aan meubels door plundering was PMC Blaauw niet van plan toestemming te geven 

meubels te gebruiken voor de inrichting van de benodigde 25 messes. Die zouden 

ongetwijfeld worden verkocht of vernield en de ervaring had geleerd dat registratie geen 

garantie bood. De eerste weken na de bevrijding was de bevolking dankbaar voor de 

voedselhulp, maar dat effect begon te verminderen. Er kwam weerstand en niet zelden werd 

een vergelijking met de Duitse bezetting getrokken en die viel vaak ten nadele van de 

geallieerden uit. Souschef De van der Schueren was het met Blaauw eens dat meubels voor 

Nederlanders gereserveerd dienden te blijven en bracht de SHAEF-missie van dat standpunt 

op de hoogte.480 

Op het gebied van de zuivering lag er voor het MG nog geruime tijd een stimulerende 

een controlerende taak. Het publiek moest duidelijk worden gemaakt kennis van feiten niet 

alleen tegen bekenden te luchten, maar onder de aandacht van zuiveringscommissies te 

brengen.481 Bemoeienis van het MG met het civiele bestuur bleef niet zonder strubbelingen. 

De Commissaris der Koningin in Drenthe, mr. R.H. baron de Vos van Steenwijk, beklaagde 

zich erover dat het MG hem en burgemeesters onvoldoende ruimte liet initiatieven te 

ontplooien en een eigen beleid te voeren. Hij voelde zich gesteund door minister van 

Binnenlandse Zaken Beel. Het MG zou onvoldoende luisteren, waardoor de civiele 

bestuurders niet steeds gelegenheid kregen hun visie naar voren te brengen. Hoofd Sectie 

Binnenlandse Zaken, Linthorst Homan, liet de PMC Drenthe, Stok, weten dat het MG zich 

zoveel mogelijk moest onthouden van inmenging en de taken diende te beperken tot de 

zuivering. Het moest ervoor waken dat burgerautoriteiten teveel op het MG steunden. Zij 

moesten zo snel mogelijk weer leren op eigen benen te staan om daar bij het einde van de 

Bijzondere Staat van Beleg op voorbereid te zijn. Constateerde het MG echter onvoldoende 

voortvarendheid dan moest daarop gewezen.482 
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Alle aangelegenheden van binnenlands bestuur, met uitzondering van de 

Perszuivering moesten zoveel mogelijk aan de civiele autoriteiten worden overgelaten. De 

beoordeling van burgemeesters behoorde nog door de MC te geschieden. De 

Commissarissen der Koningin wensten - behalve in Groningen – met de tweede fase van de 

zuivering te beginnen. Enkele Commissarissen klaagden ook over onvoldoend overleg bij de 

zuivering en bij het terugsturen van evacués. Er waren echter weinig concrete voorbeelden; 

het leek eerder een gevoel van onbehagen.483 

De rantsoenen waren na mei 1945 nog niet helemaal op peil, maar tot de volgende 

oogst werden geen grote tekorten verwacht, als de aanvoer van Civil Affairs-goederen bleef 

zoals die was, al waren er tekorten aan zeep en chocolade, suiker, zout en koffie. 

Maalderijen konden weer op volle kracht werken door verbetering van de 

elektriciteitsvoorziening, maar melkfabrieken hadden nog capaciteitsproblemen door het 

gebrek aan kolen. Het weer op gang komen van de industrie bleef uit zolang de 

voedselverwerkende industrie voorrang kreeg. Op economisch gebied was de toestand 

echter niet zodanig dat op bijzondere maatregelen moest worden aangedrongen. De meeste 

smederijen werkten weer, wat van belang was voor reparatie van landbouwmachines. De 

aanvoer van grondstoffen werd urgenter. 

Kruls wees de SHAEF-missie erop dat meer transport nodig was voor het vervoer van 

de oogst. Hij vroeg de inzet van een zevental transportcompagnieën van het Canadian Royal 

Army Supply Corps.484 Tot mei 1945 waren 700 Britse vrachtauto’s in het civiele verkeer 

gebracht, niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat. Gebieden als Arnhem, de 

Achterhoek en Noord-Limburg zaten nog vrijwel zonder vervoer. In 1939 had Nederland over 

55.000 vrachtauto’s beschikt, na het vertrek van de Duitsers resteerden daar 18.000 van en 

de vraag was of zij wel rijklaar waren; bovendien waren personenwagens met aanhanger 

meegeteld.485 

Belangrijke vaarwegen waren nog niet alle geopend. In Drenthe belemmerden 

militaire bruggen de verbindingen. Het herstel van het Twentekanaal bleek moeilijker dan 

gedacht. De noordelijke havens waren niet ernstig beschadigd en dat leidde tot het verzoek 

aan de scheepvaartautoriteiten in Londen om ladingen voor het Noorden naar Harlingen te 

verschepen, maar dat bleef door het mijnengevaar voorlopig uit.486 De IJssel was nog niet 

bevaarbaar en 935 Port Construction Company ging aan het werk om de gesprongen 

verkeersbrug bij Zwolle te verwijderen en de rivier weer voor grotere schepen bevaarbaar te 
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maken. Ook dijken en gemalen vroegen op veel plaatsen om herstel. De meeste inundaties 

waren door natuurlijke afwatering weer ongedaan gemaakt, met uitzondering van de 

diepste gedeelten en het gebied rond Delfzijl. Wat grote inspanning kostte, was om weer tot 

goed werkende telefoonverbindingen te komen.487 De telefoonkabels tussen Nijmegen-

Arnhem-Deventer-Zwolle-Hengelo hadden de Duitsers vernield waar zij waterwegen 

kruisten. Alleen in Groningen en Friesland was weinig schade. Het postverkeer begon weer 

tekenen van normaliteit te vertonen, maar de censuur bleef.488 

Arbeidsproblemen waren evenmin uit de wereld. Een probleem was landarbeiders 

weer aan het werk te krijgen. Aanmelding als Oorlogsvrijwilliger voor dienst in Nederlands-

Indië bood romantiek en hoge lonen. De MCn zouden arbeidskrachten moeten vorderen en 

de BS moest de mensen niet langer vasthouden.489 PMC Friesland, Aninga, deed een beroep 

op Kruls om alle krachten van de BS die niet echt nodig waren, terug zenden.490 Dat er teveel 

BS was bleek uit de vele controleposten. Er waren gemeenten waar 120 man BS politiedienst 

verrichtten, waar normaal twee man politie aanwezig was. Er was blijkbaar een groot 

verlangen om uit de sleur van de bezettingsjaren te geraken en naar opwindender werk om 

te zien. Burgemeesters stuitten echter op de moeilijkheid om bij de BS lijsten van daar 

werkzame landarbeiders los te krijgen. Het kon ook anders. De burgemeester van Zuidhorn 

had de politie opdracht gegeven lanterfanters op te pakken en aan te zeggen bij bepaalde 

bedrijven aan het werk te gaan, anders werden ze ‘eingespert’. Het bleek te werken, maar 

het was een methode die alleen toepasbaar was als de burgemeester over overwicht 

beschikte, vertrouwen genoot en durfde door te pakken. Er kwam een nieuwe 

Arbeidsverordening waarbij de landarbeider die op 15 juni 1945 niet aan het werk was de 

kans liep in de winter van steunmaatregelen te worden uitgesloten.491 

Arbeidsproblemen bemoeilijkten ook de brandstofvoorziening. Die draaide in 

Groningen grotendeels om turf en moest voor 21 juni zijn gestoken, anders kon het niet 

meer drogen. Daarvoor moest een beroep worden gedaan op tewerkstelling van NSB-ers en 

krijgsgevangenen. Arbeidsschuwheid was mede het gevolg van het feit dat velen over 

voldoende geld beschikten, waar toch praktisch niets mee kon worden gekocht en langs de 

grens hielden smokkelaars zich liever bezig met handel met Canadese militairen.492 In 

Coevorden nam dat ernstige proporties aan. Voor het laden van aardappelen waren geen 

mensen te vinden. Het was mede een gevolg van het ontbreken van een behoorlijke 

loonregeling, terwijl het loonniveau in Drenthe al laag was. Getracht werd voor de 



442 

 

verschillen in uurlonen in het landbouwbedrijf en andere sectoren een regeling te treffen, 

maar PMC Stok wilde geen incidentele loonsverhogingen, al heerste hier en daar een 

stakingsstemming.493 

Op het platteland dreigde echter een loonexplosie doordat werkgevers tegen elkaar 

opboden. Ook deed het verschijnsel zich voor dat groepen van 10–25 landarbeiders 

bedrijven afgingen en oogstwerkzaamheden aannamen. Was het een koppelbaas die dat 

organiseerde dan kon worden opgetreden, was dat niet het geval dan kon er weinig tegen 

worden gedaan. Een stap voorwaarts betekende een loon- en tariefregeling voor de 

landbouw, maar die was berekend op een normale oogst, terwijl die van 1945 lager lag.494 

PMC Groningen, Holtkamp, kwam met de Dienst voor de Uitvoering van Werken (DUW) 

overeen de nieuwe loonregeling voorlopig op te schorten. De lonen van geschoolde 

landarbeiders kwamen anders onder het niveau te liggen voor ongeschoolde arbeiders van 

DUW.495 Een ongewenste situatie ontstond ook toen turfgraverijen te hoge tarieven 

betaalden. Ingrijpen van Holtkamp leidde tot de drastische maatregel de turfgraverij stop te 

zetten, behalve op plaatsen waar de landbouw geen concurrentie werd aangedaan. 

Bij besprekingen was de inzet van Duitse krijgsgevangenen aan de orde geweest en 

de SHAEF-missie wilde weten welke voortgang was gemaakt om het tekort aan mankracht in 

de landbouw te verlichten.496 De Sectie Economische Zaken vroeg om de inzet van 37.500 

krijgsgevangenen voor Groningen en Drenthe, maar had geen rekening gehouden met de 

beschikbaarheid van NSB-ers en steuntrekkers. Alleen al in Drenthe waren tussen de 20 en 

30.000 NSB-ers gedetineerd en uit dat contingent kon tevens aan de vraag worden voldaan 

om 2.000 man in de Noordoostpolder aan het werk te zetten.497 

In augustus 1945 waren de grootste moeilijkheden overwonnen. Voor de oogst werd 

nu gebruik van NSB-ers gemaakt die met Canadese vrachtwagens werden vervoerd en ook 

de Canadezen hielpen. Er waren bevredigende loonregelingen getroffen en de verschillen 

tussen de categorieën waren verkleind. Conflicten met de communistisch georiënteerde 

Eenheidsvakbeweging, die in Oost-Groningen enige aanhang had, konden daarmee worden 

voorkomen.498 Ook in Twente bestonden spanningen, nog versterkt doordat laagbetaalde 

arbeiders de levensmiddelen die op de bon waren niet konden betalen. PMC Verhoeff wilde 

hetzij een verlaging van de prijzen of een tijdelijke toeslag op het loon om lonen en prijzen 

weer met elkaar in overeenstemming te brengen. Het was een probleem dat in het Zuiden al 

de aandacht had gehad. Een comité met vertegenwoordigers van ministeries en het MG 
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kwam tot de conclusie dat dit probleem het beste kon worden opgelost door een 

loonsverhoging van 15–20% boven het peil van oktober 1944 en een verlaging van de prijzen 

voor voedingsmiddelen. De door de legers aangevoerde voeding en door de regering 

aangekochte goederen werden verkocht tegen in Nederland geldende prijzen. De verschillen 

kwamen ten laste van het prijsegalisatiefonds.499 

De PMC Friesland, Aninga, wees erop dat de bevolking in Friesland iets terug 

verwachtte voor de inspanningen voor het Westen. Schippers waren na de bevrijding op 

goed geluk met boter en kaas naar het Westen gevaren en hadden in de maand daarna 

61.000 ton aardappelen aangevoerd, zodat die niet langer op de bon waren. Tienduizend 

kinderen kwamen in Friesland weer op krachten en aan Limburg was vee geleverd. Aninga 

hoopte op de verstrekking van rookartikelen, koffie en chocolade, gas en brandstof.500 De 

Sectie Economische Zaken beoordeelde de situatie in Friesland als gunstig, maar beaamde 

de behoefte aan iets extra’s. De Sectie bevestigde dat de bevolking de indruk had dat zij 

werd achtergesteld, omdat het er rustig was en hard werd gewerkt. Duizend fietsen zenden, 

eerder dan naar andere provincies kon stimulerend werken.501 Frieslands behoeften aan 

schoenen, fietsen en textiel waren aan de regering doorgegeven, maar deze artikelen 

moesten van overzee komen. Er dreigde een staking in de Friese zuivelindustrie. 

Melkvaarders eisten kleding en veenarbeiders turf als huisbrand. Door de slechte 

verbindingen viel binnen de gestelde termijn niets te doen aan de grieven en het 

regeringsstandpunt was niet te onderhandelen als een staking was begonnen.502 

7. De naweeën van de oorlog: Schiermonnikoog en de Groninger Koeienaffaire 

Op 19 mei 1945 wees PMC Holtkamp Kruls erop dat op Schiermonnikoog nog altijd 600 

Duitse militairen aanwezig waren, terwijl ook SD-ers en SS-ers, afkomstig uit het beruchte 

Groningense Scholtenshuis, waar het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst in Noord-

Nederland was gevestigd, daar naartoe waren gevlucht. Het ging om 119 Duitse en 

Nederlandse SS-ers en SD-ers. De aan de Politieke Opsporingsdienst voor Groningen 

verbonden Kloppenburg was in zijn eentje naar het eiland gegaan voor onderzoek. De Duitse 

marinecommandant had hen in de veraf gelegen Eendenkooi ondergebracht en maakte zich 

ongerust over deze mensen. Hij had ze niet in zijn macht en wist niet welke houding zijn 

manschappen bij een conflict zouden aannemen. De bevolking voelde zich onveilig. Het was 

gewenst de bezetting van het eiland te beëindigen en bovenal de SD-ers en SS-ers weg te 
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halen en ervoor te waken ze niet als krijgsgevangene aan te merken. Colonel Gaskell, 

commandant 828 (P) Civil Affairs Detachment bracht op verzoek van Holtkamp de zaak bij 

diens collega in Friesland ter sprake, maar zonder resultaat. Holtkamp reisde toen naar 

Leeuwarden om Aninga op de hoogte te stellen, want het eiland behoorde tot zijn provincie. 

De zaak wekte beroering bij de bevolking van Zoutkamp en Oostmahorn, die voor een 

landing van de Duitsers vreesde, en er waren geen geallieerde troepen aanwezig.503 

Het duurde tot 10 juni 1945 voordat de Canadezen hun medewerking toezegden. 

Field Security uit Den Helder ging de SD-ers van het eiland halen. Toen dat bekend werd 

spoedde Kloppenburg zich naar Den Helder en hij voer, in Canadees uniform gestoken, met 

drie Canadezen naar Schiermonnikoog. Hij deed het voorkomen dat zij als krijgsgevangene 

naar Duitsland zouden worden afgevoerd. Van enig wantrouwen van de zijde van de Duitsers 

was geen sprake, alleen enkele Nederlanders leken het niet te vertrouwen.504 

Enkele dagen later reisde Kloppenburg weer naar het eiland, nu als tolk van een Field 

Security Section en vier man Military Police. Ze deden zich voor als Movement Control-

personeel voor de evacuatie van de Duitse militairen en gaven daar orders voor. De 

maskerade werd geloofd en er arriveerde een schip om de Duitsers naar het vasteland te 

brengen. Dat bood de Military Police de gelegenheid de SD-ers onder dek op te sluiten. Op 

een afgesloten deel van het haventerrein, omringd door honderd politiemensen werden zij 

op voertuigen gezet en overgebracht naar de gevangenis in Groningen. Vrijwel de gehele SD 

van de drie de noordelijke provincies zat daarmee vast.505 

Holtkamp vroeg Kruls te verhinderen dat de SD-ers naar Duitsland zouden worden 

overgebracht. Het ging om oorlogsmisdadigers die vele moorden op hun geweten hadden en 

dat behoorde de Nederlandse politie te onderzoeken. De vrees bestond dat als zij zich 

eenmaal buiten Nederland bevonden onderzoek onmogelijk werd. Vele anderen, waaronder 

de Groningse fanatieke NSB-hoofdcommissaris van Politie Ph. Blank, waren al door de 

Canadezen op transport gezet zonder te zijn verhoord en hun verblijfplaats was onbekend. 

Souschef Snijders schaarde zich achter deze wens en vroeg de SHEAF-missie om 

medewerking; de bevolking uitte gevoelens van onrust over de wijze waarop de geallieerden 

met deze personen omgingen. De SD-ers beschikten over informatie over Nederlandse 

onderdanen die waren berecht of weggevoerd en waarvan het lot onbekend was.506 Uit hun 

verhoren kwam het bestaan van massagraven in de bij Groningen gelegen Appelbergen en 

Vosbergen naar boven.507 
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Het terugkrijgen van Nederlands vee uit Duitsland was een algemeen punt van zorg. 

Vee vertegenwoordigde in schaarse tijden een grote economische waarde. De geallieerden 

waren huiverig toestemming te verlenen gestolen waar uit Duitsland terug te halen en 

waren slechts af en toe bereid dat voor vee toe te staan. De medewerking van de legers 

varieerde; soms beslisten zij zelf, of werd instemming van SHAEF gevraagd, meestal met 

negatief resultaat. Vaak ook gingen boeren clandestien de grens over om vee terug te halen 

en dat trok de aandacht. 

Op vele plaatsen beroerde het terughalen van vee de gemoederen. In februari 1945 

had de PMC Limburg, Schurmann, al gevraagd uit Noord- en Midden Limburg vroeg geroofd 

vee terug te krijgen. 60% van het vee was daar verdwenen. Hij had zich daarover met het 

Civil Affairs-detachement in Maastricht in verbinding gesteld, echter zonder resultaat.508 Het 

MG ving bij 2 Canadian Corps bot om over de grens bij Nijmegen op zoek te gaan naar 

Nederlands vee.509 Eind maart 1945 kwam met 2nd Army voor Limburg een regeling tot 

stand. Civil Affairs-offcieren, vergezeld door Nederlandse deskundigen, gingen op Duits 

gebied koeien met Nederlandse merktekens opsporen en terugvoeren.510 

Bij herhaling ontstonden ook na de oorlog bij Roermond en Venlo moeilijkheden als 

boeren hun vee wilden terughalen. Major Gorman commandant 218 Civil Affairs 

Detachment had met de chef van de Veterinaire Dienst van het MG, eerste luitenant S.W.J. 

van Dieten, een inspectietocht gemaakt waarbij was gebleken dat veel Nederlands vee 

verder naar het Oosten was afgevoerd of geslacht, maar in de grensstreek bevond zich al 

met al nog een aanzienlijk aantal koeien. Veel Duitse burgemeesters bleken te kunnen 

opgeven welk Nederlands vee waar aanwezig was. Er lag echter een order van SHAEF het 

terughalen van vee niet toe te staan.511 

Een niet-geautoriseerde actie om Groningse koeien uit Duitsland terug te halen gaf 

dan ook problemen. Op 9 juni 1945 berichtte Kruls de minister van Oorlog over een klacht 

van Major-General Clark over illegale grensoverschrijding.512 Het verhaal kende al een hele 

voorgeschiedenis. Door de strikte grenscontrole ontstonden irritaties tussen officieren van 

de Grensbewaking en de MC Winschoten, majoor Boogerd. Het was hem een doorn in het 

oog dat zich rond het Duitse Oldenburg duizenden koeien bevonden, merendeels van 

Nederlands eigenaren (voor een onbekend deel hadden de Duitsers betaald). Duitse boeren 

die hun melk aan Nederlandse fabrieken leverden, weigerde Boogerd te betalen. Het leverde 
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hem lokaal, maar ook bij zijn militaire meerderen, een roemrucht imago op, nog versterkt 

door andere acties. 

Naar eigen zeggen kreeg Boogerd van Canadese officieren medewerking om de 

koeien in Duitsland te verzorgen. Zijn ideeën gingen echter verder. Op 11 mei 1945 had hij 

een organisatie klaar staan om koeien terug te halen. Hij had er de goedkeuring van de 

Commissaris der Koningin E.H. Ebels voor gekregen (tot wie hij niet in enige hiërarchische 

verhouding stond). Boogerd had Grensvakcommandant majoor Van den Broecke weten te 

bewegen die dag niet te laten patrouilleren. Een luitenant, commandant Grenswacht te 

Nieuwe Schans, wilde die opdracht zwart op wit. ‘Ik heb me pas verloofd en wil mijn eigen 

glazen niet ingooien’. Hij kreeg een schriftelijke order van Boogerd, ook al overschreed hij 

daarmee zijn bevoegdheden.513 Goede verhoudingen met de Canadezen en Field Security die 

toezicht op het grensverkeer hielden, leken echter de voorkeur te hebben boven een 

duistere deal met landgenoten. Deze luitenant deelde Field Security mee dat Boogerd het 

plan had om 6.000 koeien terug te halen en had gevraagd om 150 veedrijvers zonder 

formaliteiten de grens te laten passeren. Nadat de luitenant had geweigerd mee te werken, 

had Boogerd gedreigd de veedrijvers te bewapenen en in uniform te steken om zo de grens 

over te kunnen. De luitenant gaf zijn personeel opdracht zonodig te schieten, maar er 

gebeurde die nacht niets. 

De volgende dag kreeg de luitenant bezoek van een officier van het MG te 

Winschoten, die dreigde als hij niet meewerkte, hij ter verantwoording zou worden 

geroepen. Hij bleef weigeren. Een sergeant van de Grenswacht kreeg daarna bezoek van 

Boogerd met het verzoek om passage van vee in Bellingwolde, maar majoor Van den 

Broecke weigerde ditmaal mee te werken en rapporteerde de zaak aan zijn commandant. Op 

14 mei zag Field Security bij Bellingwolde toch vee de grens passeren, merkte nog meer 

kudden op en gaf opdracht de koeien terug te drijven. De veedrijvers verklaarden op 

aanwijzing van Boogerd te handelen, die komende uit Duitsland door Field Security werd 

onderschept en voor verhoor opgebracht. Hij bevestigde de opdracht te hebben gegeven. 

De commandant Grensbewaking, kolonel Van Everdingen, schreef Kruls dat het 

optreden van Boogerd van een bedenkelijk gehalte was. Hij had eerst getracht een 

compagniescommandant voor zijn plan te strikken en daarna zonder succes een lagere 

commandant.514 Boogerds directe meerdere Holtkamp hield echter bij Kruls een pleidooi ten 

gunste van hem. Het aanzien van het MG in Winschoten, in het bijzonder bij de 
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communisten, was door zijn actie enorm gestegen en hij drong erop aan van maatregelen af 

te zien.515 Kruls onderzocht het incident en stelde vast dat de bevolking verontwaardigd was 

en de stemming een gevaar voor rust en orde inhield. Het betrof Nederlandse koeien, 

niemand zorgde ervoor en de kans bestond dat zij verder Duitsland in zouden worden 

gedreven. Kruls liet Brigadier Cazenove weten dat de actie van Boogerd ‘defendable, even if 

not quite formally legal’ was. Verzachtende omstandigheden waren op hun plaats, de actie 

was ‘in the interest of his country’. Kruls had disciplinaire maatregelen ad genomen Ook 

voegde hij er een krachtig protest aan toe, want door ‘red tape’ en legalistische formaliteiten 

konden gestolen koeien niet worden teruggehaald. Hij vroeg hulp dit probleem op te lossen, 

want het bracht de rust en orde in gevaar; een argument dat Kruls graag gebruikte.516 Kruls 

sprak later van een ‘M.G.-stunt’ die nogal wat nasleep had, omdat hij Boogerd, die er de 

bijnaam ‘veedief’ aan overhield, dekte.517 

In de ministerraad wees Kruls erop dat de geallieerden zich bleven verzetten tegen 

terughalen van eigendommen uit Duitsland en als voorbeeld haalde hij het Groninger 

‘koeienschandaal’ aan. Minister van Buitenlandse Zaken Van Kleffens wilde een overzicht, 

zodat hij zich bij Britten en Amerikanen kon beklagen.518 21st Army Group bevestigde echter 

nog eens dat het niet was toegestaan koeien terug te halen. In afwachting van beleid uit 

Washington was de Duitse autoriteiten opgedragen boek te houden van Nederlands vee en 

dat mocht niet worden verplaatst of geslacht zonder toestemming van 21st Army Group.519 

De ontstemming bij boeren in de grensgebieden bleef, ook omdat in de verboden zone langs 

de grens oogsten niet was toegestaan.520 

Boogerd bouwde bij Kruls nog meer krediet op nadat hij op Duits grondgebied de 

collaborateur mr. A.J. Zondervan, commandant van de Weerafdelingen (WA) van de NSB en 

later van de Landwacht, had laten arresteren en over de grens brengen. Ditmaal was het wel 

gelukt de Grenswacht van de orders te laten afwijken en op 16 juni 1945 Zondervan te 

arresteren, die vermomd als Obergefreiter Albert Lütter via een krijgsgevangenkamp bij 

Beerta naar Duitsland was overgebracht. Een Nederlandse SS-er verraadde hem. De 

plaatselijke commandant Stoottroepen trok toen in opdracht van Boogerd met enkele 

manschappen de grens over, nu met instemming van de Canadese Town Major van 

Winschoten, ontmaskerde hem en rekenende hem in. Field Security hield het gezelschap bij 

terugkeer aan de grens aan, maar na veel heen en weer gepraat wist men de Canadezen te 

overreden Zondervan mee de grens over te nemen. Kruls liet Zondervan naar de 
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strafgevangenis van Scheveningen overbrengen. (Hij werd tot twintig jaar veroordeeld.) 

Vervolgens kwam Boogerd meer WA- en Landwacht-kopstukken op het spoor en konden 

alsnog negen beruchte Landwachters in Wilhelmshafen worden aangehouden en over de 

grens gesmokkeld. Field Security betichtte Boogerd nu van mensensmokkel.521 

Een maand later betreurde Kruls in een schrijven aan Cazenove dat het leek alsof hij 

de illegale koeiendiefstal had veroordeeld. In tegendeel, Boogerds actie kon niet als diefstal 

worden gezien; hij was aan Kruls verantwoording verschuldigd voor de handhaving van rust 

en orde en handelde met dit doel voor ogen. De bevolking wist dat de koeien waren 

gestolen en in slechte conditie verkeerden. Het viel na beëindiging van de vijandelijkheden 

niet te begrijpen dat een ingewikkelde procedure moest worden gevolgd om ze terug te 

krijgen, terwijl ze in de tussentijd doodgingen. Boogerd had toestemming van geallieerde 

militairen gekregen om voor het vee te zorgen, maar was tot de conclusie gekomen dat het 

beter was de koeien naar Nederland terug te halen. De manier waarop dat was gegaan was 

niet correct, maar Kruls vond het niet nodig hem van zijn functie te ontheffen, hij was een 

capabel officier. Kruls had hem wel de instructie gegeven de geallieerde autoriteiten geen 

verdere reden tot klagen te geven. Zodra dat het geval was zou hij van zijn functie worden 

ontheven. 

Cazenove reageerde door te zeggen dat de militairen best behulpzaam wilden zijn, 

maar dan moest hulp wel via de SHEAF-missie worden ingeroepen. Er waren nu eenmaal 

regels. Gingen Nederlandse officieren op eigen houtje handelen, evenals de daarvoor 

verantwoordelijke meerdere, waarmee Kruls werd bedoeld, ‘no good can come of it’. 

Cazenove zei op de hoogte te zijn van de capaciteiten van Boogerd, maar vond toch dat hij 

moest worden overgeplaatst. Van de zaak Zondervan maakte hij geen punt.522 

8. Conclusie 

First Canadian Army, dat eind maart 1945 het gebied ten oost van de IJssel binnentrok, trof 

er een toestand aan die beter was dan verwacht. De enige gevallen van ondervoeding die de 

Canadezen aantroffen, waren dwangarbeiders en politieke gevangenen. In de derde week 

van april 1945 werd ook een groot deel van het gebied ten westen van de IJssel bevrijd. Er 

was daar duidelijk minder voedsel, maar het rantsoen had nog lang op het niveau van 1.600 

calorieën gestaan, waardoor de periode met lagere rantsoenen niet zo lang had geduurd dat 

de bevolking tekenen van ondervoeding toonde. In de steden varieerde het tussen de 800 en 
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1.100 calorieën per dag, terwijl degenen die toegang tot landbouwproducten hadden beter 

af waren. De eerste indruk was dat tekorten in de steden eerder waren te wijten aan een 

slechte distributie, mede omdat er een flink aantal evacués uit het Westen was 

ondergebracht. Aanvulling op het dieet was niettemin nodig.523 

De bevrijding van het Oosten was vooruitgelopen op maatregelen voor de 

voedselhulp. Voedseldepots moesten eerst zo dicht mogelijk naar achter het front worden 

verplaatst en daarbij was vertraging. Zolang er over de grote rivieren geen bruikbare 

spoorverbinding tussen het Zuiden en Noorden was, maakte dat overslag in Nijmegen nodig. 

Vervolgens was de aanvoer, zolang de IJssel onbevaarbaar bleef, weer afhankelijk van het 

schaarse wegtransport en de aanvoer van benzine. 

De aanwijzing van First Canadian Army als coördinerende autoriteit voor de aanvoer 

pakte ongelukkig uit. Er werd teveel aan de lokale Civil Affairs-detachementen overgelaten 

en centrale sturing ontbrak. Vanuit operationeel oogpunt was die beslissing begrijpelijk, 

maar de ervaring had geleerd dat zodra de gevechten voorbij waren en de eenheden verder 

trokken de coördinatie van de voedselhulp bij de SHAEF-missie en het MG in betere handen 

was. De klacht was dat de Canadezen te weinig overzicht hadden om de zaken goed te 

kunnen coördineren en dat maakte de distributietaak van het MG er niet gemakkelijker op. 

Toch waren de problemen, vergeleken met het Zuiden gering. Daar was de bevolking langere 

tijd met een scherpe daling van de rantsoenen geconfronteerd en had verbetering maanden 

op zich laten wachten. De voedselproductie lag er, met uitzondering van de Veluwe, hoger 

en na korte tijd stonden de rantsoenen weer op een redelijk peil. Van veel onrust of onvrede 

onder de bevolking geven de archieven weinig blijk, al geldt hier misschien dat op dat 

moment de meeste aandacht was gericht op de zoveel grotere problemen in het Westen.524 

De contacten met de BS verliepen in het Noorden beter dan in het Zuiden. Voor de 

versterking van de staven van de MCn werd eerder uit de rangen van de BS geput. Een 

zekere controverse bleef bestaan omdat de BS het MG nog wel eens wilde zien als een 

organisatie zonder militaire betekenis. Ook speelde net als in het Zuiden teleurstelling mee 

dat de BS niet de uitvoerder van het militair gezag was. Over het algemeen waren de 

verhoudingen vrij goed. In ieder geval was men er benoorden de rivieren sneller van 

doordrongen dat uitsluitend het MG wettelijke bevoegdheden bezat op het gebied van de 

bestuursvoorziening en zuivering.525 
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De zuivering van de politie werd op snelle en doortastende wijze ter hand genomen 

en de meeste rechtbanken bleven functioneren. De ervaren PMCn namen de zuivering 

energiek ter hand en van wrijvingen met civiele instanties was nauwelijks sprake. Ook de 

administratie van de zuivering verliep vlotter en er kwam sneller schot in het werk van de 

commissies die de arrestaties gingen beoordelen, mede omdat er enige kennis bestond van 

de door het MG getroffen regelingen.526 

Minister van Binnenlandse Zaken Beel had de Commissarissen der Koningin 

meegedeeld dat hij volledig instemde met de instructies die Kruls voor de zuivering had 

uitgevaardigd. Beel had ook verzocht het MG de volle medewerking te verlenen en de MCn 

voortdurend op de hoogte te houden van de situatie en dat het MG de besturen zou 

inlichten over te nemen maatregelen. Dat ademde een heel andere sfeer dan onder het 

vorige kabinet.527 Daarnaast was de planning realistischer dan de vele veronderstellingen 

waarmee het MG eerder noodgedwongen had moeten werken. Het beschikte over meer 

personeel dat de nodige ervaring had opgedaan. De bevrijding vond in snel tempo plaats en 

het MG kon nu vanuit de provinciale hoofdsteden functioneren en gebruik maken van het 

civiele bestuursapparaat zoals dat bij de opzet van de organisatie was voorzien.528 

Ook de politieke situatie was in het Oosten minder problematisch in termen van 

onderlinge politieke strijd en houding ten opzichte van de geallieerden. De vrees voor 

communistische agitatie bleek ongegrond. De mensen waren doorgaans verder verwijderd 

van de realiteit van de oorlog dan in het Westen of de frontgebieden in het Zuiden, waar de 

strijd zoveel langer woedde dan bij de snelle bewegingsoorlog in het Noorden. De bevolking 

leek in goede gezondheid en de gevechtsschade viel mee. Wel kampte het MG in het 

Noorden met een grote schare NSB-ers die hadden getracht in Duitsland een veilig 

heenkomen te zoeken, maar daar niet welkom waren.529 

Het enthousiasme voor de bevrijders dat hun komst in het Zuiden had gekenmerkt, 

was in het Noorden duidelijk minder. Geallieerde rapporten geven een gevarieerd beeld te 

zien: van enthousiast tot gereserveerd en apathisch, maar dat leek mede verband te houden 

met de zorgen over de bezetting van het Westen. Daar stond tegenover dat ‘the people 

North of the Rivers have been found to be much more active in mind and body than those 

South of the Rivers’. Ook het verzet bleek beter georganiseerd en bewapend en had 

gedurende de gevechten een bijdrage geleverd ‘far surpassing that of the Southern 

Provinces’. Wel had het MG in het Oosten meer te maken gekregen met ‘extreme left wing 
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politicians’ maar dat betekende geen gevaar voor de rust en orde.530 Voorlichting van de 

pers over economische aangelegenheden, maatregelen ten aanzien van lonen en prijzen en 

hoe rantsoenen in elkaar staken, bleek gemakkelijker dan in het Zuiden. De toon waarmee 

de kranten over economische problemen schreven was opvallend anders.531 

Vanuit het Noorden en Oosten vernam de SHAEF-missie weinig reactie op het MG, 

terwijl de bevolking toch ongunstige geruchten moest hebben vernomen en de 

verwachtingen niet al te optimistisch konden zijn. Het MG leek boven de rivieren en 

gelukkiger hand te hebben. De inspanning om direct na de bevrijding aanwezig te zijn 

slaagde en de samenwerking met de lokale autoriteiten leek overal goed te verlopen. Ook de 

houding van het MG was veranderd, orders werden in de vorm van advies gegoten.532 

Eind mei 1945 begon Civil Affairs al met de terugtrekking vanuit de noordoostelijke 

provincies en kwamen alle verantwoordelijkheden in handen van het MG te liggen. Was de 

eerste indruk gunstig geweest, na mei kwamen er berichten in omloop die het MG 

belachelijk moesten maken. Het bestuur was door incompetente officieren overgenomen, 

terwijl bestuurders dat door hun lokale kennis beter zouden kunnen. Het leek het gevolg van 

weerstand van de bestuurders tegen de bemoeienis van het MG. De kloof tussen militairen 

en bevolking stond wederzijds vertrouwen in de weg. Vooral vanuit Friesland kwamen 

geluiden over ‘semi-dictatorial’ methoden van sommige MG-officieren. Overigens waren er 

daar terzelfder tijd klachten over dictatoriaal optreden van de Commissaris der Koningin en 

leidende industriëlen.533 
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13. De Repatriëring van Displaced Persons 

1. Voorbereidingen in Londen 

SHAEF maakte onderscheid tussen Displaced Persons (DPs) en Refugees. Vluchtelingen 

waren personen die door de gevolgen van de oorlog van huis waren verdreven en zich 

binnen de landsgrens bevonden. DPs (repatrianten) bevonden zich buiten de landsgrenzen 

en konden niet zonder hulp konden repatriëren. Het plan van SHAEF was om DPs te bevelen 

te blijven waar zij waren, totdat Civil Affairs hen in kampen kon opvangen met als doel rust 

en orde te bewaren en de uitbraak van epidemieën en ongeorganiseerde 

vluchtelingenstromen te voorkomen.534 

Voor onderzoek naar de repatriëring had minister van Sociale Zaken Van den Tempel 

in de ministerraad van 19 april 1943 steun gekregen voor de instelling van een 

interdepartementale commissie voorbereiding repatriëring (naar zijn voorzitter prof. ir. E.R. 

Hondelink, de commissie-Hondelink).535 Het MG beschikte destijds nog nauwelijks over een 

staf. Reserveofficier psychiater A.M. Meerlo had al voor de oorlog de studie ‘De psychologie 

van de repatrieering’ gepubliceerd.536 Hij waarschuwde voor een teveel aan bureaucratie en 

wees op de wenselijkheid van een ontvangst met goed voedsel en om de repatrianten 

aandacht te geven. Medisch onderzoek en de inzet van vrouwelijke hulpkrachten konden 

daaraan bijdragen. Het was een ideaaltypische redenering met waardevolle elementen, 

maar was het uitvoerbaar als duizenden een stormloop op een verarmd en pas bevrijd land 

inzetten?537 Later kwam ook Engelandvaarder sergeant J.C. van Vliet, als oud-Häftling van 

het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort met praktische tips. Kruls wilde dat de Staf zijn 

ervaring benutte.538 Van Vliet wees erop dat Nederlanders niet na andere nationaliteiten 

mochten thuiskomen, omdat dan het verwijt van laksheid, ambtenarij en geen oog hebben 

voor het lijden van landgenoten zou volgen. Tegelijk wees hij erop dat men tijd moest 

nemen voor de bestrijding van besmettelijke ziekten en om op krachten te komen. Ook was 

handhaving van de orde nodig, want de onderlinge verhoudingen in de kampen lieten veel te 

wensen over.539 

De Staf MG kwam tot de conclusie dat bij de repatriëring twee hoofdzaken speelden: 

de systematische opsporing van repatrianten en terugkeer en opvang in eigen land. Dat 

eerste was een internationaal probleem dat het MG niet aanging. De opvang was wel een 

taak voor het MG. Repatrianten moesten langs de grens worden geconcentreerd en aan een 
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medisch onderzoek onderworpen. Dat zou niet mogelijk zijn zonder een groot aantal 

hulpkrachten en een door het MG te vormen vrouwelijk hulpkorps. Kwam er geen 

medewerking van Sociale Zaken dan moest het MG het zonder dat departement doen.540 

Daarmee zette het MG een eigen koers uit. Handhaving van orde en rust en het 

voorkomen van besmettelijke ziekten was een belangrijke taak van het militair gezag, maar 

het MG liep wel voor de troepen uit, want de commissie-Hondelink moest nog met haar 

rapport komen. Kruls informeerde wel het beoogd hoofd van de Sectie Volksgezondheid Van 

den Belt, die werkzaam was bij het departement van Sociale Zaken.541 Of de visie van het 

MG tot minister Van den Tempel doordrong wordt niet duidelijk. Na de oorlog zou Van den 

Tempel zich er over beklagen dat het MG zonder overleg een Bureau Repatriëring had 

ingesteld.542 De commissie-Hondelink kwam overigens met een identieke aanbeveling en 

raadde ‘met klem’ aan bij het MG ‘direct’ een afdeling op te richten die regelingen ging 

treffen voor de doorreis naar huis zodra de grens was bereikt.543 

Binnen de Staf MG leefde de gedachte militairen voor de repatriëring uit Duitsland te 

bestemmen; men zou er met geallieerde bezettingsautoriteiten te maken krijgen. Kruls ging 

dat toen te ver. Hij wilde het MG niet buiten Nederland laten optreden.544 Hoewel Kruls vaag 

bleef over zijn beweegredenen, kan worden aangenomen dat hij niet wilde dat zijn staf, die 

hij nauwelijks gevuld kreeg, ook in het buitenland een organisatie moest opzetten. Van den 

Tempel had de commissie-Hondelink al geïnstalleerd en mogelijk liet Kruls zich leiden door 

de uitspraak van Van den Tempel dat hij de opzet van het MG opnieuw in de ministerraad 

ter sprake wilde brengen.545 

Kruls en Van den Tempel zaten elkaar in de studiefase dus nog niet in de weg, al blijkt 

uit de kanttekeningen van leden van de Staf dat de meer praktische kant van de zaak 

betrokkenheid in het buitenland gewenst maakte. Die gedachten waren Hondelink evenmin 

vreemd. Ook hij wilde de repatriëring door een militaire organisatie laten uitvoeren, omdat 

die in het kielzog van de legers moest opereren. Een civiele dienst kon zijn taak pas 

aanvangen wanneer weer sprake was van min of meer geregelde verhoudingen. Van den 

Tempel verzette zich daartegen. Hondelink moest kiezen voor de figuur van een 

Regeringscommissaris.546 

Meerlo stak zijn licht op bij de Belgen en Fransen, maar er waren nog nauwelijks 

ideeën anders dan de inrichting van verzamelcentra aan de grens om een wanordelijke 

terugkeer te voorkomen.547 Meerlo vroeg Van den Tempel een waarnemer naar een 



456 

 

oefening van het MG te zenden, waarbij situaties bij binnenkomst in Nederland zouden 

worden besproken. Meerlo hoopte op ‘inniger samenwerking’ met Sociale Zaken, maar Van 

den Tempel hield de boot af. Daar Meerlo uitging van eventualiteiten ‘die wellicht van 

beteekenis kunnen blijken, maar vooralsnog in een beginstadium verkeeren’ zag hij geen 

aanleiding om op het verzoek in te gaan.548 Het was andermaal een signaal dat Van den 

Tempel niets van het MG wilde weten. 

Op 25 augustus 1943 gaf Van den Belt, inmiddels hoofd Sectie Volksgezondheid en 

vertegenwoordiger van het MG bij het departement van Sociale Zaken, Kruls en Posthumus 

Meyjes een uiteenzetting van de voorbereidingen bij Sociale Zaken. Kruls wees op de 

voorbereidingen van Meerlo.549 Anderhalve maand later al had de Staf MG een voorlopig 

schema klaar om repatrianten op een zeventigtal plaatsen langs de grens aan een summier 

medisch onderzoek te ontwerpen, te ontluizen en van papieren te voorzien. Per dag 

moesten 15.000 personen kunnen worden geholpen.550 Als aanvullende maatregel was 

sluiting van de grenzen nodig, het oproepen van artsen, ontruimen van ziekenhuizen en het 

vorderen van gebouwen.551 De plannen voorzagen tevens in quarantainekampen. De 

quarantainetijd duurde gemiddeld zestien dagen. De Belgen hielden al rekening met 57.000 

bedden voor dat doel.552 

De meeste zorgen baarden ongeorganiseerd terugkerende repatrianten. Het MG 

vreesde dat het te laat zou zijn om de grens af te sluiten. Kruls wilde daarom een reisverbod 

en een meldplicht. Veel meer zou het MG in eerste aanleg niet kunnen doen. Veel druk 

uitoefenen kon ertoe leiden dat zou worden geprobeerd clandestien de grens over te 

steken. Repatrianten zouden daarom met enige soepelheid naar centrale punten moeten 

worden gedirigeerd en niet onaangenaam mogen worden getroffen door een teveel aan 

bureaucratie. Registratie moest bij één instantie plaatsvinden, mogelijk door de 

arbeidsbureaus, en politie en OD zouden als hulpkrachten kunnen optreden. Een optie was 

dat de geallieerden de grenzen sloten, maar zij zouden zich niet met de opvang willen bezig 

houden en zich beperken tot doorzending naar verzamelplaatsen.553 

De Sectie Volksgezondheid ging na welke maatregelen nodig waren de repatriëring zo 

ordelijk mogelijk te laten verlopen. De ligging van ontvangstcentra werd bepaald en de 

beschikbaarheid van geschikte gebouwen als internaten, kampen, jeugdherbergen, 

wasserijen, textielfabrieken en badinrichtingen in ogenschouw genomen. Ook werd een 
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inventarisatie gemaakt van hulporganisaties. Een begroting was gekoppeld aan aanvragen 

voor de materiële verzorging van 200.000 repatrianten.554 

Om tot grensbewaking te komen gaf Kruls luitenant-kolonel der Koninklijke 

Marechaussee D.J.H.N. Den Beer Poortugael opdracht grensvakken in te delen, instructies 

voor grensvakcommandanten en bewakingspersoneel te ontwerpen en verordeningen voor 

te bereiden.555 Er kwamen acht grensvakken. Elk vak kreeg een Militair 

Repatriëringcommissaris en een Grensvakcommandant aan het hoofd, maar door het tekort 

aan personeel was een combinatie van beide functies nodig. De bedoeling was dat in 

Nederland weer te splitsen.556 

De aanwijzing van Den Beer Poortugael leidde tot spanning; Repatriëring en 

Grensbewaking zaten elkaar voortdurend in de haren. Den Beer Poortugael wilde dat 

repatrianten onder Grensbewaking bleven ressorteren, totdat zij politiek en geneeskundig in 

orde waren bevonden. Hij beklaagde zich er bij Kruls over dat De Boer, aan wie de 

coördinatie van de repatriëring was opgedragen, de organisatie aanpaste en er voortdurend 

naar zou streven Grensbewaking overal ‘uit te duwen’. Het kon toch niet de bedoeling zijn 

een medicus te laten beslissen over doorlating, uitzetting of internering?557 Kruls behield 

zich het recht voor De Boer te machtigen namens hem bevelen aan de Commandant 

Grensbewaking te geven en spoorde Den Beer Poortugael aan tot samenwerking.558 Kruls 

kreeg steeds meer moeite met de wijze waarop Den Beer Portugael de Grensbewaking 

opzette en majoor der Koninklijke Marechaussee W. Kist, volgde hem op. Ook toen bleef 

spanning bestaan. Kist betwijfelde of de opzet uitvoerbaar was en weigerde medewerking 

aan de ‘afknabbelstrategie’ van zijn dienst door Repatriëring.559 

Hoe snel een Militair Repatriëringcommissaris of Grensvakcommandant ook zouden 

arriveren, de stroom repatrianten zou al op gang zijn gekomen. De organisatie moest dus 

worden opgebouwd terwijl de repatriëring al was begonnen, zo hield De Boer Kist voor. 

Centra en posten konden niet eerst worden ingericht en het personeel geïnstrueerd. Het 

voornaamste doel was het voorkomen van besmettelijke ziekten. Met hulp van plaatselijke 

autoriteiten, politie, brandweer, luchtbescherming en vrijwilligers moest een noodbewaking 

van de grens worden ingesteld.560 Kist gaf zich niet gewonnen. Kruls moest opnieuw de 

verschillen van inzicht overbruggen en liet weten dat beide diensten ernaar moesten streven 

zo snel mogelijk een organisatie op te bouwen en zich te bedenken dat van alle maatregelen 

de voorkoming van besmettelijke ziekten de belangrijkste was. Een Militair 
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Repatriëringcommissaris moest niet schromen af te wijken van in Londen opgestelde regels 

als op andere wijze het doel sneller kon worden bereikt.561 

De spanning tussen goede grensbewaking, onderzoek naar de politieke 

betrouwbaarheid en snelle terugkeer leidde ook tot betrokkenheid van de departementen. 

Minister van Justitie Van Angeren en Kruls bepaalden dat aan de grens geen politiek 

onderzoek zou plaatsvinden. Een summier onderzoek door ondeskundig personeel had geen 

waarde en de duizenden repatrianten konden niet dagen worden opgehouden. 

Nederlanders kon het recht tot toegang niet worden ontzegd.562 Van den Tempel wilde 

vreemdelingen in het buitenland vasthouden, totdat van de minister van Justitie bericht was 

ontvangen dat zij konden worden toegelaten. Door toevoeging van een behoorlijk aantal 

ambtenaren zouden gegevens in korte tijd kunnen worden gecontroleerd, al het kon het 

weken duren voordat zo’n systeem werkte. Welk belang moest prevaleren: repatriëring of 

justitieel onderzoek? Het kon tot opstand leiden als repatrianten, hunkerend naar huis, een 

maand in een kamp moesten verblijven. Het was ook de vraag of de geallieerden zouden 

toestaan de repatriëring tijdelijk stop te zetten. De slotsom was dat de repatriëring 

onmiddellijk moest beginnen en bij aankomst zo goed en kwaad als het ging moest worden 

geschift.563 

Drie maanden later, na het aantreden van de nieuwe minister van Justitie Van 

Heuven Goedhart, werd de discussie heropend. Kruls waarschuwde voor teveel 

detailregelingen, er zou geïmproviseerd moeten worden. Besloten werd opnieuw niet iedere 

repatriant aan een verhoor te onderwerpen om de politieke betrouwbaarheid vast te 

stellen. Grensbewaking kreeg wel de bevoegdheid tot internering of uitzetting en 

vreemdelingen moesten naar aparte kampen.564 Van Angeren, nu in zijn oude functie van 

secretaris-generaal, waarschuwde dat men niet kon verwachten dat degenen die voor een 

justitieel onderzoek in aanmerking kwamen, zich zouden melden. Hij pleitte er nu voor de 

tijd van opvang zoveel mogelijk te benutten om na te gaan wie politiek onbetrouwbaar 

was.565 De organisatie van de grensbewaking werd alsnog aangevuld met 

Veiligheidsdetachementen om verdachte elementen op te sporen.566 

2. Een Regeringscommissaris voor de repatriëring wordt aangewezen 

De commissie-Hondelink kwam op 8 februari 1944 met haar rapport. Van den Tempel had 

de commissie opgedragen vooral met praktische regelingen te komen, maar niet in de 
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laatste plaats door zijn toedoen, kwam zij met een theoretisch en weinig praktisch voorstel, 

dat schril afstak tegen de minutieus voorbereide plannen van het MG. De commissie ging 

ervan uit dat de repatriëring in internationaal verband zou geschieden en de in Londen 

opgezette organisatie daarin kon opgaan. Het apparaat voor het transport, de voeding en 

medische voorzieningen moest echter ‘principieel een civiel karakter’ dragen. Hierin klonk 

de wens van Van den Tempel door, maar de commissie wees er al op dat de 

omstandigheden de organisatie wel eens ‘tijdelijk’ een militair karakter konden geven. 

Repatriëringofficieren zouden ‘waarschijnlijk’ in militair verband’ moeten optreden. 

Afsluiting van de grens moest ongeorganiseerde verplaatsing tegengaan, maar de 

commissie realiseerde zich dat machtsmiddelen ontbraken. Praktische voorstellen daarvoor 

deed Hondelink niet, anders dan dat er een administratief apparaat moest komen dat de 

verplaatsing organiseerde, financiële en medische hulp gaf en voor de voeding zorgde. 

Nederland zou niet in staat zijn daar zelfstandig voor te zorgen, maar de commissie meende 

dat de distributie van voedsel aan landgenoten een specifiek Nederlandse taak was. 

Daarvoor moest mankracht uit bevrijd gebied worden ingezet. Voor het werk binnen 

Nederland dacht de commissie aan de Directeur-generaal van het Rijksarbeidsbureau, 

bijgestaan door gewestelijke en plaatselijke directeuren, die na overleg tussen Sociale Zaken, 

Binnenlandse Zaken en het MG van instructies kon worden voorzien. Ook hier verraadden 

zich de politieke bedoelingen van Van den Tempel en werd geen rekening gehouden met de 

voorbereidingen die het MG trof.567 

Dacht Hondelink met veertig repatriëringofficieren en geallieerde hulp te kunnen 

volstaan, G.F. Ferwerda, voormalig directielid van Unilever, die was benoemd tot 

Regeringscommissaris voor de repatriëring, presenteerde een organisatie met 6.700 

medewerkers om binnen drie maanden alle Nederlanders terug naar huis te krijgen. Hij 

hoopte op Duitse hulpkrachten en repatrianten en wilde in bevrijd gebied zo’n 3.-4.000 

personen werven. Hij nam aan dat de geallieerden voor vervoer gingen zorgen, anders was 

meer personeel nodig.568 

Het MG verwachtte tevens te worden geconfronteerd met grote groepen Belgen, 

Fransen, Polen, Tsjechen en geallieerde krijgsgevangenen die de kampen hadden verlaten. 

Kruls vond dat vraagstuk zo belangrijk dat aan de vordering van transport en voedsel voor de 

repatriëring voorrang moest worden gegeven.569 Eén miljoen mensen zouden mogelijk 

moeten worden gevoed, medisch gecontroleerd, geregistreerd en begeleid naar meer 
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landinwaarts gelegen kampen. Personen met een besmettelijke ziekte moesten naar aparte 

kampen en politiek onbetrouwbaren worden geïnterneerd. Ook Kruls ging op zoek naar 

personeel.570 

Kruls informeerde Major-General F.J. McSherry, de Amerikaanse Civil Affairs Officer 

van Chief of Staff Supreme Allied Command (COSSAC), de voorloper van SHAEF, erover dat 

de taken van de Regeringscommissaris anders waren dan van het MG. Het MG hield zich 

bezig met de repatriëring binnen Nederland, terwijl Ferwerda dat buiten Nederland deed. 

Voorlopig trad Kruls op als brievenbus en bracht hij Ferwerda - op zijn verzoek - in contact 

met McSherry.571 Adjunct Regeringscommissaris J.M. Brandel sprak met Kruls over hulp van 

het MG, de aanwijzing van een liaisonofficier en het stellen van behoeften via het MG.572 Het 

was illustratief voor de gescheiden werelden en de informatieachterstand waar Sociale 

Zaken in het militaire milieu mee kampte, maar ook voor de voortvarendheid waarmee het 

MG de zaken aanpakte. Zelfs Van den Tempel gaf toe: ‘Energiek wàs de leiding van Militair 

Gezag.’573 Toen hij op 21 juli 1944 weet kreeg van een door het MG groots opgezette 

oefening voor de repatriëring, beklaagde hij zich daarover bij minister van Oorlog Van Lidth. 

Hij drong nu aan op een taakverdeling.574 (Een jaar eerder had Van den Tempel geen 

belangstelling getoond.) 

3. De omvang van het probleem van de Displaced Persons 

Na een bespreking met Van Angeren, Posthumus Meyjes en De Boer verzuchtte Van Lidth 

dat het probleem repatriëring zo moeilijk was dat Nederland dat niet voor zijn rekening kon 

nemen. Gerekend moest worden op 1.6 miljoen repatrianten, waarvan slechts een kwart 

Nederlander en dat kon niet worden verwerkt. In overleg met Civil Affairs moesten 

repatrianten uit Noord-Duitsland tussen de Ems en de Nederlandse grens worden 

vastgehouden.575 Nederland zou er echter niet alleen voorstaan, zo leerde een ontmoeting 

tussen SHAEF-vertegenwoordigers en het MG – waarbij ook Ferwerda aanwezig was. Het 

was SHAEF duidelijk dat Nederland alleen eigen onderdanen kon opnemen. De voor de 

militaire operaties verantwoordelijke G-3 Division zou worden gewezen op de ernst van het 

probleem van een massale stroom westwaarts.576 Dat de geallieerde militairen de 

verantwoordelijkheid voor de repatriëring op zich gingen nemen, verlichtte de Nederlandse 

zorgen aanzienlijk. Ferwerda bracht Van den Tempel op de hoogte, maar hij ging door met 

de eigen voorbereidingen omdat er zijns inziens nog onzekerheid was over een taakverdeling 
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met de United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), die was bedoeld 

om na het einde van de oorlog de zorg voor DPs op zich te nemen.577 

Een onzekere factor bleef het aantal personen dat zich aan de grens zou melden. Het 

aantal Nederlanders was geschat op 307.000 in Duitsland; 37.000 in Frankrijk en België en op 

6.000 in andere landen. Verder waren er 30.000 oorlogsvluchtelingen in Duitsland, 3.000 in 

Frankrijk en 20.000 vrijwilligers in het Duitse leger (naar verwachting zou daarvan slechts de 

helft terugkeren). Het vermoeden was dat van de 120.000 gedeporteerde Joden 50.000 

zouden terugkeren.578 

In juni 1944 was er met Civil Affairs discussie over de cijfers. Het MG bracht het 

aantal dat in de eerste vier weken na de bevrijding uit Duitsland de grens zou passeren terug 

van 166.000 naar 112.500. Daarnaast zouden uit België 40.000 Nederlanders terugkeren. 

Aan Belgen, Fransen, Polen, Russen en anderen werden 499.000 verwacht. Dat reduceerde 

het eerder totaal van 1.400.000 tot 611.500.579 Later varieerden de getallen tussen 550.000 

en 608.300. Het verschil was van weinig belang; bijstelling zou onvermijdelijk zijn.580 

In maart 1945 vroeg de DP Branch van SHAEF of de Nederlandse schatting niet te 

hoog was. In België bleek dat het geval te zijn geweest, een gevolg van het feit dat de 

Duitsers overdreven cijfers waren verstrekt.581 Het MG had het punt onderkend, maar vond 

het moeilijk dat voor Nederland te bevestigen. Dat de cijfers te hoog waren, leek eerder het 

gevolg van het feit dat teruggekeerde en ondergedoken arbeiders niet van het 

oorspronkelijke aantal waren afgetrokken dan van het misleiden van de Duitsers. Zolang 

geen zekerheid viel te verkrijgen moest met een hoger aantal rekening worden gehouden.582 

4. Politiek gekibbel 

In de maanden juli en augustus 1944 vergaderden de ministers flink wat af over het 

probleem repatriëring, maar zij boekten slechts moeizaam voortgang. Om een 

ongeorganiseerde verplaatsing van repatrianten tegen te gaan, was Nederland afhankelijk 

van de hulp van SHAEF, maar Eisenhower wilde geen verplichtingen op zich nemen zolang de 

omstandigheden zich niet lieten voorspellen. Op 21 juli 1944 had daarover onder 

voorzitterschap van Gerbrandy een bespreking plaats tussen Van Lidth, Van Heuven 

Goedhart, Van den Tempel, Ferwerda en Kruls.583 Van Lidth wees erop dat het MG vooral 

bezorgd was over personen die ongeorganiseerd de grens wilden oversteken. Om die reden 

was na ruggespraak met SHAEF en Justitie Grensbewaking opgezet en had SHAEF het plan 
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opgevat repatrianten ten oosten van de grens tegen te houden. Nederlanders zouden in 

groepen naar de grens worden gezonden, waar zij opvang moesten krijgen. Van Lidth zag dat 

voor Nederland als de hoofdtaak. Van den Tempel was daar niet zo zeker van. Hij meende 

dat de door het MG ontworpen organisatie niet goed aansloot bij die van Sociale Zaken, al 

was die nog in studie. 

Wie verzorgde de medische opvang? Van den Tempel meende dat de Dienst der 

Volksgezondheid - onderdeel van zijn ministerie - verantwoordelijk moest zijn; bij 

inschakeling konden honderden verpleegsters beschikbaar komen. Van Heuven Goedhart 

baarde het zorgen dat al geïrriteerde repatrianten die naar huis verlangden niet door een 

koel ambtelijk apparaat werden ontvangen. ‘Het vrouwelijke element is hier van groot 

psychologisch belang.’ Kruls had trouwens bij repatriëringoefeningen zijn personeel er al van 

doordrongen repatrianten zo voorkomend mogelijk te ontvangen, uit te leggen waarom 

maatregelen werden genomen en ervoor gepleit vrouwen in te schakelen. Hier lag dus een 

belangrijke taak voor het Vrouwen Hulpkorps. Van den Tempel was het daarmee eens, maar 

zag toch liever een vrouwenkorps ‘met minder militaire allures’, waarmee hij zijn afkeer van 

de militaire organisatie onderstreepte. Hij rekende op verpleegsters.584 

De tijd drong, want de geallieerden stonden op 25 augustus 1944 in Parijs en twee 

weken later aan de Nederlandse grens. De besluitvorming in het kabinet kenmerkte zich niet 

door grote voortvarendheid en werd bemoeilijkt doordat zaken over meerdere schijven 

liepen en er voortdurend wrijving was tussen Van den Tempel - die zich als regisseur van de 

repatriëring had opgeworpen - en het MG. Aan praktische voorbereiding was door Sociale 

Zaken nog weinig gedaan. Liaisonofficieren om op afroep te kunnen vertrekken, waren nog 

niet aangesteld. Ferwerda had nog geen afspraken met SHAEF gemaakt. Het MG had SHAEF 

al wel liaisonofficieren toegezegd voor de repatriëring van krijgsgevangenen – die SHAEF 

gescheiden hield – maar die een neventaak kregen bij de terugkeer van DPs. Daarmee 

dreigde het MG zich te gaan bewegen op het terrein van de Regeringscommissaris.585 

Medio augustus 1944 was er weer een langdurige bespreking tussen Van Lidth, Van 

den Tempel en Kruls. Van Lidth tekende in zijn dagboek aan: ‘Het manneke is niet te 

overtuigen.’ Dat sloeg op Van den Tempel die de ‘vrije beschikking’ wilde krijgen over een 

deel van het Vrouwen Hulpkorps en er niet van overtuigd kon worden dat SHAEF de hoofdrol 

ging spelen.586 Toen het eerste echelon van het MG gereed stond naar Brussel af te reizen, 

schreef Van Lidth over Van den Tempel: ‘Hij is wantrouwend en denkt, dat wij hem “buiten 
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spel” willen zetten.’587 Van Lidth bood zelfs aan om De Boer aan het departement van 

Sociale Zaken toe te voegen, al mocht dat geen inbreuk maken op zijn bevoegdheden als 

souschef bij het MG.588 

Dat beide organisaties tot elkaar waren veroordeeld, bleek na de wens van SHAEF om 

met spoed over tien liaisonofficieren te beschikken, zo nodig per parachute af te werpen om 

met de voorste troepen mee te gaan die de barrière langs het Dortmund-Ems kanaal gingen 

bezetten. Dat was geen taak voor civiele repatriëringofficieren en het departement van 

Oorlog ging hiervoor zorgen. Zodra mogelijk wilde SHEAF over nog eens veertig 

liaisonofficieren beschikken.589 Twee dagen later sprak SHAEF al over repatriëringofficieren 

voor België, Frankrijk, Noorwegen en Duitsland die informatie over aantallen moesten 

verstrekken en de registratie en afgifte van Movement Authorizations op zich moesten 

nemen.590 Op 30 augustus 1944 vroeg SHAEF om een liaisonofficier voor Zuid-Frankrijk, die 

de volgende dag al moest vertrekken. De toen nog kapitein Van Os van Delden werd 

daarvoor aangewezen. Van Lidth zond hem met ‘de ietwat ondeugende boodschap’ naar 

Ferwerda om instructies te vragen, in de wetenschap dat hij niets had voorbereid en De Boer 

hem nalatigheid verweet.591 

Op 1 september 1944 aanvaardde Van Lidth - niet Van den Tempel - namens de 

regering een door Major-General Allen W. Gullion, Chief DP Branch van SHAEF, opgestelde 

overeenkomst over de repatriëring. Herstel van de orde vereiste ‘some reasonable care and 

control’ en snelle terugkeer. De regering verplichtte zich de bewegingen van DPs en 

vluchtelingen te beperken, voor grenscontrole te zorgen, epidemieën te voorkomen, te 

zorgen voor registratie en opvang en buiten Nederland liaisonofficieren of consulaire 

officieren aan te stellen, één per 10.000 DPs. Op krijgsgevangenen had de regeling geen 

betrekking.592 

SHAEF zag het in goede banen leiden van de repatriëring als militaire noodzaak. Het 

beschikte als enige over de middelen en het personeel dat uit te voeren. Voor een nationale 

repatriëringorganisatie in het SHAEF-gebied, zoals voorgestaan door Van den Tempel en 

Ferwerda, was geen plaats; SHAEF had alleen behoefte aan liaisonofficieren.593 Een 

overeenkomst tussen SHAEF en UNRRA bevestigde het primaat van de militaire organisatie 

en dat alle hulp aan DPs voorlopig langs militaire lijnen verliep.594 De realiteit was dat Sociale 

Zaken afhankelijk van militaire kanalen was. Dat bleek al uit een brief van Gullion aan 

Ferwerda. Hij zag het voor een bezoek van Ferwerda en Brandel als ‘helpful’ wanneer over 
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een aanbeveling van Kruls kon worden beschikt. (Kruls tekende erbij aan dat dit niet op zijn 

weg lag; anders zou de Regeringscommissaris de facto afhankelijk van het MG worden.595) 

Ferwerda bepleitte samenwerking met de Sectie Voorlichting om informatie over de 

repatriëring te geven en liet weten dat Van den Tempel het er alsnog mee eens was dat hij in 

uniform zijn werk ging doen.596 Ook Brandel werd in uniform gehesen, zonder militaire rang, 

om van militaire faciliteiten gebruik te kunnen maken.597 De voorkeur van SHAEF ging uit 

naar militairen, maar het was toegestaan burgers te accrediteren als niet over voldoende 

officieren kon worden beschikt. Zij kregen een non-combattante status, droegen een 

uniform zonder rangonderscheidingstekens met een badge Repatriation Official en waren 

verplicht aanwijzingen van commandanten op te volgen.598 

De volgende stap was de taakverdeling met het MG formeel vast te leggen. Van den 

Tempel deed dat op 5 september 1944 in een brief aan Van Lidth. Dat was rijkelijk laat, want 

op deze ‘Dolle Dinsdag’ raakte Nederland in een bevrijdingsroes. De verantwoordelijkheid 

voor de repatriëring berustte bij Sociale Zaken, maar ontvangst, onderzoek, registratie en 

verzorging was een taak voor het MG. Het Bureau Repatriëring en het personeel stond ter 

beschikking van de minister van Sociale Zaken, maar de dienstverhouding tot het MG bleef 

bestaan. Van den Tempel wilde zo bereiken dat dezelfde richtlijnen werden gevolgd.599 

Van Lidth kon zich met de taakverdeling ‘in het algemeen wel verenigen’. Ten 

overvloede wees hij erop dat SHAEF leidend was. Tegelijkertijd erkende hij dat het MG geen 

bemoeienis had met de repatriëring uit Duitsland en alleen op verzoek van SHAEF 

liaisonofficieren had aangewezen. De instructies die Van den Tempel voor de 

liaisonofficieren had opgesteld, weken echter af van de met SHAEF overeengekomen 

instructies en volgens Van Lidth zodanig dat daarover geen overeenstemming viel te 

bereiken. SHAEF had namelijk bepaald dat rapportages via militaire kanalen dienden te 

lopen. Overleg met SHAEF leidde alsnog tot aanpassing, zodat toch direct contact tussen 

Regeringscommissaris en liaisonofficieren mogelijk werd.600 

Van Lidth had zich al afgevraagd of het tussen Ferwerda en de Boer wel zou 

‘boteren’. De Boer klaagde erover dat hij met Van den Tempel en Ferwerda niet kon 

samenwerken en zich liever terugtrok. Van Lidth verzette zich daar tegen, maar het was voor 

hem een signaal beide diensten gescheiden te houden. De schuld lag volgens hem in 

hoofdzaak bij Sociale Zaken, al ging De Boer ook niet vrijuit. Van den Tempel wilde teveel zelf 

doen en had ‘de mier’ aan het MG.601 Van den Tempel probeerde inderdaad zoveel mogelijk 
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aan zijn eigen beleid vast te houden en sloot buiten SHAEF om een akkoord met de Franse 

regering over repatriëring uit Frankrijk (al was dat afhankelijk van instemming van de 

militaire autoriteiten). Overeenkomsten met andere landen volgden.602 

Het pas op 13 september 1944 vastgestelde Besluit Repatriëring (E 81) was geheel in 

lijn met de gedachten van Van den Tempel. De repatriëring lag in handen van de 

Regeringscommissaris en in Nederland in handen van de Directeur-generaal van het 

Rijksarbeidsbureau. Het MG kwam in de tekst er niet aan te pas, anders dan de algemene 

regel in Terugkeerbesluiten dat de aan ministers toegekende bevoegdheden mede door het 

MG konden worden uitgeoefend. Ook dan moest het, tenzij in spoedeisende gevallen, met 

een machtiging van de minister werken. Over repatriërende krijgsgevangenen sprak het 

Besluit niet.603 Dat een dergelijk Besluit toen nog de ministerraad kon passeren, werpt een 

schril licht op de zwakke positie van Van Lidth en illustreert het tot het uiterste drijven door 

Van den Tempel. Het Besluit was al geruime eerder opgesteld ‘in een periode, toen de 

desorganisatie van het civiel bewind door het naar het voren treden van het Militair Gezag 

zich nog niet begon af te teekenen’, aldus Van den Tempel later, om daar aan toe te voegen: 

‘Helaas is aan dat K.B. niet de hand gehouden’.604 Het Besluit was bij afkondiging al 

ingehaald door een andere werkelijkheid. 

Vragen hoe te handelen ten aanzien van DPs richtten de geallieerde militairen niet 

aan Ferwerda of Sociale Zaken, maar via de SHAEF-missie aan het MG. Zo vroeg SHAEF, alsof 

er geen Regeringscommissaris bestond, om toevoeging van een Chief Liaisonofficier aan het 

hoofdkwartier in Parijs om de Nederlandse regering in kwesties met betrekking tot DPs te 

vertegenwoordigen.605 De SHEAF-missie uitte zorg over de taakverdeling en de wijze waarop 

Van den Tempel de gang van zaken voorstelde. Op 15 november 1944 verzond De Boer op 

verzoek van de minister van Sociale Zaken een memorandum aan de SHAEF DP Branch dat 

verwees naar de aanwijzing van Ferwerda om regelingen met de militaire autoriteiten te 

treffen. Om misverstanden te voorkomen paste de SHEAF-missie het memorandum aan 

alvorens het naar SHAEF ging. De missie maakte duidelijk dat het MG over een organisatie 

beschikte voor de opvang van DPs, die de Nederlandse grens passeerden. De missie wilde 

daarna weten op welke wijze Nederland zich de coördinatie tussen de twee organisaties 

voorstelde.606 Pas in maart 1945 kwam het tot de afspraak om tot nauwere samenwerking te 

komen. Van den Tempel was toen vertrokken.607 
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In december 1944 kaartten de bij de SHAEF-missie met DPs belaste Major H.J. Bridge 

en Van Os van Delden in een gezamenlijke nota aan Kruls het probleem Repatriation Officials 

aan. Sinds september hadden zij de werkzaamheden van de Regeringscommissaris gade 

geslagen en gebleken was dat de verdeling van werkzaamheden ten nadele van de 

terugkerenden uitviel. Toen SHAEF de Regeringscommissaris om liaisonofficieren vroeg, was 

deze daar niet op voorbereid en was een beroep op het MG gedaan. Zij hadden van Sociale 

Zaken de opdracht gekregen rechtstreeks aan de Regeringscommissaris te rapporteren. 

Velen hadden daaraan geen gevolg gegeven. De Regeringscommissaris, ziende dat zijn 

invloed tanende was, had vervolgens druk op de minister van Oorlog uitgeoefend hem de 

vrije hand te laten ‘hetgeen resulteerde in de meest ernstige verwikkelingen’.608 De 

liaisonofficieren wisten niet meer onder wiens bevelen zij stonden. De geallieerde instanties 

hadden geen begrip voor de scheiding van verantwoordelijkheden tussen de ministers van 

Oorlog en Sociale Zaken en door het optreden van de Regeringscommissaris ook niet 

gekregen. Het resultaat was dat SHEAF zich steeds met het MG in verbinding stelde. 

Bovendien waren de Repatriation Officials in de ogen van commandanten burgers en zij 

konden daardoor niet met een Forward Detachment Duitsland binnentrekken. Het gevolg 

was dat de belangen van de Nederlanders pas later konden worden behartigd dan van 

andere nationaliteiten. De enige oplossing was de organisatie van de Regeringscommissaris 

te militariseren en onder het departement van Oorlog te laten ressorteren. Als Van den 

Tempel zich daartegen zou verzetten, dan was het tijd hem verantwoordelijk te stellen voor 

de gevolgen voor de Nederlanders, zo hielden Bridge en Van Os van Delden Kruls voor.609 

De SHAEF-missie toonde zich tegen 21st Army Group al even bezorgd over de 

organisatie van de Regeringscommissaris. Die moest nog vorm krijgen en daardoor zou de 

regering waarschijnlijk niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen.610 Brigadier Cazenove 

vreesde echter dat Kruls er moeite mee zou hebben de regering over stag te krijgen. 

Cazenove was trouwens ook niet zonder kritiek op de organisatie van het MG: die was 

onderbemand. Van Os van Delden was een uitstekend officier, maar had meer hulp nodig, 

wilde hij kunnen doen wat de legers verwachtten, want de DPs zouden een ‘major problem’ 

vormen.611 

Deze visies dateren van december 1944 toen de stroom repatrianten nog op gang 

moest komen. Kruls was op dat moment in een hevig conflict verwikkeld met de 

ministerskwartiermaker. De sociaaldemocratische bewindslieden stuurden aan op zijn 
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ontslag en dit punt aanhangig maken zou ongetwijfeld zijn gezien als een aanval op het 

kabinet en partijgenoot Van den Tempel. Er zijn geen aanwijzingen dat Kruls gewapend met 

deze bevindingen ten strijde trok (en zijn eerdere visie om het MG niet buiten Nederland te 

laten optreden, wijzigde). 

Begin januari 1945 wees Lieutenant-Colonel H.P. Drake van de SHAEF-missie er 

opnieuw op dat de Nederlandse DP-liaisonofficieren aan het MG verantwoordelijk 

behoorden te zijn en niet aan de minster van Sociale Zaken. De scheiding van 

verantwoordelijkheden bracht iedereen in verwarring.612 SHAEF bevestigde echter dat de DP 

Branch de verdeling van verantwoordelijkenheden accepteerde. Voor DPs buiten Nederland 

zouden zaken met Ferwerda worden gedaan en binnen Nederland met het MG.613 

De aanwijzing van liaisonofficieren bleef een terugkerend punt op de agenda. Een 

eerste cursus was door officieren uit alle betrokken landen gevolgd, behalve Nederland. Zij 

moesten zo spoedig mogelijk aan de legers worden toegevoegd.614 Het MG had geen 

bemoeienis met hun aanwijzing, maar adjunct Regeringscommissaris Brandel kwam toch 

weer bij het MG uit voor de rekrutering.615 SHAEF vroeg ook om 27 Nederlandse artsen voor 

de opvang in Duitsland. Feitelijk was het MG hier niet bevoegd, maar het wees erop dat nog 

slechts een deel van Nederland was bevrijd en het beperkte aantal artsen in bevrijd gebied 

met veel oorlogsgewonden had te kampen.616 

SHAEF en UNRRA waren overeengekomen 200 teams aan UNRRA ter beschikking te 

stellen om te zijner tijd leiding aan Assembly Centra in Duitsland te geven. Nederland moest 

veertien teams leveren. Brandel meldde zich andermaal bij het MG en vroeg met spoed 120 

man te rekruteren. Van Os van Delden raadde aan het Rode Kruis of de Sectie Arbeidszaken 

te benaderen.617 Uiteindelijk arrangeerde de nieuwe Sectie Sociaal werk voor 

oorlogsgetroffenen de rekrutering. Het British Red Cross trad als instructeur op. Er waren er 

toen nog slechts veertig Nederlanders geworven, terwijl het er al 300 hadden moeten zijn.618 

Ferwerda leek intussen niet langer afwijzend te staan tegen organisatorische 

samenwerking met het MG. Hij speelde met de gedachte vrouwelijk personeel voor werk in 

Duitsland bij het VHK onder te brengen. Uniformering en leiding zouden dan in één hand 

zijn. Ferwerda zei niet te weten of zijn suggestie bij Van den Tempel in goede aarde zou 

vallen, maar hij vroeg secretaris-generaal van Sociale Zaken Van Rhijn de gedachte te 

overwegen.619 Er werd niets meer van vernomen. Ferwerda vroeg Van Rhijn ook de instelling 

van een informatiebureau te entameren. Ook Van Rhijn kwam hiervoor bij het MG uit. Het 
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idee was trouwens van Militair Repatriëringcommissaris majoor dr. J.C.B. Eijkman.620 Het MG 

stelde een National Tracing Bureau in dat gegevens ging verzamelen van sinds 10 mei 1940 

vermiste personen. Het publiek kon er inlichtingen inwinnen, al waarschuwde Van Os van 

Delden burgemeesters dat de chaotische toestand in Duitsland en de gebrekkige 

communicatiemiddelen niet tot een snel antwoord konden leiden.621 

5. Schier onoplosbare problemen 

De Nederlandse regering mocht dan de verantwoordelijkheid voor de opvang van DPs op 

eigen bodem hebben aanvaard, de opbouw van een organisatie daarvoor had heel wat 

voeten in de aarde. De legers moesten daar controle op uit oefenen en melden wanneer 

grensposten en ontvangstcentra zelfstandig konden functioneren. Pas dan zouden zij zich 

van bemoeienis onthouden en hun Civil Affairs-detachementen terugtrekken. Hieruit sprak 

een zekere angst dat het MG het niet zelf af kon. Een interne bespreking bij 21st Army Group 

op 29 september 1944 leidde echter tot de conclusie dat het MG de zaken in de hand had en 

in staat was ‘change in the operational picture’ aan te kunnen. Wel maakte de Amerikaanse 

Captain Angelo van de SHAEF-missie (die in Amsterdam sociologie had gestudeerd) zich 

zorgen over het civiele bestuur. Dat had moeten worden ingefluisterd initiatieven te 

ontplooien om personeel voor de opvang te werven.622 Ook Major Bridge was er niet zo 

zeker van dat de zaken in orde waren. Hij vroeg of Van Os van Delden hem kon verzekeren 

dat er voldoende officieren beschikbaar waren en zijn organisatie direct in actie kon 

komen.623 Van Os van Delden vreesde bij een ineenstorting van Duitsland ‘extremely ill 

prepared’ te zijn en dat het dan wel een maand kon duren voordat hij genoeg personeel 

had.624 

Voor de opvang was aan alles een tekort. Het MG had getracht door plaatselijke 

aankoop daarin te voorzien, maar daar had het departement van Oorlog een stokje voor 

gestoken. Aanvragen moesten bij SHEAF worden gedaan, want SHAEF had het MG steeds 

voorgehouden dat de voorziening voor DPs als een ‘Army responsibility’ te zien. Bridge zei 

dat SHEAF op een formele aanvraag wachtte, maar Van Os van Delden, beklaagde zich er bij 

Kruls over dat deze was geretourneerd omdat het een Nederlandse verantwoordelijkheid 

was. Hij wilde een machtiging de zaak met de Nederlandse aankoopautoriteiten op te 

nemen.625 Vage toezeggingen van geallieerde zijde hadden niet tot levering geleid. De enige 

mogelijkheid was koop in België, maar dat was door gebrek aan deviezen problematisch. 
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Voor een zo belangrijke organisatie mocht niet het risico worden gelopen dat gebrek aan 

materieel en personeel de opzet onuitvoerbaar maakte. Anders moest 21st Army Group 

worden gevraagd zijn DP-detachementen in te zetten met Nederlands personeel ter 

ondersteuning. Het MG miste teveel hulpmiddelen.626 

21st Army Group liet weten dat het zich bewust was van de tekorten en voegde daar 

ter geruststelling aan toe dat het onwaarschijnlijk leek dat zich ten westen van de Rijn grote 

aantallen DPs zouden bevinden. Desnoods zouden zij in Duitsland worden vastgehouden of 

naar België worden gestuurd. Volgens Bridge moest dat de zorgen tot ‘more reasonable 

proportions’ reduceren.627 Veel overtuigingskracht had de boodschap niet en zij werd weldra 

gelogenstraft door het bericht dat door de ontwikkelingen op het krijgstoneel de komst van 

repatrianten binnenkort een aanvang zou nemen. Lieutenant-Colonel Manion van First 

Canadian Army verwachtte minstens duizend repatrianten per dag en gedurende zes weken 

zelfs 4.000 per dag. Van Os van Delden noemde het ‘een groote eer met dit zeer pressant 

probleem’ te worden belast, maar zag niet te kunnen oplossen als er geen middelen voor 

kwamen. Vertegenwoordigers van First Canadian Army waren het met hem eens dat de 

toezeggingen van SHAEF en 21st Army Group niet hard waren en waarschuwden er rekening 

mee te houden dat hulp niet verder ging dan het verstrekken van voedsel. 

Van Os van Delden wilde door vervolmaking van zijn organisatie voorkomen dat het 

MG het verwijt zou treffen de opvang als ‘stiefkindje’ te hebben behandeld.628 Voor de 

opvang van de genoemde aantallen was in het Zuiden een enorme organisatie nodig en 

vrijwel alle scholen in Eindhoven en het Veemgebouw van Philips als doorgangscentrum. 

Repatriëringscommissaris Eijkman trachtte alvast aan 20.000 dekens, 12.000 strozakken, 

bestek, borden en keukenuitrustingen te komen en zijn staf uit te breiden. Velen werkten 

belangeloos mee. Philips ging DDT-spuiten maken en 2nd Army leverde zeep. Intussen was 

Eijkman onaangenaam verrast door het grote aantal evacués waarvoor ook moest worden 

gezorgd. Hij beschikte in zijn uitgestrekte district niet over telefoon en moest zich behelpen 

met één motorfiets. Kleding was er nauwelijks en de voorraad dekens wilde maar niet 

groeien. Hij voelde zich door de geallieerden opgejaagd om toch vooral voorbereid te zijn, 

terwijl elke vraag voor hulp werd afgewezen, maar ging ‘onverdroten’ voort zelf zoveel 

mogelijk te doen.629 Van de Canadezen kon de schoenfabriek Arendonck bij Tilburg worden 

overgenomen, maar met de afspraak dat Eijkman ook de Line Crossers afkomstig uit het 

Noorden die daar waren ondergebracht overnam.630 Het waren geen evacués of 
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repatrianten. Van Os van Delden wilde hen als DP beschouwen, dan moesten de legers 

voedsel verstrekken. Hij vroeg 21st Army Group een uitspraak te ontlokken. Die wees het 

echter af.631 (In maart 1945 werden de Line Crossers alsnog als DP aangemerkt.632) 

De SHEAF-missie en het MG bezagen gezamenlijk het resultaat van de pogingen om 

ontvangstcentra in te richten. Het beeld was weinig opwekkend. Eet- en kookgerei, 

toiletartikelen en handdoeken waren er niet; het poetsen van tanden werd trouwens als 

‘luxury’ gezien. De Amerikaanse Lieutenant-Colonel J.H. Volkmann van de DP Section deed 

zelfs het voorstel huis aan huis te collecteren. Stormlampen als noodverlichting waren niet 

beschikbaar; kaarsen moesten volstaan. Melkflesjes, spenen voor babyvoeding en 

toiletpapier waren er evenmin. Desinfecterende middelen konden vanuit de Civil Affairs-

depots worden betrokken, waar ook 50.000 dekens en 2.000 fornuizen beschikbaar waren 

en materiaal om strozakken van te maken. DDT-poeder, zeep en medische goederen 

moesten van de legers komen en voor textiel zou bij het Rijksbureau voor Textiel moeten 

worden aangeklopt. Voedsel was er, maar niet voor grote aantallen. In dat geval moest met 

legerrantsoenen worden bijgesprongen.633 De levering van kombuisuitrustingen zag 21st 

Army Group somber in en voor Van Os van Delden was het een raadsel hoe hij daarin kon 

voorzien. De geallieerde eenheden hadden daarnaast op vrijwel alle gebouwen beslag 

gelegd en hij vroeg zich af of tenten konden worden gebruikt, het was beter dan niets en de 

winter was op zijn retour.634 

Het nieuwe hoofd van de SHAEF-missie, Major-General Clark, bepleitte eind februari 

1945 verandering. Dat SHAEF geen verantwoordelijkheid wilde nemen voor de voorziening 

van DPs was een volte face na alles wat was afgesproken. Steeds was verzekerd dat DPs een 

‘SHAEF responsibility’ vormden. Te elfder ure was daarop teruggekomen, terwijl men kon 

beseffen dat het voor Nederland te enenmale onmogelijk was in het benodigde te 

voorzien.635 Veel hielp deze interventie niet en Van Os van Delden bleef van mening dat de 

aangegane verplichting moest worden herzien.636 Ook de commandant Grensbewaking, Kist, 

sprak van een impasse; van alle toezeggingen was hoegenaamd niets terecht gekomen. Aan 

kleding en uitrusting was vrijwel niets ontvangen en wat was geleverd, was tweedehands. 

Zijn manschappen stonden als ‘schooiers’ aan de grens, vaak op klompen met oude Duitse 

en Franse geweren. Legering was niet mogelijk en anders dan enkele geleende trucks was er 

geen transport. Aan de zuidgrens hadden zich nog geen problemen voorgedaan, maar 

opvang aan de oostgrens zou de krachten verre te boven gaan. Aan de geallieerde eis van 
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een goede grensbewaking kon niet worden voldaan. In een reactie op de brief van Kist 

schreef Van Os van Delden aan Kruls dat hij voor zijn dienst woordelijk hetzelfde had kunnen 

schrijven.637 

De SHAEF-missie had al in december 1944 aangedrongen met spoed de gevraagde 

bewapening en kleding voor 5.000 man Grensbewaking te leveren. Eisenhower nam dat 

pleidooi over en wees het War Office erop dat het essentieel was om een ongecontroleerde 

toestroom van DPs te voorkomen en ook vanuit contra-inlichtingen oogpunt grenscontrole 

van belang was. Het War Office wilde de gevraagde uitrusting echter niet vrijgeven als SHAEF 

geen prioriteit aangaf ten opzichte van andere gevraagde uitrusting. Eisenhower herhaalde 

zijn wens het gevraagde zonder dralen vrij te geven.638 In maart 1945 was vrijwel geheel in 

de behoefte voorzien.639 

6. De eerste Displaced Persons dienen zich aan en problemen in Venlo en Roermond 

Was steeds de angst geweest dat de opbouw van de organisatie zou samenvallen met de 

aankomst van DPs. Aan de zuidgrens dienden zij zich echter nauwelijks aan.640 Pas eind 

oktober 1944 werden de eerste vijftien DPs, waaronder geen Nederlanders, in een voormalig 

arbeidskamp nabij Valkenswaard opgenomen.641 Ook in november arriveerden DPs nog 

maar mondjesmaat.642 De verwachting was dat als Duits gebied over de grens met Limburg 

zou worden veroverd daar Nederlanders zouden worden aangetroffen. Het bracht spanning 

tussen de SHAEF-missie en het MG. De missie had door onvoldoende personeel bij het 

Bureau Afvoer Burgerbevolking zelf de aanwijzing van verzamelcentra ter hand had 

genomen. Van Os van Delden vond de informatie onjuist. De aanwijzing van gebouwen was 

geschied, maar er was een personeelstekort. De uit Londen meegekomen officieren 

vervulden intussen andere functies. Hij benaderde de Staf daarover, maar die reageerde 

laconiek: het was de taak van Sectiehoofden om voor uitbreiding van personeelsbestand te 

zorgen.643 Het leidde tot een zoektocht naar onderwijzend personeel; het onderwijs lag toch 

stil en veel scholen dienden als onderkomen.644 

Het aantal DPs dat zich aandiende, bleef nog gering. Het ging merendeels om 

Duitsers, een handvol Belgen en statelozen. De Duitsers werden teruggezonden.645 In 

Eindhoven arriveerden rond de jaarwisseling slechts 66 personen, waaronder 18 

Nederlanders. Ook in februari 1945 dienden zich in het gebied van 2nd Army slechts 156 DPs 

aan, waaronder 24 Nederlanders. De relatieve rust bood gelegenheid om onder supervisie 



472 

 

van Civil Affairs-detachementen te oefenen voor ontvangstcentra in Roermond en Venlo.646 

Daar was zorg over, want de Nederlanders ‘do not appear to have this matter in hand’ en op 

steun hoefde niet te worden gerekend.647 

De verwachting was dat de operaties Veritable en Ventilate in het gebied tussen 

Maas en Rijn, waarmee Venlo en Roermond zouden worden bevrijd, in zo’n 12.000 DPs 

konden resulteren. Als eersten druppelden statelozen, Belgen, Polen en Russen binnen.648 

Dat leidde prompt tot strijd tussen Britten en Amerikanen. 9th U.S. Army wilde alleen 

Fransen en Belgen accepteren; die konden naar huis; andere nationaliteiten zouden in 

Maastricht moeten worden vastgehouden en daar was geen ruimte.649 

Op 1 maart 1945 troffen Britten en Amerikanen elkaar in een vrijwel verlaten 

Roermond. Door gebiedsoverdracht tussen 2nd Army en 9th U.S. Army ging het nodige mis, 

waar bevolking en repatrianten de dupe van werden en Repatriëringcommissaris majoor 

Salters verwijten troffen. 2nd Army had zes weken gewerkt aan de planning voor de opvang 

van DPs. Senior Civil Affairs Officer, Brigadier Lewis, had zich ervan overtuigd dat voedsel, 

kolen, zeep, kerosine en benzine ter plaatse waren. 212 (Refugee) Detachment onder Major 

Jean was verantwoordelijk voor vluchtelingen en had ruime ervaring. Het beschikte over 

DDT, scabiësmiddelen, dekens, rantsoenen en twee ambulance eenheden. Daarnaast had 

2nd Army voor Roermond en Venlo DP-detachementen aangewezen. Salters zou als 

liaisonofficier optreden. 

Major Jean stak per boot de Maas over en vorderde in Venlo het klooster Mariental. 

Daarna kwam de mededeling dat de Amerikanen Venlo ’ultimately’ zouden overnemen. 

Diezelfde avond echter al trok 2nd Army zich terug. Het bood de diensten van 509 Civil 

Affairs Detachment aan, dat 8.000 DPs kon behandelen. Het hogere niveau besliste echter 

het detachement niet in Roermond in te zetten. Ook de andere Britse detachementen 

keerden terug. De Amerikanen beschikten slechts over één Town Detachment. Het gevolg 

was dat Salters geen enkel detachement meer ten dienste stond om mee samen te werken. 

Hij werd als liaisonofficier plotseling verantwoordelijk, maar zonder de middelen waarover 

de detachementen beschikten, terwijl Amerikaanse troepen het gevorderde klooster 

bezetten. De Amerikanen hadden DPs nooit ongeorganiseerd tot Venlo en Roermond mogen 

toelaten. Het gevolg was dat Salters voor een onmogelijke taak stond. Bevolking en 

repatrianten leden onder de beslissing tot gebiedsoverdracht en de slechte Amerikaanse 

voorbereidingen. 
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Salters had zelf twee teams van zestig man geoefend voor de opvang van DPs. Zij 

wisten de leemte te vullen. De Senior Civil Affairs Officer van 16th U.S. Corps, Colonel 

Cunningham, erkende dat de Amerikanen niet waren voorbereid. Het aanbod gebruik te 

maken van de Britse Civil Affairs-detachementen was hem onbekend en hij verkeerde in de 

veronderstelling dat opvangcentra pas na beëindiging van de vijandelijkheden zouden 

worden opgezet. Ook later was Brigadier Lewis nog bereid detachementen af te staan als 

U.S. 16th Corps daarom had verzocht. DPs hadden dan dagelijks naar het gebied van 2nd 

Army kunnen worden gezonden waar voor 5.000 opvangplaatsen was gezorgd.650 

In maart 1945 kwam de trek van DPs ook elders op gang. De toestroom bleef met 

1.129 teruggekeerde Nederlanders nog bescheiden.651 Hun gezondheidstoestand was buiten 

verwachting goed, al was het percentrage dat last had van scabiës en luizen opmerkelijk 

hoog.652 In Bedburg bij Kleef herbergde een psychiatrisch complex, waar drinkwater en 

toiletvoorzieningen een probleem waren, 3.000 personen die in aanmerking kwamen om 

naar Nijmegen te worden gebracht. Daar moest het MG in beschadigde gebouwen aan de 

slag. ‘Voor de gevolgen van de thans gedwongen methode van werken wijzen wij iedere 

verantwoording van de hand’, zo onderstreepte medisch adviseur J.M.H.K. Beckers de 

slechte situatie. Met veel moeite waren ontsmettingsmiddelen verkregen ten koste van de 

schaars bedeelde bevolking.653 Het gevaar van infectie was groot. Bij vluchtig onderzoek zou 

longtuberculose niet snel worden gediagnosticeerd. Onderzoek op venerische ziekten was 

bij een grote toeloop een onmogelijke opgave. Inschakeling van meer artsen was een 

remedie, maar er was een tekort. De voeding was kwantitatief voldoende, maar er was meer 

afwisseling en groente en fruit nodig.654 

De stemming onder de repatrianten was goed en het was hen duidelijk dat zij geduld 

moesten uitoefenen om naar huis te kunnen. Om de tijd te doden hielpen velen mee met 

opruimwerkzaamheden in Roermond, waarvoor zij in sigaretten en chocolade werden 

betaald.655 Toen er eenmaal kon worden gereisd, gaven repatrianten bij voorkeur Breda als 

woonplaats op in de hoop van daar snel naar het Westen te kunnen. MC majoor L.S. 

Hannema zag zich verplicht hen door te sturen naar Tilburg, want opvang was in Breda niet 

beschikbaar. Getracht was al kermistenten te vorderen en aan dekens en bestek te 

komen.656 Ook vanuit Nijmegen vroeg Repatriëringcommissaris Schnitzler zijn collega’s 

Salters in Weert en Eijkman in Eindhoven geen personen naar Nijmegen te sturen als zij 
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beweerden daar onderdak te kunnen krijgen. Als zij niet bij familie terecht konden, vielen zij 

nergens onder te brengen.657 

Aan veel was gebrek, maar er was ‘buitengewoon goed werk verricht’ om de 

toestroom te verwerken. Problemen waren er nog genoeg. Major Bridge bracht na een 

bezoek aan de ontvangstcentra in Limburg bij Van Os van Delden - ‘not in a spirit of criticism 

but rather with a view to preventing their recurrence in the future’ – onder de aandacht dat 

ongetraind personeel de ontluizing deed en defecte apparatuur gebruikte. Na controle bleek 

90% van de behandelde personen nog last van luizen te hebben. Er waren klachten dat de 

registratie niet goed werd uitgevoerd, Repatriëringcommissarissen niet snel genoeg artsen 

aanwezen en er was te weinig aandacht voor de hygiëne. Sanitaire faciliteiten waren 

doorgaans gebrekkig. Duidelijk was dat er onvoldoende dekens, matrassen en 

kookgelegenheid was, maar de organisatie moest voldoende flexibel zijn voorraden weg te 

halen waar de nood minder hoog was. Bridge constateerde gebrek aan samenwerking 

tussen de MCn en Repatriëringcommissarissen.658 

Dat de SHAEF-missie die samenwerking begon te organiseren en de MC Noord- en 

Midden Limburg, Stok, opdracht gaf als coördinator tussen Grensbewaking en Repatriëring 

op te treden, ging het MG te ver. Er konden er geen twee kapiteins op één schip zijn.659 Maar 

ook aan geallieerde zijde liep de coördinatie niet altijd goed. 21st Army Group had enige 

honderden Russen, Polen, Litouwers, Fransen, Belgen en Nederlanders uit Duitsland 

rechtstreeks naar Eindhoven overgebracht. Zij kwamen in het Veemgebouw van Philips in 

aanraking met de daar aanwezige evacués. Dat was zonder overleg gegaan en in afwijking 

van alle regelingen was 21st Army Group van plan nog eens 1.500 personen in Eindhoven 

onder te brengen. Een protest van Kruls leek op zijn plaats. Kruls achtte het gevaar voor de 

volksgezondheid niet al te groot en een protest kwam hem als overdreven voor. 660 Een 

reden dat achterwege te laten, was dat het MG zelf nog niet bij machte was groepen van 

enige omvang te behandelen.661 

Verschillen in opvatting tussen 2nd Army, First Canadian Army en 9th U.S. Army 

bleken groot. De Amerikanen realiseerden zich het nijpende gebrek in Nederland en waren 

behulpzaam dat op te vangen, waardoor er in Maastricht een goed werkende organisatie 

ontstond, terwijl de andere legers de verantwoordelijkheden zoveel mogelijk bij het MG 

legden.662 Het Grensvak Maastricht zou de meeste DPs ontvangen, met de minste 

problemen, enerzijds door Amerikaanse steun en anderzijds omdat Repatriëringcommissaris 
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Drost en zijn staf er uitstekend werk verrichtten en had kunnen oefenen onder toeziend oog 

van de SHAEF-missie.663 De organisatie in de centra in Heerlen, Kerkrade, Vaals, Eisden en 

Valkenburg was uitstekend, het medisch onderzoek goed geregeld en de legering en sanitair 

waren over het algemeen goed.664 

7. Bij de bevrijding van het Oosten 

Het eerste teken van voortzetting van de militaire operaties in noordelijke richting was de 

vraag van 21st Army Group om voor de Yssel Barrier over vier met name genoemde 

officieren van het MG te beschikken en op een later moment over twintig teams voor de 

bemanning van ontvangstcentra, waarvan de helft vrouw.665 Het voorstel de IJssel tot een 

barrière te maken, kon er mogelijk toe leiden dat Groningen, Friesland en Drenthe gebieden 

zonder militaire aanwezigheid zouden worden. De SHAEF-missie verwachtte bezwaren van 

de Nederlandse regering als de naar het Duitse hartland oprukkende legers deze provincies 

links lieten liggen. Een groot aantal DPs kon er aan het plunderen slaan en ziekten 

overbrengen. Brigadier Cazenove gaf 21st Army Group in overweging de maatregelen langs 

de IJssel als tijdelijk te zien en vroeg om een barrière langs het Dortmund-Emskanaal of 

anders langs de grens.666 

Toen aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens de aanval in noordelijke 

richting werd ingezet, opende dat de weg om Nederland vanuit Duitsland te bereiken. Het 

gebied zou nog maar net zijn bevrijd en er waren geen onderkomens en transport en 

onvoldoende medisch personeel. Er was maar één oplossing: de DPs weg houden van de 

grens totdat het Westen voldoende voedsel had. Dit immense probleem kon niet tegelijker 

met de komst van talloze DPs worden aangepakt op het gevaar af dat beide operaties in een 

catastrofe eindigden.667 

Volgens SHAEF bevonden zich anderhalf miljoen DPs in het grensgebied, voor een 

groot deel Oost-Europeanen. Gelderland en Overijssel waren al overstroomd door evacués 

en Groningen, Friesland en Drenthe waren niet geschikt voor de opvang van grote aantallen. 

Het was uitgesloten dat het MG aan de grens voldoende controle kon uitoefenen. Een groot 

deel van de DPs leed aan besmettelijke ziekten; bijna allen zaten onder de luis en het moreel 

was laag. Het MG was niet in staat hen voor langere tijd onder te brengen. De oplossing 

bleef een barrière langs het Dortmund-Emskanaal. Van Os van Delden hield opnieuw een 

pleidooi de repatriëringorganisatie te herzien en alleen nog liaisonofficieren voor de Civil 
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Affairs-detachementen te leveren. Dat had het voordeel dat de problemen op het bord van 

de legers werden gelegd en het MG bij de schrijnende tekorten niet zelf in hulpmiddelen 

hoefde te voorzien.668 

Kruls vroeg op 17 maart 1945 de minister van Oorlog het probleem in de 

ministerraad aan de orde te stellen. Het hoofd van de SHAEF-missie, Major-General Clark 

had Brigadier A.G. Salisbury-Jones, Deputy Chief DP Branch SHAEF al gewaarschuwd dat 

Kruls vreesde dat DPs ‘burst upon him at the same time as the occupied part of the 

Nederland is liberated’. Clark deelde die zorg: ‘This problem is in itself a large one and, 

coming as it will at the same time as the 101 other problems arising connected with the 

liberation of the Netherlands may quite easily get very out of hand. It is not difficult to 

foresee a situation where there may easily be an almighty mess-up which would have 

repercussions for a considerable period.’669 

Kruls lichtte toe dat er vanuit was gegaan dat Grensbewaking en Repatriëring binnen 

korte tijd actief konden zijn, voldoende accommodatie ter beschikking stond en de 

geallieerden voor ontbrekende middelen als dekens, voeding, medicamenten en kleding 

zouden zorgen. Die veronderstellingen bleken onjuist en in bevrijd gebied was de toestand 

slechter dan iemand ooit hadden kunnen voorspellen. Nederland dreigde te worden 

overspoeld met DPs op het moment dat alle aandacht naar het Westen moest uitgaan. Het 

land stond voor een ramp. De regering zou moeten accepteren dat voorshands geen DPs 

Nederland binnenkwamen en zich tot SHAEF moeten wenden om de zaak niet als een 

operationeel probleem te zien, maar als een Nederlands belang de uitgeputte bevolking niet 

verder te belasten en om epidemieën te voorkomen.670 Minister van Oorlog a.i. De Booy 

bracht de zaak niet in de ministerraad, maar autoriseerde Kruls 24 

grensbewakingcompagnieën te formeren, als SHAEF bereid was met voorrang voor 

uitrusting te zorgen en er een ‘stopline’ langs het Dortmund-Emskanaal en het Seitenkanaal 

tot aan de Weser en de Rijn kwam.671 Eisenhower bevestigde premier Gerbrandy dat een 

barrière langs het Dortmund-Emskanaal zou worden opgeworpen.672 

Met bescheiden middelen moest zo de stroom worden afgewacht. Het enige 

lichtpuntje was dat de legers ontvankelijk waren geworden voor de gedachte alleen 

Nederlanders door te sturen in aantallen die konden worden verwerkt.673 De verwachting 

was dat in een periode van veertien dagen 76.000 Nederlandse en 24.000 buitenlandse DPs 

tussen de Rijn en Nieuweschans de grens konden bereiken.674 Dat leidde tot de vrees dat de 
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situatie hetzelfde zou zijn als in Roermond en Venlo, waar het MG plotseling zonder 

geallieerde hulp voor grote problemen kwam te staan. In navolging van wat majoor Salters 

voor Roermond en Venlo had gedaan, werd besloten teams op te leiden en voorraden aan te 

leggen, zodat het MG enkele dagen zelfstandig kon zijn. Ook de registratie moest drastisch 

worden vereenvoudigd; voor een Nederlander bleek 25 minuten nodig en voor een 

vreemdeling 45. Door de vele ‘wild repatriërenden’ kon op volledigheid toch geen aanspraak 

worden gemaakt.675 

Er ging een circulaire naar de burgemeesters over de opvang van deze categorie.676 

Op de burgemeester rustte de plicht plaatselijk een aanmeldingscentrum in te richten waar 

geneeskundige diensten, politie, bevolkingsboekhouding, arbeidsbureau en distributiedienst 

een taak kregen. De illegaliteit moest assistentie verlenen aan de politie ‘voor het politiek 

testen’ en kon bij de hulpverlening worden ingeschakeld. Kruls schreef precies voor wat te 

doen en voegde een modelverordening toe die eiste dat iedereen die onderdak aan 

repatrianten verleende daarvan aangifte moest doen op straffe van een boete.677 SHAEF zou 

de bezittingen van DPs niet langer doorzoeken. Waren zij niet aan grens opgevangen, dan 

moesten burgemeesters nagaan of iemand guldens meenam en alles boven de vijftig 

inleveren. Restitutie zou te zijner tijd plaatsvinden als de bezitter kon aantonen dat hij dat 

geld ter goeder trouw uit Nederland had meegenomen. Dit was bedoeld om te voorkomen 

dat grote hoeveelheden Nederlands geld, waarover Duitsers beschikten, terugvloeiden.678 

Na de eerdere waarschuwing over de komst van repatrianten kwam op 31 maart 

1945 een tweede. 2nd Army trok op een breed front Duitsland binnen en trof daar veel DPs 

aan. In het grensgebied alleen al zouden zich al 50.000 DPs ophouden en die werden binnen 

een tot twee dagen aan de grens verwacht.679 ‘The problem was one of a green detachment 

finding itself surrounded with DP’s with more coming every minute, in a shattered town, 

with all the language difficulties attendant on lack of Allied LO’s, and having to get down to it 

and improvise as best it could’. Het eerste doel was het opzetten van een barrière bij 

Kevelaer tussen Nijmegen en Venlo, waar één Civil Affairs-detachement voor opvang in een 

tentenkamp zorgde en een ander in een klooster zonder dak. Iedere arriverende DP moest 

eerst puin ruimen om een plekje voor zichzelf te creëren; de keuken was geïmproviseerd. 

12th Corps ging de barrière langs het Dortmund-Emskanaal bemannen en voor 

accommodatie voor 5.000 personen zorgen. 8th Corps zette in het aan de Ems gelegen 

Greven een Assemby Centre op, dat ‘immediately found many customers’. Alleen door snel 
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improviseren, wisten de legerkorpsen de situatie de baas te worden. Zij zetten bij de 

Rijnovergangen in Xanten en Rees kampen voor 30.000 personen op. Die moesten op 15 

april gereed zijn, maar op 7 april was nog niets klaar, terwijl er al ruimte voor 6.000 personen 

had moeten zijn. Het volgende probleem zou de exodus uit Hannover, Bremen en Hamburg 

zijn.680 

Op het moment van aankomst van Repatriëringcommissaris Lawick van Pabst in 

Ruurlo op 6 april bleek al een groot aantal repatrianten aanwezig te zijn, waarvoor de MCn 

voorlopige voorzieningen hadden getroffen. Rode Kruis-personeel had zich al op hun 

behandeling voorbereid.681 Dat er iets aan lokale voorbereiding was gedaan, bleek toen mr. 

J. Huges uit Apeldoorn zich bij Van Lawick van Pabst voorstelde als regeringscommissaris 

voor de repatriëring in Gelderland. Hij deelde mee van de Vertrouwensmannen de opdracht 

te hebben gekregen de repatriëring voor het oostelijk deel van het land te regelen. Het 

verbaasde Huges dat van zijn bestaan niets bekend was. Zijn personeel werd in de Dienst der 

Repatriëring opgenomen. Getracht was ook met Huges tot overeenstemming te komen, 

maar hij wilde buiten het MG blijven en opdrachten aan burgemeesters geven. Van Lawick 

van Pabst verbood hem verder optreden. Van Os van Delden zat daarna met de vraag of de 

regering inderdaad een dergelijke figuur had aangesteld. Meerderen hadden plannen 

gemaakt en die kon het MG moeilijk voor het hoofd stoten. Zo had een vertegenwoordiger 

van het Rode Kruis in Coevorden op eigen initiatief een uitmuntend georganiseerd centrum 

opgezet. Zij werden aangemoedigd door te gaan en zagen meestal wel in dat niet zonder 

steun van het MG te kunnen.682 

Op 9 april was de grensstreek in Gelderland bezet en konden de repatrianten een 

volledige behandeling krijgen. Contacten met de Civil Affairs-detachementen waren nog 

moeizaam, maar met 2 Canadian Corps waren geen problemen bij de vordering van 

gebouwen en de verkrijging van dekens. Er was vooral behoefte aan meer DDT en spuiten.683 

Toch had Colonel Smith van de SHAEF-missie klachten. Het MG was niet tijdig genoeg 

aanwezig en de lokale BAB-vertegenwoorigers wilden instructies. Souschef kolonel F. 

Daubenton, eerder consul-generaal in Johannesburg die de taken van de ziek geworden De 

Boer had overgenomen, maakte vergezeld van Van Os van Delden een tour door pas bevrijd 

gebied. Alle MG-officieren en BAB-officials bleken aanwezig; maatregelen waren genomen 

en instructies aan het lokaal personeel waren gegeven. De stationering van de 
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Repatriëringcommissarissen was afhankelijk geweest van toestemming van de Canadezen en 

hoewel direct gevraagd, had een antwoord op zich laten wachten.684 

Een enorm probleem was ruimte te vinden voor de naar schatting 180.000 personen 

die in het nog onbereikbare Westen thuishoorden. Met First Canadian Army was een plan 

uitgewerkt om repatrianten die op de IJsselbarrière zouden stuiten naar kampen bij Eefde, 

Zwolle, Deventer en Doesburg te brengen, nadat eerst was getracht zoveel mogelijk in te 

kwartieren.685 Minister van Sociale Zaken Wijffels was daar weinig gelukkig mee. Het moest 

mogelijk zijn de DPs in leeg komende gebouwen onder te brengen en bij het naderen van de 

zomer behoorden tentenkampen tot de mogelijkheden. Indien de situatie niet zo hoogst 

ernstig was, zou een dergelijk schrijven de lachlust opwekken, zo reageerde Van Os van 

Delden. Hij verzekerde Kruls dat hem niets liever was de onderbrenging in gezinnen 

onmiddellijk te staken, maar gebouwen en inventaris waren niet zomaar beschikbaar. 

Londen realiseerde zich niet dat zij voor de internering van NSB-ers in gebruik waren of door 

geallieerde militairen waren bezet. De suggestie van tenten was overwogen, maar daar was 

een groot tekort aan. Zijn verwachting was dat inkwartiering een nog grotere omvang zou 

aannemen. Velen gingen slecht gekleed en dat was een bron van schaamte bij 

onderbrenging in gezinnen. DPs waren in kampen beter af. Voor de volksgezondheid was dat 

beter en het koken van maaltijden kon beter in centrale keukens geschieden.686 

Gebrek aan kleding was een grote zorg. De Hulpactie Rode Kruis beschikte over 

kleding, maar dat bestond voor 90% uit dames- en kinderkleding, terwijl de repatrianten 

voor 90% man waren. Gehoopt werd, nadat Koningin Wilhelmina en prinses Juliana het 

probleem hadden gesignaleerd, er met hulp van particulieren aan een van de grootse 

grieven van de repatriëring een eind kon komen.687 Minister van Handel, Nijverheid en 

Landbouw Gispen bepaalde dat alle beschikbare kleding voor mannen naar de Dienst der 

Repatriëring ging. Daarmee werd de textielvoorziening voor andere categorieën bijna 

onmogelijk. Hoe sympathiek ook, er lag een onbillijkheid in opgesloten ten opzichte van 

evacués.688 

Van Os van Delden schatte dat voor 120.000 man een complete set kleding nodig 

was. De SHAEF-missie steunde de uitreiking van textiel uit de voorraad die voor het Westen 

was gereserveerd, maar voor onderkleding bracht dat weinig soelaas. Spoedige uitgifte 

stuitte ook op het probleem dat opgaven en werkelijke aantallen verschilden, dat moest 

eerst worden opgehelderd.689 In de tweede week van juni 1945 kwam de distributie van 
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deze Civil Affairs-kleding op gang; het was slechte kwaliteit of had waterschade opgelopen. 

De conclusie was al snel dat de verstrekking minder dringend werd. De DPs die het eerst 

arriveerden, hadden het dringendst aanvulling nodig gehad. In die fase arriveerden de 

mensen vaak te voet, slecht gekleed en geschoeid. Toen groepen verder uit Duitsland 

arriveerden, viel op dat zij beter waren gekleed en meer bagage meebrachten. Velen ook 

hadden door plundering in het nodige voorzien. Het was geen zeldzaamheid dat personen 

met drie stel ondergoed, twee overhemden en twee broeken over elkaar arriveerden. Toen 

de stroom repatrianten begon op te drogen, gaf Van Os van Delden het restant kleding vrij 

voor andere doeleinden.690 

Zoals bij veel zaken hield de SHAEF-missie een oogje in het zeil. Vertegenwoordigers 

bezochten in mei en juni 1945 de ontvangstcentra. De keukens waren over het algemeen 

goed. De DPs kregen 2.200 calorieën en voldoende melk, maar weinig vet. Bedden waren er 

weinig en meestal werd op stro geslapen. Er was meer toezicht nodig op de sanitaire 

voorzieningen en meer afwasmiddel. Er kwam hulp van burgers en Nederlandse politieke 

gevangenen deden de zware arbeid. Er was een tekort aan artsen, ook na rekrutering onder 

de repatrianten en ondanks de vele comités die zich met inzameling bezig hielden, was er 

een groot tekort aan borden en bestek.691 Veel van de door de Administratie voor Relief en 

Rehabilitatie bestelde goederen arriveerden niet. Het MG deed daar onderzoek naar, zonder 

veel wijzer te worden. Borstels en bezems waren door het departement van Handel en 

Nijverheid geschrapt. De verscheping van scheermesjes, kammen, scharen en lepels had in 

juli moeten plaatsvinden, maar het werd niet duidelijk waarom dat niet was gebeurd. Een 

‘eeuwig durende moeilijkheid’ was ook om aan voldoende DDT te komen. De geallieerde 

voorraad DDT en benzyl-benzoaat voor de bestrijding van scabiës was te gering om er 

honderd miljoen West-Europeanen mee te behandelen. Toch was toen het MG de balans 

opmaakte de conclusie dat de gevreesde in Duitsland wijdverspreide vlektyfus vrijwel geheel 

aan de grens was opgevangen.692 Niet voor niets luidde de titel van een affiche van 

Repatriëring: ‘De moffen zijn verslagen! Nu begint de strijd tegen de luizen!’ Het 

waarschuwde dat de ‘gezondste en krachtigste onder ons’ door één enkele besmette luis 

vlektyfuspatiënt kon worden, een snel om zich heen grijpende besmettelijke ziekte die zich 

twaalf tot veertien dagen na de beet van een besmette luis manifesteert en gepaard gaat 

aan uitputting, hoofdpijn, koude rillingen en hoge koorts. Een voorwaarde voor de 

bestrijding was voldoende DDT-poeder en verstuivers.693 
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Het probleem quarantaine, met alle gevolgen voor de doorstroming, kwam frequent 

voor. Op verschillende plaatsen achter de grens moest accommodatie worden ingericht 

waar groepen tot duizend personen vijftien dagen in afzondering konden gehouden.694 

8. Het einde van de oorlog en de toegang tot het Westen 

Het einde van de oorlog vormde een nieuwe uitdaging voor de repatriëringorganisatie. Er 

waren 30.000 DPs gearriveerd en mogelijk zouden nog 340.000 volgen. Niet alleen zou de 

stroom nu echt op gang komen, maar het merendeel van de repatrianten was uit het 

Westen afkomstig en hier golden andere prioriteiten. Eerst moest voedsel worden 

aangevoerd. Het Westen ging op slot, totdat een georganiseerde verplaatsing kon worden 

geregeld.695 

Op 6 mei 1945 was al sprake van de plotselinge komst van vele repatrianten. Het 

Militair Commissariaat Overijssel vatte de situatie samen als: enorme aanvoer, geringe 

afvoer, geen medicijnen, geen DDT, geen DP-kaarten en zette zich schrap om 55.000 

personen over de provincie te verspreiden.696 Civil Affairs-detachtmenten sprongen onder 

Nederlandse leiding bij. Een complicerende factor was dat First Canadian Army beslag legde 

op gebouwen, zoals in Hengelo waar eerder ruimte voor 6.000 personen was.697 

First Canadian Army bracht 3.500 man per dag vanuit Duitsland naar Enschede en 

Oldenzaal, maar het aantal dat direct naar huis kon, was niet meer dan 500. Zelfs dat 

vereiste al een hele organisatie evenals de verspreiding van de overigen over de provincie. 

Zonder geallieerde transportsteun redde het MG het niet en SHAEF ging vrachtwagens 

beschikbaar stellen.698 

Op 12 mei 1945 stond de teller van het aantal aan de grens gearriveerde personen al 

op 63.664.699 Major Bridge benaderde SHAEF om de legers tot betere afhandeling te 

dwingen. Repatrianten uit het gebied van 12th U.S. Army Group waren betrekkelijk 

ongeorganiseerd gerepatrieerd, waardoor het MG aan de grens met een extra probleem zat. 

Nederland kon per dag 5.000 personen aan, maar na drie weken zou alle beschikbare ruimte 

vol zijn en dan waren de burgers afkomstig uit het Westen al bij particulieren ondergebracht. 

Er moest beter contact komen met de liaisonofficieren te velde onder de 

Regeringscommissaris, zodat het MG sneller kon inspelen op de komst van DPs. Het aantal 

liaisonofficieren in Duitsland was te gering en zij waren onvoldoende geïnstrueerd.700 
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Eind mei 1945 was het verzadigingspunt overal bereikt en het betekende een grote 

opluchting dat de mogelijkheid om naar het Westen te reizen in zicht kwam. De Public 

Health Officers van First Canadian Army, Netherlands District, SHEAF-missie, de Sectie 

Volksgezondheid en dr. C. Banning, Geneeskundig Hoofdinspecteur voor de 

Volksgezondheid, waren het erover eens dat zonder gevaar voor de volksgezondheid 

duizend personen per dag konden worden toegelaten, mits zij sinds hun ontluizing gezond 

waren gebleven. Spoedig konden dat meer worden.701 De prioriteit was eerst politieke 

gevangenen, vervolgens krijgsgevangenen en daarna overigen. De burgemeesters in het 

Westen werden er nog eens op geattendeerd dat hen onderzoek naar de politieke 

betrouwbaarheid wachtte. Bestonden er geen bezwaren tegen de persoon, dan konden 

distributiebescheiden worden afgegeven; bij twijfel voor een beperkte periode.702 De leiding 

van de opvang berustte bij het gemeentebestuur en de Afdeling Repatriëring en Reëvacuatie 

van het Rode Kruis, dat opdrachten van het MG uitvoerde en samenwerkte met organisaties 

als Nederlands Volksherstel, Rode Kruisafdelingen, Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, 

Rijksverkeersinspectie en de Voedselvoorziening. Het transport van zieke repatrianten droeg 

het MG op aan het Rode Kruis en in overleg met Netherlands District kwamen daar 

ziekenhuisbedden voor. Dr. G.D. Hemmes, Inspecteur voor de Volksgezondheid voor Utrecht 

en Overijssel ging dat coördineren.703 

De terugkeer begon vanuit Oostelijk Brabant, Zuid-Limburg en Twente.704 Het 

transport van repatrianten kreeg zelfs tijdelijk voorrang boven de voedselaanvoer. Het MG 

trachtte het transportprobleem te verzachten door honderd Duitse bussen in te zetten en 

chauffeurs te vinden om 400 buitgemaakte Duitse voertuigen te rijden.705 De spoorwegen 

namen het grootste deel voor hun rekening. Vanuit Maastricht en Eindhoven vertrok elke 

dag een trein met duizend personen naar Nijmegen. Omdat de spoorverbinding met het 

Westen daar ophield, ging het verder per truck naar Amersfoort. Ook vanuit Twente vertrok 

elke dag een konvooi met duizend personen naar Amersfoort. Zij overnachtten in het 

voormalige concentratiekamp. De dag daarop vertrokken treinen naar Amsterdam en 

Haarlem, naar Den Haag en Gouda en naar Rotterdam. 

Verder waren maatregelen getroffen om vanaf ’s-Hertogenbosch de mensen per 

boot naar Rotterdam te vervoeren, maar dat stuitte op problemen omdat het vaarwater 

tussen de Moerdijk en Rotterdam nog niet was vrijgegeven zodat traject alsnog per truck 

moest worden afgelegd. Na verloop van tijd konden ruim 2.000 personen per dag langs die 
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route het Westen bereiken. De reis vanuit de noordelijke provincies ging per schip over het 

IJsselmeer naar Amsterdam met duizend personen per dag. Vanuit de Achterhoek gingen de 

DPs per truck rechtstreeks naar het Westen. Het plan was dagelijks 10.000 personen te 

verplaatsen en dat betekende ook voor het Westen alle hens aan dek om hen van 

bescheiden te voorzien, in te schrijven in het bevolkingsregister en in te schakelen in het 

arbeidsproces. Het transport van de vele tienduizenden verliep naar tevredenheid van het 

MG en in een dusdanig hoog tempo dat medio juni 1945 er in de grensstreek al vrijwel geen 

‘voorraden DPs’ meer waren. De personen die daarna nog arriveerden, konden toen snel 

door naar huis.706 

9. Het MG neemt over, de terugkeer uit de kampen en de inzet van ambulances 

Nederlanders die kans hadden gezien de concentratiekampen te verlaten, deden kond van 

de grote ontevredenheid die er over de Nederlandse regering bestond. De politieke 

gevangenen zagen wel te hulp schietende Fransen en Belgen, maar geen Nederlanders. 

Klachten dat in sommige kampen nog geen Nederlandse liaisonofficieren waren verschenen, 

bleven aanhouden. Het gevolg was dat het beeld over de aanwezigheid van Nederlandse 

gevangenen verre van compleet was.707 Nederland had maar 65 liaisonofficieren, waardoor 

niet ieder kamp een Nederlander kon zien. Zieken gingen eerst naar een ziekenhuis, pas 

daarna werd de nationaliteit uitgezocht. Kampen als Bergen-Belsen waren zo uitgestrekt dat 

liaisonofficieren er niet direct in slaagden de Nederlanders te lokaliseren.708 Soms waren er 

ongelukkige misverstanden in het spel. Kapitein Van Vliet, de Engelandvaarder die eerder 

naam had gemaakt met zijn rapport over Kamp Amersfoort, meldde dat hij op 11 mei met 

een Belg en Fransman naar Bamberg was gegaan om het vertrek van treinen naar Nederland 

te organiseren, maar hij kreeg te horen dat de Nederlandse grens dicht was. Mauthausen 

waar nog 20–30 Nederlanders zouden zijn had Van Vliet toen maar niet bezocht. Zolang de 

grens was gesloten meende hij geen toezeggingen te kunnen doen. Pas nadat een andere 

liaisonofficier duidelijk had gemaakt dat de DPs alleen niet naar het Westen konden, 

vertrokken er weer transporten uit Bamberg.709 

Premier Gerbrandy wees op de afwezigheid van Nederlandse hulp in het op 29 april 

1945 bevrijde Dachau. Dat was juist, aldus Ferwerda. SHAEF had Frankrijk, België en 

Nederland faciliteiten aangeboden voor het zenden van ambulances om zieken te vervoeren 

en de Franse en Belgische regeringen hadden daar gebruik van gemaakt. Nadat Ferwerda er 
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zich bij de SHAEF-missie van had overtuigd dat die mogelijkheid ook voor Nederland open 

stond, had hij zich tot souschef Daubenton gewend om 25 ambulances te krijgen. Het 

antwoord was dat die waren geconsigneerd voor de hulpverlening aan het Westen.710 Het 

MG concentreerde zich op de hongerende Nederlanders in het Westen. Bovendien wilde de 

SHEAF-missie dat ambulances beschikbaar bleven om de honderden te verwachten zieke 

DPs in Nederland in ziekenhuizen op te nemen.711 Het leidde tot klachten van zowel op hulp 

wachtende Nederlanders in de kampen als van de Regeringscommissaris.712 De vraag 

waarom SHAEF als verantwoordelijke voor de DPs niet in grotere mate in ambulances 

voorzag, stelde Ferwerda niet. Dat bij het einde van de oorlog zowel Ferwerda als Brandel 

zich in Londen bevonden was evenmin bevorderlijk voor de communicatie met het MG en 

SHAEF.713 

Nog voordat het ministerie van Sociale Zaken om opheldering over de 

beschikbaarheid van ambulances vroeg, had een bespreking tussen Van Os van Delden en 

Major Bridge op 12 mei 1945 al tot het besluit geleid een ambulancecolonne naar 

Buchenwald te sturen.714 De geallieerden waren de situatie in het Westen de baas en er 

werden tien ambulances afgestaan die 39 patiënten naar huis brachten.715 Op 22 mei 

arriveerden in Dachau twaalf Rode Kruisambulances om met 44 zieken te vertrekken. Er 

verbleven toen nog 570 Nederlanders.716 Door de angst voor vlektyfus kon er trouwens geen 

sprake zijn van een overhaast vertrek. Nadat Dachau was bevrijd, waren de overlevenden 

dagelijks met DDT bestoven. Op 16 mei was een ploeg van zestien Nederlanders vrijgegeven; 

zij zochten zich een autobus uit en vertrokken richting Nederland, na een vrijgeleide te 

hebben gekregen met de mededeling dat zij hun quarantaineperiode hadden doorgemaakt. 

De groep arriveerde op 19 mei in Vaals, waar zij op grond van hun vrijgeleide zonder 

verwijzing naar Repatriëring werden doorgelaten. Daags daarna had één van de personen 

zich ziek gevoeld en toen zat het MG met het probleem de passagiers van de bus te 

achterhalen.717 Op 30 mei was bij een transport van politieke gevangenen uit Dachau en 

Allach opnieuw vlektyfus geconstateerd. Allen waren twee weken lang bestoven en door de 

Amerikanen gecontroleerd, maar één persoon bleek door de controle te zijn geglipt.718 

PMC Gelderland, Blaauw, zond Kruls op 22 mei 1945 een artikel uit de Gelderlander 

met de klacht dat weinig of niets voor de Nederlanders in Dachau werd gedaan. Weliswaar 

was een colonne op weg, maar de teams van zijn organisatie ‘Gelderland Zuid helpt Noord’ 

beëindigden hun taak en konden een colonne voor Dachau formeren. Blaauw wees ook op 
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de toestand in kamp Sandbostel bij Bremervörde dat kapitein A. Boelaars met zijn 

toestemming had bezocht. Hij riep Kruls op instemming van Ferwerda te vragen om het MG 

een colonne te laten voorbereiden.719 

Een week later wees Blaauw opnieuw op artikelen in de Gelderlander over 

onvoldoende voorbereiding op terugkeer uit de kampen en initiatieven om colonnes te 

formeren. Ook Blaauw was daarmee begonnen, maar had ervan afgezien toen hem bleek dat 

Ferwerda blanco volmachten aan kapelaan O.A.M.A.W. Schellekens had verstrekt, oprichter 

van het Nederlands Informatiebureau Arbeiders Duitsland (NIAD) en die eerder priesters uit 

Dachau had gehaald.720 Wanneer de organisatie van Ferwerda faalde, moest niet de leiding 

aan een organisatie op religieuze grondslag worden gegeven, waarin hij herhaaldelijk en 

zonder resultaat had getracht verandering te brengen. Het Rode Kruis was intussen actief en 

beter in staat hulp te bieden. 

Ook wees Blaauw op anonieme advertenties met een ‘gezagsondermijnend karakter’ 

in de Gelderlander. Zij waren afkomstig van de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers 

Nederland en gaven onder de kop ‘Dachau’ aan dat 1% van de auto’s gebruikt om arbeiders 

in Duitsland te laten werken, voldoende was voor de ‘helden van de concentratiekampen’ en 

dat oorlogsmisdadigers niet alleen schurken waren die concentratiekampen beheerden, 

maar ook ‘diegenen, die de gevangenen te lang laten zitten’.721 In vrijwel iedere vergadering 

van de GOIWN kwam het onderwerp repatriëring aan de orde. De organisatie haalde vanuit 

Nijmegen en Limburg politieke gevangenen terug, al waarschuwde voorzitter Voorhoeve zich 

tot het MG en Rode Kruis te wenden en niet te hard van stapel te lopen, omdat zij medisch 

gezien een gevaar op konden leveren. De oud-illegalen stoorden zich er ook aan dat geen 

onderscheid werd gemaakt tussen politieke gevangenen en degenen die vrijwillig naar 

Duitsland waren gegaan.722 Ook het MG had erop aangedrongen voorrang aan politieke 

gevangen en illegale werkers te geven, maar de legers zetten zonder veel pardon zoveel 

mogelijk mensen op de trein, hoewel SHAEF had bepaald dat zij prioriteit moesten krijgen.723 

De geallieerden bleven huiverig voor particuliere initiatieven om politieke 

gevangenen op te halen. Dat bleek uit het verzoek van het MG om de illegale werkers J.C. 

Goetshouwers en L.J.M. Peters contact te laten leggen met leden van de ondergrondse die 

zich mogelijk nog in de kampen bevonden. Het werd geweigerd.724 Onzorgvuldig geplande 

acties om politieke gevangenen terug te halen, baarden ook majoor Laman Trip, hoofd 

Sectie Sociaal werk oorlogsgetroffenen, zorg. Als particulieren zelf op stap gingen kon de 
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ontstemming onder de gevangenen alleen maar toenemen. Zieken waren onder hoede van 

de geallieerden. Was enkele dagen gewacht, dan waren velen op een minder belastende 

wijze per trein vervoerd. Aan de instructies werd toegevoegd dat uitsluitend het Rode Kruis 

of het MG ambulances naar het buitenland konden zenden. Nadat was getracht een 

ambulancecolonne met dertig voertuigen naar Duitsland te zenden, was Kruls’ verzoek om 

honderd ambulances van 21st Army Group te lenen, afgewezen met als reden dat Nederland 

kennelijk over zoveel beschikte dat ze zelfs in Duitsland konden rijden.725 

Op 23 februari 1945 was minister van Sociale Zaken Van den Tempel van het politieke 

toneel verdwenen. Zijn opvolger, de uit het bevrijde Zuiden afkomstige ir. F.C.M. Wijffels, 

kwam al spoedig tot de conclusie dat de splitsing van taken over een 

Regeringscommissariaat en het MG onjuist was en dat onder de heersende omstandigheden 

een militair apparaat de repatriëring diende te verzorgen.726 Naar aanleiding van de klachten 

over repatriëring uit Duitsland gaf Wijffels Ferwerda de opdracht meer met het MG samen 

te werken en in andere landen het werk aan ambassades over te laten, anders wilde hij het 

Regeringscommissariaat opheffen. Dat besluit viel op 17 mei 1945. Door een weinig actieve 

opstelling van secretaris-generaal Van Rhijn – net als zijn vorige minister geen vriend van het 

MG - duurde het toen nog tot 24 mei totdat een brief daarover was opgesteld.727 

Wijffels liet Kruls weten dat ‘nadere overweging’ tot het besluit had geleid de 

repatriëring uit Duitsland alsnog in één hand te leggen. Het MG moest het personeel van de 

Regeringscommissaris in Duitsland overnemen.728 (Ferwerda bleef verantwoordelijk voor het 

niet-SHAEF-gebied.) In de ministerraad zei Wijffels van alle kanten klachten te hebben 

ontvangen. Minister Gispen was door de Koningin en prinses Juliana gebeld met ijselijke 

verhalen. Aan het contact van de Regeringscommissaris met het MG had van alles 

ontbroken. In een district dat dagelijks 2.000 personen kon ontvangen, kwamen twaalf keer 

1.500 de ontvangstcentra binnenvallen. Kruls verwachtte verbetering, aldus Wijffels, maar 

kon niet garanderen dat klachten konden worden voorkomen, daarvoor was het 

transportprobleem te groot.729 

Ferwerda vernam de beslissing pas nadat daarvan mededeling aan Kruls was gedaan. 

Hij was per Koninklijk Besluit benoemd en niet genegen zich bij ministeriële brief te laten 

ontslaan.730 Noch hij, noch secretaris-generaal Van Rhijn kon zich met de beslissing 

verenigen.731 Ferwerda wilde dat een commissie de feiten ging onderzoeken en aannemelijk 

maakte dat de zaken onder Daubenton en Van Os van Delden beter zouden verlopen. 
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Opheffing van zijn dienst zou het werk in het buitenland nadelig beïnvloeden en de 

verwarring bij SHAEF vergroten.732 

Direct nadat van Wijffels de brief over de overdracht van taken was ontvangen, liet 

Kruls alle MCn weten dat het MG was belast met de repatriëring uit Duitsland en Oostenrijk. 

Officieren van het MG hoefden niet langer eigenmachtig maatregelen treffen en konden zich 

voortaan met de Dienst Repatriëring in verbinding stellen. Kruls vroeg prins Bernhard 

‘teneinde misverstand en verwarring te voorkomen’ de machtiging in te trekken die hij 

mevrouw L.M.H.A. van Overeem-Ziegenhardt had verstrekt als hoofd van de dienst voor 

speciale hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis om de zorg voor de repatriëring uit 

Duitsland op zich te nemen en haar naar het MG te verwijzen.733 

Daubenton en Van Os van Delden spoedden zich naar SHAEF in Parijs, mobiliseerden 

na terugkeer het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis en namen vervolgens in 

Duitsland poolshoogte. Via Radio Herrijzend Nederland werd het ontslag van Ferwerda 

bekend gemaakt en vanaf dat moment begon het MG te reageren op artikelen die in de 

kranten over de repatriëring verschenen. Van Os van Delden erkende dat fouten waren 

gemaakt – niet door het MG, maar door de organisatie van de Regeringscommissaris. De 

regering had eerder kunnen bedenken dat een civiele organisatie in een militair apparaat 

onwerkbaar was. Door de bevolking deelgenoot te maken van de problemen, hoopte het 

MG de critici de wind uit de zeilen te nemen en dat deed het ‘heel uitgekookt’, aldus 

historica Martha Bakker. Repatriëring stelde zich begripvol op en nam klachten serieus.734 

Op 7 juni 1945 liet ook majoor H.S. de Jong, Chief Netherlands Liaison Officer DP 

Branch, Ferwerda weten dat het zenden van ambulances niet langer nodig was; er waren er 

genoeg en zieke DPs gingen bij voorkeur per trein terug. Het Rode Kruis zat intussen te 

springen om iets te doen; het had zich ingesteld op hulpverlening in het Westen en daar was 

de situatie meegevallen. Voor Duitsland waren nu ambulances beschikbaar.735 Netherlands 

District dat de hulp aan het Westen coördineerde, zette daar echter een rem op. 

Repatriëring ging per trein en de voertuigen waren in Nederland nodig. De 

Repatriëringcommissarissen hadden voor intern gebruik tachtig ambulances nodig en voor 

het vervoer naar het Westen.736 

Om orde te scheppen in het opsporen van zieke repatrianten maakte het MG de 

afspraak dat het Nederlandse Rode Kruis de enige organisatie was die dat nog ging doen. Het 

kwam nog steeds voor dat provinciale of plaatselijke Rode Kruisafdelingen colonnes 
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samenstelden en om daar ‘definitief’ een einde aan te maken moest Grensbewaking 

colonnes die niet waren voorzien van passen van SHAEF en het Haagse Rode Kruis de 

doorgang weigeren. De door Amerikanen en Canadezen bezette Duitse gebieden gaven 

trouwens de indruk dat er weinig Nederlanders meer waren. Alleen in Sandbostel en 

Neuengamme zouden nog Nederlanders zijn. Het MG zond een colonne van zestig 

voertuigen; er bleken nog tachtig personen te zijn.737 

Ruim een maand later maakte de illegaliteit, aangemoedigd door Wijffels (nu 

minister af), samen met Daubenton alsnog plannen om Rode Kruisteams met illegale 

werkers plaatsen te laten bezoeken waar mogelijk nog Nederlanders waren. Op 7 augustus 

1945 vertrokken ze, maar ambulances zouden pas worden gezonden als daartoe aanleiding 

was.738 

Het wachten was op toegang tot de Russische bezettingszone. Majoor Langen van 

der Valk, die in Duitsland de zaken voor het MG coördineerde, deed het voorstel alvast een 

ambulanceteam in Lübeck te stationeren. Het Rode Kruis rustte er ambulances voor uit, 

maar het bleek onmogelijk ze naar door de Russen beheerde kampen en ziekenhuizen achter 

de demarcatielijn te sturen.739 

10. Kruls maakt zich boos 

Wijffels opvolger als minister van Sociale Zaken, W. Drees, toonde zich al even ongelukkig 

dat twee organisaties naast elkaar bestonden en gaf secretaris-generaal Van Rhijn opdracht 

de repatriëring te reorganiseren. Van Os van Delden of anders Daubenton werd gevraagd op 

7 juli 1945 naar Londen te komen.740 Van Os van Delden vertrok in de veronderstelling dat 

het om overleg over praktische zaken van het moment ging. Het MG werkte met 

liaisonofficieren betaald door Sociale Zaken, die dat departement wenste te ontslaan. 

Ferwerda ging door met het geven van instructies, terwijl het MG de repatriëring uit 

Duitsland behandelde met als gevolg dat de ministeries van Sociale Zaken, Buitenlandse 

Zaken en Oorlog zich met de kwestie bemoeiden. Ook was er sprake van dat Nederlandse 

Militaire Missie bij de Allied Control Council in Berlijn de behandeling van DPs ging 

overnemen. Een ander punt was dat repatriëring uit Nederlands-Indië aan het Rode Kruis 

was opgedragen en dat wilde zich van personeel van het MG verzekeren.741 

Gezien deze ontwikkelingen was het niet vreemd dat Sociale Zaken zich ging 

voorbereiden op het overnemen van taken van het MG, maar dat lag gevoelig, omdat nog 
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maar een maand eerder een belangrijk deel naar het MG was overgeheveld. De manier 

waarop Sociale Zaken dat aanpakte, verdiende geen schoonheidsprijs en joeg Kruls tegen 

Drees in het harnas. Wat was de aanleiding? De bespreking met Van Os van Delden had als 

doel – als later verwoord door Van Rhijn ‘om eindelijk eens een beetje orde te scheppen’.742 

De Dienst van de Regeringscommissaris en het Bureau Evacuering en Repatriëring van het 

MG met al zijn personeel en materieel zouden vanaf 23 juli verder gaan als de Afdeling 

Repatriëring van Sociale Zaken. In het SHAEF-gebied konden de liaisonofficieren het contact 

onderhouden en voor het contact met SHAEF bleef Van Os van Delden nodig. Elders kon 

Buitenlandse Zaken aan de slag. Alleen voor door de Russen bezet gebied was nog geen 

oplossing, feitelijk het meest dringende probleem.743 

Bij de bespreking was volgens Van Os van Delden de overgavedatum van 23 juli niet 

genoemd, maar stond wel in het verslag en daar had hij overheen gelezen. Van Os van 

Delden had overigens gezegd dat beslissingen aan Kruls waren. Toen Kruls bezwaren bleek te 

hebben, was verzocht de zaak met de minister te bespreken, maar dat was niet gebeurd.744 

Kruls klom in de pen. Hij erkende dat de Dienst Evacuatie en Repatriëring te zijner tijd aan 

Sociale Zaken worden moest worden overgedragen, maar hij kon er ‘onmogelijk’ mee 

instemmen dat dit op dat moment al moest gebeuren. Repatriëringcommissarissen 

oefenden namens hem nog bevoegdheden uit en hij wilde hen niet onder ambtenaren van 

Sociale Zaken laten functioneren. SHAEF had het toegejuicht dat na een jaar van verwarring 

de leiding in militaire handen was gelegd en als die nu overging ontstond weer de chaotische 

situatie waar net een eind aan was gemaakt. Alle bij het publiek herwonnen vertrouwen ging 

dan verloren. Ferwerda was geen persona grata bij SHAEF, maar was na ontheffing van zijn 

taak doorgegaan zich met de repatriëring in het SHAEF-gebied te bemoeien door het zenden 

van Rode Kruiscolonnes en zonder daarover contact te hebben met SHAEF. Dat wees op 

onbegrip voor de werkwijze van SHAEF. Het resultaat was nihil en vergrootte de 

ontstemming jegens Ferwerda. Bovendien had hij zich tegen het MG afgezet door iemand 

naar het Nederlandse Rode Kruis te sturen met de mededeling zich niet aan het MG te 

storen.745 

Ook het dagelijks bestuur van het Rode Kruis zat met de overgang in de maag. Het 

wilde de opvattingen van de minister vernemen. Er was in nauw overleg met het MG 

gewerkt en de meest mogelijke medewerking was verkregen. Het Rode Kruis was nu 

gevraagd niet langer te werken aan de hand van de aanwijzingen van het MG doch van 
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Ferwerda. Als het MG weer werd uitgeschakeld dan wilde het bestuur dat van de regering 

vernemen. Hangende een nieuwe beslissing zou het Rode Kruis in overeenstemming met het 

verzoek van de vorige regering met het MG blijven werken, want het was van belang dat 

geen nieuwe verwarring ontstond. Het slot van het verhaal was dat het Rode Kruis aan de 

met het MG getroffen regelingen wilde vasthouden. Het bestuur wilde weten welke taak nu 

werkelijk aan Ferwerda was toebedeeld.746 

Kruls stelde dat de organisatie van Ferwerda had gefaald; of Ferwerda zelf had 

gefaald liet hij in het midden. De fout de repatriëring niet in één hand te leggen, was door 

Wijffels erkend en hersteld, zo hield Kruls Drees voor, en dat het niet eerder was gebeurd 

was het gevolg van een ‘zeer kortzichtigen politiek’. ‘Dat de Regeering heeft gefaald, staat 

buiten alle twijfel. Het is dan ook zaak dat dit thans wordt erkend en dat de Organisatie-

Ferwerda onmiddellijk wordt opgeheven.’ Supervisie van Ferwerda was niet langer nodig. De 

‘wanhopige pogingen’ die werden gedaan om controle uit te oefenen en de ‘geniepige 

propaganda’ die werd gevoerd, kon slechts de kritiek van het publiek vergroten.747 

Kruls had zijn hart gelucht. Ongetwijfeld zal imagoschade een drijfveer zijn geweest 

om al zo snel nadat het MG verantwoordelijk was gemaakt de taken weer bij de 

Regeringscommissaris te leggen. Overdracht paste weliswaar in de afbouw van het MG, dat 

was voor Kruls het punt niet, maar de actie van Sociale Zaken om met een van zijn 

ondergeschikten hierover onvoorbereid zaken te doen, zag hij als een overvaltactiek. Er 

moest aan de Nederlandse Militaire Missie in Duitsland worden gedacht om de repatriëring 

voort te zetten, daar waren al besprekingen mee geopend. Iemand zou zich over de 

opsporing van vermisten, de registratie van overledenen en het terughalen van hun 

bezittingen moeten ontfermen, zolang Sociale Zaken dat niet als taak voor het departement 

zag. 

Drees kon weinig anders dan de zaak opnieuw te beschouwen, maar het duurde nog 

tot laat in augustus voordat Kruls voor een gesprek werd uitgenodigd.748 Nog voordat met 

Drees was gesproken had Kruls al een brief van minister van Oorlog mr. J. Meynen 

ontvangen waarin hij verzocht de Dienst Evacuering en Repatriëring op te heffen en bij 

Sociale Zaken onder te brengen. Het personeel diende te worden gedemobiliseerd en Kruls 

moest 23 juli als ingangsdatum zien. Nadat het ministerie erop attent was gemaakt dat 

demobilisatie met terugwerkende kracht niet kon, waren ‘deze dwaze stappen’ 

teruggedraaid.749 
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Beide organisatie bleven naast elkaar bestaan. Halverwege augustus meende 

Ferwerda dat de massale repatriëring als beëindigd kon worden beschouwd. Hij wilde het 

Regeringscommissariaat op korte termijn opheffen. In september viel dat besluit en per 1 

oktober werd Ferwerda nu echt ontslagen.750 Daarmee was de weg vrij om tot 

samensmelting te komen van wat nog van beide organisaties over was. 

11. De repatriëring is over haar hoogtepunt 

In juni 1945 hadden de meeste DPs Noord-Duitsland kunnen verlaten. De kampen waren nog 

maar gedeeltelijk gevuld.751 Op basis van cijfers van de legergroepen waren op 16 juni 1945 

179.155 Nederlanders uit Duitsland vertrokken.752 Uit Frankrijk waren op 1 juni 17.609 

personen teruggekeerd.753 De evacuatie van een onbekend aantal uit België was voltooid. 

Daarnaast had een niet onaanzienlijk aantal kans gezien op eigen gelegenheid te 

repatriëren.754 

Ook uit andere landen arriveerden DPs. In Noorwegen waren 3.500 Nederlanders 

aangetroffen op Nederlandse binnenschepen en kustvaartuigen. Onder hen bevond zich een 

opmerkelijk aantal collaborateurs, maar het was niet mogelijk hen ter plaatse aan een 

betrouwbaarheidsonderzoek te onderwerpen. Dat moest na hun repatriëring geschieden.755 

In Zweden bevonden zich begin augustus nog 1.076 Nederlanders, in hoofdzaak vrouwen 

afkomstig uit Ravensbrück. Door het mijnengevaar was het uitgesloten hen per schip naar 

Nederland te brengen; een verzoek om luchttransport wezen de geallieerden af en het plan 

om de vrouwen naar Kopenhagen over te brengen, stuitte op Deense bezwaren. Het plan 

was toen met KLM-vliegtuigen een luchtbrug in te stellen, zodra de Britse regering daar 

toestemming voor gaf. Verhalen dat de vrouwen niet voor de Kerst thuis konden zijn deed 

het MG af als onzin.756 

De daling van de instroom was niet gelijk over de verschillende grensvakken 

verdeeld. Een vergelijking tussen de tweede helft van mei en de eerste helft van juni laat 

zien dat in Nijmegen de komst vrijwel was gestopt. In Assen, Tegelen en Eindhoven was die 

gehalveerd; in Ruurlo en Maastricht bleef de instroom onveranderd hoog en in Hengelo nam 

die zelfs toe. Het bleek onmogelijk die stroom om te leiden naar minder drukke regio’s als 

Assen, Ter Apel of Nieuwe Schans. De DPs werden in Rheine verzameld en langs de kortst 

mogelijke weg in Nederland afgeleverd. Maastricht ontving toen nog steeds het hoogste 

aantal en was overbelast. Het was onmogelijk de capaciteit van 1.700 personen per dag op 
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te voeren. Het leger in opbouw had kazerneruimte nodig; er moesten nog voortdurend NSB-

ers worden opgeborgen en de Sectie Onderwijs wilde schoolgebouwen terug.757 

In juli konden de acht repatriëringvakken worden opgeheven en kon met kampen in 

Twente, Eindhoven en Zuid-Limburg worden volstaan. Daarmee kon de personeelsomvang 

van 5.000 tot 500 worden teruggebracht. Personeel in het buitenland bleef het zoeken naar 

achtergeblevenen voortzetten. Dat werk moest in de visie van het MG voorlopig in militaire 

handen blijven om in november of december 1945 aan het Rode Kruis te worden 

overgedragen. Ook de Dienst der Grensbewaking kon nog niet worden gemist, zolang het 

een taak bij de ontvangst van repatrianten vervulde.758 

Hoewel Van Os van Delden niet kon zeggen dat de taak van zijn Dienst ten einde was, 

was het grootste deel van het werk gedaan. Dit werk bestond nu uit het bijeengaren van 

kleinere groepen. Hij had een reis door Duitsland gemaakt en gesprekken op de 

hoofdkwartieren en met de Nederlandse liaisonofficieren bevestigden de conclusie dat uit 

de Britse en Amerikaanse sectoren minder Nederlanders vielen te verwachten dan gedacht. 

Alleen over de Russische zone was vrijwel niets bekend.759 

Luitenant-kolonel H.G. Broekman had van 10–24 juni 1945 voor het departement van 

Oorlog door Duitsland gereisd om agenten op te sporen die door de Britse en Nederlandse 

geheime diensten waren uitgezonden en in Duitse handen waren gevallen. Broekman was al 

gemeld dat de kampen praktisch leeg waren en alleen nog in ziekenhuizen ex-gevangenen 

werden verpleegd. Bij gebrek aan informatie over agenten rapporteerde Broekman toen 

over DPs in de Russische zone, maar hoeveel zich in Russische handen bevonden, wist hij 

niet te achterhalen.760 

Er arriveerden via de demarcatielijn in vier maanden tijd slechts 1.882 personen.761 

De Russen waren afkerig liaisonofficieren toe te laten en berichten waren afkomstig van DPs 

die tot het Westen wisten door te dringen. Velen wilden niet via de officiële weg Odessa-

Marseille repatriëren. Er waren misverstanden doordat de Nederlanders de Russen niet 

verstonden. Mensen sprongen van de wagons af en doken onder. Sommigen zouden daarbij 

zijn doodgeschoten. Bovendien waren Nederlanders niet populair, omdat Nederlandse SS-

ers zich in Rusland ‘beestachtig’ zouden hebben gedragen. Sommigen werden als Duitser 

beschouwd en waren tot in Siberië toe verplaatst. Lijsten waren onbetrouwbaar en over het 

aantal personen in de Russische sector bleef daardoor veel onzekerheid bestaan.762 
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Op 6 augustus 1945 verklaarde Van Os van Delden tijdens een persconferentie dat 

het MG de repatriëring als voltooid beschouwde. Er bevonden zich in Duitsland nog 

Nederlanders in de ziekenhuizen en een aantal wilde om verschillende redenen liever niet 

naar huis. Het MG had 261.208 repatrianten geregistreerd; ongeveer 800 van hen wilden 

niet repatriëren. Degenen die als laatsten arriveerden, waren de politiek minder 

betrouwbaren en kinderen, afkomstig uit NSB-gezinnen. Wat bleef was het zoeken naar 

vermisten; dat zou een langdurige zaak worden, waarbij het Rode Kruis de hoofdrol ging 

vervullen. Van 6.100 personen was bekend dat zij waren overleden en van de 110.000 

weggevoerde Joden waren naar schatting 80.000 omgekomen. Alles bij elkaar kwam dat uit 

op 355.000 personen die waren verantwoord. Er resteerden dan 65.000 waarvan geen 

gegevens bekend waren. Een deel hiervan zou zijn overleden en een belangrijk aantal zou 

nog uit Russisch gebied moeten komen. De Russen maakten melding van 15–20.000.763 

Op 1 november 1945 had het MG nog ontvangstcentra in Groningen, Enschede, 

Eindhoven en Maastricht in bedrijf. Dagelijks en op afroep reed een vervoersdienst langs de 

doorlaatposten, zolang er nog DPs binnendruppelden.764 In december ging het om 1.090 

Nederlanders en in januari 1946 om 204. Doordat nog lang repatrianten arriveerden werd 

Repatriëring pas op 1 februari 1946 aan Sociale Zaken overgedragen.765 

12. De terugkeer van krijgsgevangenen 

Minister van Oorlog a.i. De Booy belastte op 20 maart 1945 kolonel J.A.G. van Andel als Chief 

Liaison Officer bij de Prisoner of War Exchange (PXW) Branch van SHAEF met de repatriëring 

van de Nederlandse krijgsgevangenen. Over contacten met het MG, de 

Regeringscommissaris of Sociale Zaken sprak de aanwijzingsbeschikking niet.766 

Op 18 april 1945, een wel heel laat moment, maakte de nieuwe minister van Oorlog 

De Quay Kruls verantwoordelijk voor de ’legering, verzorging enz’ van repatriërende 

krijgsgevangenen. Hij rekende op Kruls’ persoonlijke en volledige medewerking.767 Dit was 

het resultaat van een brief van Van Andel aan de minister, waarin hij erop wees dat zijn taak 

bij de repatriëring van de Nederlandse krijgsgevangenen eindigde bij de grens en wat daarna 

moest gebeuren, was niet geregeld.768 

Er was eerdere correspondentie over dit onderwerp, maar die had nooit tot 

beslissingen geleid. Op 18 december 1944 had de toenmalige Chief Dutch LO PWX Branch G-

1 Division, luitenant-kolonel Suylen, het toenmalige Hoofd Bureau Repatriëring De Boer, 
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geschreven dat SHAEF hem had gevraagd welke maatregelen werden genomen voor de 

opvang van zieke en gewonde ex-krijgsgevangenen. Eerder had ook Civil Affairs 21st Army 

Group de SHEAF-missies voor Frankrijk, België en Nederland gevraagd welke maatregelen de 

regeringen voor de terugkeer van hun krijgsgevangenen hadden getroffen. Dat was 

overigens geen Civil Affairs-aangelegenheid, maar het was nauw verwerven met de opvang 

van DPs. Dat bracht Suylen ertoe De Boer te vragen welke voorzieningen Nederland trof en 

hem op 31 december 1944 eraan te herinneren dat hij nog geen antwoord had 

ontvangen.769 

De bordjes waren intussen verhangen. De Boer ging ziek naar Londen en Suylen kreeg 

bij SHAEF zijn congé nadat hij plundering door geallieerde militairen aan de kaak had gesteld. 

Van Os van Delden bood vervolgens alle correspondentie aan kolonel P.L.G. Doorman aan, 

chef-staf Binnenlandse Strijdkrachten, met de mededeling dat deze zaak door de 

legerautoriteiten behoorde te worden behandeld en niet bij het MG thuishoorde. Doorman 

vroeg de Minister van Oorlog over te nemen. Luitenant-generaal Van de Vijver, secretaris-

generaal van het departement van Oorlog, vroeg toen aan Kruls om Van Os van Delden een 

conceptbrief te laten opstellen in overleg met de Chief Dutch Liaisonofficier (die was 

teruggetrokken). Van de Vijver stonden geen gegevens ter beschikking en de terugkeer 

moest bovendien passen in de plannen voor de terugkeer van burgers.770 

Van Andel kwam met het voorstel om in Weert een ontvangstcentrum te vestigen 

waar het MG de opvang ging verzorgen. SHAEF drong aan op spoed. Het voorstel kwam Van 

Os van Delden ‘niet als overdreven’ voor, maar dan moest wel het departement van Oorlog 

de nodige middelen verstrekken. Zo niet dan konden de krijgsgevangenen slechts als DP 

worden behandeld. Dat zou tot ontevredenheid leiden, maar hij wachtte de beslissing van 

Kruls af.771 

Aparte kampen was gebruikelijk, maar als het departement van Oorlog geen 

middelen verschafte, restte geen andere behandeling.772 De Quay besliste echter de ex-

krijgsgevangenen in aparte kampen onder te brengen en door zorg van het MG te voeden en 

kleden, maar hij verstrekte daar pas op 18 mei 1945 richtlijnen voor.773 Het MG zette daarna 

het Bureau Terugkeer Krijgsgevangenen op, dat onder leiding van kolonel G.A. de Brauw 

kwam te staan. Het bureau verwachtte 1.500 officieren, 5.000 onderofficieren en 5.500 man 

reservisten en dienstplichtigen. De vraag was of de keuze voor De Brauw een gelukkige was. 
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Souschef kolonel De van der Schueren, die enige malen met De Brauw over maatregelen had 

overlegd, vond hem ‘hopeloos’ en Van Os van Delden deelde die mening.774 

Op een zo laat moment ruimte voor 12.000 man vinden was geen eenvoudige 

opgave. De Canadezen legden beslag op alle kampen en kazernes en pogingen om over het 

grootseminarie te Haaren te beschikken, strandden op de bisschoppen van Breda en ’s-

Hertogenbosch. Wat restte was kamp Austerlitz, daarvan werd als kamp ‘Nederland Herrijst’ 

gemaakt wat ervan te maken viel.775 

De repatriëring van krijgsgevangenen verliep redelijk vlot, maar hun opvang was niet 

altijd gemakkelijk. Zo arriveerden op 24 en 25 mei onaangekondigd 2.400 man. Bij de legers 

waren liaisonofficieren gestationeerd die het vervoer regelden, maar vooraf kennis geven 

waar en wanneer de grens zou worden gepasseerd, zag Van Andel als onmogelijk. Hij had 

met zijn liaisonofficieren nauwelijks contact.776 Standstill Orders werden nauwelijks 

opgevolgd en veel krijgsgevangenen gingen zelf op pad richting huis.777 Dat had er al toe 

geleid dat 21st Army Group krijgsgevangenen buiten de kampen als DP ging behandelen.778 

Ongeorganiseerde repatriëring had ook tot gevolg dat niet werd geregistreerd en de ex-

krijgsgevangenen niet op de hoogte waren van rechten en plichten.779 Van 

gemeentebesturen en krijgsgevangenen bereikten De Brauw talrijke vragen. Hij wilde dat 

generaal-majoor A.A. van Nijnatten, hoofd van het Centraal Indelingsbureau der Koninklijke 

Landmacht deze vragen behandelde. Zijn bureau miste deskundigheid en had geen tijd vele 

ingewikkelde vragen te beantwoorden en tegelijk de opvang te verzorgen.780 

Kruls vond het van groot belang dat de ex-krijgsgevangen behoorlijk werden gekleed 

voordat zij naar huis terugkeerden. Hij zag het als vernederend wanneer zij in hun oude 

versleten uniform in de maatschappij moesten terugkeren en vroeg SHAEF dringend om hulp 

hen opnieuw te kleden. Het antwoord was teleurstellend en Kruls vroeg De Quay de hulp 

van de regering in te roepen. Reacties bleven uit en Kruls vroeg vervolgens de SHAEF-missie 

een deel van de kleding die voor de Koninklijke Landmacht zou arriveren eerder te leveren. 

De meesten ex-krijgsgevangenen waren toen echter al teruggekeerd. Het MG kon voor hen 

ook weinig doen. Eerst moest worden vastgesteld of zij nog als militair moesten worden 

beschouwd. 781 Hoofd Sectie Binnenlandse Zaken, Linthorst Homan, had zich al afgevraagd of 

de beoordeling van de politieke betrouwbaarheid en bruikbaarheid als officier wel was 

voorbereid. Werd dat niet oordeelkundig opgevangen dan kreeg men dezelfde 

moeilijkheden als bij personen, die de loyaliteitsverklaring hadden ondertekend of zich 
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hadden gemeld voor tewerkstelling in Duitsland. Linthorst Homan vond dat generaal Van 

Nijnatten in overleg met Kruls daar onderzoek naar moest laten doen.782 (De Quay bepaalde 

dat het MG een summier betrouwbaarheidsonderzoek moest uitvoeren.) 

De bevolking zag de terugkeer van het beroepspersoneel soms met gefronste 

wenkbrauwen aan, temeer omdat hen een betere behandeling ten deel viel dan de 

terugkerende politieke gevangenen en ondergedoken militairen. Dat Kruls ex-

krijgsgevangenen had ontvangen en toegesproken verbaasde sommigen. Het zou een 

slechte indruk maken op degenen die zich aan krijgsgevangenschap hadden onttrokken. 

Kruls hield zich het recht voor terugkerende groepen, waaronder velen die niets viel te 

verwijten, zo goed mogelijk te ontvangen. Het was geen huldiging.783 Kregen de ex-

krijgsgevangenen eerst in opdracht van de minister van Oorlog eenzelfde rantsoen als het 

MG, later gold tijdens de zes weken verlof na terugkeer zelfs een rantsoen voor zware 

arbeid. Dat leidde niet alleen tot jaloezie en gevoelens van onrechtvaardigheid bij 

verzetsorganisaties, maar ook tussen ex-krijgsgevangenen, omdat de aanwijzing tot 

verstrekking van hogere rantsoenen niet overal doordrong.784 

Kruls had dadelijk op de onbillijkheid van dat hoger rantsoen gewezen.785 Toen 

luitenant-kolonel S.C.F. Maas als waarnemend hoofd van het Bureau Evacuatie- en 

Repatriëringszaken kennis nam van een ANP-Aneta-bericht van 3 juli 1945 dat ook 

terugkerende politieke gevangenen extra levensmiddelen zouden krijgen en zich voor een 

machtiging tot het Afwikkelingsbureau Concentratiekampen (dat onder Sectie Politie 

ressorteerde) konden wenden, vond Maas dat evenmin juist. De verstrekking van extra 

rantsoenen was een zaak voor medische instanties. Het bevoordelen van bepaalde 

categorieën kon slechts negatieve reacties met zich meebrengen.786 Kruls vond ook deze 

regeling onjuist. Andere categorieën zouden eveneens in aanmerking moeten komen, al 

hadden zij niet in een kamp gezeten. Hij dacht aan huisvrouwen die in de zorg voor het gezin 

in de laatste maanden van de bezetting het nodige tekort waren gekomen en droeg op de 

regeling te wijzigen, zodat alleen nog op medisch advies extra toewijzing kon volgen.787 De 

regeling was echter afkomstig van de minister van Oorlog en niet van het MG. De Quay 

herriep alsnog de in Londen bepaalde, weinig doordachte maatregel en uiteindelijk ontving 

iedereen het gewone rantsoen.788 

Eind mei 1945 was de repatriëring van ex-krijgsgevangenen al over het hoogtepunt 

heen. Het kamp in Weert kon op 19 juni worden gesloten, alleen Austerlitz bleef nog 
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open.789 Het aantal geregistreerden kwam uit op 7.800. Het verwachte aantal van 11.000 

was dus nog lang niet bereikt. Volgens berichten zouden zich in Duitsland, Hongarije en 

Odessa nog zo’n 3.000 man bevinden, die bij gebrek aan vervoer de reis naar huis moesten 

afwachtten.790 Het MG had hier geen bemoeienis mee. 

Londen beschikte over een cartotheek met gegevens verkregen van het Rode Kruis. 

Die was echter verre van volledig en veel namen bleken verkeerd gespeld. Ook was er een 

eveneens onvolledig archief met gegevens van de Commissaris voor de Belangen van de 

Nederlandse Weermacht, Het was in Velp gevonden in huizen waar Duitsers hadden gezeten 

die alles door elkaar hadden gesmeten en de chaos was nog onuitgezocht. Het centrale 

Duitse kantoor voor de registratie van krijgsgevangenen in Meiningen had tot september 

1944 de gegevens bijgewerkt en bevond zich in handen van SHAEF. Al die lijsten moesten 

nauwkeurig worden vergeleken om tot precieze gegevens te komen.791 Het leek evenmin 

uitgesloten dat velen waren teruggekeerd nog voordat opvang was georganiseerd en zich 

niet hadden gemeld. Burgemeesters werd gevraagd alsnog te registreren. Er was zelfs een 

strafbepaling op van toepassing, maar omdat burgemeesters ook opgaven van reeds 

geregistreerden verzonden, was dat nog een hele uitzoekerij.792 

13. De afwikkeling van de repatriëring onder het MG 

Op de komst van Duitse vrouwen naar Nederland was het MG niet voorbereid. Het 

verkeerde in de veronderstelling dat dit uitzonderingen zouden zijn waar geen speciale 

maatregelen voor nodig waren. Het bleek echter dat duizenden zich in de stroom van 

repatrianten hadden gemengd.793 In april 1945 werd de Staf zich bewust van deze 

problematiek. Het wees SHAEF op de mogelijkheid dat Duitsers om politieke, financiële of 

andere redenen zouden proberen huwelijken te sluiten. ‘Such marriages would not only be 

wholly incompatible with the non-fraternization policy, but might have serious repercussions 

from the standpoint of the security of the Allied Forces.’794 Dat vele huwelijken te goeder 

trouw waren gesloten, leed geen twijfel, maar een groot aantal had volgens Kruls uitsluitend 

de bedoeling de vrouwen naar Nederland te brengen. Soms was sprake van bigamie of 

gebruik van valse namen. Deze vrouwen werd een verblijfplaats aangewezen en gezinnen 

moesten door een meldingsplicht of huisarrest onder controle blijven.795 

Over met deze met Nederlanders meekomende Duitse, Russische en Poolse vrouwen 

had Kruls op 13 juni 1945 een bespreking met de SHEAF-missie.796 Veelal waren zij in 
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Duitsland op de trein gezet, maar die stopte niet aan de grens en als de vrouwen werden 

teruggezonden, weigerden de geallieerde militairen ze weer toe te laten. De vrouwen waren 

dan van de mannen gescheiden en doolden hulpeloos rond. Duitse instanties erkenden de 

Duitse nationaliteit van de gehuwden niet langer. Ze kregen geen rantsoenkaart; er was 

geen onderdak voor en vaak waren ze zwanger. Kruls wilde een einde aan deze vicieuze 

cirkel en nodeloos transport.797 Alleen in Maastricht was Grensvakcommandant F.G. van der 

Kroon er door overleg met XXII U.S. Corps in geslaagd ‘pseudo-Dutch Nationals’, waarvan het 

MG verklaarde dat zij feitelijk Duitser waren, aan commandanten over te dragen. Die gaven 

burgemeesters dan een bevel voor huisvesting en voeding te zorgen. Elders kostte het 

echter grote moeite om commandanten ervan te overtuigen deze vrouwen in Duitsland 

achter te laten.798 

Ook huwelijken gaven een probleem. Het Militair Commissariaat Rechtsherstel stelde 

zich op het standpunt dat het sluiten van een huwelijk een rechtshandeling betrof en die 

waren na 20 oktober 1944, de datum van inwerkingtreding van het Besluit Vijandelijk 

Vermogen (E 133), van rechtswege ongeldig. Over huwelijken gesloten vóór die datum was 

het Besluit minder duidelijk. Kruls verzocht de minister van Justitie een Koninklijk Besluit uit 

te lokken ter regeling van al deze huwelijken. In afwachting daarvan ging het Commissariaat 

niet meer over tot bekrachtiging.799 Daar verzette secretaris-generaal van Justitie Van 

Angeren zich weer tegen. Verzoeken moesten in behandeling worden genomen, ook al was 

een studie gaande deze vrouwen buiten de landsgrenzen te houden.800 Pas op 22 september 

1945 toen er weinig vrouwen meer arriveerden, kwam er meer duidelijkheid. In afwachting 

van een regeling liet de regering de in Duitsland gehuwde vrouwen voorlopig ongemoeid. 

Vrouwen in kampen tegen wie geen politieke of criminele bezwaren bestonden, mochten 

zich alsnog naar de woonplaats van de echtgenoot begeven.801 

Ook het aantal Duitse onderdanen en statelozen dat met de repatriëringkonvooien 

meekwam was niet onaanzienlijk.802 De vraag was vooral wat te doen met stateloze Joden 

die de Duitse nationaliteit was ontnomen. Al in maart 1945, toen de eersten Nederland 

binnenkwamen, ondervond Repatriëringcommissaris majoor Eijkman problemen met hun 

rechtspositie. Er stond hem geen apart interneringskamp ter beschikking, zodat deze 

mensen al naargelang er plaats was nogal willekeurig werden ondergebracht.803 Het was niet 

uitgesloten dat zich daaronder ‘onbetrouwbare elementen’ bevonden, maar voor de 
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overgrote meerderheid gold dat zij aan de zijde der geallieerden stonden. Zij die vóór 1940 

legaal in Nederland woonden, moesten kunnen terugkeren.804 

Op 18 mei 1945 berichtte secretaris-generaal van Justitie Van Angeren het MG echter 

dat gezien de schrijnende nood in Nederland er geen sprake van kon zijn vreemdelingen toe 

te laten. Kruls kreeg het verzoek hen aan de grens te weren. In opdracht van Kruls bepaalde 

de commandant Grensbewaking, kolonel Van Everdingen, dat vreemdelingen die vóór of 

tijdens de bezetting in Nederland woonden, de toegang moest worden geweigerd.805 Ook 

stateloze ex-Duitse Joden en niet-Joden die stateloos waren geworden, mochten niet 

worden toegelaten, ook niet indien zij voor 10 mei 1940 in Nederland met een 

verblijfsvergunning hadden gewoond.806 

De Sectie Juridische Zaken wees erop dat het in strijd was met de richtlijn dat 

vreemdelingen die vóór 10 mei 1940 over een verblijfsvergunning beschikten, wederom 

konden worden toegelaten.807 Kruls kwam op 4 juli 1945 met een verduidelijking. Duitse 

Joden die door de wetgeving van de Nazi’s stateloos waren geworden, waren naar 

geallieerde en Nederlandse opvatting Duitser gebleven. Echter, als zij niet voor 10 mei 1940 

met een verblijfsvergunning in Nederland hadden verbleven, moest de toegang worden 

geweigerd. Hadden zij een verblijfsvergunning, dan werden zij niet als vijandelijk persoon 

behandeld; verondersteld kon worden dat Joden anti-Duits waren. Waren zij tijdens de 

bezetting door de Duitsers gedeporteerd, dan konden zij in beginsel niet opnieuw worden 

toegelaten, tenzij zij zelf in hun onderhoud en huisvesting voorzagen en een 

veiligheidsonderzoek was verricht.808 

Op het moment dat Kruls met zijn verduidelijking kwam, vroeg commandant 

Grensbewaking Maastricht Van der Kroon aandacht voor berichten in de pers over de 

behandeling van statelozen en Duitse Joden. Die beroerden de gemoederen danig. Het paste 

niet door de Nazi’s stateloos te worden gemaakt, maar een besluit van Eisenhower hen weer 

tot Duitser te maken met alle gevolgen van dien, was ook niet juist. Het betrof een actie van 

ds. S. Coolsma en leek te zijn ingegeven doordat het hier 140 belijdende protestanten van 

‘joodsche bloede’ uit Theresienstadt betrof die Nederland hadden bereikt en waren 

geïnterneerd.809 

Er waren meer klachten dat stateloze Joden slecht werden behandeld. Op 22 juni 

1945 was in Sittard een groep uit Theresienstadt gearriveerd en op 23 en 25 juni in 

Valkenburg en Maastricht een transport uit Bergen-Belsen. Bij aankomst waren de 
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statelozen gescheiden van de Nederlanders. Al deze personen hadden voor 1940 hun 

domicilie in Nederland. Vaak hadden zij familie in Nederland. In Sittard waren ook nog eens 

de mannen van de vrouwen gescheiden en in Valkenburg waren de vrouwen in een kamp 

geplaatst met NSB-vrouwen. Van der Kroon wilde ‘deze verklaarbare fout ruiterlijk te 

erkennen’. Zij waren er ten onrechte terecht gekomen. Zij hadden feitelijk niet mogen 

worden toegelaten en hadden in aparte bewaringskampen moeten worden 

ondergebracht.810 

De oorlog veroorzaakte ook voor Nederlanders woonachtig in Duitsland problemen. 

Het MG wees het ministerie van Buitenlandse Zaken op een op 25 juni 1945 op bevel van de 

geallieerden aangeplakte proclamatie die Nederlanders - en andere nationaliteiten - 

opdroeg zich te melden om op transport te worden gezet naar het land van herkomst.811 De 

bezettingsautoriteiten gingen hier hun bevoegdheid te buiten. Om de zaak kracht bij te 

zetten, kreeg de ambassadeur in Londen ter illustratie een voorbeeld dat PMC Blaauw had 

aangedragen waaruit bleek op welke ‘zonderlinge wijze’ de geallieerden met mensen 

omsprongen.812 Toen Amerikaanse militairen hoorden dat de in Duitsland geboren Karl 

Willem Kuijper Nederlander was, kreeg hij de aanzegging met vrouw en vijf kinderen 

Duitsland te verlaten. Zij waren afgezet in de gemeente Duiven, enkel omdat zijn vader daar 

in 1863 was geboren.813 Eerder al had Blaauw er zich over beklaagd dat de burgemeester van 

Bochholt een schrijven aan een Nederlander had gericht, waarin hem te verstaan was 

gegeven zijn staatsburgerschap te verliezen als hij zich niet naar Nijmegen begaf. Hij was met 

geallieerd vervoer afgezet in een plaats waar hij nog nooit had gewoond en zonder een dak 

boven het hoofd.814 Velen woonden en werkten al meer dan dertig jaar in Duitsland en 

waren door de gedwongen terugkeer tot de bedelstaf veroordeeld.815 In veel gevallen zaten 

nu Duitsers in hun boerderijen, terwijl zij in Nederland als ‘Moffen’ scheef werden 

aangekeken.816 Vóór de oorlog woonden 65.000 Nederlanders in het westelijk deel van 

Duitsland en als een groot deel daarvan naar Nederland zou worden overgebracht, was het 

leed niet te overzien. Kruls liet met spoed contact met de SHEAF-missie opnemen. De 

geallieerden stelden zich openlijk op het standpunt dat Nederlanders in Duitsland geen haar 

beter waren dan Duitsers en werden in die geest behandeld. In afwachting van een 

algemene regeling was terugkeer onmogelijk.817 

Maar ook met Duitsers woonachtig in Nederland waren er problemen. De MC 

Nijmegen zat met zestig eerder geïnterneerde Duitsers, die in Nijmegen hadden gewoond en 



501 

 

die de Canadezen hadden vrijgelaten. Hun huizen waren na plundering door Nederlandse 

soldaten nu door Nederlanders bewoond. Deze mensen werden met de nek aangekeken. De 

bevolking wist geen onderscheid te maken tussen Duitsers die hun hele leven in Nederland 

hadden gewoond, waarop niets viel aan te merken en degenen die te elfder ure in Duitsland 

een veilig heenkomen hadden gezocht.818 

In zijn nadagen werd Bureau Evacuatie en Repatriëring bedolven onder verzoeken 

voor het terugbezorgen van in Duitsland achtergebleven bagage. Velen die per vliegtuig of 

trein waren gerepatrieerd, hadden hun bagage moeten achterlaten wegens het gebrek aan 

ruimte. Er waren in december 1945 al 2.000 verzoeken. Toen in januari 1946 publicaties in 

de dagbladen verschenen over het bij terugkeer ingeleverde geld, had dat tot gevolg dat 

Repatriëring opnieuw werd bestookt met vragen over achtergebleven bagage. Aan de 

liaisonofficieren werden lijsten overhandigd om in samenwerking met het Military 

Government de bagage op te halen.819 Ook het beantwoorden van vragen gaf veel werk. Een 

niet onbelangrijke vraag was hoe in het bezit te komen van overlijdensakten van in Duitsland 

omgekomenen.820 Het Bureau kreeg ook veel verzoeken om inlichtingen over de 

verblijfplaats van personen, die in Duitse dienst waren geweest of na 1940 uit Nederland 

waren vertrokken.821 Het Bureau werd ook bestookt met vragen van organisaties, 

gemeenten of Politieke Opsporingsdiensten om inlichtingen over personen die in Duitse 

dienst waren getreden en die zouden zijn gerepatrieerd. Vele in Duitsland ondergedoken 

NSB-ers en ‘NSB-meisjes’ hadden Nederland weer weten te bereiken. Dat was hun 

gemakkelijk gemaakt, omdat de Repatriëringcommissarissen zich nauwelijks met de 

opsporing van politieke delinquenten bezig hadden gehouden.822 Ook Nederlandse vrouwen 

die met Duitsers waren gehuwd doken weer in Nederland op. Zij hadden geen recht op 

terugkeer, omdat zij de Duitse nationaliteit bezaten. In die gevallen werd Bureau Nationale 

Veiligheid gevraagd nader onderzoek te doen.823 

Alle niet-afgehandelde vragen gingen naar Sociale Zaken dat per 1 februari 1946 de 

resterende taken overnam. Vragen over opsporing van in Duitsland vermiste personen 

gingen naar het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis. Vragen over personen 

met het laatst bekende adres in de Russische zone, gingen naar de Nederlandse Militaire 

Missie.824 De van het MG afkomstige De van der Schueren en Langen van der Valk gingen 

over naar de Missie evenals de nog in Duitsland aanwezige liaisonofficieren van het MG.825 
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14. Conclusie 

Kruls noemde de repatriëring een van zijn grootste zorgen.826 Dat was niet zozeer door de 

terugkeer van de vele in Duitsland te werk gestelde Nederlanders en weggevoerde Joden, 

maar door de vrees dat honderdduizenden anderen hun toevlucht tot Nederland zouden 

zoeken of via Nederlands grondgebied België of Frankrijk zouden proberen te bereiken. 

SHAEF zou dat verhinderen, maar van die voorbereidingen had de Nederlandse regering 

aanvankelijk geen weet, noch dat de terugkeer zich geheel in het militaire domein zou 

afspelen. In Nederland verliepen de voorbereidingen langs parallelle sporen, die elkaar aan 

de grens raakten: het MG was belast met de opvang zodra de landsgrens was gepasseerd en 

Sociale Zaken voor de terugkeer vanuit het buitenland. Het was een concept dat niet werkte, 

niet alleen omdat SHAEF de bemoeienis van civiele organisaties afhield, maar ook door 

coördinatieproblemen tussen het MG en de Regeringscommissaris. Minister Van den Tempel 

had niets willen weten van bemoeienis van het MG met de repatriëring. Daarmee roeide hij 

tegen de stroom in, omdat de civiele invloed in de eerste militaire fase, waarin SHAEF de 

gang van zaken bepaalde, gering was. 

De terugkeer op Nederlandse bodem zou als een weinig feestelijke gebeurtenis 

worden ervaren en de repatrianten zagen zich geen warm welkom bereid. Het MG had daar 

nauwelijks de middelen voor en het kostte de nodige improvisatie om ontvangstcentra en 

doorgangskampen enigszins op orde te krijgen, terwijl het ook nog met het probleem zat dat 

een groot deel van de teruggekeerden niet dadelijk naar huis kon, of in quarantaine moest. 

Voor velen was het een teleurstelling aan tal van bureaucratische handelingen te worden 

onderworpen, die als kille Hollandse ambtenarij werden gezien, terwijl voor het 

psychologische aspect van de terugkeer nauwelijks aandacht was. De opvang was zakelijk, de 

personen die hen opvingen konden zich nauwelijks voorstellen hoe het in de kampen was 

geweest en zij waren zelf ook nog maar net bevrijd. Nederland was in 1945 geen land van 

melk en honing meer, waar het openbare leven in de herinnering van kampbewoners en 

dwangarbeiders behoorlijk had gefunctioneerd, maar een door de oorlog verwoest land dat 

afhankelijk was van geallieerde hulp. De gevangenen in de kampen hadden zich een 

voorstelling van Nederland gemaakt die niet strookte met de situatie van een 

leeggeplunderd en juist bevrijd land.827 
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Het was niet zo dat het MG geen weet van die psychologische aspecten had, maar 

het ontbeerde geschoold personeel en de mogelijkheid duizenden persoonlijke aandacht te 

geven. Het geallieerde beleid was om de honderdduizenden DPs ‘without any delay’ te 

repatriëren. Het kwam erop neer dat zij zo snel als mogelijk werden verzameld, 

geregistreerd, ontluisd, medisch onderzocht en op transport gezet richting dichtstbijzijnde 

ontvangstcentra.828 

Pas eind april 1945 kwam de repatriëring echt op gang, om in de laatste week van 

mei met de dagelijkse komst van gemiddeld 6.800 personen zijn top te bereiken. In de 

maanden juni en juli bleef het aantal op een hoog niveau om in augustus sterk te dalen. Met 

twintig redelijk efficiënt functionerende ontvangstcentra kon het MG deze stroom aan.829 

Wel dreigde zo nu en dan door ongeregelde aanvoer en onevenredige verdeling over de 

centra of door quarantaine als vlektyfus was geconstateerd de pijplijn verstopt te raken. 

Quarantaine trof circa 13.000 personen. 10.774 personen belandden in het ziekenhuis 

wegens tuberculose, ondervoeding, fracturen of chirurgische behandeling. (195 personen 

overleden).830 

Welke aantallen keerden naar Nederland terug en hoe verhield zich dat tot de 

eerdere schattingen? Het MG geeft op centraal niveau geen cijfers. Wel hield de Dienst 

Grensbewaking cijfers bij van de aantallen die de doorlaatposten passeerden en die de 

veiligheidsdetachementen tot eind september 1945 onderzochten. Het ging om 235.122 

Nederlanders (waarvan 6% werd aangehouden). 18.128 vreemdelingen en statelozen 

vroegen toelating. Daarvan werden 873 aangehouden, 2.268 niet toegelaten en 365 

uitgezet. Daarenboven repatrieerde SHAEF 31.815 personen van 34 verschillende 

nationaliteit via Nederlands grondgebied. De ‘wild repatriërenden’ zijn niet in deze getallen 

verdisconteerd. 

Waren in de voorbereidingsfase astronomisch hoge getallen over het aantal te 

ontvangen DPs over tafel gegaan, door het verloop van de oorlog en door maatregelen van 

SHAEF lag het aantal aanzienlijk lager. De 398.000 Belgen en Fransen die Nederland 

vermoedelijk zouden passeren, werden ruim tienduizend en andere vreemdelingen niet 

834.000 maar ruim twintigduizend. De schatting was geweest dat 203.000 Nederlanders de 

ontvangstcentra zouden passeren. Dat aantal lag in werkelijkheid dus hoger.831 

Lange tijd vreesde SHAEF dat het MG de door minister van Oorlog Van Lidth 

aangegane verplichting om voor opvang te zorgen bij de plotselinge komst van grote 
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aantallen niet aan zou kunnen. Deze vrees was ingegeven door het gebrek aan 

accommodatie, personeel en middelen nadat SHAEF en 21st Army Group toezeggingen niet 

gestand deden. De geallieerden vorderden vrijwel alle grote gebouwen voor eigen gebruik 

en materiaal voor de inrichting van kampen was in het berooide Nederland nauwelijks voor 

handen.832 Had het MG in het Zuiden nog tijd van voorbereiding, in het Oosten stonden de 

DPs begin april 1945 eerder aan de grens dan het MG er kon arriveren. Wat in het Zuiden in 

maanden nauwelijks viel te organiseren, lukte in het Oosten binnen enkele weken. De betere 

omstandigheden daar en de opgedane ervaring droegen daar aan bij. De inspecties die de 

SHAEF-missie langs de ontvangstcentra uitvoerde, lieten geen negatief resultaat zien. 

Ondanks alle moeilijkheden waar de Dienst der Repatriëring mee kampte en die 

hoofd Van Os van Delden hadden doen verzuchten dat het MG er beter aan deed de opvang 

aan SHAEF over te laten, bleek het MG er met lokale hulp toch redelijk in te slagen in 

betrekkelijk korte tijd een aanvaardbare opvang op poten te zetten, al moesten sommige 

centra door een evenwichtige verdeling van de DPs tot boven hun maximum werken, terwijl 

in andere capaciteit onbenut bleef. Van de gedachte waarschuwing door 

repatriëringsofficieren over de komst van konvooien kwam door het ontbreken van 

verbindingen en aanvankelijk gescheiden organisaties weinig terecht, waardoor de 

ontvangstcentra regelmatig voor verrassingen kwamen te staan. Doordat de geallieerden 

het Westen ontoegankelijk hadden verklaard uit vrees voor besmettelijke ziekten en 

problemen met de voedselvoorziening, was het pas vanaf 1 juni 1945 mogelijk duizenden 

per dag daarnaar te laten terugkeren. Dat bracht de nodige extra problemen en 

inkwartiering. Grote uitbraken van besmettelijke ziekten bleven uit. Uiteindelijk bleken 

slechts zes gevallen van tyfus het Westen te hebben bereikt. Zij waren tekort in quarantaine 

geweest.833 

Over ambulancekonvooien om politieke gevangenen uit de kampen te halen, was het 

nodige te doen. Dat was in de eerste plaats een geallieerde verantwoordelijkheid, maar ook 

SHAEF groeiden de zaken met miljoenen krijgsgevangenen, vluchtelingen en DPs, die onder 

chaotische omstandigheden moesten worden vervoerd, gehuisvest en gevoed in een kapot 

gebombardeerd Duitsland boven het hoofd. De 700 verzamelkampen die SHAEF van plan 

was geweest in te richten, werden in de praktijk doorvoerkampen.834 SHAEF was de DPs 

liever kwijt dan rijk. Zij gaven het militaire bestuur meer problemen dan elk ander.835 ‘They 
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all do a bit of looting on their wander back, with a spot of murder and rape’ en Standstill 

Orders: ‘Stay were you are and await further instructions’ werden nauwelijks opgevolgd.836 

Direct na de bevrijding nam de kritiek op het functioneren van de dienst van de 

Regeringscommissaris voor de repatriëring toe. In april 1945 deed minister van Sociale Zaken 

Wijffels al meermalen een beroep het MG, waar het feitelijk om verantwoordelijkheden van 

de Regeringscommissaris ging. In zijn verslag van werkzaamheden schreef Ferwerda dat er in 

de snelheid van terugkeer geen verschil was met andere landen. Nu was dat niet zijn 

verdienste, maar van SHAEF. Ferwerda erkende wel dat juist op het zo gevoelige punt van de 

terugkeer van politieke gevangenen verschil was. Belgen en Fransen waren actiever en met 

meer personeel. Dat dit tot klachten had geleid, zag Ferwerda als ‘onvermijdelijk’. Die 

klachten leidden er echter toe dat Wijffels alsnog de conclusie trok die zijn voorganger Van 

den Tempel niet had willen trekken, namelijk dat een militaire organisatie geschikter voor de 

repatriëring was dan een civiele.837 Dat het MG zich niet de repatriëring bezig hield, leidde 

bij SHAEF tot verwarring. In alles deed het via de SHAEF-missie zaken met het MG, maar op 

dit terrein moest men zich verstaan met een Regeringscommissaris. Zonder militaire status 

gaf het problemen te overleggen met geallieerde commandanten en zich in Duitsland in 

voorste lijn te bewegen. Zolang de militaire periode van kracht bleef, was repatriëring in 

beginsel een militaire aangelegenheid. Een door Sociale Zaken aangestelde de 

Regeringscommissaris paste niet in het beleid van SHAEF. Van den Tempel en Ferwerda 

hielden echter vast aan een zelfstandige rol voor Sociale Zaken, maar slaagden er niet in 

volwaardig gesprekspartner van SHAEF te worden en zij pasten hun beleid niet aan na de 

beslissing medio 1944 om de repatriëring langs militaire lijnen te laten verlopen.838 

SHAEF zag twee betrekkelijk simpele voorwaarden voor een succesvolle repatriëring: 

de inzet van liaisonofficieren die het werk deden dat in vredestijd door consuls werd gedaan 

en een standaardprocedure. Scheutig was Nederland niet met liaisonofficieren. De Belgen 

hadden met minder repatrianten tweemaal zoveel.839 Dat de repatriëring over twee schijven 

liep, had ook andere nadelen. Zo hadden Belgische en Franse officieren tevens tot taak om 

economische en politieke gegevens over Duitsland te verzamelen.840 

De SHAEF-missie had er al eind december 1944 op aangedrongen tot één organisatie 

onder het MG te komen. Van Os van Delden vond het teleurstellend dat niet op de 

waarschuwingen van de SHAEF-missie was ingegaan. Hij had gedacht dat als de stroom 

repatrianten op gang kwam dat uiteindelijk toch wel zou gebeuren.841 Dat geschiedde 
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inderdaad, maar pas eind mei 1945. Eerder had Kruls niet gedurfd het op een frontale 

botsing met Van den Tempel te laten aankomen, ook al hielp de SHAEF-missie mee daarvoor 

munitie aan te dragen. Zijn positie was toen niet sterk genoeg om zich te weer te stellen. Het 

MG werd verantwoordelijk voor het SHAEF-gebied; de Regeringscommissaris bleef dat voor 

andere gebieden en de Russische bezettingszone. Ferwerda betreurde die splitsing. Hij had 

naar eigen zeggen getracht tot ‘innige samenwerking’ te komen. Hij legde het beginpunt 

daarvan echter ná het begin van de bevrijding.842 Hij maakte er evenmin gewag van dat het 

MG in de periode daarvoor op een muur van tegenstand was gestuit en bij gebrek aan 

praktische initiatieven van Sociale Zaken, zelf maar de koe bij de hoorns had gevat. 

Vertegenwoordigers van de illegaliteit die in augustus 1945 een reis langs de 

ontvangstcentra maakten, kwamen tot de indruk dat het MG van de repatriëring had weten 

te maken wat er van te maken viel. Ferwerda had gefaald en behoorde ter verantwoording 

te worden geroepen.843 

Achteraf achtte ook de Parlementaire Enquête naar het Regeringsbeleid 1940–1945 

het onjuist dat lange tijd twee organisaties naast elkaar bestonden. Door de opstelling van 

SHAEF viel niet aan militarisering te ontkomen. Het had een belemmering gevormd voor een 

goede uitvoering van het werk van de Regeringscommissaris en schaadde de invloed bij 

SHAEF. Twee diensten en het gebrek aan samenwerking had stellig bij SHAEF bevreemding 

gewekt en de Nederlandse invloed geschaad. Dat gebrek aan samenwerking was mede de 

oorzaak dat de Regeringscommissaris moeilijkheden ondervond bij het verkrijgen van 

vervoermiddelen. Samensmelten en militarisering van de organisatie van Sociale Zaken was 

gewenst en voor het verzet daartegen door Van den Tempel had de commissie ‘geen 

bewondering’.844 

Van den Tempel vond dat een bewering zonder grond. Volgens hem was zijn dienst 

zowel in Londen als daarna de enige door de geallieerden erkende instantie. De oprichting 

van een afdeling bij het MG die zich met de repatriëring bezig ging houden was zonder 

overleg met Sociale Zaken gebeurd, maar was door het departement dadelijk als feit 

aanvaard. Bij het MG had het ‘van stonde aan’ ontbroken aan de wil tot loyale 

samenwerking. (Al was er in de praktijk volgens souschef De Boer meer samenwerking 

geweest dan naar buiten was gebleken.845) Pogingen tot samenwerking waren ‘telkens weer 

uitsluitend uitgegaan’ van het departement, aldus Van den Tempel. Nu had Kruls na alle 

verzet van Van den Tempel tegen de komst van het MG en bij de opbouw van de organisatie 
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weinig reden om op medewerking te vertrouwen. Van den Tempel meende de houding van 

het MG te kunnen verklaren uit ‘verder gaande aspiraties’. Die aspiraties waren Van den 

Tempel ook niet vreemd; Kruls had geen politieke aspiraties, maar duldde niemand op zijn 

terrein. Het waren politieke drijfveren die maakten dat Van den Tempel een centrale rol 

voor zijn departement opeiste. Het was voor hem een middel het nog jonge Sociale Zaken 

groter gewicht te geven en greep op de naoorlogse ordening van de samenleving te krijgen. 

Zoals historicus André Beening stelt: ‘De repatrianten werden op deze manier het politieke 

instrument waarmee Van den Tempel de eerste bouwstenen van de sociale verzorgingsstaat 

in Nederland kon leggen.’846 Wat meespeelde was de gedachte dat honderdduizenden 

repatrianten de arbeidsmarkt volledig zouden verstoren. Van den Tempel stuurde erop aan 

dat de arbeidsbureaus, gehaat door werving voor de Duitsers, een rol gingen spelen. 

Ondanks het feit dat de repatriëring een sterk militaire en internationale dimensie kende, 

meende Van den Tempel dat dit Nederland niet mocht ontslaan van de verplichting zelf 

voorzieningen te treffen.847 

Toen Van Os van Delden in augustus 1945 werd gevraagd naar het conflict met 

Ferwerda, zei hij dat daar nooit sprake van was geweest. Het resultaat van het 

Regeringscommissariaat was niet wat ervan was verwacht. Met een militair apparaat had 

alles vlotter kunnen verlopen dan met een burgerlijke instantie. Ferwerda had onvoldoende 

contacten in militaire kring. Van Os van Delden liet in het midden of dat nalatigheid van 

Ferwerda was of van het ministerie van Sociale Zaken.848 Voor de PEC zei Van Os van Delden 

dat er geen prettige verhouding had bestaan tussen de diensten van Sociale Zaken en het 

MG. Er was niet bepaald ruzie, maar een combinatie van krachten had meer kunnen 

bereiken. SHAEF wist niet wat met Ferwerda aan te moeten; was hem een hoge militaire 

rang toegekend dan hij invloed gehad en er voor kunnen zorgen dat repatriëringofficieren 

aanwezig waren geweest bij de bevrijding van de kampen.849 

De ‘uniformvrees’ Van den Tempel verhinderde dat, al liet hij achteraf weten zich 

nooit tegen militarisering te hebben verzet en SHAEF had daar nooit om gevraagd. De taak 

van het MG lag in Nederland en niet daarbuiten. SHAEF beschouwde de verhouding 

Regeringscommissariaat-MG als binnenlands beleid. Het zou tot verwarring hebben geleid 

dat het MG dat een andere taak had, hier een rol ging spelen. Ook Van Lidth deelde destijds 

die mening (Kruls trouwens ook). Toch verloor Van den Tempel hierbij uit het oog dat SHAEF 
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instructies via de SHAEF-missie verstrekte en dat dezelfde missie al in december 1944 erop 

wees dat de positie van de Regeringscommissaris een onwerkbare was.850 

De PEC was kort in haar conclusies over ‘het beleid ten aanzien van Nederlanders, die 

ten gevolge van de oorlog hulp van node hadden’. De commissie vond het niet juist dat 

zolang twee organisaties naast elkaar hadden bestaan. Door het beleid van SHAEF viel niet te 

ontkomen aan de oprichting van de Dienst der Repatriëring van het MG. Ook de Belgische 

historicus Pieter Lagrou oordeelt dat de ambitieuze, bureaucratische en dirigistische 

organisatie van de Regeringscommissaris geen ruimte liet voor improvisatie, die onder de 

oorlogsomstandigheden was geboden.851 
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14. Voedsel voor het Westen 

1. Vroege zorgen over de aanvoer 

Voedselhulp voor de nog niet bevrijde Westelijke provincies – het B2-gebied - was, ondanks 

de hoge nood een zaak van lange adem. Interventies van premier Gerbrandy bij Eisenhower, 

Churchill en de SHAEF-missie brachten de komst van voedsel voor de hongerenden niet 

naderbij. Na de mislukking van de luchtlanding bij Arnhem was duidelijk dat het gebied 

benoorden de grote rivieren een zijtoneel van de oorlog zou blijven, waaraan de militairen 

hun krachten bij de opmars naar Duitsland niet wilden verspillen. Toch brak in geallieerde 

kring spoedig het besef door dat moest worden gepland om de bevolking in het Westen te 

hulp te kunnen schieten. Voor de Nederlandse regering was dat te weinig; zij probeerde 

langs tal van wegen dat proces te versnellen door SHAEF onder druk te zetten om voorrang 

te geven aan een militaire operatie ter bevrijding van het Westen. De militairen wilden zover 

niet gaan. Het polderlandschap was een onaantrekkelijk gevechtsterrein, waar de Duitsers 

zich achter inundaties konden verschansen. Zij zochten naar wegen om zodra de Duitsers het 

gebied zouden verlaten zo snel mogelijk hulp te brengen. 

Gerbrandy zou Churchill verschillende malen op de hoogte stellen van de toestand in 

Nederland. De eerste maal was op 28 september 1944 toen hij na de mislukking een 

overgang over de Rijn te bevechten wees op de vernielingen die de Duitsers aanrichtten. 

Over voedseltekorten sprak Gerbrandy toen nog niet.1 Dat deed wel het hoofd Sectie 

Economische Zaken, Van Blankenstein, met de SHAEF-missie naar aanleiding van een 

verzoek via het Rode Kruis voedsel naar de grote steden te zenden en voedseldroppings te 

overwegen. Zelfs als droppings niet verder gingen dan de aanvoer van melkpoeder voor 

kinderen, betekende dat circa 50 vliegtuigen en 700 parachutes per dag. Op zoveel 

vliegtuigen en zeker parachutes mocht niet worden gerekend. Bovendien kon het niet 

zonder medeweten van de Duitsers en als dat via een neutraal land als Zweden moest 

gebeuren, leek het logischer het Rode Kruis voedsel per schip te laten aanvoeren. 

Bureau Inlichtingen schetste een zorgelijk beeld. Afzien van een geallieerde 

doorbraak naar het Westen zag het als een beslissing van ‘catastrofale afmetingen’. Steeds 

meer jobstijdingen over vernielingen, deportaties, inundaties en terechtstellingen bereikten 

Londen.2 Er waren aanhoudend alarmerende berichten over voedseltekorten in de grote 

steden. De vraag was al gesteld of het mogelijk was voedsel door de linies aan te voeren, 
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maar dan was een wapenstilstand nodig, die vrij lang zou moeten duren om een behoorlijke 

voorraad aan te leggen, om niet binnen enkele weken voor hetzelfde probleem te staan.3 

Overleg van Van Blankenstein met Colonel Banks, vertegenwoordiger van de SHAEF 

Civil Affairs Division in Londen, bevestigde de vrees voor een catastrofale situatie in het 

Westen. Banks ging het probleem bij SHAEF onder de aandacht brengen.4 Het MG voorzag 

de SHAEF-missie daarna voortdurend van informatie uit inlichtingenrapporten. Tot 

ongenoegen van de ministerraad wist de Regeringsvoorlichtingsdienst weinig bekendheid 

aan de ernstiger wordende situatie te geven. Britse en Amerikaanse kranten schreven er 

nauwelijks over. Premier Gerbrandy en minister van Buitenlandse Zaken Van Kleffens 

stelden zich met enkele grote dagbladen in verbinding om die van achtergrondinformatie te 

voorzien en Gerbrandy gaf op 6 oktober 1944 een persconferentie.5 

Onopgemerkt was de situatie niet gebleven. De Britse Chiefs of Staff informeerden op 

5 oktober 1944 het War Cabinet. De Spoorwegstaking had de aanvoer verlamd en ook als die 

zou worden beëindigd, waren er onvoldoende kolen voor het vervoer van voedsel uit de 

noordelijke provincies. Wat in de westelijke provincies werd verbouwd was nauwelijks 

voldoende voor een maand verbruik aan graan en aardappelen en voorzag maar in een klein 

deel van de behoefte aan melk en boter. Medio oktober zou het Westen zonder brood en 

elektriciteit zitten. De bevolking zou zich niet bewust zijn van dit desastreuze vooruitzicht.6 

Ook Kruls probeerde hulp bespreekbaar te maken, maar kreeg van Britse zijde te 

horen dat dit al onderwerp van gesprek tussen Gerbrandy en Churchill was.7 Gerbrandy 

wilde via het Rode Kruis ‘ogenblikkelijk’ hulp laten verlenen, maar Churchill was 

onvermurwbaar: ‘de Duitsers eten het toch maar op’. Toch leek Churchill onder de indruk 

van de nood, want Gerbrandy had begrepen dat hij bij de militairen had laten informeren of 

er op kon worden gerekend dat Nederland vóór 1 december 1944 zou zijn bevrijd. Was het 

antwoord negatief dan konden besprekingen over voedselhulp worden heropend.8 

Major Sir Desmond Morton, Churchills liaisonofficier met de regeringen in 

ballingschap, lichtte Eisenhower in over de druk die Gerbrandy had uitgeoefend om Zweedse 

hulp tot Nederland toe te laten. Overigens had Gerbrandy in een openhartige bui 

toegegeven dat de bevolking het tot 1 december 1944 zonder die hulp zou kunnen 

uithouden, daarna zou honger zijn intrede doen.9 Eisenhower kreeg vanuit Washington de 

vraag of het Westen voor die datum kon zijn bevrijd. Zijn antwoord was: ‘In view of many 



511 

 

imponderable factors notably weather and enemy resistance in West Holland it is impossible 

to give firm reply to date required.’10 

Churchill stond niet zo afwijzend tegen hulp als hij tegen Gerbrandy had doen 

voorkomen. Hij twijfelde aan de wijsheid ervan, maar wilde de zaak opnieuw bezien zodra 

Eisenhowers visie hem bekend was.11 Nadat de Britse Chiefs of Staff Eisenhower erop 

hadden gewezen dat de Zweedse regering bereid was een schip naar Amsterdam te zenden, 

leek Eisenhower dat ‘most desirable’. Hij accepteerde dat een deel ervan in Duitse handen 

zou vallen. Dat was nog voordat Koningin Wilhelmina een beroep op president Roosevelt zou 

doen voedsel uit Zweden toe te laten. (Roosevelt reageerde na veertien dagen slechts met 

een bevestiging van ontvangst.)12 De Zweedse regering vroeg de Combined Chiefs of Staff in 

Washington om advies. Daar was het antwoord dat geen bezwaar zou worden gemaakt, als 

Eisenhower dat evenmin deed.13 

De Combined Chiefs of Staff verzetten zich evenmin tegen de komst van Rode Kruis-

schepen via Lissabon. Mocht dat op niets uitdraaien, dan was het Eisenhower toegestaan 

999.821 ‘compressed food supplies’ boven de drie grote steden uit te werpen. Ook het 

Foreign Office schaarde zich achter dit voorstel, al leek het moeilijk uitvoerbaar zonder 

Duitse instemming en het leek onwaarschijnlijk dat die kwam.14 Tegen dit plan maakte 

Eisenhower echter wel bezwaar. Er was geen enkele garantie dat het voedsel de bevolking 

zou bereiken en een vrijgeleide voor de vliegtuigen, zoals de Nederlandse regering had 

voorgesteld, was niet werkbaar. Over de komst van schepen lieten de Combined Chiefs of 

Staff de onderhandelingen over aan het Britse Foreign Office. Als de Duitsers konden worden 

bewogen mee te werken, wilde Eisenhower dit ‘without delay’ organiseren.15 

Een ander voorstel was vanuit Bazel een schip over de Rijn naar Rotterdam te sturen. 

Het was afkomstig van het Internationale Rode Kruis. De Britse Chiefs of Staff zagen dat als 

onwenselijk. Het maakte aanvallen op het scheepvaartverkeer onmogelijk. Zij vroegen 

Eisenhower of hij het uitvoerbaar achtte. De Duitsers probeerden het als een aantrekkelijk 

plan voor te stellen: het zou de enige mogelijkheid zijn om voedsel bij de manschappen van 

de Britse First Airborne Division te krijgen die bij Arnhem krijgsgevangen waren gemaakt. 

Eisenhower wees echter op een vernielde brug bij Keulen die de doorvaart versperde. Ook 

was hij van plan bruggen te blijven bombarderen en hij overwoog mijnen te leggen.16 

De productie in het Westen was niet hoger dan 400 calorieën per persoon. De 

voorraden waren uitgeput en de rantsoenen lagen inmiddels onder het ‘starvation level’. Tot 
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20 oktober was de aanvoer van brood nog verzekerd, maar aardappelen aanvoeren was 

onmogelijk. De Wehrmacht had alle voedseltransporten verboden. Vet en melk waren nog 

beschikbaar tot 1 november, mits er energie was voor de verwerking. De 

elektriciteitsvoorziening zou binnen twee weken worden gestaakt en de watervoorziening en 

riolering binnen zes weken. Er was geen gas meer en er moest worden teruggevallen op 

centrale keukens.17 

Brigadier Cazenove van de SHAEF-missie lichtte Kruls op 16 oktober 1944 er over in 

dat SHAEF uitgebreide plannen voor hulp aan West-Nederland maakte. Churchill was er 

persoonlijk in geïnteresseerd, zodat men verzekerd was van steun ervoor. Cazenove hoopte 

dat zijn mededeling enige geruststelling kon brengen.18 De regering was er niet gerust op. 

Dezelfde dag spraken Gerbrandy en Van Lidth in Parijs met SHAEF Chief of Staff Bedell Smith 

en Chief Civil Affairs Division Grasett. Op de vraag of Nederland erop mocht rekenen dat het 

hele land vóór 1 december 1944 zou zijn bevrijd, gaf Bedell Smith onomwonden te kennen 

dat dit niet mogelijk was en een ineenstorting van de Duitse divisies leek hem 

onwaarschijnlijk. Aan geallieerde zijde ging alle aandacht uit naar de opening van de haven 

van Antwerpen. Dat zou niet voor 15 november het geval zijn. Met voedselhulp in nog bezet 

gebied wilde SHAEF zich niet bezig houden, dat was een zaak voor de regeringen, maar het 

zou zich niet van medewerking onthouden, zelfs als de Duitsers daarvan profiteerden. 

Aanvoer door de linies sloot Bedell Smith uit. Zolang Antwerpen niet beschikbaar was, 

vormde dat een te groot beslag op het transport. Voor Gerbrandy was daarmee het 

schrikbeeld van nog een winter onder Duitse bezetting niet denkbeeldig meer.19 

Bedell Smith meende Gerbrandy een goed overzicht van de situatie te hebben 

gegeven en duidelijk te hebben gemaakt dat het onmogelijk was een voorspelling te doen 

over een datum dat Nederland kon zijn bevrijd, zo liet hij Major Morton, Churchills 

liaisonofficier, weten. Hulp bij de bevolking te krijgen zodra Nederland was bevrijd, zag 

Bedell Smith als een ‘gigantic task’. Hij had de verzekering gegeven dat Eisenhower geen 

bezwaar tegen aanvoer uit Zweden zou maken. Mocht er ook op politiek niveau geen 

bezwaar tegen bestaan dat schepen Amsterdam aandeden, dan zou Eisenhower dat 

steunen. Hij ervan was doordrongen dat de bevolking hulp moest ontvangen. Op enkele 

vliegvelden werden al voorraden bij de hand gehouden, want dat zou wel eens de enige 

methode van aanvoer kunnen zijn. Zo snel als het transport dat toeliet, zouden voorraden te 

land worden opgebouwd. SHAEF onderzocht ook wat aan pompmateriaal beschikbaar kon 
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komen om ‘vital areas’ droog te leggen en het had de Nederlandse regering aangeraden de 

Amerikaanse en Britse te benaderen voor pompen.20 

2. Nieuwe planning: het rapport Fields en het Committee on Relief Supply to Western 

Holland 

De ministerraad besloot om met de meeste spoed druk op SHAEF uit te oefenen. Van den 

Broek, De Booy en Van den Tempel gingen dat voorbereiden.21 De ministerskwartiermaker in 

bevrijd gebied spraken over een gezamenlijke Nederlands-Belgische stap bij de Amerikaanse 

regering om scheepsruimte te krijgen voor het vervoer van levensmiddelen, maar dat kreeg 

geen vervolg.22 De Booy kon er door de SHAEF-missie met moeite van worden overtuigd een 

‘unduly harsh ill timed’ persoonlijke brief van Gerbrandy aan Eisenhower over onvoldoende 

hulp niet te verzenden.23 21st Army Group had van SHAEF al de opdracht gekregen om vóór 

30 november 1944 een voedselvoorraad van 30.000 ton aan te leggen. Dat voorzag voor 

veertien dagen in de behoefte, waarna aanvoer uit Engeland moest komen, met een ‘initial 

token delivery by air’.24 

Vóór 1 december, de datum genoemd door Gerbrandy, moest een plan op tafel 

liggen.25 De Civil Affairs Division van SHAEF was al aan het plannen en Brigadier Fields 

rapporteerde op 1 november dat het Westen een probleem van zodanige omvang was dat 

het bijzondere inspanning vereiste. Om te voorkomen dat door wijziging in de vakgrenzen 

tussen de legers de continuïteit van de planning in gevaar kwam, moest de SHAEF-missie, in 

nauwe samenwerking met 21st Army Group, daar verantwoordelijk voor worden. De Civil 

Affairs Division ging bijspringen met specialisten. Rekening moest worden gehouden met 

inundaties en het transportprobleem maakte het moeilijk erop te vertrouwen dat voedsel uit 

andere delen van Nederland aangevoerd kon worden. Fields’ plan ging naast voedsel voor 

veertien dagen, uit van zeven dagen verbruik aan kolen. Alle in Limburg te delven kolen 

moesten daarvoor worden gereserveerd en alvast in binnenschepen geladen. Kon 

elektriciteit uit België worden geïmporteerd, dan kon met 2.000 ton per dag worden 

volstaan, zo niet was 3.000 ton nodig. Voor het plan waren 1.700 vrachtwagens met 

Nederlandse chauffeurs onder bevel van 21st Army Group nodig, totdat het MG een eigen 

organisatie had opgezet. De militairen zouden de spoorlijn Eindhoven-Arnhem weer in 

bedrijf stellen. Nederland moest zich met enige hulp van 21st Army Group concentreren op 

de lijnen Arnhem-Utrecht-Den Haag en Utrecht-Rotterdam. Afhankelijk van de vraag of 
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vliegvelden beschikbaar waren, kon de voedselbehoefte voor de eerste dagen naar 

Rotterdam en Amsterdam worden ingevlogen.26 

Een voorwaarde voor de uitvoering van het plan was het bezit van de haven van 

Antwerpen. Zolang dat niet het geval was, zag SHAEF zich gedwongen zijn instructie om voor 

eind november 1944 de gevraagde voorraad op te bouwen weer in te trekken. Eisenhower 

vroeg het War Office alvast ‘without delay’ te plannen voor een ‘possible initial token 

delivery by air’.27 

Op 9 november 1944 kwam bij het War Office wat ging heten het Committee on 

Relief Supply to Western Holland voor de eerste maal bijeen onder voorzitterschap van 

Major-General A.V. Anderson, Director of Civil Affairs van het War Office. Voor Nederland 

nam minister van Scheepvaart De Booy deel. Vertegenwoordigers van SHAEF, de Admiralty, 

Air Ministry, Ministry of War Transport en Foreign Office completeerden het gezelschap. Het 

MG was niet vertegenwoordigd. Uitgangspunt was dat 21st Army Group niet bij machte zou 

zijn de hulp aan het Westen te organiseren. Het had andere zaken aan het hoofd, met als 

gevolg dat regelingen op de schouders van de SHAEF-missie terecht zouden komen. 

Discussies over behoeften konden worden kortgesloten door bestaande schattingen als 

uitgangspunt te nemen. Het grootste probleem was hoe in zo kort mogelijke tijd via 

Nederlandse havens voorraden uit Engeland in het Westen te krijgen. Dat hing af van de 

vraag hoe snel de Royal Navy vaarroutes mijnenvrij kon maken. De Royal Navy dacht dat 

daar al gauw twee weken mee zouden zijn gemoeid. Het Air Ministry ging onderzoeken hoe 

voedsel door de lucht aan te voeren zolang havens niet beschikbaar waren. Ook werden 

alternatieven bezien voor het geval de Duitsers het Westen zouden verlaten. Anderson 

vreesde dat zij verzetshaarden zouden achterlaten. Daardoor zou de aanlanding van 

voorraden onmogelijk worden. De enige basis waarop kon worden gepland was vertrek van 

de Duitsers. 

Er kwamen vier Working Parties om de behoeften te verfijnen: voor pompen, 

verbindingen, transport en de uitvoering van het plan. Wanneer de plannen in werking 

konden treden, viel zelfs bij benadering niet te zeggen. Eerst moest een bevestiging van 

SHAEF worden verkregen dat de plannen operationeel uitvoerbaar waren. Anderson besliste 

voorlopig dat de operatie zich moest beperken tot aanvoer van overzee, met de 

mogelijkheid van enige hulp door de lucht. Niettemin zou Major-General Scowden, Chief 
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Supply and Economics Branch G-5 Division SHAEF, bij de staf onder de aandacht brengen dat 

‘emergency supply by air’ op grote schaal nodig kon zijn.28 

Op 12 november 1944 produceerde de SHAEF-missie het Relief Supply Plan B2. Het 

plan was de goederen in bulk aan te leveren bij Civil Affairs Inland Depots in Den Haag, 

Rotterdam, Utrecht en Amsterdam van waaruit zij naar de 90 bekende Kitchen Centres 

konden worden gedistribueerd. Dat moest een Nederlandse verantwoordelijkheid worden. 

21st Army Group ging in Oss en ‘s-Hertogenbosch een voedselvoorraad opbouwen. 

Berekend was dat voor de bevoorrading vanuit ‘s-Hertogenbosch naar de distributiepunten 

1.723 vrachtwagens nodig waren en voor lokaal gebruik 140. Daarenboven waren 364 nodig 

om de eerste twaalf dagen een reserve op te bouwen. Zodra een haven open was, kon de 

distributie van daaruit geschieden. Dan waren direct 301 vrachtauto’s nodig, mee te brengen 

vanuit Engeland, om in de Inland Depots een voorraad voor drie dagen op te bouwen. 

Nederland moest dan voor chauffeurs zorgen. 

Het verschepingsplan kwam uit op 318.785 ton, waarvan 121.560 ton voedsel. Het 

omvatte ook ‘emergecy repair’ uitrusting, onder meer voor hoogspanningsleidingen en met 

de winter voor de deur behoefde de verstrekking van kleding voor de naar schatting 

3.600.000 inwoners aandacht.29 Gedacht werd aan één set kleding en één deken voor 25% 

van de bevolking. Het waren plannen. Er was geen garantie dat alles beschikbaar was. 

Gerbrandy schreef Eisenhower dat hem duidelijk was geworden dat bevoorrading 

door de lucht was afgewezen, terwijl met de aanvoer van overzee en het vegen van mijnen 

al gauw enkele weken waren gemoeid. Hij drong aan de opdracht aan Anderson te wijzigen 

zodat ook aanvoer door de lucht tot de mogelijkheden ging behoren.30 Anderson had SHAEF 

daags daarvoor echter al gevraagd ook onderzoek te doen naar mogelijkheden voor 

‘emergency relief by air on a large scale’.31 Eisenhower bevestigde dat als de operaties dat 

toelieten, zoveel mogelijk gebruik van luchttransport zou worden gemaakt en dat werd 

gewerkt aan de opbouw van voorraden om de periode tot het openen van havens te 

overbruggen. SHAEF kon geen hulp garanderen, maar als de operationele omstandigheden 

dat toelieten, gold: ‘we will do all we can to help’. Nederland zou er echter goed aan doen 

zich te baseren op de premisse dat zolang de operaties voortduurden er weinig hulp uit 

militaire bron kon komen. Wel zou SHAEF Nederlandse aanvragen voor materieel steunen en 

de verscheping ervan onderzoeken. Eisenhower wees er ook op dat een comité zich al bezig 

hield met onderzoek naar het probleem droogmaking.32 
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Met verwijzing naar de mededing van Eisenhower vroeg De Booy aan Anderson om 

informatie over de hulp die de militairen bij de droogmaking zouden bieden. Het War Office 

bleek door Eisenhowers antwoord ‘a little puzzled’. De Quartermaster General van het War 

Office dacht dat de Nederlanders er zich niet van bewust waren dat de bemoeienis van Civil 

Affairs zich slechts uitstrekte tot de militaire operaties en hij betwijfelde of droogmaking 

voor het verloop ervan nodig was. Permanent Undersecretary Sir Frederick Bovenschen 

vroeg Grasett, Chief Civil Affairs Division van SHAEF, of De Booy de zaken wel goed had 

begrepen. Grasett bevestigde dat er sprake was van een misverstand. De fout lag bij SHAEF 

door Gerbrandy niet een helder antwoord op zijn vraag te geven. Eisenhower had niet 

opgedragen onderzoek naar droogmaking te doen. Bedoeld was slechts dat onderzocht werd 

in hoeverre pompmateriaal kon worden geleverd. 21st Army Group zou wel voor de 

droogmaking nog een directief ontvangen om oogst in 1945 mogelijk te maken.33 

Op 16 november 1944 werd het overleg over Relief Supply Western Holland 

voortgezet. Het operationele uitgangspunt van SHAEF was nu bekend. Duitse weerstand 

‘would have effectively ceased before the operation was commenced’. Dat hoefde niet te 

betekenen dat er in Nederland niet meer werd gevochten, maar het gold wel de havens en 

stranden. Schepen zouden bij voorkeur in Den Helder, IJmuiden en Hoek van Holland 

moeten worden gelost, maar voor Den Helder zou het dertig dagen duren voordat 

vaarroutes en haven voldoende mijnenvrij waren. Hoek van Holland zou sneller gaan, maar 

wanneer de Duitsers zich nog in Rotterdam bevonden kon het problematisch zijn met 

binnenschepen het voedsel landinwaarts te krijgen. In Antwerpen was voorlopig geen 

ruimte. Vlissingen was geen alternatief, Dordrecht wel maar het vegen van een vaarroute 

naar Dordrecht zou tien tot twaalf dagen duren. Het Ministry of War Transport werd 

gevraagd Nederlandse coasters beschikbaar te stellen, omdat die geschikt waren via de 

Zeeuwse eilanden goederen aan te voeren.34 

Plannen voor bevoorrading door de lucht op grotere schaal werden afzonderlijk 

bezien, maar prioriteit daarvoor moest van het hoogste niveau komen. Een Duits vertrek 

leek SHAEF niet eerder mogelijk dan 15 december 1944. Lieten de Duitsers garnizoenen 

achter, dan kon het nog tot februari 1945 duren totdat deze waren opgeruimd. De opbouw 

van depots met 27.188 ton voedsel, 459 ton zeep, 360.000 dekens, 1.250 ton kleding, 125 

sets Emergency Feeding Equipment, hospitaalrantsoenen, hospitaalzeep, verloskundig 

materiaal, 1.200 babyuitzetten en DDT-poeder kon op 15 december klaar zijn. De voorraad 
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voor de volgende zestig dagen werd in Engeland gereed gemaakt. Wat ontbrak aan biscuits, 

vleesconserven, soep in blik, vet, suiker, 540.000 dekens en aan voertuigen en brandstof zou 

het War Office bijeen moeten sprokkelen.35 

Eind november 1944 maakte het Committee on Relief de balans op. De Royal Navy 

wilde zich in de wintermaanden niet wagen aan het landen van voorraden over het strand, 

waardoor weinig anders restte dan overladen in Antwerpen en gebruik maken van het 

kanaal door Zuid-Beveland. Het was onvoorspelbaar hoe lang het zou duren dit kanaal en 

andere waterwegen vrij te maken. Raakte de voor veertien dagen beschikbare voorraad 

uitgeput voordat schepen konden arriveerden, dan restte als enige mogelijkheid aanvoer via 

Antwerpen en over land. Dat kon niet zonder gevolgen voor de militaire operaties blijven. De 

vraag hoeveel prioriteit het plan voor aanvoer door de lucht kon krijgen, was nog 

onbeantwoord.36 

Voedsel voor nog eens twintig dagen was op 16 december aanwezig in depots in het 

Thames- en Humber-gebied. Ook was voedsel beschikbaar om tien dagen dagelijks 500 ton 

(een kwart van de behoefte) in te vliegen. Ging het om ‘free dropping’ dan moest SHAEF 

aangeven of het bereid was de elf miljoen rantsoenen te gebruiken die voor 

krijgsgevangenen waren bestemd.37 Voertuigen werden deels al verscheept en aan een plan 

voor meer, werd gewerkt. De 3.000 ton kolen die per dag nodig waren, konden uit SHAEF-

voorraden komen. In kleding kon echter niet worden voorzien.38 

De regering probeerde de druk op de ketel te houden. Minister van Marine Furstner 

was gezien de ‘desperate conditions’ bereid extra risico te lopen bij de inzet van de twintig 

Nederlandse mijnenvegers en 120 coasters.39 Bedell Smith reageerde dat Admiral Sir 

Bertram Ramsey, SHAEF’s Allied Naval Commander, die mogelijkheid bestudeerde. Hij 

voegde daaraan toe dat Eisenhower zich maar al te bewust was van de ‘unhappy conditions’ 

in het Westen en voedsel zou arriveren zodra de operationele omstandigheden dat 

toelieten.40 

De Booy wees Anderson erop dat na de ervaringen in het Zuiden de plannen voor het 

Westen tot falen gedoemd waren. Het zou te lang duren voordat het voedsel de bevolking 

kon bereiken. De Booy dacht daar verbetering in te brengen door coasters naar havens in 

Zeeland te sturen. Anders moest de aanvoer over de stranden opnieuw worden bekeken.41 

Anderson reageerde dat het War Office zich bewust was van de ‘deplorable’ toestand, maar 

de verantwoordelijkheden lagen bij SHAEF en niet bij het War Office. De meest directe 



518 

 

toegang tot SHAEF liep via de SHAEF-missie.42 Die raad werd opgevolgd. Major-General 

Edwards kondigde aan dat Gerbrandy een gesprek met Eisenhower wilde. Hij keerde vanuit 

bevrijd gebied echter eerst terug naar Londen voor overleg met zijn kabinet. Edwards trok 

daaruit de conclusie dat het kabinet verdeeld was over de vraag hoe Eisenhower te 

benaderen en verwachtte voorlopig niet veel van het verzoek hem te spreken.43 

Bij het overleg van het Committee on Relief Supply op 30 november 1945, waar nu 

ook het MG was vertegenwoordigd, liet SHAEF weten dat door gebrek aan vliegvelden in 

Nederland een ‘air lift’ op grote schaal onmogelijk was. SHAEF bezag nu de mogelijkheid van 

voedseldroppings volgens het systeem dat was bedacht om krijgsgevangenen te voeden, 

maar de beschikbaarheid van verpakkingsmateriaal was een beperkende factor.44 

Vanuit Engeland kon voor zestig dagen voor aanvoer worden gezorgd. Een plan voor 

de afhandeling ervan in Nederlandse havens had het Committee on Relief Supply door de 

onzekere omstandigheden echter nog niet gemaakt. Voorlopig zouden alle schepen naar de 

Westerschelde worden gedirigeerd.45 21st Army Group had bevestigd dat Antwerpen kon 

worden benut voor overslag.46 De Booy kwam nog met de suggestie dat zodra het kanaal 

door Zuid-Beveland open was, Bergen op Zoom als overslagpunt te gebruiken. De 

Nederlandse invloed op de planning was gering. 21st Army Group bepaalde de meest 

economische wijze van werken. De geringe invloed bleek ook uit het antwoord op de vraag 

hoe het met de levering van pompen stond. Het doel van de besprekingen was niet om de 

droogmaking van Nederland te bestuderen. SHAEF onderzocht welk materiaal beschikbaar 

was.47 Washington had daaraan prioriteit toegekend en om de productie te bespoedigen, 

waren zelfs Chinese fabrieken ingeschakeld.48 

3. 21st Army Group neemt tot zorg van de regering de planning over 

Op 14 december 1944 gaf SHAEF Chief of Staff Bedell Smith opdracht aan Field Marshall 

Montgomery en Admiral Sir Bertrand Ramsey, de planning van het War Office over te 

nemen.49 Het idee de SHAEF-missie te versterken om de planning van het Committee on 

Relief Supply to Western Holland over te nemen, was verlaten. Op suggestie van Major-

General M.W.A.P. Graham, Head of the Administrative Branch of 21st Army Group, 

accordeerde het War Office, de vorming van een apart hoofdkwartier, West Holland 

District.50 Het gebruik van Antwerpen zou 21st Army Group bij de uitvoering van de plannen 

betrekken en dat was een extra reden deze legergroep de verantwoordelijkheid ervoor te 
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laten overnemen, ook omdat het om een aanzienlijk probleem ging.51 Welke inspanning 

hiervoor moest worden geleverd, moest 21st Army Group gaan uitwerken, maar het mocht 

de militaire operaties zo weinig mogelijk in de weg staan. Voor de planning voor aanvoer 

door de lucht bleef Londen verantwoordelijk.52 

Het bericht 21st Army Group verantwoordelijk te maken en niet langer het bij het 

War Office ingestelde Committee on Relief Supply to Western Holland leidde tot weinig 

vreugde in het Nederlandse kamp. Het vertrouwen in 21st Army Group was niet groot. De 

neiging zou bestaan civiele behoeften achter te stellen bij de militaire, aldus Van Kleffens.53 

Hij zei geen remedie te weten voor de ‘gevoelloze onverschilligheid en bureaucratie’ van de 

geallieerde militaire instanties. Ook De Booy had zich bij Van Kleffens beklaagd over de 

bureaucratische ineffectiviteit van SHAEF en zag liever dat de taken aan het War Office 

bleven opgedragen. Hij noemde het systeem van aanvoer over land vanuit Noord-Brabant en 

via waterwegen onjuist en onaanvaardbaar.54 

Van Kleffens en minister Zonder Portefeuille Michiels van Verduynen spraken met de 

Britten over de ‘onbevredigende traagheid’ waarmee ‘eenvoudige problemen’ met 

betrekking tot de voedselvoorziening werden behandeld. Zij hadden al eerder bij Foreign 

Secretary Anthony Eden geklaagd over wat zij noemden ‘de SHAEF-wanorde’ bij het brengen 

van hulp. Posthumus Meyjes had toen Van Kleffens gewaarschuwd niet te hard tegen SHAEF 

tekeer te gaan, om geen wrevelige reacties op te roepen. Van Kleffens meende dat daar 

geen sprake van was. Bij SHAEF bestond veel goede wil, maar een minder goede organisatie. 

Hij achtte 21st Army Group niet in staat het nodige transport te leveren en had zorgen over 

de minder goede verhouding van de legergroep tot het Ministery of War Transport en 

bijkomende bureaucratie nu het de planning overnam. De Booy, Van Kleffens en Gerbrandy 

zouden het daar nog met Sir James Grigg, Secretary for War, aan de stok krijgen die ‘op 

hoogst onbehoorlijken toon’ had beweerd dat Nederland Montgomery groot onrecht 

aandeed als het volhield dat zijn legergroep tekort schoot in de voorbereidingen.55 

Uitzonderlijk was die kritiek niet. Ook in het Britse Lagerhuis waren geluiden te horen dat 

SHAEF op civiel gebied niet aan de verwachtingen voldeed en dat Nederland op betere wijze 

hulp zou moeten worden geboden. Er waren inderdaad fouten gemaakt en de organisatie 

had hier en daar gehaperd, zo had Grigg moeten toegegeven.56 

De Nederlandse regering leek het meer dan ooit nodig dat Gerbrandy en De Booy 

hun bezorgdheid tegen Eisenhower uitspraken. Als 21st Army Group niet bij machte was de 
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taak tot een goed einde te brengen, dan moest de regering zich tot de Britse en Amerikaanse 

wenden. De argumenten van SHAEF waren echter helder: het War Office maakte beleid en 

voerde geen plannen uit en Nederland behoorde nu eenmaal tot het operatiegebied van 

21st Army Group.57 Ook het War Office zag geen noodzaak het Committee on Relief Supply to 

Western Holland te laten voortbestaan. De planning van voedseltransporten kon langs 

normale kanalen geschieden.58 

Toen het tot de regering was doorgedrongen dat SHAEF aan de opdracht voor 21st 

Army Group de voorwaarde had verbonden dat hulp ‘will be planned so as to interfere to the 

least possible extent with the main military effort’, vormde dat een nieuw punt van zorg. 

Wat als Montgomery onverwachte verliezen aan trucks had?59 In de ministerraad was al het 

besluit gevallen om bij Eisenhower en Churchill ‘in de meest krasse taal’ aan te dringen op 

maatregelen ter verbetering van de voedselvoorziening. Gerbrandy wilde echter eerst 

Eisenhower uitleggen dat de regering door de gebrekkige voorziening in het Zuiden van 21st 

Army Group geen afdoende hulp verwachtte.60 Als in nog te bevrijden gebied hetzelfde 

proces moest worden doorlopen als eerder in het Zuiden voorspelde Gerbrandy Eisenhower: 

‘we shall witness a calamity as has not been seen in Europe for centuries’. De situatie in het 

Westen was er veel erger en Nederland was nu eenmaal afhankelijk van de geallieerde 

militairen: 

 

In the liberated Netherlands the means of transport have been taken away by the 
Germans, in many regions few livestock are left, communications have been 
destroyed, power stations have been demolished, many little towns are nothing but 
ruin, larger towns like 's Hertogenbosch, Nijmegen, Flushing, are severely damaged, 
tens of thousands of houses have disappeared, the fuel situation is nearly 
everywhere heartrendingly bad, clothing is lacking. With the help of your men and of 
your Mission, and in collaboration with the Netherlands Military Administration, if we 
all exert our best efforts, these difficulties can be overcome. The matter is quite 
different for the occupied Netherlands. There all the disasters mentioned above will 
be ten times as horrible as in the southern liberated part of the country. I need not 
enlarge on this matter. You already know something of it. You can imagine the desert 
that will be left by the Germans in North-Western Holland with its population of over 
four millions: no stores of food, no livestock. . . . 61 
 

Gerbrandy wilde dat hulp aan het Westen prioriteit kreeg boven het verslaan van de 

Duitsers. Verder moest 21st Army Group bij het maken van plannen Nederland consulteren. 

Zaken die het best door de regering konden worden geregeld, moesten aan haar worden 
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overgelaten. De militairen moesten dan wel zorgen voor de middelen. Gerbrandy’s eisen 

waren te hoog. Consultatie was al verordonneerd en voorrang voor hulp aan de bevolking 

boven het bevechten van de Duitsers had SHAEF uitgesloten. Major-General Edwards was 

dan ook weinig ingenomen met Gerbrandy’s brief. Ook Van Lidth had er moeite mee en 

distantieerde zich tegenover Edwards van het regeringsstandpunt.62 

Op Eisenhower maakte Gerbrandy’s brief wel de nodige indruk. Hij plaatste er als 

aantekening voor Bedell Smith op: ‘I think we’ll have to see him – but lord knows what we 

can promise. His letter is quite moving.’63 Lieutenant-General Morgan, Deputy Chief of Staff 

SHAEF, waarschuwde Edwards alvast: ‘it might well be that nothing practical would come of 

the meeting, but it might on the other hand have great psychological effect’.64 Eisenhower 

schreef Gerbrandy dat de zaak zijn persoonlijke aandacht had en alles zou worden gedaan zo 

spoedig mogelijk hulp te bieden. Hij verwees naar de instructies die naar zijn Naval 

Commander en 21st Army Group waren uitgegaan en de komst van een apart hoofdkwartier. 

Via de SHAEF-missie zou Nederlandse expertise worden aangeboord. Voor een afspraak met 

Gerbrandy was pas begin januari 1945 tijd. Om operationele redenen (het Duitse 

Ardennenoffensief) moesten eerst de Army Commanders worden bezocht.65 

Druk werd de Nederlandse regering niet kwalijk genomen, maar Major-General de 

Quingand, Chief of Staff 21st Army Group, meende dat de regering de problemen te zwaar 

aanzette. Naast de bevoorrading van het Zuiden moest een voorraad voor het Westen 

worden opgebouwd en dat was een aanslag op de reserves. De aanvoer via Antwerpen was 

pas op 15 december 1944 op gang gekomen, toen de eerste twee schepen - met voedsel 

voor Nederland - arriveerden.66 Het Combined Civil Affairs Committee stond toe de voorraad 

die was gereserveerd voor Frankrijk, inclusief schepen die onderweg waren, voor Nederland 

aan te wenden. Het ging om 4.400 ton biscuit, 2.900 ton vlees in blik, 1.700 ton suiker, 500 

ton margarine, 1.600 ton melk in blik, 50 ton rantsoenen voor zieken, chocolade en zeep en 

de hele behoefte aan zout.67 Niet alles was zomaar leverbaar. Dat leidde tot afspraken over 

ruil, als biscuits voor meel en soep in gedroogde vorm voor soep in blik. Dekens waren een 

probleem en SHAEF stelde het War Office voor per radio een oproep te doen in Engeland 

dekens in te zamelen.68 

Met het opruimen van wrakken in het kanaal door Zuid-Beveland was een aanvang 

gemaakt. Ook was een omvangrijke mijnenveegvloot gepland, zo liet Admiral Ramsey 

minister van Marine Furstner weten. De inzet moest wachten totdat de Duitse kustbatterijen 
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zwegen en haastige spoed bij het vegen kon door gezonken schepen resulteren in een voor 

weken geblokkeerde vaarweg. Furstner had zelf het landen van voorraden over het strand in 

de wintermaanden al uitgesloten. Wat overbleef, was de opening van de zeehavens en het 

vrijmaken van de vaarweg naar Dordrecht.69 Het MG gaf Rijkswaterstaat alvast opdracht de 

constructie van veren over de rivieren voor te bereiden.70 

4. Gerbrandy bezoekt Eisenhower opnieuw 

Op 6 januari 1945 ontving Eisenhower Gerbrandy. De Booy had er in de ministerraad voor 

gepleit een vertegenwoordiger van het MG als adviseur mee te laten gaan, maar dat 

gebeurde niet. Ook Van Lidth was het daar niet mee eens geweest en ook hij mocht 

Gerbrandy niet vergezellen, maar maakte er geen punt van. Gerbrandy wilde aan 

Eisenhower een door enkele ministers opgesteld memorandum over de noodzaak van een 

goede planning overhandigen. Van Kleffens noemde het een ‘uitstekend’ stuk; Van Lidth was 

er niet verrukt van, maar zag het als een document dat later kon worden gepubliceerd als 

het publiek meende dat de regering te weinig had gedaan.71 

Major-General Edwards had SHAEF al gewaarschuwd dat sinds 21st Army Group 

verantwoordelijk voor de planning was, de Nederlandse regering weinig informatie had 

gekregen. Edwards wist dat de planning alleen nog op laag niveau door de Civil Affairs-staf 

ter hand was genomen. Hij deed de aanbeveling het MG en de Koninklijke Marine erbij te 

betrekken, al verwachtte hij met het oog op de geheimhouding bezwaren van 21st Army 

Group.72 Ook Lieutenant-General Grasett bereidde Eisenhower voor op vragen. Als 

Gerbrandy wilde dat hulp aan het Westen voorrang moest krijgen, moest het antwoord zijn 

dat een commandant nooit toezeggingen kon doen. Als het om de droogmaking en de 

voedseldistributie ging, moesten de Nederlanders een grotere rol gaan spelen. Grasett 

meende dat dit in goede aarde zou vallen. Vroeg Gerbrandy om een betere 

vertegenwoordiging bij de planning dan moest dat worden geaccepteerd, al had 21st Army 

Group er inderdaad weinig vertrouwen in dat de Nederlanders zich aan de 

geheimhoudingsplicht zouden houden. Voor hulp was er geen reden dat vertrouwen niet te 

schenken. Er was al contact met het MG over ‘technical intelligence’, de rekrutering van 

personeel en de drinkwaterwatervoorziening.73 

In het gesprek wees Eisenhower Gerbrandy’s idee om de hulpoperatie op hetzelfde 

plan te plaatsen als een militaire categorisch af, maar hij wilde bezien of er een formule viel 
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te vinden aandacht aan het Westen te geven, ook als elders nog werd gevochten. In ieder 

geval werd hulp als afzonderlijk plan voorbereid, onafhankelijk van de loop van de 

krijgsverrichtingen en behoeften elders. Grasett zag deze toezegging als vergaand, maar 

Gerbrandy was pas tevreden als de hulpoperatie ‘to the prejudice of the main operations’ 

werd uitgevoerd.74 Grasett zocht nog naar wegen om de Duitse bevelhebber in Nederland er 

verantwoordelijk voor te stellen dat de bevolking voldoende voedsel kreeg. Daarvoor was 

binnen SHAEF geen steun. Hij kon moeilijk met straf worden bedreigd als de geallieerden er 

tegelijkertijd alles aan deden zijn verbindingslijnen af te snijden. Een waarschuwing had 

alleen zin hebben als die was gekoppeld aan de komst van voedsel.75 

Wat kon de regering verder doen aan de nood in bezet Nederland? Zij vreesde dat 

een nieuwe poging om het geallieerde opperbevel het plan de campagne te laten wijzigen 

zonder resultaat zou blijven. De ministerraad nam Van Kleffens voorstel over om bij de grote 

mogendheden stappen te zetten ‘om de natie voor de ondergang te behoeden’. Van Kleffens 

ging Koningin Wilhelmina vragen een beroep op King George V en President Roosevelt te 

doen, ook al was er twijfel of het wel zin had zich op militair terrein te begeven en of door 

verder aandringen Nederland een dienst zou worden bewezen.76 Er kwam een brief van 

Wilhelmina. Haar ministers hadden van de besprekingen met Eisenhower en Bedell Smith de 

indruk overgehouden dat SHAEF alles wat mogelijk was zou doen. (Een maand eerder had 

Eisenhower Koningin Wilhelmina al laten weten dat zijn hoofdkwartier: ‘have given the 

problem their most earnest and sympathetic consideration.77) Het was niet langer 

voldoende om te plannen. De toestand was wanhopig en als een ongekende catastrofe 

moest worden afgewend, dan was nog vóór de bevrijding ‘something drastic’ nodig. Het 

winnen van de oorlog rechtvaardigde de opoffering van de bevolking in het Westen niet. De 

regering vroeg om ‘urgent military action for the purpose of driving the Germans out of 

Holland’. Was dat niet mogelijk, dan was een massale evacuatie of aanvoer van voedsel, 

kleding, brandstof en medische voorraden een gebiedende eis.78 

Gerbrandy zond Eisenhower, Bedell Smith en Grasett afschriften en had er op 20 

januari 1945 een onderhoud over met Churchill. Volgens Gebrandy had de brief diepe indruk 

gemaakt en had Churchill zijn generaals gevraagd of een speciale operatie voor de bevrijding 

van Nederland in het strategische plan paste. Dat was niet het geval, de opzet bleef eerst 

Duitsland te verslaan. Gerbrandy meende te mogen blijven eisen dat er een directief kwam 

om een militaire operatie op te zetten. Churchill betwijfelde of dat tot eerdere bevrijding zou 
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leiden. Indien niet alle kaarten op een opmars naar het Duitse hartland werden gezet, 

konden wel eens ‘lastige pockets’ overblijven, waardoor een langdurige strijd nodig was die 

aanvoer van voedsel bemoeilijkte.79 

Op 23 januari kreeg Gerbrandy bezoek van Churchill’s secretaris, die meedeelde dat 

Churchill onder de indruk was van de nood in Nederland, een spoedige bevrijding wilde en 

daar met de generaals over streed. Mocht hij dat verliezen dan was hij bereid tot hulp.80 Wat 

Churchill er niet bij liet zeggen, was dat de generaals er weinig voor voelden om slag in een 

half ondergelopen delta met opgeblazen bruggen te leveren en Montgomery zich had 

gekeerd tegen een campagne ter bevrijding van het Westen, uit vrees dat het teveel 

middelen aan zijn sprong over de Rijn zou onttrekken.81 

Omdat Gerbrandy geen steun kreeg, wilde hij een ontmoeting met Bedell Smith. Het 

plan om voedsel met Zweedse schepen naar Delfzijl te brengen deed hem echter van 

gedachte veranderen. Churchill kreeg nu de vraag de komst van hulp uit Zweden te 

bespoedigen.82 Al sinds oktober 1944 hadden de militairen daar geen bezwaar tegen. SHAEF 

was bereid schepen die het IJsselmeer overstaken een vrijgeleide te geven, maar de Duitsers 

wezen vervoer per binnenschip af. Goederen moesten Amsterdam per spoor bereiken. 

Major-General Bull, de SHAEF operatie-officier, reageerde met: ‘it is thought that this plan, if 

not as good as we should like, is at any rate something and we should be careful to put no 

obstacle in its way.’83 Door Duitse eisen over controle van de lading en bescherming van de 

vaarroute, die alsnog via het IJsselmeer ging lopen, ging veel tijd verloren en daarna 

belemmerde de vorst de operatie. Pas op 28 januari 1945 kwam de eerste zending aan. In 

omvang was de hulp beperkt: 150 calorieën per persoon per dag. Zwitserse hulp bereikte 

eind februari 1945 alsnog per trein Rotterdam, maar de in maart naar Amsterdam gezonden 

hulp bleef in Duitsland steken.84 

5. Een nieuw hoofdkwartier: West Holland District 

Op 2 februari 1945 vroeg minister van Oorlog Van Lidth welke vorderingen de nieuwe staf 

van West Holland District onder Major-General A. Galloway had gemaakt. Vorderingen 

waren er nog niet. Pas op 5 februari arriveerden de eerste officieren in Brussel.85 Directieven 

van 21st Army Group arriveerden ook pas die dag;. Zij waren niet anders dan de instructie 

van SHAEF van 14 december 1944, maar met de voorwaarde dat de planning moest 

geschieden op basis van ‘the absolute minimum of resources from 21st Army Group.’ 
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Contacten met de Nederlandse regering en het MG moesten via de SHAEF-missie lopen, in 

een later stadium konden rechtstreeks zaken met het MG worden gedaan.86 

Wat restte was de aanwijzing van een Nederlandse vertegenwoordiger. De Booy 

wilde iemand die goed op de hoogte was en van voldoende formaat om duidelijke taal te 

spreken. Edwards had de minister van Oorlog gewild, maar De Booy meende dat de regering 

geen minister wilde. Hij zag Kruls als vertegenwoordiger. Kruls zou dan de ministers van 

Oorlog, van Marine en Scheepvaart voortdurend op de hoogte moeten houden en de 

minister van Waterstaat over het onderwerp ‘deflooding’. De Booy instrueerde Kruls bij 

besprekingen steeds duidelijk te maken dat de regering eiste dat de voorziening van de 

bevolking geen dag kon wachten en de instructie van Bedell Smith dat de operatie niet ‘to 

the prejudice of the main operation’ mocht worden uitgevoerd, onacceptabel was. Ook was 

de regering ontevreden dat hulp in drie fasen kwam, die moesten gelijktijdig aanvangen. De 

instructie aan Montgomery sprak van bevoorrading over de weg voor de eerste veertien 

dagen, voorbereidingen om voor veertien dagen voedsel via het kanaal door Zuid-Beveland 

aan te voeren en na vier weken de aanvoer van overzee te beginnen.87 Bedell Smith had 

Gerbrandy echter al verduidelijkt dat de fasen niet op elkaar volgden, maar gelijktijdig 

aanvingen.88 

Major-General Edwards was intussen als hoofd van de SHAEF-missie vervangen door 

Major-General Clark. Nadat Clark met Bedell Smith, Grasett en Major-General Graham van 

21st Army Group had gesproken, verzekerde hij Gerbrandy dat Bedell Smith overtuigd was 

van de ernst van het probleem en alles zou doen om hulp te bieden zodra de Duitsers 

Nederland verlieten. Galloway - nu divisiecommandant - zou op korte termijn zijn werk 

hervatten. Clark lichtte toe dat overzee de belangrijkste aanvoerweg bleef, maar het was 

ondenkbaar dat die binnen drie tot vier weken vrij was. Ook werd gepland voor 

binnenvaartschepen en bevoorrading door de lucht, al zou dat niet meer dan een pleister op 

de wonde zijn. Zodra het ‘psychological moment’ daar was, kwam transport beschikbaar.89 

Op de werkelijke stand van zaken had de regering weinig zicht. De Booy achtte een 

gesprek met Grasett gewenst.90 De voorbereidingen vervulden ook Kruls met zorg. Gegevens 

had hij bij de SHAEF-missie moeten opvragen. Die had zich weer met 21st Army Group 

moeten verstaan en de informatie stelde teleur. Meermalen was meegedeeld dat 30.000 ton 

voedsel was opgeslagen, maar er was nog maar 18.000 ton van over. Toegezegd was dat 

2.600 vrachtwagens beschikbaar zouden komen, er waren nog maar 725 toegewezen. Kruls’ 
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gesprekspartners werden voortdurend met ‘red tape’ geconfronteerd. Het was dringend 

nodig te interveniëren en ‘te redden wat er te redden viel’. Kwam er op korte termijn geen 

verbetering dan leek het Kruls beter het MG terug te trekken en de verantwoordelijkheid bij 

de geallieerden te leggen.91 

Michiels van Verduynen overlegde na deze uitingen van ongerustheid met Minister of 

State Richard Law en Sir James Grigg, Secretary for War. Het resultaat was dat Grigg naar 

Brussel vertrok om de zaak met de legerautoriteiten te bespreken. De Booy sprak met Lord 

Leathers, Minister of War Transport, over scheepsruimte, maar hij kreeg geen 

toezeggingen.92 Fock en Driebeek van Bureau Inlichtingen en diplomaat J.H. van Roijen, die 

uit bezet gebied Londen had bereikt, wilden dat de Koningin naar de Verenigde Staten vloog 

om Roosevelt duidelijk te maken dat de hulp beter moest worden georganiseerd. De fout lag 

bij de inefficiëntie van 21st Army Group en Montgomery, aldus Van Kleffens. Van den Broek 

vroeg zich af of de slechte organisatie van de geallieerde bevoorradingsorganen niet reden 

moest zijn dat Nederland wel voor zichzelf ging zorgen.93 

Voedsel lag echter niet voor het oprapen en het was Roosevelt geweest die er eind 

februari 1945 bij Churchill op had aangedrongen uit de voorraden voor het Westen te putten 

om de Belgen te voeden en de tekorten in het Zuiden aan te vullen. Daar kwam bij dat de 

militairen terughoudend waren voorraden aan te spreken die bestemd waren voor Displaced 

Persons en Duitse vluchtelingen direct achter de linies. Eisenhower had al gevraagd om 

69.000 ton voedsel extra ten behoeve van België en Nederland.94 

Gerbrandy sprak op 24 februari 1945 opnieuw met Bedell Smith en herhaalde tegen 

Churchill zijn vraag of er een militaire operatie kon komen. Hij kreeg weer te horen dat dit 

niet zou gebeuren. SHAEF had daarvoor niet genoeg divisies. Gerbrandy werd nu gevraagd of 

de bevolking het tot de tweede helft van mei 1945 zou kunnen uithouden, een vraag die hij 

ontkennend beantwoordde. De toezegging dat enig voedsel de bevolking vanuit de lucht zou 

kunnen bereiken, stemde niettemin tot vreugde, maar niet het bericht dat van de 30.000 ton 

bestemd voor het Westen nog slechts 5.000 resteerde en nog niets was gedaan aan het 

transportprobleem. Bedell Smith verzekerde Gerbrandy dat het probleem zou worden 

opgelost. Hij had daar Major-General De Guingand als Chief of Staff van Montgomery al op 

aan gesproken. 

Het feit dat Bedell Smith bij 21st Army Group had moeten interveniëren, baarde 

Gerbrandy zorg en hij liet Churchill weten: ‘there has been neglect on the part of the 21st 
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Army Group’. Nederland had zijn koopvaardij, marine en voorraden overgedragen en was nu 

in een passieve rol gedwongen te wachten op actie.95 Churchill antwoordde dat het 

probleem voedsel ‘is receiving urgent and sympathetic consideration’. (Dat hier Amerikaanse 

tekortkomingen en politieke beslissingen in het geding waren, vernam Gerbrandy niet.) 

Zonder effect bleef de interventie niet. Churchill was bereid een kleine vertraging in de 

opmars naar Berlijn te accepteren, maar de Britse militairen lieten weten dat de plannen 

niet zomaar konden worden aangepast, Duitsland bleef eerste prioriteit. De Combined Chiefs 

of Staff in Washington toonden zich toeschietelijker en Eisenhower kreeg te horen dat een 

reliefoperatie als onderdeel van een bevrijdingsoperatie moest worden gezien, maar 

onduidelijk bleef in welke verhouding dat tot de opmars in Duitsland stond.96 

Churchill zond Gerbrandy’s brief aan Bedell Smith en wenste hem er zo spoedig 

mogelijk over te spreken. Ook Eisenhower zat met Gerbrandy’s brief in zijn maag; een 

duidelijke vraag ontbrak. Het bevatte eerder een overzicht van de situatie ‘in all its 

distressing aspects’. Die waren maar al te bekend. Hij tekende erbij aan: ‘What does he 

want? Amphibious operation impossible. Let us make Field Marshall [Montgomery] say 

exactly what he intends to do.’97 

6. Strategische overwegingen 

De SHAEF-staf ging in maart 1945 nog eens na welke specifieke directieven 21st Army Group 

waren verstrekt. Op 2 november 1944 was Montgomery de keuze gelaten zelf te beslissen 

hoe het Westen te bevrijden, maar dat uitsluitend op militaire overwegingen te baseren. Op 

14 december was de legergroep verantwoordelijk gemaakt voor de planning. Daarvoor was 

West Holland District gevormd en dat was opgedragen te plannen op basis van een 

minimum aan middelen. Daar was pas op 5 februari vaart mee gemaakt. Een 

voortgangsrapportage had SHAEF nimmer ontvangen. Alleen de SHAEF-missie had gemeld 

dat plannen slechts langzaam vorm kregen. Behoeften waren gesteld, maar Montgomery zag 

alleen ten koste van de militaire operaties kans daaraan te voldoen. Voor de droogmaking 

had SHAEF op 29 december 1944 een afzonderlijk directief verstrekt en op 20 januari 1945 

was daarvoor een plan van 21st Army Group ontvangen. De conclusie was dat SHAEF over te 

weinig informatie beschikte en dat het ernaar uitzag dat de planning nog onvoldoende ter 

hand was genomen.98 
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Galloway had zijn plan op 28 februari 1945 aan Montgomery aangeboden. Chief of 

Staff De Guingand had zich erover gebogen om te bezien of in de gevraagde genie en 

transport kon worden voorzien zonder afbreuk aan de operaties in Duitsland te doen. De 

voedselvoorraad in Oss zou weldra weer op peil zijn. Plannen voor bevoorrading door de 

lucht naderden hun voltooiing en voedsel lag klaar in de nabijheid van de vliegvelden. Via 

het Britse ‘old boys network’ kreeg De Guingand van Major-General J.P.M. Whiteley, SHAEF 

Deputy Assistant Chief of Staff G-3, te horen dat ook de Flag Officer Holland, Vice Admiral 

Dickens, ernstig bezorgd was over de voortgang. Whiteley vroeg De Guingand gezien de 

grote politieke belangstelling om meer informatie. SHEAF was het niet duidelijk of de 

aanvoer over land en door de lucht voldoende was en hoe het met de voorbereidingen voor 

de distributie stond. Een behoefte aan vliegtuigen was nog niet gesteld. Nog op 17 maart 

1945 moest SHAEF Second Tactical Air Force opdragen 21st Army Group en West Holland 

District behulpzaam te zijn bij de planning. Het War Office had bevestigd dat het benodigde 

voedsel voor het merendeel kon worden geleverd.99 

De Nederlandse regering had nog weinig weten te bereiken. Viel van verdere stappen 

niets te verwachten, dan wilde Van Kleffens voorstellen Nederland neutraal te verklaren. 

Hadden de geallieerden en de Duitsers die neutraliteit erkend, dan kon hulp komen. De 

ministerraad twijfelde echter of een dergelijk idee kans van slagen had. Later bereikte de 

regering uit bezet gebied een soortgelijk voorstel: het Westen zou door actie van het 

Vaticaan tot neutraal gebied moeten worden verklaard. Gerbrandy zag het als onmogelijk.100 

Churchill had bij Bedell Smith nogmaals aangedrongen op een operatie om het Westen te 

ontzetten, maar van een afwijking van het strategische doel, wilde hij weinig weten. Niet 

voor niets hadden de Britten zich de hele winter laten bestoken door V-1 en V-2’s die vanuit 

het Westen op Engeland waren afgevuurd, zo liet hij Gerbrandy weten.101 

Op 14 maart 1945 droegen de Washingtonse Combined Chiefs of Staff Eisenhower op 

met spoed een beoordeling van de toestand te maken en van de wijze waarop voedsel kon 

worden aangevoerd. SHAEF vroeg daartoe de visie van 21st Army Group en het effect ervan 

op de operaties. De beoordeling arriveerde op 22 maart, een uur voordat Eisenhower tot 

spoed maande, maar het duurde nog tot 27 maart voordat SHAEF de beoordeling naar 

Washington zond. 21st Army Group wilde geen operatie in het Westen, totdat de lijn Hamm 

- Munster - Rheine - Deventer was bereikt. SHAEF maakte geen bezwaar tegen operaties ten 

oosten van Utrecht als die zonder al te grote bezwaren voor de opmars in Duitsland konden 
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worden uitgevoerd. Een operatie in West-Nederland moest beperkt blijven tot de opening 

van een bevoorradingsroute over de IJssel, mogelijk gevolgd door een opmars naar 

Utrecht.102 

Het Joint Intelligence Committee van SHAEF ging ervan uit dat door een 

bevrijdingsoperatie de situatie zou verslechteren en tot wanorde leiden. De Duitsers zouden 

terugvallen op de havens, communicatielijnen vernielen en waarschijnlijk grote delen onder 

water zetten, waardoor de bevolking op drift zou raken. De Duitsers waren gehaat, maar de 

bittere ervaringen in de winter had de bevolking niet progeallieerd gemaakt. De bevolking 

zou apathisch zijn en geen bijdrage aan de oorlogsinspanning kunnen leveren. Het was 

onbekend in hoeverre de communisten voet aan de grond hadden gekregen en of dat tot 

instabiliteit kon leiden. Voor Amsterdam, Rotterdam en Twente leek dat niet onmogelijk. De 

regering kon op weinig steun rekenen en was zwak. Nam de regering geen krachtige 

maatregelen tegen collaborateurs dan kon dat tot onrust en acties tegen regering en 

geallieerden leiden. Het gevaar bestond dat het verzet zou overnemen, maar gezien de 

enorme problemen zou het er waarschijnlijk de voorkeur aan geven de zaken aan het MG 

over te laten, hoewel dat evenmin populair was. Om problemen te voorkomen was het 

noodzakelijk de komst van voedsel te verzekeren. Dat de leefomstandigheden in de grote 

steden aanmerkelijk slechter waren dan in Frankrijk en België leed geen twijfel. Ook al 

zouden de militairen erin slagen voldoende voedsel aan te voeren, dan kon door gebrek aan 

brandstof niet worden gekookt, met als gevolg diefstal van militaire rantsoenen en 

voorraden. Onrust kon ook gevolgen in andere landen hebben en daar was SHAEF wel 

afhankelijk van havens en verbindingslijnen. Niettemin was de conclusie dat de operaties in 

Duitsland geen gevaar zouden lopen door een bevrijding van het Westen.103 

Ten ten westen van de IJssel bevonden zich 200.000 man Duitse troepen. Hun 

toestand verslechterde en een terugtocht leek niet uitgesloten. Garnizoenen in Hoek van 

Holland en IJmuiden zouden zeker worden gehandhaafd, met als gevolg dat de 

kustbatterijen dan moesten worden geneutraliseerd en de onderzeebootdreiging afgewend. 

Dat vereiste zware en langdurige bombardementen. Een operatie zou een ‘major 

undertaking’ zijn, zo liet Eisenhower Washington en Londen weten. Een opmars vanuit het 

Zuiden over Maas, Lek en Waal vereiste teveel genie en overgangsmiddelen. De enige 

opmarsweg was over de IJssel. 
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In het spoor van de militaire operatie was een enorme hulpoperatie nodig met zo’n 

3.000 voertuigen. Bij een Duitse terugtocht kon met landingsvaartuigen binnen drie dagen 

voedsel naar Hoek van Holland worden aangevoerd en een dag later naar IJmuiden. 

Tegelijkertijd kon in zeven tot tien dagen de vaarroute van Antwerpen naar Dordrecht 

worden vrijgemaakt. Het probleem was echter de distributie. Aanvoer met vliegtuigen was 

niet werkbaar; de vliegvelden waren onklaar gemaakt en de geringe beschikbaarheid van 

parachutes maakte het afwerpen van voedsel onmogelijk. Free dropping op meerdere Drop 

Zones om het distributieprobleem te verlichten, leek doenlijk, maar was afhankelijk van de 

weersomstandigheden. Alle 3.6 miljoen inwoners binnen enkele dagen te bereiken was 

onmogelijk. Om tweederde van de bevolking te voorzien voordat aanvoer van overzee kon 

arriveren, waren 50 miljoen rantsoenen nodig en per dag duizend bommenwerper sorties. 

Dan moest het luchtoffensief sterk worden beperkt en kwam het plan om voedsel voor 

krijgsgevangenen te droppen in gevaar. 

Divisies konden worden vrijgemaakt, maar logistieke- en genie-eenheden niet. Een 

operatie zou waarschijnlijk samenvallen met een uitbraak uit de bruggenhoofden over de 

Rijn op het moment dat de beslissende slag moest worden geslagen. De kosten aan 

Nederlandse mensenlevens zouden hoog zijn: ‘It is important that the Dutch Government 

should appreciate this.’ Kwam het tot een aanval, dan wilde Eisenhower de Duitse 

verbindingslijnen over de IJssel bedreigen, maar de route Amersfoort-Zwolle als 

ontsnappingsmogelijkheid open laten. Daarna wilde hij bij Zutphen de IJssel oversteken, de 

opmars naar Utrecht inzetten en dan de situatie opnieuw bezien. Daarna lag om de 

bevolkingscentra te ontzien de aanvalsas Utrecht-Leiden voor de hand. Voedsel kon over de 

weg naar Utrecht worden gebracht; ten westen daarvan zou men voorlopig zijn toevlucht tot 

free dropping moeten zoeken. Voor de bevoorrading door de lucht moesten 50 miljoen 

rantsoenen bij de hand zijn en zodanig verpakt dat zij konden worden gedropt. Van 

rantsoenen voor de geallieerde krijgsgevangenen, konden drie miljoen voor de Nederlandse 

bevolking worden bestemd. 

Als snelste manier om het Westen te bevrijden zag Eisenhower, evenals 

Montgomery, de voortzetting van de operaties in Duitsland om zich daarna op het Westen 

concentreren. Hij vond het onverstandig west van Utrecht te opereren, zolang de 

Wehrmacht daar in tact bleef. Als werd geïnundeerd maakte dat het vrijwel onmogelijk 

buiten de wegen te opereren.104 
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Aan voorbereidingen voor bevoorrading door de lucht werd vanaf begin maart 1945 

gewerkt, maar veel definitiefs viel niet te melden, zo bleek toen in opdracht van Clark, een 

Britse en een Amerikaanse kolonel minister De Booy een toelichting kwamen geven.105 Clark 

oefende ook zelf druk op SHAEF uit: 

 

As time goes on and as public opinion in the U.S.A., and the U.K. becomes more 
insistent, as it is indeed doing, I feel very strongly that far more active steps should be 
taken here and now to enter the occupied portion of the Netherlands in order tot 
effect some measure of relief to this distressed people. By neglecting to do this, the 
Allies are running the risk of having at their doorstep a disaster of unparalleled 
magnitude. If we are really fighting for an ideal and fighting to liberate people, surely 
it is time to take some very definite action in the matter instead of tacitly allowing 
starvation and death to overcome some three million of our nearest neighbours.106 
 

De sprong over de Rijn slaagde op 7 maart 1945, maar leidde er ook toe dat ‘with the 

spectacular advance of the armies across the Rhine, it would appear as if these plans [voor 

bevoorrading door de lucht+ had disappeared in the smoke screen’, aldus Clark. 

Nederlanders, ‘as they slowly starve to death’, vonden het onbegrijpelijk dat de legers in 

oostelijke richting bleven marcheren.107 

De Britse Chiefs of Staff vroegen SHAEF en het Air Ministry te bezien of 240 

bommenwerpers beschikbaar konden komen. Dat was mogelijk, maar SHEAF herhaalde dat 

bevoorrading door de lucht alleen kon plaatsvinden nadat de Duitsers zich hadden 

teruggetrokken en er geen tegenstand kwam. De gedachte was drie dagen lang 2.200 ton te 

droppen en geleidelijk te verminderen wanneer de aanvoer over land op gang kwam. Drop 

Zones waren voorzien in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Den Helder, 

Alkmaar, Haarlem, Hilversum, Amersfoort, Gouda, Dordrecht en Gorinchem. De Amerikanen 

waren minder toeschietelijk. Aanvoer door de lucht betekende niet alleen minder 

gevechtsmissies, maar zou conflicteren met hulp aan de krijgsgevangenen en die had de 

hoogste prioriteit. Bovendien moesten de vliegtuigen eerst worden gemodificeerd. Speciale 

uitrusting voor ‘free dropping operations’ was nog niet gereed. De ‘Master of Airpower’, 

General Carl A. Spaatz, Commanding General U.S. Strategic Air Force in Europe leek aanvoer 

over land en overzee praktischer en efficiënter.108 Vervolgens ging de discussie over de 

beschikbaarheid van voedsel. 
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7. Het Britse kabinet en ‘Relief for Occupied Holland’ 

In maart 1945 dreigde een voedselcrisis. Europese belangen moesten worden afgewogen 

tegen Amerikaanse. De Amerikaanse regering wilde niet dat haar het verwijt trof dat civiele 

behoeften boven de voorziening van de Amerikaanse troepen ging. De oorlog zou erdoor 

worden verlengd en men moest tevens het oog gericht houden op strijd tegen Japan.109 In 

de Britse pers verschenen berichten dat ook Engeland niet langer voedsel kon afstaan. De 

Britse regering wilde op het thuisfront geen verdergaande offers vragen.110 De Verenigde 

Staten moesten bijspringen. Minister of Food John Jestyn Llewellin schetste als scenario: ‘It 

may well be a choice between belt-tightening in America or chaos in Europe’ en voegde 

eraan toe dat het een tragedie zou zijn de overwinning op Duitsland te moeten vieren met 

een vermindering van het toch al karige rantsoen. De Amerikanen wilden de vleesleveranties 

in het tweede kwartaal van 1945 zelfs geheel stopzetten. Zolang ‘the United States is 

apparently unwilling to eat less or wash less’ was de enige oplossing een beroep doen op 

president Roosevelt de Verenigde Staten zijn deel te laten bijdragen.111 

De Amerikanen waren echter weinig bereid hun consumptie te verminderen. 

Churchill zond twee leden van zijn kabinet om de allesoverheersende prioriteit voor de 

militairen ter discussie te stellen. Het terugschroeven van die behoefte zou de oorlog niet 

werkelijk verlengen, maar wel in de minimumbehoefte van de bevolking kunnen voorzien. 

Ook wilde Churchill er niet langer aan vasthouden dat miljoenen Displaced Persons en 

krijgsgevangenen hetzelfde rantsoen ontvingen als de militairen; dat ging ten koste van de 

eigen burgers.112 

Eisenhower had de Combined Chiefs of Staff eind februari 1945 erover ingelicht dat 

21st Army Group een tekort aan voedsel had van 109.000 ton. Schepen arriveerden te laat, 

er waren tijdens het Ardennenoffensief voorraden verloren gegaan, extra rantsoenen waren 

nodig voor mijnwerkers en zware arbeid; de distributiepijplijn moest worden gevuld en 

berichten over systematische plundering in Nederland noodzaakten ook voor het Noorden 

en Oosten voorraden aan te leggen. De enige mogelijkheid die 21st Army Group had, was 

putten uit de voorraad bestemd voor het Westen, maar kwam daar niet ogenblikkelijk 

vervanging voor, dan kwam het hele hulpplan in gevaar.113 

De Nederlandse ministerraad sprak op 13 maart 1945 opnieuw over mogelijkheden 

de nood in het Westen onder aandacht van de Britse regering te brengen.114 Nodig was dat 
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niet, want de zorgen die Gerbrandy had overgebracht liet Churchill binnen zijn kabinet en 

SHAEF circuleren.115 De Minister of Food, de Foreign Secretary, Deputy Prime Minister Attlee 

en de Britse Chiefs of Staff bogen zich al over het probleem. Nadat Eisenhower had verklaard 

geen bezwaar tegen voedselzendingen te maken en de Duitsers ermee hadden ingestemd, 

vroegen zowel de Nederlandse als de Britse regering de Zweden meer schepen ter 

beschikking te stellen. Het was voor Zweden echter onmogelijk voor een langere periode 

5.000 ton per week te leveren. Een ander punt was dat de militairen de vrijheid wilden 

behouden het Kielerkanaal aan te vallen, waarlangs eerder voedsel naar Delfzijl was 

aangevoerd. Alternatieve routes waren via de Faeröer of langs de Deense kust, maar via het 

Kanaal had de voorkeur. Er was weinig hoop dat de Duitsers daarmee zouden instemmen. Er 

moesten nogal wat mijnen voor worden geveegd. In dat geval waren de Chiefs of Staff 

bereid opnieuw naar het Kielerkanaal te kijken.116 

Attlee concludeerde, dat mits de SHAEF programma’s op het juiste moment werden 

uitgevoerd, hulp kon worden geboden. Dat vereiste wel prompte beslissingen in Washington 

over aankoop en transport, want reserves waren er niet. Het ging niet alleen om de inzet van 

schepen voor niet-operationele doeleinden, maar tevens om de ‘hyper-sensitive American 

reaction to any proposal which might lead to a reduction in their own civilian standards of 

food’. De militairen deden hun werk redelijk efficiënt, aldus Attlee en SHAEF was bekend 

met de gevolgen wanneer er geen hulp kwam. Naast menselijk lijden, chaos en onrust zou 

dat tot ‘great embarrassment’ voor de leidende militairen leiden en tot politieke gevolgen 

voor Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. ‘Failure to bring relief in time here may mean 

a terrible disaster and the loss of a very large part of the Dutch nation.’ De situatie was 

uiterst zorgelijk en Attlee had de Chiefs of Staff al gevraagd om ‘imaginative use’ van alle 

middelen van alle krijgsmachtdelen te maken. Hij wilde zelfs niet aarzelen absolute prioriteit 

te geven aan de inzet van de gehele bommenwerpervloot. Ook Attlee drong erop aan dat de 

voor het Westen bestemde voorraden weer zo snel mogelijk werden aangevuld. (Minister of 

Food LLewellin zegde dat ondanks de slechte Britse voorraadpositie toe, mits SHAEF en de 

Nederlandse regering dat later zouden aanvullen.117) Tevens wees Attlee erop dat aan West 

Holland District nog geen troepen waren toegewezen. Dat moest prioriteit krijgen en 

worden afgewogen tegen de operationele behoeften in Duitsland.118 

Volgens Major-General De Guingand, Chief of Staff 21st Army Group, was Attlee na 

zijn onderzoek in Nederland complimenteus in de beoordeling van het werk van 21st Army 
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Group toen in april 1945 de voedseldepots weer de vereiste omvang hadden.119 Ook op 

Gerbrandy maakte het diepe indruk toen hem de voorraden werden getoond die over een 

lengte van bijna een kilometer waren opgeslagen.120 Deze voorraden waren echter 

ongeschikt om te worden afgeworpen. Het War Office moest daarom ogenblikkelijk 

beginnen dit om te pakken en dat maakte door een tekort aan mankracht en gebrek aan 

verpakkingsmateriaal drastische maatregelen noodzakelijk. Ook Eisenhower wilde 

ogenblikkelijke actie en wees erop dat naarmate de opmars in Duitsland vorderde, het 

voedsel dat voor krijgsgevangenen achter de hand werd gehouden aan Nederland kon 

worden toegewezen.121 

8. Vervolmaking van de plannen 

Bij de planning was de vraag vooral hoe het voedsel bij de mensen te krijgen. Gehoopt werd 

dat de aanvoer via de rivieren kon geschieden en het land ‘uncontrolled flooding’ bespaard 

bleef. De 90 gaarkeukens, waarvan het bestaan bekend was, wilde de SHAEF-missie 

uitbreiden naar 2–300. Het MG wilde in elk centrum voor 5.000 personen koken met een 

kleine staf voor het toezicht. De maaltijden zouden vooral bestaan uit soep dat kon voor de 

‘semi-starved’ volstaan. Aan de vraag hoe mensen te voeden die de hongerdood nabij waren 

en zichzelf niet meer konden helpen, wijdde de SHAEF-missie een aparte vergadering, 

waaraan ook Sir Jack Drummond als vooraanstaand voedseldeskundige deelnam. Het 

sterftecijfer onder ouderen en kleine kinderen was sinds januari 1944 met 250% 

toegenomen. Veel mensen waren te zwak om hun rantsoen op te halen. In november 1944 

had het rantsoen nog op 850 calorieën gestaan, maar eind februari was het gezakt tot 325–

350 calorieën. Colonel W.H. Crichton, Public Health Officer 21st Army Group meende echter 

dat de toestand minder ernstig was en de rantsoenen nog ongeveer 800 calorieën 

bevatten.122 

Hulp zou de consument binnen zes tot veertien dagen kunnen bereiken, al was dat 

afhankelijk van aangebrachte vernielingen. West Holland District richtte op een dagelijkse 

aanvoer van 2.000 ton via de routes Tilburg-Utrecht-Amsterdam en Dordrecht-Rotterdam-

Den Haag. Landingsvaartuigen konden vanuit Southampton naar Terneuzen of Bergen op 

Zoom varen. Verdere aanvoer van overzee moest wachten op het vegen van mijnen en het 

ruimen van wrakken. Het plan ging nog steeds uit van ontruiming door de Duitsers, maar 

hield wel rekening met achtergebleven verzetshaarden, maar nog zonder de zekerheid dat 
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daarvoor eenheden beschikbaar waren. Daarnaast was een tweetal infanteriebrigades nodig 

voor de handhaving van de orde en was personeel was nodig om de verbindingen te 

onderhouden en de depots te bemannen. Kruls maakte zich grote zorgen over de veiligheid 

en wilde konvooien en voedseldepots bewaken. BS en politie waren ongewapend en al even 

slecht gevoed.123 

De vrees was dat aanvoer via de rivieren naar Dordrecht en Rotterdam en over de 

weg via Utrecht naar Amsterdam door vernielde bruggen en veren langzaam zou gaan. 

Genietroepen om de aanvoerwegen weer begaanbaar te maken had SHAEF niet 

toegewezen. De marine zou daarom in een vroeg stadium de vaarweg naar Dordrecht van 

mijnen en wrakken moeten ontdoen en landingsvaartuigen moeten inzetten. Uit alle macht 

zou worden geprobeerd havens te openen, omdat overzee zoveel meer kon worden 

aangevoerd. Luchttransport was nog onbevredigend geregeld en door inundaties was alleen 

het vliegveld Hilversum bruikbaar. Ook alternatieven werden bezien, als de inzet van 

watervliegtuigen op het IJ of de Maas of toch een landing op de kust.124 

West Holland District (intussen omgedoopt tot Netherlands District mede om 

uitdrukking te geven aan betrokkenheid bij hulp aan de noordelijke provincies) wilde 

opnieuw het gebruik Landing Craft Tanks (LCT’s) onderzoeken om het wegtransport te 

ontlasten. De Royal Navy liet nu de weersomstandigheden verbeterden bezwaren tegen een 

landing op de kust vallen en zag bij Castricum, Zandvoort, Noordwijk en Hoek van Holland 

mogelijkheden. Er waren 144 LCT’s beschikbaar.12521st Army Group geloofde niet zo in een 

shuttle over de Noordzee met LCT’s. Admiral Sir John Tovey, Commander-in-Chief in the 

Nore, wees er echter op dat de ervaring bij het bevaarbaar maken van de Schelde had 

geleerd dat het tien dagen tot drie weken kostte de mijnen te ruimen. Het alternatief was 

een landing. Er waren mariniers beschikbaar voor een amfibische operatie.126 

Kruls liet de SHAEF-missie weten dat als het MG niet voor 15 maart 1945 een 

inventaris van alle voorraden had en informatie kreeg over de komst van meer, hij geen 

verantwoordelijkheid wilde accepteren voor zijn aandeel in de distributie. Hij betwijfelde of 

de voorraden de behoefte wel dekten en of er voldoende transport kwam.127 21st Army 

Group zond het MG een inventaris en het zou wekelijks staten van aanvulling ontvangen.128 

Het MG, gesteund door Galloway, had ook gevraagd hoe de goederen waren verpakt. Zaken 

als melkpoeder, suiker en vet konden het beste in karton worden verpakt, gereed voor 
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directe uitgifte. 21st Army Group ging echter niet akkoord, de voorraden om te pakken. Het 

volume nam er door toe en het betekende extra vervoer tussen fabrieken.129 

Op 22 maart gaf Clark Gerbrandy een briefing over de plannen. In depots lag een 

voorraad voor drie weken; in Engeland voor 53 dagen en was er toestemming om voor nog 

eens 30 dagen voorraad op te bouwen. Totaal kwam het neer op 104 dagen, ofwel 208.000 

ton. Het depot in ’s-Hertogenbosch was begin april gereed; op 21 april 1945 zou Antwerpen 

klaar zijn. De aanvoer van kolen en vloeibare brandstof ging het Royal Army Supply Corps 

verzorgen. Voor de eerste dagen waren er kolen in zakken voor de Kitchen Centres. De 

calorische waarde van het te verstrekken rantsoen zou de eerste 60 dagen 1.657 calorieën 

zijn, met extra voor kinderen onder de vijf jaar. Medische voorraden waren ruim voldoende 

en bevonden zich in ’s-Hertogenbosch. In Oss was een voorraad zeep, dekens, kleding en 

kookgerei. Om het tekort aan artsen op te heffen, werd de inzet van Britse medische 

studenten bezien.130 

Aan 21st Army Group was de opdracht gegeven te plannen voor de bevrijding van 

West-Nederland, maar de hoop was dat een militaire operatie niet nodig zou zijn. Gerbrandy 

had over dit niet onwelkome nieuws een onderhoud met Churchills liaisonofficier Major Sir 

Desmond Morton en wees op de sombere inschatting van Clark over het welslagen van een 

operatie en de tijd die nodig was om troepen ter plaatse te krijgen. Morton herhaalde dat 

het beleid bleef eerst in Duitsland de beslissing te bevechten. Dat zou waarschijnlijk niet 

vóór 15 april het geval zijn. Een hulpoperatie bleef slechts mogelijk als de Duitsers het 

Westen hadden verlaten en hun plannen wezen niet in die richting. Zij zouden zich eerder in 

de Festung Holland verschansen.131 Eisenhower raadde Washington aan de Nederlandse 

regering ervan te doordringen dat een bevrijding ten koste van veel mensenlevens en 

vernieling zou gaan.132 SHAEF bleef bij het standpunt dat een militaire operatie slecht 

uitvoerbaar was. De Britten hadden de overtuiging dat de bevrijding van Noord-Nederland 

begin mei zijn beslag kon krijgen en als er geen ernstige tegenvallers waren dan kon dat in 

juni voltooid zijn. Eerder was het niet mogelijk het Westen te bereiken, want er zouden 

talloze bruggen moeten worden geslagen.133 

Ook De Guingand gaf Gerbrandy te verstaan dat hij geen hoop mocht koesteren op 

een spoedige bevrijding van het Westen en meende, nadat hij erop had gewezen welk een 

verwoesting een operatie betekende, Gerbrandy daarvoor leek terug te schrikken. Dat 

Gerbrandy 21st Army Group en De Guingand persoonlijk ervan beschuldigde niet genoeg oog 
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te hebben voor de noden van bevolking, stelde hem teleur. De logica van de beslissing geen 

afzonderlijke operatie ter bevrijding van het Westen op te zetten, was onweerlegbaar.134 

Het MG informeerde Netherlands District erover wat de bevolking mogelijk bij een 

militaire operatie zou doen. Vertrek uit de steden leek weinig waarschijnlijk. De op handen 

zijnde bevrijding zou het moreel verhogen, waardoor de mensen het nog even zouden 

kunnen uithouden, mede uit vrees voor plundering. De grootste angst was dat de Duitsers 

verder gingen inunderen. De duinstreek rond Haarlem zou voor een korte periode evacués 

uit Amsterdam kunnen opvangen. Evacuatie richting Hilversum-Amersfoort leek meer 

gewenst, al was deze streek al overbevolkt. Evacuatie over het Noordzeekanaal naar 

Alkmaar en verder was een mogelijkheid mits er transport voor was. Inundatie zou evacuatie 

van Den Haag vrijwel onmogelijk maken en dan resteerde alleen het duingebied. Rotterdam 

zou de meeste hoofdbrekens kosten, want de stad was al door inundaties omgeven.135 

De ervaring van SHEAF-missie was dat het beter was evacuatie te vermijden. Het 

leidde tot veel ongemak en plundering. Als transport moest worden ingezet om de bevolking 

te evacueren, kon het ook worden benut voor de aanvoer van voedsel. SHAEF had niettemin 

voorlopige voorzieningen getroffen om 2.000 personen per dag tot een aantal van 140.000 

naar Frankrijk over te brengen, en mogelijk nog eens 110.000.136 Netherlands District, de 

SHAEF-missie en de staf van 21st Army Group wijdden daar op 29 maart, buiten 

aanwezigheid van het MG, in opdracht van ‘a very high level’ een vergadering aan. De 

conclusie was dat grootschalige evacuatie weinig praktisch was en moest worden vermeden. 

Op verzoek van Galloway ging 21st Army Group zich wel beraden over de mogelijkheid om 

150.000 kinderen en zieken elders in Nederland onder te brengen om de druk op de 

ziekenhuizen te verminderen.137 

9. Nieuwe ontwikkelingen en onderhandelingen met de Duitsers 

Het Internationale Rode Kruis meldde een toenemend aantal doden door honger, mede 

omdat er geen kolen waren voor de sleepboten om voedsel uit de oostelijke provincies aan 

te voeren. De toch al beperkte rantsoenen zouden vanaf 15 mei 1945 moeten worden 

gehalveerd. Zonder de komst van voedsel, medicijnen en kolen zou Nederland worden 

geconfronteerd met een ‘catastrophe of inconcievable consequences’.138 Minister van 

Handel Gispen zond het bericht aan Major-General Clark, met de toevoeging dat dit de ‘total 

collapse’ van de voedselvoorziening bevestigde. Er moest een regeling komen om per 
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vliegtuig voedsel te droppen op met het Rode Kruis overeen te komen plaatsen. Het meest 

geschikt leken de Amerikaanse militaire rantsoenen, waarvan grote hoeveelheden 

beschikbaar waren. Eén rantsoen kon gedurende één week 600 calorieën bieden en dan 

waren drie miljoen nodig. ‘Free dropping’ was overwogen, zo antwoordde Clark, maar drie 

en half miljoen mensen op die wijze voeden was niet praktisch, omdat het voedsel bij de 

sterksten en niet de meest behoeftigen terecht zou komen. Niettemin was de suggestie 

onder de aandacht van Netherlands District gebracht.139 

Ook Eisenhower raakte er begin april 1945 van overtuigd dat de enige manier om het 

voedselprobleem voorlopig op te lossen bevoorrading door de lucht was. Hij wees 

Washington erop dat inundaties grote problemen bij het transport konden geven.140 Second 

Tactical Air Force kon binnen 48 uur 200 vliegtuigen gereed hebben en ook de U.S. Strategic 

Air Forces in Europe was nu bereid tot de inzet van vliegtuigen omdat het aantal doelen in 

Duitsland sterk terugliep.141 

Netherlands District bezag met MG-liaisonofficier luitenant-kolonel Quarles van 

Ufford en kapitein E.H.M. Hoogeweegen van de BS de inzet van vliegtuigen. De 

ondergrondse moest de verdeling van het te droppen voedsel op zich nemen. Hoogewegen 

zouden de Drop Zones worden getoond, waarna hij met het MG instructies kon opstellen, 

die dan als leaflet zouden worden afgeworpen.142 Ook de inzet van Nederlandse 

parachutisten werd overwogen om te assisteren bij de organisatie van de Drop Zones. Dat 

betekende echter een te grote aderlating voor de Brigade Prinses Irene.143 

Voor zowel de Britse regering als SHAEF was duidelijk dat iets moest gebeuren, maar 

de Combined Chiefs of Staff in Washington maakten nog bezwaren. Churchill wees op 9 april 

1945 Roosevelt erop dat dagelijks mensen stierven en meer moest worden gedaan. Hij 

stelde Roosevelt voor een plan voor een wapenstilstand te ontwikkelen en een vrijgeleide 

om voedsel aan te voeren. Roosevelt was daartoe bereid, maar zijn wens om eerst de 

Russen in te lichten en zijn plotselinge dood leidden tot vertraging.144 

Het MG meldde de SHAEF-missie dat er nog maar voor drie weken aardappelen en 

meel waren. De elektriciteitsvoorziening was gestaakt. Eind april zou de 

drinkwatervoorziening niet meer werken. Ziekenhuizen waren door gebrek aan kolen, 

elektriciteit en medicamenten niet meer in staat tot hulpverlening. Zeep was er niet, 40% 

van de bevolking kampte met luizen en er bestond kans op epidemieën. In Amsterdam 

waren al 1.300 tot 1.500 lijken geborgen.145 Onderzoek door de Medical Branch van 
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Netherlands District leerde echter dat de omstandigheden niet zo ernstig waren als de 

rapporten van de illegaliteit deden geloven. Dat nam niet weg dat de bevolking sterk 

ondervoed was.146 

Gerbrandy slaagde erin Churchill te interesseren op een aanbod van Reichskommissar 

A. Seyss-Inquart in te gaan. Als de geallieerden voor de Grebbelinie stopten en geen 

oorlogshandelingen tegen het kustgebied zouden ondernemen, waren de Duitsers bereid 

hun medewerking te verlenen aan het brengen van hulp. Seyss-Inquart had dat op 12 april te 

kennen gegeven, de dag dat de Canadezen erin slaagden de IJssel over te steken. Hij wees 

erop dat zijn orders waren onder alle omstandigheden stand te houden en te inunderen. De 

Nederlandse regering wilde op het aanbod ingaan om de bevolking de hongerdood te 

besparen en na het onderwater zetten van de Wieringermeer de rest van het land daarvan 

te vrijwaren. Het MG informeerde de SHEAF-missie dat de Duitsers bij Wijk bij Duurstede de 

Lekdijk ondermijnden, waardoor heel West-Nederland onder water kon komen te staan.147 

Op instigatie van Churchill ging Foreign Secretary Anthony Eden op 20 april het idee 

van Seyss-Inquart met de Amerikanen bespreken en de aanbeveling doen een beslissing in 

handen van Eisenhower te leggen. Churchill lichtte ook Eisenhower erover in dat hij 

Gerbrandy had voorgehouden dat verovering van het Westen niet vóór 30 april kon worden 

voltooid en met grote verliezen voor de bevolking gepaard zou gaan.148 Daags daarvoor 

hadden de Combined Chiefs of Staff al afgesproken om politieke redenen dadelijk een 

operatie te beginnen. Zij verbonden daar echter de oude voorwaarde aan dat het niet mocht 

interfereren met de militaire operaties en hulp aan de krijgsgevangenen. Vastgehouden 

werd ook aan het beleid dat geen voedsel mocht worden gedropt in door Duitsers bezet 

gebied, anders konden zij langer weerstand bieden.149 

Eisenhower reageerde dat om humanitaire redenen onmiddellijk iets moest 

gebeuren. De Nederlandse regering had hem te kennen gegeven dat de voorraden op 28 

april zouden zijn uitgeput en informatie bevestigde dat de hongerdood dan op grote schaal 

zou intreden. Een operatie over land zou te laat komen en met een beslissende slag waren 

enkele weken gemoeid. Eisenhower wist van de voorstellen van Seyss-Inquart, maar vreesde 

dat teveel tijd zou verstrijken om tot een regeling te komen. De situatie was zo ernstig dat 

voedsel moest aangevoerd ‘by free dropping and by every other possible means even 

though the best we can do may be a small contribution in comparison with the widespread 
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destitution which now exists’. De tragische situatie duldde geen uitstel en Eisenhower vroeg 

Combined Chiefs of Staff hem de vrije hand te laten.150 

De Chiefs machtigden Eisenhower een operatie te starten en te onderhandelen over 

een tijdelijke wapenstilstand en vrije distributie. De operaties in Duitsland mochten niet in 

gevaar komen en een wapenstilstand mocht onvoorwaardelijke overgave niet in de weg 

staan. De Duitsers moesten hun operaties in Nederland staken, niet langer inunderen, geen 

politieke gevangenen executeren en aan razzia’s moest een eind komen. In ruil daarvoor 

zouden de geallieerde troepen niet verder oprukken dan de lijn Amersfoort–Veenendaal–

Wageningen. Gerbrandy verklaarde zich akkoord en zei alle vertrouwen in Eisenhower te 

hebben een operatie tot een goed einde te brengen.151 

Via de ondergrondse ging een bericht naar Seyss-Inquart voor een ontmoeting met 

hem, de Duitse commandant en oudste marineofficier. Tegelijkertijd liet SHAEF via de BBC 

en Radio Oranje bekend maken dat beginnend in de nacht van 24 op 25 april 1945 

levensmiddelen zouden worden afgeworpen. De Duitsers was gezegd niet op de vliegtuigen 

te schieten en de Nederlanders moesten zich voorbereiden op de ontvangst en distributie.152 

Het bericht was prematuur. Pas op 25 april arriveerde, nadat via de internationale 

noodfrequentie radioverkeer tot stand was gebracht, van bevelhebber Blaskowitz het 

bericht dat de Duitsers akkoord gingen de bevolking van voedsel te voorzien. Zij wezen het 

droppen door vliegtuigen echter af. Dat kon onvoldoende worden gecontroleerd, zeker bij 

nacht en ook de Nederlandse distributieautoriteiten vreesden wanorde en dat het voedsel 

naar de zwarte markt zou verdwijnen. De voorkeur ging uit naar aanvoer per schip vanuit 

Brabant of Noord-Oost Nederland. De verdeling van het voedsel via de 

Voedselcommissarissen en met steun van de Wehrmacht en Seyss-Inquart werd 

gegarandeerd.153 

Als gevolg daarvan hadden droppings niet dadelijk plaats. Eisenhower stelde een 

ontmoeting voor met Blaskowitz. De Combined Chiefs of Staff gingen akkoord, maar 

Blaskowitz wees dat af uit vrees met capitulatieonderhandelingen te worden 

geconfronteerd. Hangende de onderhandelingen kreeg 21st Army Group de uitdrukkelijke 

opdracht niet verder op te rukken.154 A.E. Schwebel, Seyss-Inquarts Beauftragte in Den Haag, 

ging naar Achterveld, waar hij Major-General De Guingand, Chief of Staff 21st Army Group, 

en Major-General Galloway trof. De Duitsers gingen akkoord met het afwerpen 

levensmiddelen vanaf 27 april op vier plaatsen waar het Nederlandse distributieapparaat 
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zich erover kon ontfermen. Over andere manieren van aanvoer werd een bespreking met 

Seyss-Inquart overeengekomen op 30 april. Galloway wilde op meer dan vier plaatsten 

voedsel zien afgeworpen. Ook binnenschepen zouden voedsel moeten aanvoeren en naast 

Rotterdam zouden zeeschepen IJmuiden moeten kunnen aandoen. Voor aanvoer over de 

weg moesten overslagpunten bij Rhenen of Amersfoort komen.155 

10. Operation Manna/Chowhound 

De Combined Chiefs of Staff droegen nu op zo spoedig mogelijk met een hulpoperatie te 

beginnen en gelet op de grote vraag naar vrachtvliegtuigen kon die het beste met 

bommenwerpers worden uitgevoerd. RAF Bomber Command en Eighth U.S. Air Force 

moesten 200 vliegtuigen in gereedheid houden; de Amerikanen gingen de noordelijke Drop 

Zones bedienen (Operation Chowhound), de Britten de zuidelijke (Operation Manna).156 

Nog voordat bekend was dat de Duitsers bezwaren aantekenden, wees SHAEF erop 

dat het de wens van Eisenhower was om zonder dralen en in samenhang met ‘psychological 

warfare operations’ een poging te ondernemen. In de nacht van 25 op 26 april wilde 

Eisenhower met maximaal 50 vliegtuigen bij nacht een ‘test run’ maken om daarna, 

afhankelijk van berichten over weerstand, op grotere schaal doorgaan bij daglicht. Voor deze 

eerste poging moesten Drop Zones worden geselecteerd die zover mogelijk van 

troepenconcentraties en luchtafweer af lagen.157 Een telegram om Gerbrandy te 

waarschuwen dat die nacht het eerste voedsel zou worden gedropt lag klaar. Tevens werden 

twee coasters en acht LCT’s beladen ‘to cover all possible eventualities’.158 

Op 27 april was bekend dat de Duitsers ermee hadden ingestemd niet op de 

vliegtuigen te vuren. Diezelfde dag kwam de opdracht de operatie te beginnen, maar 

weersomstandigheden veroorzaakten één dag vertraging. Van het War Office kwam de 

mededeling dat acht miljoen rantsoenen gereed stonden. Nog eens vier miljoen konden vóór 

14 mei gereed zijn en zes miljoen vóór 21 mei. De rantsoenen zouden afhankelijk van de 

weersomstandigheden in een tempo van één miljoen per dag worden afgeworpen.159 Zij 

waren verpakt in vier sets van 70 zakken per vliegtuig en bevatten voor 656 personen brood, 

gedroogd vlees, aardappelmeel, bacon, kaas, melkpoeder, margarine, suiker, thee, zout, 

peper, mosterd, gedroogde erwten, linzen of bonen en chocolade. De calorische waarde van 

een rantsoen was 3.034. De aanvankelijke afwerpplaatsen waren de renbaan Duindigt bij 

Den Haag en de vliegvelden Ypenburg, Valkenburg en Waalhaven. Omdat de Duitsers de 
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mijnen op Waalhaven niet zo snel konden verwijderen, stelden zij een andere afwerpzone 

voor, maar ondanks de verzekering dat dit bericht bij SHAEF was aangekomen, werd toch 

boven Waalhaven gedropt.160 

De bespreking met Seyss-Inquart op 30 april stond ditmaal onder leiding van Bedell 

Smith. Zij mislukten waar het een wapenstilstand betrof ook nadat Bedell Smith Seyss-

Inquart op het hopeloze van de Duitse positie had gewezen. Hij had geen bevoegdheden op 

militair gebied en het Duitse opperbevel functioneerde nog. Over de aanvoer van voedsel 

waren de besprekingen ‘completely successful’. Overeenstemming werd bereikt over 

dagelijkse aanvoer door de lucht en vanaf 2 mei gaven de Duitsers ook een route over land 

vrij. Op 4 mei konden schepen in Rotterdam arriveren, te beloodsen door Duitsers.161 

Vanaf 30 april genoten geallieerde vliegtuigen tussen 07.00 en 15.00 uur immuniteit 

om voedsel bij Den Haag, Gouda, Leiden, Alkmaar, Hilversum, Utrecht, Schiphol, Ypenburg 

en de Kralingse Plas af te werpen. Geallieerden en Duitsers beschikten elk over een kaart 

waarop de Drop Zones waren gemerkt. Er waren afspraken gemaakt over het markeren 

ervan en de wijze waarop met lichtkogels signalen konden worden afgegeven.162 

Omdat de bombardementsvluchten op Duitsland intussen waren gestaakt, kon het 

aantal vliegtuigen snel worden opgevoerd. Op 30 april waren het 482 en op 1 mei werd het 

hoogste aantal vliegtuigen ingezet: 880. Op 2 mei ging het om 876 vliegtuigen die voor het 

eerst de aanvullende dropzones nabij Gouda, Hilversum, Utrecht, Schiphol, Bergen en 

Vogelensang aandeden. Op 3 mei waren de resultaten 778 vliegtuigen; op 4 mei vlogen geen 

Amerikaanse toestellen, maar wel 200 Britse. Op 5 mei vlogen 595 toestellen. Op 6 mei 

verhinderden weersomstandigheden de Britse vluchten, maar vlogen 378 Amerikaanse 

toestellen; op 7 mei ging het om 772 vliegtuigen en op 8 mei om 143 vliegtuigen. Daarna 

werd de operatie beëindigd, omdat inmiddels voedsel langs andere weg het Westen begon 

te bereiken (en het tempo waarmee rantsoenen werden gedropt zo hoog lag dat de 

voorraad uitgeput raakte163). Met 5.343 vluchten was 10.913 ton voedsel gedropt.164 Het 

betrof 720.000 Amerikaanse en 889.070 Britse Civil Affairs-rantsoenen en 9.866.300 

rantsoenen voor krijgsgevangenen.165 

11. Nieuwe omstandigheden noodzaken tot aanpassing van de plannen 

Voor Kruls was het lang een zaak van speculatie hoe de bevrijding van het Westen in zijn 

werk zou gaan.166 Pas op 13 april kreeg hij van de SHAEF-missie inzicht in de orders van 21st 
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Army Group. Dat bracht nogal wat verandering. 21st Army Group had het plan laten varen 

enkele Canadese divisies aan Netherlands District te koppelen. In plaats daarvan werd First 

Canadian Army verantwoordelijk met Netherlands District onder bevel.167 Dat bleef 

verantwoordelijk voor de planning van de aanvoer van de hulp vanuit het Zuiden, via de kust 

en door de lucht. First Canadian Army werd verantwoordelijk voor de aanvoer vanuit het 

Oosten. Die taak werd gedelegeerd aan 1 Canadian Corps. Om continuïteit te verzekeren 

moest het gebruik maken van de al getroffen voorbereidingen.168 In de praktijk trok 1 

Canadian Corps voor de operationele fase Civil Affairs aan zich, met voorbijgaan van een 

deel van de voorbereidingen van Netherlands District. Dat leidde tot tal van kortsluitingen, 

omdat ook 1 Canadian Corps bevelen aan de MCn begon te geven, soms in strijd met de 

door Netherlands District zorgvuldig voorbereide instructies.169 

1 Canadian Corps zette een Joint Planning Staff op met vertegenwoordigers van 

Netherlands District. Onder leiding van Colonel J.S. Adam, de Senior Civil Affairs Officer van 

dit Corps werden de bestaande plannen opnieuw beoordeeld. De overeenkomst met de 

Duitsers dwong tot aanzienlijke aanpassing van de plannen die Netherlands District had 

voorbereid, nu tegelijkertijd voedsel over de weg en het water het Westen konden bereiken. 

1 Canadian Corps nam op zich om via het afgesproken rendez-vous bij Rhenen met trucks 

voedsel door de linies aan te voeren die Nederlandse chauffeurs verder bezet gebied 

binnenbrachten. Het was een haastig gearrangeerde operatie die de codenaam ‘Faust’ 

kreeg. Hiervoor kon worden geput uit de voorraad die in Ede was opgebouwd. Binnen 42 uur 

nadat 1 Canadian Corps over de operatie was geïnformeerd, bevond zich al duizend ton 

voedsel in Nederlandse handen. Langs de Rhenen-route werd in totaal 5.500 ton voedsel 

aangevoerd.170 

Op 4 mei was per binnenvaartschip 5.162 ton onderweg vanuit Oosterhout en 

Nijmegen, waar voor ruim twee dagen voedsel en kolen gereed waren gehouden. De eerste 

twee coasters konden op 5 mei Rotterdam aandoen met 2.150 ton voedsel, op 8 mei 

gevolgd door vier met nog eens 5.280 ton en 2.000 ton kolen; op 11 mei arriveerden vijf 

coasters met 6.500 ton en op 14 mei vier met 5.200 ton evenals een schip met 2.000 ton 

kolen. Daarna zouden elke drie dagen vijf coasters arriveren. Over de weg kon dagelijks 900 

ton worden aangevoerd en per binnenvaartschip 1.600 ton.171 

De aanvoer van kolen was een zorg apart. In ’s-Hertogenbosch lag 1.200 ton in 

zakken klaar om snel te kunnen handelen. Ook de 12.000 ton kolen in Antwerpen was zo 
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verpakt. De dagelijkse behoefte in het Westen was 2.600 ton, waarvan 300 ton om op te 

koken. Als de nutsvoorzieningen weer gingen werken, zou dit oplopen tot 4.000 ton per dag. 

Dat moest geheel uit Zuid-Limburg komen, maar het was niet zeker of dat kon slagen. 

Voorlopig pendelde elke zes dagen een kolenboot tussen Antwerpen en Rotterdam met 

2.500 ton, ging wekelijks 2.000 ton van ’s-Hertogenbosch per spoor naar Nijmegen om daar 

in schepen te worden overgeladen en dagelijks 120 ton vanuit ‘s-Hertogenbosch over de weg 

naar Rhenen. De Netherlands Solid Fuels Sub-Section van SHAEF gaf aan hoe de kolen 

moesten worden gebruikt: 17% om op te koken, 14% voor de elektriciteitsopwekking, 7% 

bunkerkolen, 5% voor het stoken van locomotieven en het overblijvende voor de productie 

van gas.172 

Medische voorraden waren al voor een deel naar Ede overgebracht, waar teams met 

‘Special Feeding Equipment’ klaar stonden. Ook lagen 23 Baileybruggen klaar en materiaal 

om het hoogspanningsnet te repareren. Er stonden 365 pompen afkomstig van de Britse 

National Fire Service gereed. Drie compagnieën van het MG, 300 man sterk, waren opgeleid 

die te bedienen en nog eens drie werden geformeerd, evenals twee compagnieën Duitse 

krijgsgevangenen.173 

De medewerking van de Duitsers leidde ook tot aanpassing van de distributie. Bij de 

SHAEF-missie kwam tot het besef dat als de nationale organisatie effectief bleek, er geen 

reden was daar een nieuwe organisatie bovenop te zetten. Het MG steunde het voorstel de 

bestaande distributieorganen te handhaven, tenzij die door onverwachte oorzaak zouden 

ophouden te functioneren. Wel moest hulp worden geboden.174 Het leidde op 5 mei tot een 

‘Conference on Revised System of Relief B2’ onder voorzitterschap van Colonel H.C.L. 

Kingsford-Lethbridge, Deputy Director Civil Affairs Netherlands District. Onder de met de 

Duitsers getroffen regeling kwamen er twee hoofddepots: één in Rotterdam voor aanvoer 

van overzee en binnenwateren en één voor aanvoer over de weg in Rhenen, later te 

verplaatsen naar Utrecht. Later kwam in Amsterdam een tweede Main Supply Depot. Civil 

Distribution Points zouden worden ingericht in Haarlem, Alkmaar, Den Helder, Dordrecht, 

Den Haag, Leiden, Gouda, Utrecht en Amersfoort. Alle voorraden werden aan het MG 

overgedragen en militair transport ging zorgen voor de aflevering. 1 Canadian Corps bleef 

verantwoordelijk voor het wegvervoer naar Rhenen en Utrecht en vanuit Rotterdam en 

Utrecht naar de Main Supply Depots en de aanvoer van aardappelen uit de noordelijke 

provincies. Het MG werd verantwoordelijk voor de behoeftestelling, de bemanning van de 



545 

 

depots en de controle op de bonkaarten. Civil Affairs was beschikbaar voor advies en 

toezicht op een ‘faire’ distributie. Zodra er voor veertien dagen voorraad was, voldoende 

transport en de Nederlandse autoriteiten de verantwoordelijkheid voor distributie 

accepteerden, zou overdracht van voorraden aan het MG al in de haven van Rotterdam 

geschieden.175 De organisatie van de Directeur-generaal voor de Voedselvoorziening ir. S.L. 

Louwes werd alsnog voor de distributie ingeschakeld. Seyss Inquart had Louwes op 2 mei 

toegestaan uit bezet gebied te vertrekken om met de geallieerden te coördineren.176 Hij had 

toen gezegd dat na drie weken geallieerde hulp het rantsoen weer op peil kon zijn.177 

De Movement Control Staff van Netherlands District kreeg de boodschap dat de 

situatie kritiek was. Geen inspanning kon in de eerstkomende weken teveel zijn om hulp te 

bieden aan het MG en de civiele autoriteiten. Op verschillende plaatsen werden Movement 

Officers gestationeerd om met het MG het transport te regelen.178 De toestand van de haven 

van Rotterdam viel mee en het zou niet lang duren voordat Rotterdam in de gehele 

aanvoerbehoefte kon voorzien. Maatregelen waren getroffen om het havenpersoneel van 

extra rantsoenen te voorzien om de schepen zo snel mogelijk te lossen.179 

Op 8 mei was in Wageningen een bespreking tussen alle betrokken eenheden, 

vertegenwoordigers van het MG en de civiele overheid over het verloop van de operatie. De 

Britse marinevertegenwoordiger was tevreden over de opvang van de coasters, maar door 

gebrek aan kranen was het lossen in Rotterdam beperkt tot 500 ton per dag.180 Over de weg 

was op 8 mei al 7.000 ton naar Utrecht aangevoerd, van waaruit het over water naar 

Amsterdam ging. Den Helder kon niet dadelijk worden bereikt, maar daar leken daar geen al 

te ernstige problemen te zijn. Van de 500.000 ton aardappelen in Drenthe en Groningen kon 

18.000 ton per week worden aangevoerd en van de 50.000 ton in Friesland 5.000 ton. 

Binnenschepen waren er genoeg. Ook was in Friesland wekelijks 500 ton kaas en 100 ton 

boter beschikbaar.181 

12. Conclusie 

De moeizame voedselvoorziening in het Zuiden leidde bij de Nederlandse regering tot de 

vrees dat de aanvoer naar het Westen even slecht zou verlopen. Berichten over toenemende 

tekorten versterkten die bange vermoedens en brachten de regering ertoe verschillende 

malen druk uit te oefenen op zowel Eisenhower als Churchill om de bevrijding van het 

Westen met spoed ter hand te nemen en de bevolking de hongerdood te besparen. De 
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geallieerde militairen lieten zich echter niet vermurwen om af te wijken van het gestelde 

strategische doel de Duitsers in eigen land te verslaan om zo het einde van de oorlog 

naderbij te brengen. Bovendien was er weinig animo troepen in te zetten in een onderwater 

gezette delta waar een verdediger in het voordeel was. 

Militaire noodzaak won het van humanitaire noodzaak, maar dat was een argument 

waaraan de Nederlandse regering weinig boodschap had. Voor haar telde slechts hulp aan 

de wegkwijnende bevolking. Veel van de druk die Gerbrandy probeerde uit te oefenen, was 

een herhaling van zetten. Het War Office en SHAEF waren zich terdege bewust van de 

problemen in het Westen en wanneer de aandacht dreigde te verflauwen, hield Gerbrandy 

hen bij de les. Vanaf november 1944 werd aan plannen gewerkt om het Westen hulp te 

brengen, plannen die in de loop der tijd steeds verder werden geperfectioneerd, maar de 

voorwaarde bleef dat hulp pas zou komen nadat de Duitsers het Westen hadden verlaten. 

Pas op een laat moment, met de overwinning in zicht, kreeg Montgomery opdracht een plan 

uit te werken voor de bevrijding van de Westelijke provincies, maar veel vaart werd daarmee 

niet gemaakt, terwijl de geallieerden Gerbrandy voorhielden dat dit met enorme 

verwoesting en verlies aan levens gepaard zou gaan. 

Dat Montgomery een rol ging spelen bij het brengen van hulp en dat West Holland 

District, later omgedoopt tot Netherlands District, aan hem ondergeschikt was, riep bij de 

regering geen warme gevoelens op. Er bestond weinig vertrouwen in 21st Army Group en de 

regering had liever gezien dat het War Office verantwoordelijk bleef voor de plannen. Dat 

was een weinig realistische gedachte. Het War Office voerde geen plannen uit en Nederland 

lag nu eenmaal in dat bevelsgebied. Dat 21st Army Group ook nog eens putte uit de 

voorraden die voor hulp aan het Westen waren opgebouwd, bevorderde het vertrouwen 

evenmin. Het kon zich niet veroorloven om maandenlang voedselvoorraden en voertuigen 

achter de hand te houden terwijl de nood elders ook hoog was. De militairen wisten maar al 

te goed wanneer de tijd rijp zou zijn. Toch bleek SHAEF en met name Eisenhower meer 

doordrongen te zijn van de noodzaak van hulp dan Montgomery en zijn 21st Army Group. 

De steeds hoger wordende nood en het aanbod van de Duitsers hulp vanuit de lucht 

toe te staan deden Eisenhower en de Combined Chiefs of Staff eind april 1945 niet aarzelen 

van deze ‘window of opportunity’ gebruik te maken en nog voor het vertrek van de Duitsers 

hulp te bieden. Het voorbereidende werk dat was gedaan maakte het mogelijk dat op korte 

termijn te doen. Het zou leiden tot een spectaculaire periode met luchtoperaties om de 
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periode te overbruggen totdat voedsel in grotere hoeveelheden per schip en over de weg 

kon worden aangevoerd. 
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15. Civil Affairs en het MG in de westelijke provincies 

1. Voorbereidende stappen 

Begin januari 1945 was het MG op zoek gegaan naar een geschikte leidinggevende voor de 

voorbereidingen voor de hulp aan het Westen en kwam uit bij ir. Th. P. Tromp, vicepresident 

van Philips.182 Hij trad als minister van Waterstaat toe tot het kabinet en een andere Philips-

manager, E.B.W. Schuitema, werd souschef voor B2-zaken. Hij had grote aarzeling gehad, 

maar keek er achteraf met voldoening op terug.183 Zijn taak bestond uit het onderhouden 

van het contact met de geallieerden en de coördinatie van het werk van de verschillende 

Secties. Voor de leiding van de voedselvoorziening, ‘een groote en zware taak, die uiterst 

urgent is en van volstrekt vitaal belang voor ons volk’, had souschef Posthumus Meyjes het 

oog laten vallen op M.M. van Hengel, directeur van Hartogh’s Fabrieken in Oss. ‘Van Hengel 

is stellig de beste man om deze taak op zich te nemen en anderen van gelijk kaliber zijn in 

bevrijd gebied niet beschikbaar’. Hij kreeg de leiding van het Commissariaat 

Noodvoorziening (CNV).184 

Kruls deed een beroep op de Samenwerkende Fabrikantenkringen in Eindhoven om 

personeel af te staan. Hij had 74 leidinggevenden nodig voor 1.300 tot 1.400 medewerkers 

die moesten worden aangetrokken en zocht nog 300 officieren voor de staven van de 

MCn.185 SDAP-minister van Justitie Van Heuven Goedhart had zo zijn bedenkingen bij deze 

wervingscampagne. Hij schreef partijgenoot souschef Snijders dat hij vreesde dat oud-

illegale werkers een monopolie zouden krijgen. De illegaliteit in het Noorden was linkser en 

radicaler en het MG mocht zich geen controverse tussen de zuidelijke en noordelijke 

illegaliteit op de hals halen. Snijders achtte de visie van Van Heuven Goedhart onjuist.186 

Gezien de in Noord-Holland te verwachten moeilijkheden kwam Kruls tot de 

conclusie dat daar een PMC moest worden aangesteld met ruime ervaring. Hij wees de PMC 

Limburg Schurmann aan en kwam daarmee terug op zijn besluit PMCn in hun standplaats te 

handhaven.187 7 Civil Affairs Group, waartoe de 29 Civil Affairs-detachementen behoorden 

die in het Westen zouden worden ingezet, bereidde zich in Lille voor. In februari had het MG 

daar contact mee en begonnen zij met het verzamelen van gegevens over centrale keukens, 

capaciteit en daarvoor nodige brandstof.188 

Schuitema was in maart 1945 gereed met een blauwdruk voor de noodvoorziening. 

Van Hengel bouwde aan een organisatie om de distributie van de bestaande organen over te 
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nemen. Door de slechte fysieke gesteldheid moest eerst moest met personeel uit bevrijd 

gebied worden gewerkt. De Sectie Volksgezondheid vormde teams die in de steden 

medische comités gingen opzetten. De Sectie Sociaal werk voor oorlogsgetroffenen bereidde 

zich voor op contact met plaatselijke organisaties en nam de rekrutering en opleiding van 

voedingsploegen, Relief Teams en Sociale Verbindingsgroepen voor zijn rekening.189 

(Hierover meer in het volgende hoofdstuk.) Met de Commissioner British Red Cross for 

Northwestern Europe, Major-General (rtd) G.M. Lindsay, werd bezien welke eenheden voor 

de hulpverlening beschikbaar waren en wat het Nederlandse Rode Kruis en het MG konden 

toevoegen.190 De aandacht ging vooral uit naar de Special Feeding Units, mobiele 

voedingsploegen met kunstmatige voeding voor uitgehongerde personen. Er kwamen 

veertig Units elk bestaande uit een arts, een gediplomeerde en vijf leerling-verpleegsters en 

vijf enquêteurs. Een behandeling duurde drie dagen en elke eenheid kon 100 tot 200 

patiënten behandelen. 

Er was overeenstemming over een gezamenlijke MG- en Civil Affairs-bemanning voor 

de depots, opslagcapaciteit, benodigde hulpkrachten en de aan te voeren hoeveelheid 

kolen.191 Plannen voorzagen in concentratiegebieden en de verplaatsing. Instructies waren 

opgesteld voor de verkenningsparties om te rapporteren over de omvang van de bevolking, 

lokaal aanwezig voedsel, kookfaciliteiten, watervoorziening, transport en routes, plaatsen 

voor distributiepunten, welk deel van de bevolking nog tot werken in staat was en de 

medische situatie.192 

De aanvoer ging in eerste instantie bestaan uit ingrediënten voor het maken van soep 

bij 285 keukencentra en brandstof. Het MG had gewaarschuwd dat het vervoer van voedsel 

van de keukens naar de afgiftepunten met handkarren en per fiets ging, met als gevolg koud 

eten en lange wachtrijen waarvoor de Duitsers werden gehaat.193 Het MG kreeg daar 400 

voertuigen voor, maar moest zorgen voor chauffeurs. Civil Affairs zorgde voor brandstof, 

hielp bij de organisatie en moest erop toezien dat maximaal gebruik van de lokaal aanwezige 

middelen werd gemaakt. Het MG was verantwoordelijk voor de werving van arbeidskrachten 

en de verstrekking van rantsoenen voor zware arbeid.194 Omdat de verstrekking van warme 

maaltijden alleen via centrale keukens kon plaatsvinden, had het MG aangedrongen op 

gratis verstrekking in de eerste periode. Na enig bureaucratisch gesteggel had het kabinet 

dat goedgevonden.195 
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Netherlands District rekende erop dat de organisatie op 15 april 1945 gereed was.196 

Voor het MG betekende dit dat het uiterste in het werk moest worden gesteld om tijdig 

tekorten aan kleding, vervoer en personeel aangevuld krijgen.197 De zorg van Schuitema was 

dat Nederland geen blaam mocht treffen. Weken was al vruchteloos onderhandeld over 

transport en kleding en hij kwam op 31 maart met een rapport over de stand van zaken. 

Kruls tekende erop aan ‘klinkt hopeloos. Wat heeft men hieraan kunnen doen?’198 Artsen 

waren beschikbaar, maar militarisering liet op zich wachten. Personeel voor de 

voedingsploegen was geregeld, maar de toegezegde kleding was nog niet gearriveerd. De 

enige optimistische noot was dat de opleiding bevredigend liep en de medische voorraden 

op orde waren. Van Van Hengels CNV waren van de nodige 176 officieren en nog maar 60 

benoemd.199 

Op 4 april 1945 had Major-General Galloway als Commander Netherlands District ‘in 

view of the current situation’ (de bevrijding van het Oosten was ingezet) bevel gegeven dat 

alle personeel binnen 48 uur in het aangewezen concentratiegebied moest kunnen zijn.200 

Op 8 april kreeg het MG de opdracht het personeel (1.400 personen) in Breda te 

concentreren. De MCn en hun staven waren al bij de Civil Affairs-detachementen 

ondergebracht. Britse medische studenten die aan de Feeding Teams werden toegevoegd 

arriveerden op 12 april.201 

De MCn, Districtleiders voor de voedselvoorziening van het CNV en de leiders van de 

Sociale Verbindingsgroepen kwamen bij elkaar om afspraken te preciseren.202 

Overeengekomen werd de omvang van de te distribueren goederen niet bekend te maken. 

De troepen kregen een lijst van voedselopslagplaatsen mee en het MG ging 2.000 man voor 

de depots leveren. Field Security en geallieerde contra-inlichtingen organen gingen 

afrekenen met Duitse elementen. Arrestatie en internering van collaborateurs was een zaak 

voor het MG.203 Na zuivering van de politie moesten de MCn hulppolitie rekruteren. Gedacht 

werd 12.000 man van de ondergrondse en individueel geselecteerden aan te nemen. 

Daarnaast was er in het Zuiden een politiereserve voor het Westen.204 

Gelet op de snelle Canadese opmars na het oversteken van de IJssel stonden Civil 

Affairs, de MCn voor Utrecht, Hilversum en Amersfoort en Relief Teams van het Britsh Red 

Cross en Nederlandse Rode Kruis vanaf 19 april klaar om binnen twee uur op weg te kunnen 

gaan.205 Vanaf 27 april hielden alle overige Civil Affairs-detachementen, MCn, Relief Teams 

en VHK zich in gereedheid langs de rand van het B2-gebied.206 Ook het personeel van het 
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CNV was gereed binnen 48 uur te vertrekken, al kampte het nog met onvoldoende materiële 

voorzieningen.207 

De spanning nam toe. Prins Bernhard waarschuwde SHAEF Chief of Staff Bedell Smith 

dat hij van de ondergrondse het bericht had gekregen dat de Duitsers hun manschappen niet 

meer in de hand hadden. Ontstekers waren aangebracht in ladingen in de dijken en er 

werden nog mijnenvelden gelegd en het inunderen ging door. Gerbrandy vreesde dat er bij 

een capitulatie alsnog vernield ging worden.208 

2. De verplaatsing naar het Westen komt in zicht 

Na de onderhandelingen in Achterberg op 30 april 1945, waar het tot een overeenkomst 

kwam over de aanvoer van levensmiddelen, werden nog diezelfde nacht voorbereidingen 

getroffen om 200 vrachtwagens het Westen binnen te brengen. Op 2 mei kwam Lieutenant-

Colonel A.F. Kennedy van de medische staf van Netherlands District met de 

vertegenwoordiger van de Reichskommissar, Schwebel, overeen dat de adviescommissie 

voor speciale voeding op vrijdag 4 mei tussen 09.00 en 11.00 uur zich zou melden bij 

Hoofdinspecteur voor de Volksgezondheid Banning in Bilthoven. Die zou hen begeleiden 

naar generaal dr. Meyer van de Wehrmacht. De adviescommissie die onder leiding stond van 

Sir Jack Drummond ging bezien waar de Special Feeding Units aan het werk moesten. 

Begeleid door Duitse officieren vormde deze vier man sterke commissie de eerste 

geallieerde aanwezigheid. Het was hen snel duidelijk hoe misleidend de eerste indruk was; 

de ziekenhuizen lagen vol met uitgemergelde en stervende patiënten. Een kwart van de 

bevolking in Rotterdam en Utrecht had verschijnselen van hongeroedeem.209 

De 25 Medical Feeding Units, 447 personen sterk, concentreerden zich op 3 mei in 

Ellekom. De geallieerden garandeerden dat het om burgerpersoneel ging dat was voorzien 

van een Rode Kruis-pas en alleen medische hulp bracht. De Duitsers garandeerden vrijheid 

van beweging met uitzondering van militaire zones. Radioverkeer moest via Duitse kanalen 

geschieden.210 Het personeel ging vrijwillig. Wapens, camera’s, cadeautjes voor vrienden of 

persoonlijke documenten mochten niet worden meegenomen.211 

In de avond van 4 mei arriveerde het bericht van de Duitse overgave. Kruls bevond 

zich op dat moment bij Koningin Wilhelmina en was de eerste die haar met dat heugelijke 

nieuws kon feliciteren. Om middernacht vergaderde Kruls met zijn souschefs en 

afdelingshoofden en viel het besluit dat hij die ochtend zou trachten Den Haag te bereiken, 
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vergezeld door souschef Snijders en de hoofden van de Secties Binnenlands Bestuur, 

Juridische Zaken, Politie, Economische Zaken en Openbare Werken om contact op te nemen 

met de Vertrouwensmannen. De SHEAF-missie ging akkoord, Brigadier Cazenove ging Kruls 

vergezellen.212 

Het moment van capitulatie van de Duitse troepen in Nederland was gesteld op 5 mei 

1945 08.00 uur. Het wachten was echter op de ondertekening van het capitulatiedocument 

door Befehlshaber Blaskowitz. Die had 24 uur tijd bedongen om zeker te stellen dat hij aan 

de opgelegde voorwaarden kon voldoen.213 De geallieerde machinerie kon daardoor pas op 

6 mei worden geactiveerd: ‘Today’s great event was the giving of orders for the movement 

into German held territory. As usual when great events occur, the HQ was flooded with 

visitors, great and small, tending completely to stop us from getting the work done’, zo 

beschreef Civil Affairs 1 Canadian Corps de lang verwachte gebeurtenis. Verder gold ‘work 

continued much as usual, everybody happy enough about it, but restrained by the 

knowledge of the enormous difficulties ahead.’214 Er kwam geen instructie voor de viering 

van V/E Day, het werk moest doorgaan en rekening moest worden gehouden met vijf jaar 

lijden van de bevolking en gebrek aan mogelijkheden dat uitgebreid te vieren.215 

Op 7 mei gaf Lieutenant-General Charles Foulkes, Commanding General 1 Canadian 

Corps, een proclamatie uit waarmee hij het militair gezag van de Duitse troepen overnam. 

Blaskowitz kreeg bevel al zijn troepen en burgers in Duitse dienst te verzamelen en voor te 

bereiden op terugkeer naar Duitsland. De bevolking kreeg te horen: ‘Wraakoefening, 

geschimp, bemoeiing met Duits vervoer, Duitse opslagplaatsen en depots, demonstraties 

tegen Duits personeel zullen alle het vertrek van de gewezen bezettingstroepen uitstellen.’ 

Ook kreeg de bevolking de aanwijzing niet te proberen de vroegere woonplaats te bereiken 

of naar familieleden te zoeken totdat de Duitse strijdkrachten waren verwijderd.216 Toen de 

Civil Affairs-detachementen de proclamatie aanplakten, leidde dat dadelijk tot wrevel, 

omdat die was getekend als ‘Military Government’, de voor Duitsland gebruikte benaming. 

Er kwam alsnog opdracht de term Civil Affairs te gebruiken.217 

Door de capitulatie deed zich binnen de Staf MG de vraag voor wanneer de 

Bijzondere Staat van Beleg in werking kon treden. De formele eis was dat gebied door de 

vijand moest zijn ontruimd. Toch werd 6 mei als datum aangenomen dat gezagsdragers van 

het MG hun bevoegdheden konden uitoefenen.218 Die datum werd niet gehaald. De opmars 

was 24 uur vertraagd. De verplaatsing van de Britse 49th Infantry Division naar de provincie 
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Utrecht begon op 7 mei en van 1st Canadian Division naar Rotterdam, Amsterdam en Den 

Haag op 8 mei. Civil Affairs, MG en Brits en Nederlands Rode Kruis-personeel, 723 mannen 

en vrouwen sterk, gingen op weg.219 De reis was ‘tumultuous the whole way, cheering 

crowds, flowers being thrown, streets decked with flags’, maar militairen die de bevrijding 

van Brussel hadden meegemaakt, noemden die in vergelijking daarmee kalm. Ondanks de 

‘general holiday spirit’ was duidelijk dat de bevolking ernstig was ondervoed. Het was de 

komst van de bevrijders die tot een tijdelijke verhoging van het moreel leidde en als men 

niet snel werd gevoed, zou men terugvallen tot apathie. Niettemin was de houding 

coöperatief en wilde men graag de helpende hand toesteken.220 

De eerste dagen waren voor zowel Netherlands District als het MG zwaar. De geringe 

sterkte noopte tot het maken van lange uren, gehinderd door gebrek aan transport en 

slechte verbindingen. Wageningen vormde voorlopig de enige toegang tot het Westen en er 

waren tot op het laatste moment wijzigingen in de orders nadat 1 Canadian Corps de leiding 

had overgenomen. Door dagelijkse Administrative Conferences droeg Netherlands District 

vanuit Zeist zorg voor van coördinatie de voedselhulp. Ook de staf van de B-2 organisatie van 

het vestigde zich daar.221 

Om Kruls met voorrang in Den Haag te krijgen, werd hij gekoppeld aan een van de 

Civil Affairs-detachementen. Op 8 mei om 19.00 uur kwam hij aan. Bij het ministerie van 

Defensie werd een voorlopig pied à terre gezocht. Kruls wilde verhuizen naar Hotel des 

Indes, maar als gevolg van een gentleman’s agreement met de Britten mocht de 

Ortskommandatur daar gebruik van blijven maken.222 

De terugkeer naar Den Haag leverde voor Kruls persoonlijk pijnlijke momenten op. 

Zijn zuster bleek in dienst te zijn getreden bij het Deutsche Rote Kreuz en naar het Oostfront 

vertrokken.223 Zijn echtgenote had van 6 mei tot 7 juli in haar huis een Duitse Luftwaffe 

Gefreiter verborgen gehouden en was gemengd in een geval van verduistering van sieraden. 

De Duitser was door de politie ontdekt en bekende met mevrouw Kruls te hebben 

samengeleefd. Na het bekend worden van de affaire met de Duitser ging Kruls dadelijk op 

zoek naar zijn echtgenote ‘but found that she had got on her bicycle and pedalled away and 

has not indeed been seen since’, aldus Major-General Clark. Hij rapporteerde de affaire aan 

de nog in Londen zetelende Britse ambassadeur Sir Neville Bland en dat Kruls zijn ontslag 

had aangeboden. Schermerhorn meende met Kruls niet verder te kunnen en had in eerste 

instantie zijn ontslag aanvaard, mede gelet op de groeiende impopulariteit van het MG, al 
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was hij slachtoffer van omstandigheden. Schermerhorn liet zich echter ompraten door de 

souschefs van het MG om hem te laten aanblijven. Clark zag dat als fout en liet 

Schermerhorn dat weten. De affaire betekende niet alleen gezichtsverlies, maar het zou 

Kruls zodanig bezighouden dat hij niet zijn onverdeelde aandacht aan zijn werk zou kunnen 

geven.224 Schermerhorn bracht deze ‘buitengewoon onaangename zaak’ op 17 juli in de 

ministerraad. Niet alle ministers zagen het gevaar van reputatieschade en het ontslag werd 

niet aanvaard.225 De schade voor zowel Kruls als het MG zou, afgezien van een enkel 

berichtje in de krant, meevallen. Kruls zelf woonde overigens in Londen samen met VHK-

officier M.E. Rowland-Dijxhoorn. Hij scheidde vrij spoedig en huwde na opheffing van het 

MG, met mevrouw Rowland (wier man in Birma was omgekomen). 

3. Het MG en het College van Vertrouwensmannen 

Kruls had zijn MCn gewaarschuwd dat de Vertrouwensmannen mogelijk in de 

veronderstelling verkeerden dat zij ook na aankomst van het MG gerechtigd waren tot het 

uitoefenen van regeringsverantwoordelijkheden. Kruls wilde onverwijld eventuele 

onduidelijkheden uit de wereld helpen.226 Onderweg naar Den Haag schreef hij aan premier 

Gerbrandy dat hij zo spoedig mogelijk contact met de Vertrouwensmannen wilde en hen 

meedelen dat zij geen taak meer hadden als tijdelijke vertegenwoordigers van de 

regering.227 De vraag wat de Vertrouwensmannen nog konden doen, was al in de 

ministerraad aan de orde geweest. Er kon nog van hun goede raad gebruik worden gemaakt, 

maar niet langer als gouvernementeel orgaan. De ministerraad vermoedde toen al dat de 

Vertrouwensmannen wellicht verdergaande plannen hadden gehad dan was bedoeld.228 

Twee uur na zijn aankomst in Den Haag had Kruls een eerste ontmoeting met de 

Vertrouwensmannen. Hij nam dadelijk het heft in handen, verduidelijkt de positie van het 

MG en bereikte overeenstemming dat het College voorlopig als Raad van Advies ging 

optreden. Kruls ging bezien of van de voorbereidingen gebruik kon worden gemaakt.229 Het 

bleek dat de Vertrouwensmannen al een Buitengewone Nederlandsche Staatcourant had 

uitgegeven met een proclamatie die van het MG geen melding maakte. Op 5 mei waren 

maatregelen genomen voor het drukken, maar met de distributie was gewacht in de 

verwachting dat het MG spoedig zou verschijnen. Na lange aarzeling was op 8 mei het 

besluit genomen tot publicatie over te gaan. Mr. L.A. Kesper, door de Vertrouwensmannen 

aangewezen gevolmachtigde voor Binnenlandse Zaken en mr. J.C. Tenkink, loco secretaris-
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generaal van Justitie, waren het ermee eens dat de besluiten niet in werking mochten 

treden. Zij konden niet worden gehandhaafd zonder tot verwarring in de eerder bevrijde 

provincies te leiden. Souschef Snijders gaf de Landsdrukkerij opdracht het drukken te staken 

en het Postkantoor de voor bestelling aangeboden exemplaren vast te houden.230 Met een 

serie Verordeningen stelde het MG de regelingen van de Vertrouwensmannen buiten 

werking.231 

Het MG sprak nader met Kesper en Tenkink over de bezetting van de hoogste posten 

op de ministeries. De ministerraad had al besloten alle secretarissen-generaal een bevel tot 

staking te geven. Kruls moest daarvoor de beschikkingen voorbereiden, maar nog niet 

publiceren, omdat er mogelijk secretarissen-generaal waren op wier beleid of houding geen 

kritiek was. Hij liet de afhandeling ervan aan zijn Sectiehoofden over.232 

Bij de besprekingen konden de verschillen in voorbereidingen op bevredigende wijze 

worden opgelost. Omdat hun taak slechts enkele dagen zou duren, hadden de 

Vertrouwensmannen de zuivering beperkt opgevat en alleen de ‘ploerten’ ter zijde gesteld. 

De Vertrouwensmannen bleken ook maar ten dele bekend met het Zuiveringsbesluit. Voor 

de overige ambtenaren was dat aan de secretarissen-generaal overgelaten, die dat op 

verschillende wijze meer of minder voortvarend hadden voorbereid. Dat had niet openlijk 

kunnen worden gedaan.233 

Het professorenverzet had een regeling voor de tijdelijke sluiting van openbare 

universiteiten en hogescholen ontworpen en het besluit van de Vertrouwensmannen 

vormde daarvan een neerslag. Kruls nam de regeling over.234 Meer problemen gaf het 

besluit over de instelling van een Centrale Dienst Politie. Het ‘politievraagstuk’ was een oud 

probleem. Veranderingen waren al voor de oorlog bepleit, maar nooit gerealiseerd. De 

Duitsers brachten het vraagstuk tot een oplossing door de verschillende politiediensten in 

één dienst samen te brengen. Het besluit tot instelling van de Centrale Dienst van Politie 

werd bij beschikking van het MG ingetrokken. Kruls stelde een commissie in die een rapport 

moest uitbrengen over de vraag welke dringende voorzieningen te treffen op politiegebied, 

zonder vooruit te lopen op een beslissing over het ‘politievraagstuk’. De aansturing van de 

politie door twee departementen beïnvloedde de stemming en door het uitblijven van 

richtlijnen van regeringswege kwamen personeelskwesties niet tot een oplossing.235 



557 

 

4. De eerste rapporten 

First Canadian Army vond het een week na de bevrijding nog te vroeg om tot een 

beoordeling van de toestand te komen, maar de eerste indruk was beter dan de situatie 

waarop de militairen waren voorbereid. Het enthousiaste onthaal dat de troepen ten deel 

was gevallen, was echter niet representatief. Duidelijk was dat als twee of drie weken later 

was gearriveerd er sprake van een catastrofe was geweest. Ouderen, kleine kinderen en 

armen in de steden waren stervende.236 Ook SHAEF rapporteerde aan Washington dat de 

situatie minder ernstig leek dan verwacht, maar in de stedelijke gebieden en vooral in 

Rotterdam was sprake van ondervoeding, maar van echt grote sterfte leek geen sprake.237 

Ongelukkig was een interview met een Amerikaanse generaal dat in Londense 

kranten verscheen. Daar was beweerd dat de omstandigheden beter waren dan verwacht. Er 

waren geen gevallen van hongerdood en de medische teams waren niet nodig. Het hoofd 

van de SHAEF-missie, Major-General Clark, vond deze beweringen onjuist en misleidend.238 

Hij waarschuwde SHAEF dat er ‘no possible, probable shadow of doubt whatever’ was dat 

ondanks de ‘unfortunate optimistic and ill-informed opinions that were expressed by some 

senior officers, that the condition of the people in the B-2 Area is on the whole deplorable. 

Both physically and morally they are exhausted, and it will take all our efforts and ingenuity 

to bring back to normal the condition of these people.’ Het beeld van de ontvangst was 

‘deceptive because men and women who are slowly dying in their beds of starvation cannot 

walk gaily about the streets waving flags’. Het land was bewoond door een half verhongerde 

bevolking. Clark vond het geen overdrijving te beweren dat als de bevrijding een dag of tien 

later was gekomen met zekerheid vele duizenden de hongerdood waren gestorven. Het 

rantsoen bestond uit een kop namaaksoep, een stukje onsmakelijk klef brood en een schijfje 

suikerbiet en was zo goed als op. Onderzoek leerde dat 15% ernstig was ondervoed, 50% 

ondervoed en 35% een min of meer normaal gewicht had en dat vijf maal meer mannen dan 

vrouwen aan ondervoeding leden. Mensen die niet in staat waren tot aankopen op de 

zwarte markt hadden twintig kilo lichaamsgewicht verloren. Per maand stierven meer 

kinderen dan in het hele jaar 1942. Men hoefde de ziekenhuizen maar te bezoeken om de 

omvang van de tragedie te zien. Er waren geen kolen en bijgevolg geen elektrisch licht. De 

waterdruk was weggevallen met als gevolg erbarmelijke hygiënische toestanden, ook in 

ziekenhuizen. Er was geen zeep en de bevolking werd geplaagd door luizen.239 
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In Utrecht was de transitieperiode met enige zorg tegemoet gezien. Het 

hoofdkantoor van de NSB was er gevestigd en er bevonden zich vele NSB-ers. De wisseling 

van de wacht verliep echter zonder ordeverstoringen of demonstraties tegen Duitse troepen 

of collaborateurs.240 Group Captain G.R. Hicks van 713 (P) Civil Affairs Detachment 

karakteriseerde de situatie als rustiger dan verwacht. De eerste nacht waren er slechts 

enkele weinig betekenende incidenten. Zorgelijk was dat niet minder dan tweederde van de 

politie moest verdwijnen. Velen waren al vastgezet en uit het Zuiden was een 

reservedetachement onderweg. Herstel van de politieorganisatie vroeg veel aandacht van 

het MG en verliep verre van voorspoedig. Vijf jaar Duitse leiding had zijn sporen nagelaten. 

Er was geen leiding meer met als gevolg een gevoel van onzekerheid. Het personeel toonde 

gebrek aan initiatief en de komst van reserves en hulppolitie bracht administratieve 

verwarring. Iedereen leek de kat uit de boom te kijken. De politie trad met schroom op en de 

BS voelde zich zonder wapens gehinderd. Ook kon de bevolking er niet steeds van op aan dat 

de politie haar werk efficiënt en eerlijk deed. Het publiek had jaren zonder spullen gezeten 

en als er zich een gelegenheid voordeed daaraan te kunnen komen, werd die gegrepen en de 

politie vormde daarop geen uitzondering. Door de schaarste nam diefstal hand over hand 

toe, maar van plundering was geen sprake en criminelen leken geen munt uit de verwarde 

situatie te slaan.241 

In Den Haag waren op de dag na de bevrijding al 200 van de 1.500 politiemannen 

geschorst. De politie in Rijswijk en Voorburg kende echter nauwelijks collaborateurs. Het MG 

had zijn handen vol aan de verwijdering van collaborateurs uit overheidsorganisaties. Hun 

aantal varieerde per organisatie en het Bureau Afvoer Bevolking spande met 40–50% 

collaborateurs de kroon. Brandweer en bescherming bevolking was overal nog redelijk op 

orde. Civil Affairs weigerde voorlopig passen te verstrekken en brandstof toe te wijzen om 

ambtenaren naar de ministeries terug te halen. Den Haag was overbevolkt mede ten gevolge 

van het ongelukkige geallieerde bombardement van 3 maart 1945. De eerste indruk was dat 

2.300 huizen waren vernield, 350 zwaar en 650 licht beschadigd. Ook in juni was terugkeer 

van ambtenaren met hun gezinnen nog uitgesloten naar een stad waar geen vensterglas was 

om de huizen dicht te maken en een groot tekort aan meubels was. Het MG wilde dat de 

ministeries overgingen tot de oprichting van een gemeenschappelijk repatriëringbureau. Dat 

kon voorkomen dat het ene departement vlugger op orde was dan het andere of zonder 

behuizing zat.242 
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Het Haagse gemeentebestuur gaf alle medewerking, maar veel begrip voor Civil 

Affairs bestond er niet. ‘There is an almost entire lack of power to improvise and far too 

great a love of paper and a rigid application of regulations, often designed to regulate 

entirely different circumstances.’ Zo was geweigerd terugkerende krijgsgevangenen en 

dwangarbeiders rantsoenkaarten te verstrekken, want de regelgeving voorzag daarin niet. 

De militairen stoorden zich eraan dat de ambtenaren niet op zon- en feestdagen wilden 

werken. De snelheid van handelen was onvoldoende. Er was onvoldoende coördinatie met 

de militaire autoriteiten en de civiele hadden te weinig begrip van de militaire competenties. 

Later zag Colonel A.D. Adams van 724 (P) Detachment aanwijzingen voor een 

terugkeer naar normalere omstandigheden. De eerdere apathie leek te verdwijnen en de 

toename van deposito’s bij banken wees op het herstel van vertrouwen. De bevolking ging 

er beter uitzien en kreeg meer belangstelling voor bestuurlijke zaken. De extatische vreugde 

van de bevrijding was voorbij en Civil Affairs bereidde zich voor op uitingen van onvrede. Dat 

de bevrijding geen panacee voor alle ellende was, begon door te dringen en er was vrees 

voor een periode van desillusie. De radio-uitzendingen gedurende de oorlog hadden de 

bevolking doen geloven dat ‘a new Utopia would be automatically established on VE + 1’.243 

De aarzeling van lokale autoriteiten om initiatieven te ontplooien, speelde ook in 

Amsterdam het MG parten. Toch was binnen enkele dagen al veel bereikt, wat door gebrek 

aan medewerking in het Zuiden in weken niet tot stand was gekomen.244 De bevolking 

werkte in goede harmonie samen met de militairen om zaken voor elkaar te krijgen. Tegelijk 

was sprake van algemene matheid als gevolg van langdurig voedseltekort en de verwachting 

was dat het geruime tijd zou duren voordat de vitaliteit terug was.245 

In Hilversum, Haarlem, Zaandam en Alkmaar was het MG goed ontvangen en was de 

samenwerking met de illegaliteit en het bestuur ‘voortreffelijk’. In Hoorn waren problemen 

met de BS na enkele dagen opgelost. Het Militair Commissariaat Amsterdam was het 

grootste zorgenkind. De benoeming van luitenant-kolonel Th. J. van Lohuizen was niet alom 

verwelkomd en hij was er onvoldoende in geslaagd zijn staf te versterken om het werk vlot 

te laten verlopen. PMC Schurmann zag zich daarom gedwongen veel zaken te behandelen.246 

Ook binnen Civil Affairs was sprake van problemen. Toen Major-General Galloway als 

Commander Netherlands District Amsterdam bezocht en Colonel Short vragen niet kon 

beantwoorden, sprak hij daar in de nodige krachttermen zijn ongenoegen over uit en zette 

hem uit functie. Schurmann was van enige tekortkoming niets gebleken. Opvolger Colonel 
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J.A. Barraclough vertrok ook al snel om te worden opgevolgd door Colonel Hamilton. 

Galloway zelf vertrok plotseling op 21 mei naar de staf 21st Army Group zonder de kans te 

hebben gehad afscheid van Kruls te nemen.247 

Collaborateurs werden snel gearresteerd en los van zaken als kaalscheren van 

vrouwen en ruwe behandeling meldde Civil Affairs geen excessen. Aan de overbevolking van 

de gevangenissen leek voor het moment weinig te doen. Op enkele na was de toestand 

‘thoroughly unsatisfactory’. In Rotterdam wees Colonel J.T. Leslie na aankomst van 322 (P) 

Civil Affairs Detachment MC Van Leeuwen erop welk negatief effect het kon hebben op de 

Britse publieke opinie als hun behandeling zou worden opgevat als ‘Duitse methoden’. Van 

Leeuwen ging huisarrest opleggen om de druk op ruimten om collaborateurs onder te 

brengen te verminderen.248 In de regio Den Haag bezocht 724 (P) Detachment verschillende 

kampen en deed aanbevelingen om de situatie te verbeteren.249 

Het gedrag van de illegaliteit zag Netherlands District als ‘exemplary’. Het toonde 

beter leiderschap dan elders in Europa. Politieke activiteit was er niet, maar de behandeling 

van de Duitse krijgsgevangenen gaf veel onvrede. Op weg naar de concentratiegebieden zag 

de bevolking Nederlands transport, paarden en fietsen en dat leidde tot verbazing en 

ergernis. Het kostte moeite duidelijk te maken dat de Duitsers niet binnen drie of vier dagen 

het land konden hebben verlaten. Het was voor de bevolking een hard gelag te vernemen 

dat de aanzienlijke voorraad in het logistieke centrum voor de Wehrmacht in Gouda daar 

gereserveerd bleef voor de Duitsers. Er was geen oog voor de verplichting krijgsgevangenen 

te voeden en het was een misvatting te denken dat deze voorraden lagen weg te rotten, 

terwijl de bevolking honger leed. 1 Canadian Corps zocht een uitweg door de Duitse 

behoeften te inventariseren en wat daar niet voor nodig was vrij te geven. Dat nam echter 

tijd.250 

In Den Haag waren veel Duitsers te zien en dat leidde tot verontwaardiging.251 

Colonel Adams sprak er zijn verwondering over uit waarom hij niet over de concentratie van 

de Duitsers was geïnformeerd en de voorraden die zij mochten behouden. Pas op 12 mei 

had hij informatie ontvangen en kon de MC een persverklaring uitgeven om de publieke 

verontwaardiging in te dammen, toen Duits verkeer Den Haag passeerde op weg naar 

concentratiegebieden bij Hoek van Holland en Scheveningen. Onvrede ontstond ook over de 

vriendelijke houding die de geallieerde militairen ten opzichte van de krijgsgevangenen 

aannamen en er was weinig begrip voor dat Duitse troepen vanuit Gouda ongeëscorteerd 
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door de provincie reisden. Het leidde tot de order dat na 11 mei geen Duitsers meer in het 

zicht mochten zijn, behoudens onder Canadees escorte.252 

In Utrecht waren de Duitsers in de kazernes geconcentreerd en zij gedroegen zich 

gedisciplineerd.253 In Amsterdam was hun aanwezigheid een bedreiging voor de rust en 

orde. Verschillende schietincidenten deden zich voor, waarvan de ergste op 7 mei, toen 

ondergrondse en Duitsers elkaar op de Dam beschoten, met als resultaat - volgens 720 (P) 

Civil Affairs Detachment - twee doden bij de ondergrondse, twee bij de Duitsers en twintig 

omstanders. De voornaamste aanleiding was het vuren van een lid van de BS.254 Op 10 mei 

waren er twee schietpartijen bij de haven met gewonden. Civil Affairs probeerde daar 

inlichtingen over in te winnen, maar de civiele autoriteiten waren weinig mededeelzaam, 

naar werd vermoed omdat de ondergrondse de Duitsers had geprovoceerd. Het publiek 

begreep trouwens niet waarom de Duitsers nog niet weg waren. (Pas op 13 mei waren zij de 

stad uit).255 

Met de 1.300 Duitsers in Amersfoort waren geen problemen. Alleen in de nacht van 5 

op 6 mei was in Bavoor geschoten en waren in Hamersveld problemen geweest over vlaggen 

en het gebruik van gebouwen. Ook waren er rapporten over plundering door Duitse 

deserteurs in burgerkleding.256 Ook in Schiedam, waar een verzamelgebied voor 

krijgsgevangenen was, kampte Civil Affairs met deserteurs. Het was in afwachting van 

instructies wat te doen als de ondergrondse die op het spoor kwam.257 De Duitsers in 

Haarlem waren ‘conspicuous by their absence’. In Alkmaar hadden de 600 Duitsers daar 

geen bevelen ontvangen en vormden zij een ‘embarrasment’. Er deden zich incidenten voor 

en gevreesd werd voor meer, omdat de BS gewapend rondliep en niet alle leden even 

gedisciplineerd waren. De Duitse commandant kreeg de opdracht zijn troepen in de kazerne 

te houden.258 

Op 25 mei begon het vertrek naar concentratiegebieden in Noordwest Duitsland.259 

Den Helder was centrum voor de afvoer. Dagelijks vertrokken 10.000 per landingsvaartuig, 

per binnenvaartschip of lopend over de Afsluitdijk.260 Negentien Field Security Sections, drie 

ondervragingsteams, een Counter Sabotage Detachment, een Anti Tank Regiment en vier 

Nederlandse compagnieën screenden op dertien plaatsen 140.000 Wehrmacht-soldaten 

vóór vertrek. Het hoofdkwartier van XXV. Armee was opgedragen personeelslijsten te 

overhandigen en eenheden op een aangegeven tijd en plaats te laten verschijnen. Het 

resultaat was honderden arrestanten, zonder dat daar naar hoefde te worden gezocht. ‘It 
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was very clear that if you give the German a clear-cut order he will carry it out to the letter, 

regardless.’ Tussen de 3.000 tot 4.000 behorend tot automatische arrestatiecategorieën 

verdwenen achter prikkeldraad. Gestapo en SD-personeel werd in een speciaal kamp 

gescreend. De laatste stap bestond uit het ondervragen van de vastgezette personen om aan 

de weet te komen of personen de dans waren ontsprongen en zeker te stellen dat het Duitse 

inlichtingenapparaat volledig was ontmanteld. Na twee maanden was dit proces afgerond.261 

Vijf bezettingsjaren lieten hun sporen op het openbaar bestuur na. Diensten 

bekritiseerden elkaar en hoe eerder een nieuwe regering de teugels in handen kon nemen, 

hoe eerder de normaliteit weer kon intreden.262 De regering mocht niet verwachten dat na 

jaren van lijntrekken en overheidsmaatregelen ontduiken, liegen en bedriegen en het 

vervalsen van rapporten, de bevolking plotseling als een blad aan de boom zou omdraaien 

en zich keurig aan regeringsbesluiten zou houden, zeker als die weinig aangenaam waren. De 

problemen waren immens. Er was praktische geen economische activiteit meer. Er waren 

nauwelijks goederen te koop en er was veel geld in omloop met als gevolg stijgende prijzen 

en de roep om loonsverhoging. ‘The answer is quite obvious but very difficult of attainment. 

It is briefly to restore the production of the country. With a people who are tired, underfed 

and disinclined to work it is not easy to persuade them that work is essential especially when 

in many cases the factories have been stripped of machinery, tools and all the necessities 

required to set them in motion’, aldus Clark.263 

Het MG meende dat een ferme hand en duidelijke beleidsvoornemens. Civiele 

organisaties hadden moeite verantwoordelijkheden op zich te nemen zolang het beleid niet 

helder was en leidinggevenden hun weg nog moesten zoeken. De illegaliteit was verdeeld en 

werkte niet in alle opzichten goed met het MG mee. De komst van een nieuwe krachtige 

regering moest aan deze weinig bevredigende situatie een einde maken.264 

Duidelijk was dat het enorme aantal mijnen in de kuststrook, langs het Hollands Diep 

en de Grebbelinie aanzienlijke tijd ging kosten om te ruimen. Wegen en bruggen waren nog 

in goede staat. Op de BS werd een beroep gedaan gevorderde voertuigen af te staan voor de 

voedseldistributie. De meeste spoor- en tramlijnen waren buiten gebruik omdat de Duitsers 

de kabels hadden geroofd. Met de 50 locomotieven en 773 wagons en 1150 kolenwagons 

die waren achtergebleven, kon het treinverkeer voor de voedselvoorziening weer op gang 

worden gebracht.265 Vanaf 21 mei begonnen dagelijks treinen met Civil Affairs-goederen van 

Rotterdam naar Den Haag te rijden, maar verbinding met andere provincies was er door 
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opgeblazen bruggen nog niet. De Royal Navy bood de inzet van 31 Landing Craft Tanks voor 

Rotterdam.266 

Het ontbreken van radio en kranten en elektriciteit om radio-uitzendingen te 

hervatten, liet zien hoe ernstig het dagelijkse leven was ontwricht.267 Na overleg met de 

Sectie Openbare Werken stelde Brigadier E.E. Read, Chief Engineer Netherlands District, als 

prioriteiten voor het elektriciteitsgebruik vast: watervoorziening, riolering, havens, sluizen 

en bruggen, ziekenhuizen, afwatering, melkfabrieken en bakkerijen, telecommunicatie, 

politie, postdistributie, garages, legerwerkplaatsen, essentiële industrieën op aanwijzing van 

het MG, verlichting van militaire en civiele hoofdkwartieren, huishoudelijk gebruik, civiele 

ontspanningsgelegenheden en als laatste de industrie, mits die een rol bij de rehabilitatie 

speelde. Om centrales zo gelijk mogelijk te belasten, mocht elektriciteit voor de 

droogmaking alleen ‘s nachts worden gebruikt. Herstel van de gasvoorziening om op te 

koken, belangrijk voor de gezondheid en het moreel, moest nog tot juni wachten.268 Bij de 

kolenvoorziening kwamen bakkerijen, melkfabrieken, ziekenhuizen en badhuizen het eerst in 

aanmerking.269 

Het banksysteem werkte zonder onderbreking door. Van een gebrek aan vertrouwen 

in de banken was geen sprake. Er was voldoende geld in omloop en de inleg overtrof de 

uitgifte. Bankiers accepteerden toezicht van het MG, maar er behoefden geen bijzondere 

maatregelen te worden getroffen. De financiële autoriteiten hadden ‘a firm grip’ op de 

situatie en hadden zich duidelijk op de capitulatie voorbereid. Het verzekeringswezen gaf 

nog de meeste problemen. Met hulp van het MG kwam contact met maatschappijen in 

Londen tot stand om de draad weer op te pakken.270 

Op 14 mei nam Netherlands District de controle over het Westen over van 1 

Canadian Corps en was dit legerkorps niet langer verantwoordelijk voor de aanvoer van 

voedsel.271 Netherlands District erkende dat nog heel wat lastige problemen vielen op te 

lossen voordat eenzelfde niveau van herstel was bereikt als in de eerder bevrijde 

provincies.272 

De stemming was over het algemeen genomen goed, zo meende de Sectie Politie, al 

heerste hier en daar ontevredenheid over het met rust laten van collaborateurs, zwarte 

handel door leden van de BS en een kritische houding ten aanzien van 

overheidsmaatregelen of het uitblijven daarvan. Politieke partijen legden nog weinig 

activiteit aan de dag, maar op enkele plaatsen was opleving merkbaar. Over de verstrekking 
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van levensmiddelen bestond alom voldoening, maar het uitblijven van gas en elektriciteit 

stelde teleur. De distributie gaf geen reden tot klagen, maar voor artikelen die niet met de 

bonnen verkrijgbaar waren, was er veel zwarte handel.273 Van geallieerde zijde was al direct 

de aandacht van Kruls op de omvangrijke zwarte handel gevestigd, al kwam die door gebrek 

aan goederen bij lange na niet op een niveau als in België. Het MG stelde met spoed 

economische politierechters aan en plaatse vanuit het Zuiden 35 opsporingsambtenaren 

over. Zodra het rantsoen een redelijk niveau had bereikt, wilde Kruls met kracht het 

‘onsociale euvel’ zwarte markt bestrijden.274 

Waar het MG ook mee worstelde, was de vraag hoe tot hogere arbeidsprestaties aan 

te zetten en waardering voor arbeid tot uiting te laten komen. Werklozen waren in de 

gelegenheid winkels af te stropen, terwijl arbeiders zich met het aangebodene tevreden 

moesten stellen.275 

5. De komst van voedsel 

Waar de SHAEF-missie weinig over was te spreken, was dat het door de lucht aangevoerde 

voedsel de bevolking pas laat had bereikt.276 Alle hoop was gevestigd op de airdrops, maar 

na veertien dagen had het voedsel de zwakkeren vaak nog niet bereikt, terwijl het publiek in 

de veronderstelling leefde dat de distributie onmiddellijk zou beginnen en men niet langer 

op de zwarte markt hoefde te hopen. Toen dat niet het geval bleek, versterkte dat de toch al 

apathische houding met als gevolg dat velen alsnog bezweken. Doorgaans was het voedsel 

pas op 11 mei uitgedeeld, soms was dat al op 4 mei gelukt. Het publiek begreep vaak niet 

dat de uitdeling zo lang moest duren, maar zwakte eiste zijn tol.277 Het MG vond de kritiek 

steekhoudend. Gebleken was dat distributiebureaus op zondagen en Hemelvaartsdag niet 

hadden gewerkt ‘terwijl honderden menschen van de honger zijn gestorven’.278 

Doeltreffend was aanvoer door de lucht dus niet. Door achttien verschillende 

voedingsmiddelen was het lastig een rantsoen samen te stellen dat voor iedereen ongeveer 

even groot was.279 Het voor Haarlem het gedropte voedsel was alleen voor die plaats 

voldoende geweest en niet voor IJmuiden en Velsen waar alle voorraden waren uitgeput. Na 

de komst van een vertegenwoordiger van het MG waren maatregelen getroffen om de 

distributie in goede banen te leiden en na enkele dagen was er verbetering. Het tekort was 

aangevuld door haastig uit Rotterdam aangevoerde biscuits.280 Ook in Rotterdam verliep de 

distributie slecht, zelfs nadat voertuigen en brandstof waren geleverd. ‘The urgency of the 
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problem and necessity of cutting out all red tape is not fully realised.’ Er kwam pas schot in 

toen het CNV de leiding overnam en militairen hielpen met het lossen van schepen.281 

Directeur-generaal voor de Voedselvoorziening Louwes dacht echter in staat te zijn 

de distributie met zijn eigen organisatie te verzorgen en geen hulp van het CNV nodig te 

hebben. PMC Schurmann meende dat Louwes de capaciteiten van zijn organisatie 

schromelijk overschatte. De toestand van het distributieapparaat in Noord-Holland was 

chaotisch. Colonel Short sprak bij de dagelijkse voedselconferentie van een ‘Liberation 

Holiday Spirit’ die het moeilijk maakte met functionarissen in contact te komen. Kantoren 

waren gesloten of het personeel was afwezig. Als de lokale autoriteiten niet meer 

inspanningen aan de dag legden, kon de situatie snel verslechteren. Er was in Amsterdam 

nog maar een begin gemaakt met de distributie van het gedropte voedsel, van wat het 

Zweedse Rode Kruis had aangevoerd en de 23 binnenschepen met voedsel die op 11 mei 

arriveerden.282 

Schurmann klaagde over het gebrek aan centrale leiding en een oneindig aantal 

afzonderlijke organisaties die los van elkaar werkten en informatie gaven die met elkaar in 

tegenspraak was. Zo was het onmogelijk om zelfs bij benadering aan de weet te komen 

hoeveel voedsel nog voorradig was. Schurmann vroeg Louwes en Hoofd CNV Van Hengel 

dringend tot concentratie van de distributie te komen, anders wilde hij zelf iemand 

aanwijzen en met de leiding te belasten. Het was te betreuren dat drie kostbare dagen 

verloren waren gegaan. Ondanks bezwaren van Louwes en ook Van Hengel verenigden zij 

zich met het voorstel van Schurmann om één persoon de bevoegdheid te verlenen alle bij de 

voedselverstrekking betrokken diensten te coördineren en onder de bevelen van de PMC te 

stellen. Majoor A. Giberius van het CNV (een onderdirecteur van Philips) wist daarna krachtig 

leiding te geven. De enige bevoegdheid die Louwes behield was het vaststellen van het 

rantsoen. 

De situatie kon daarna snel verbeteren, omdat het Westen zelf in slechts 30% van de 

behoefte kon voorzien.283 In de week van 12 tot 19 mei bedroeg het rantsoen 1.300 

calorieën plus de soep die de centrale keukens verstrekten. In week van 19 tot 25 mei was 

het al 1.600 calorieën. Distributie via winkels begon op 15 mei, waardoor het euvel van lange 

wachtrijen werd verzacht. De bevolking leek niet ontevreden over de gang van zaken en de 

warme voeding uit de centrale keukens werd gewaardeerd.284 Door gebrek aan brandstof 

waren nog slechts zeven gaarkeukens in gebruik en die verzorgden voor 140.000 mensen 
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soep. De calorische waarde ervan was ongeveer 900 calorieën per week. Na 17 mei was er 

genoeg brandstof om 450.000 personen te bedienen. (Het hoogste aantal dat werd gehaald 

was 605.000). De kwaliteit nam toe. Kinderen kregen twee liter melk per week dat was 

aangevoerd uit Alkmaar.285 

Louwes waarschuwde in de pers dat nog lang een situatie zou bestaan waarbij het 

rantsoen niet boven de 2.000 calorieën zou uitkomen. Hij kondigde ook aan dat aan de gratis 

levering van voedsel zo spoedig mogelijk een einde zou worden gemaakt. Vanaf 23 mei 

moest weer worden betaald.286 Waar echter niet op was gerekend, was dat al tien dagen na 

de bevrijding aardappelen arriveerden, waardoor de calorische waarde van het rantsoen 400 

calorieën hoger kwam. Die waarde ging op sommige plaatsen al vrij snel naar 2.400 calorieën 

en was daarmee hoger dan elders in het land.287 

Op 20 mei 1945 vond onder voorzitterschap van Major-General Galloway een 

conferentie plaats ter evaluatie van de hulp aan het Westen. Hij bevestigde de intentie om 

voor een periode van 104 dagen hulp aan te voeren. Meer voorraad was er niet. Aan de 

omvang van het rantsoen moest worden vastgehouden, ondanks het feit de bevolking in 

omvang groter was dan het MG had opgegeven, maar dat werd tot op zekere hoogte 

goedgemaakt door aanvoer uit de noordelijke provincies. 

De scheepvaartroute naar Hoek van Holland was nu mijnenvrij. Het veegwerk werd 

voortgezet tussen Hoek van Holland en IJmuiden met de bedoeling door te gaan naar Den 

Helder en ook de wateren rond Dordrecht mijnenvrij te maken. De haven van Amsterdam 

was maar beperkt bruikbaar zolang gezonken schepen IJmuiden blokkeerden. Aanvoer 

geschiedde daarom naar Rotterdam. De civiele communicatie werkte nog nauwelijks en dat 

hinderde de coördinatie van het transport. Het MG wilde daarom de Nederlandse 

autoriteiten op het militaire telefoonnet aansluiten. Daar werd in zoverre aan 

tegemoetgekomen dat communicatie via de MCn kon verlopen. Netherlands District was 

doende kabels over de grote rivieren te trekken. Eind mei stonden het MG en de 

belangrijkste civiele organen weer met elkaar in contact. De PMCn coördineerden het civiele 

transport en informeerden de Civil Affairs-vertegenwoordigers over behoeften aan militair 

vervoer. Het MG kreeg vanuit Engeland nog steeds 90 voertuigen per dag geleverd, totdat 

het gevraagde quantum was geleverd. Aan banden en accu’s was nog grote behoefte, maar 

de SHAEF-missie slaagde er niet in banden te krijgen. Voor de fabricage van de dringend 

nodige fietsbanden zond de missie grondstoffen naar Maastricht. Het MG sloeg de door de 
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Duitsers achtergelaten fietsen in depots op. Zodra 1 Canadian Corps het sein gaf dat de 

distributie van deze ‘oorlogsbuit’ kon beginnen, gingen de MCn daarvoor zorgen. 

In een poging nog voor eind mei gewassen in te zaaien pakte het MG met voorrang 

de toewijzing van paarden aan. Met de veestapel was het minder erg gesteld dan gedacht, al 

was die met 35% geslonken en het aantal paarden met 14%. Door inundaties, mijnenvelden 

en tankgrachten was ongeveer een derde van de cultuurgrond onbruikbaar geworden. 

Colonel J.R. Cochrane van Netherlands District stelde voor de rehabilitatie twee comités in 

om prioriteiten te stellen voor het geniewerk en het ruimen van mijnen. Op Nederlands 

verzoek werd voorrang gegeven aan een verbinding tussen de elektriciteitscentrale in 

Geertruidenberg en Dordrecht. De rehabilitatie van de gasvoorziening was een zo 

omvangrijke klus dat het de militaire capaciteiten te boven ging. Dat leidde tot een dilemma, 

want als er geen gas voor huishoudelijk gebruik kwam, werd schaarse elektriciteit ‘wastfully 

used for domestic purposes’.288 Een oplossing werd gevonden door aanvoer van petroleum 

en de fabricage van kooktoestellen. In Tilburg werden 50.000 kooktoestellen in een tempo 

van 5.000 per week uit 85.000 lege benzineblikken gemaakt die van 21st Army Group waren 

gekocht.289 

Eind mei 1945 hoopte het MG eenzelfde caloriewaarde te bereiken als in het Zuiden. 

De aanvoer ging in hoog tempo door. Coasters en landingsvaartuigen arriveerden in 

Rotterdam met Civil Affairs-goederen. Tussen 19 en 29 mei was uit de Noordelijke provincies 

40.555 ton verscheept, merendeels aardappelen, maar ook boter, kaas, maïs en vis. Nog niet 

alle winkels waren bevoorraad en hier en daar stonden nog lange rijen. Biscuits en vlees en 

vis in blik hadden nog lang een belangrijk aandeel in de maaltijd.290 Groente kwam weer 

beschikbaar en de genie onderzocht hoe de sproei-installaties in het Westland weer in 

bedrijf te stellen om de opbrengst te verhogen. De enige echte klacht was een tekort aan 

brood en de onmogelijkheid om thuis te koken.291 

De caloriewaarde van het voedsel in Amsterdam bedroeg in de eerste week van juni 

2.239.292 De fysieke gesteldheid, en daarmee de werkkracht, begon duidelijk toe te nemen. 

In de ogen van het publiek verliep de voedseldistributie bevredigend. Civil Affairs was echter 

ontevreden. De opbouw van voorraden liep achter bij de planning, waardoor het MG 

gedwongen was van dag tot dag het rantsoen aan te passen. Ook de aanvoer van benzine 

verliep door een tekort aan jerrycans onregelmatig.293 
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Uit Den Haag rapporteerde Colonel Adams op 10 mei dat de handkarren 

onvoldoende waren om het aangevoerde voedsel te distribueren en op veel werkkracht kon 

niet worden gerekend. De schatting was dat slechts de helft van het arbeidspotentieel tot 

werken in staat was. Zeven centrale keukens waren in gebruik en nog acht zouden volgen 

om de bevolking in eerste instantie van een halve liter soep per dag te voorzien. 

Aardappelen ontbraken nog en melk was nauwelijks beschikbaar. Spinazie was de enige 

groente die verkrijgbaar was. Leiden had echter een surplus aan groente en Adams liet dat in 

Den Haag distribueren.294 Later in mei bereikten de aardappelen uit het Noorden ook Den 

Haag. Op 21 mei stond het rantsoen op 1.250 calorieën, maar zonder de aangevoerde 

aardappelen, melk, groente en de soep uit de centrale keukens. Dan kwam het op gemiddeld 

1.700 calorieën uit. De centrale keukens voedden in Den Haag 260.000 personen, in Leiden 

140.000 en in Gouda 115.000. De voedselvoorziening werd nog gehinderd zolang de 

werkkracht van de arbeiders die de konvooien en schepen moesten lossen niet meer dan 

een derde tot de helft van normaal was. Voorraden arriveerden voldoende. De zwarte markt 

vormde in Den Haag geen ernstig probleem. De aanvoer van voedsel maakte de markt 

minder interessant en door de ‘fantastic prices’ was het geringe aanbod alleen voor rijken 

bereikbaar.295 

Ook in Den Haag werkte de distributie te langzaam en werd het aangevoerde niet 

snel genoeg verwerkt. Pas op 11 mei was een begin gemaakt met de distributie van het 

voedsel afkomstig van de airdrops. Dat leidde tot ingrijpen van de MC en na bemoeienis van 

het CNV begon er meer vaart in te komen. Dat was ook het geval in Leiden. De 

samenwerking tussen Civil Affairs en PMC H.G.A. Quarles van Ufford was uitstekend en dat 

gold ook het CNV. De staven waren in hetzelfde gebouw gehuisvest en werkten eendrachtig 

samen. Als er geen terugval in de aanvoer was, kon binnen enkele weken de bemoeienis van 

Civil Affairs worden verminderd.296 

In Gouda verscheen brood in de etalages van bakkers, maar doordat er veel te weinig 

was, veroorzaakte dat slechts verontwaardiging. Subversieve elementen brachten praatjes in 

omloop over enorme hoeveelheden voedsel die zouden worden gedistribueerd. Met 

luidsprekerwagens moest dat worden rechtgezet. In Gouda waren overigens slechts 

weinigen de hongerdood gestorven. Gebrek aan transport had verhinderd dat melk naar 

elders ging. Maar ook Gouda had een dieet met suikerbieten gekend.297 
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In Utrecht stond het rantsoen bij de bevrijding op slechts 400 calorieën, maar binnen 

48 uur kon dat 1.100 zijn met behulp van het door de lucht aangevoerde voedsel dat nog 

niet was gedistribueerd, de 500 ton die nog voor de capitulatie met de ‘White Flag Convoys’ 

was aangevoerd en het voedsel dat in de nacht van 8 op 9 mei via Rhenen begon te 

arriveren. Op 9 mei konden vier centrale keukens 50.000 liter soep maken en spoedig het 

dubbele. Zodra er voldoende brandstof was, konden ook kerkelijke organisaties in elk van 

hun veertien keukens 1.500 liter soep per dag maken. Zes speciale kantines voor kinderen 

leverden per week 31.000 maaltijden.298 Het Academisch ziekenhuis was verwoest en het 

grootse ziekenhuis van de stad hadden de Duitsers in gebruik. De gezondheidstoestand was 

redelijk, al was er een toename van tbc van 300% in twee jaar tijd. Medio mei waren in de 

stad 400 gevallen van hongeroedeem bekend. De middenklasse en de ambtenaren hadden 

duidelijk het meest onder de voedseltekorten geleden.299 De situatie in Utrecht baarde 

verder weinig zorgen, al kregen kleine kinderen naar de mening van de PMC Utrecht, Van 

Boetzelaar, nog te weinig.300 

In Amersfoort constateerde Major Sir R.N.J.C.U. Sinclair van 719 Civil Affairs 

Detachement geen groot hongerprobleem. De 135 gevallen werden al lokaal verzorgd en de 

Voedselcommissaris leek de zaken goed in de hand te hebben. Vlees en melk waren in de 

stad niet verkrijgbaar; daar buiten was de situatie beter. De aanvoer van voedsel verliep 

echter niet probleemloos en besprekingen met 1 Canadian Corps en Netherlands District 

leidden niet direct tot oplossingen.301 

De ziekenhuizen in Amersfoort waren goed op orde en konden de behandeling van 

difterie, tyfus, tbc, scabiës en venerische ziekten aan, mits medische voorraden 

arriveerden.302 Bijzondere aandacht was er voor Kamp Amersfoort. Direct na de Duitse 

capitulatie arriveerde Major H.D.S. Stiles er met een verkenningsgroep van 324 Civil Affairs 

Detachment om de situatie in ogenschouw te nemen. Het detachement bracht een Relief 

Team, Kitchen, Canteen en Laboratory Section van het British Red Cross mee. De Duitsers 

hadden het kamp veertien dagen eerder verlaten en de meeste bewoners waren verspreid. 

Er bevonden zich nog 200 gevangenen, waarvan 70 in het hospitaal in slechte 

omstandigheden. Het Nederlandse Rode Kruis beheerde het kamp met twee artsen. Het 

detachement deed de aanbeveling het kamp aan de Nederlandse autoriteiten over te 

dragen, die ‘quite competent’ werden geacht het kamp te beheren. Het niet in gebruik 

zijnde deel werd bestemd voor de opvang van Displaced Persons.303 
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Wat in Amersfoort zorgen baarde was het psychiatrisch centrum. Daar was ruimte 

voor duizend patiënten; er bevonden zich 1.400. Zij hadden 30% van hun lichaamsgewicht 

verloren; in 1944 waren er 239 gestorven en in de eerste vier maanden van 1945 al 192. De 

sterfte leek gestopt, maar het rantsoen stond slechts op de helft van wat nodig was. Er 

arriveerde onmiddellijk een Nederlands Rode Kruis Team dat extra voedsel meebracht. Ook 

elders was de voeding in de overbevolkte psychiatrische inrichtingen slecht. Er waren 

patiënten van koude en ondervoeding gestorven en velen hadden hongeroedeem.304 

In Rotterdam waren de lokale voedselvoorraden zo goed als uitgeput en hadden de 

gaarkeukens moeten sluiten. De centrale keukens, gevestigd in de Oranjeboom en Heineken 

brouwerijen en de Jamin fabriek, konden 300.000 liter soep produceren en het slachthuis 

30.000 liter voeding voor kinderen en zieken. Meer keukens konden in bedrijf komen als er 

kolen kwamen. Tweemaal daags ging voedsel naar de distributiepunten, maar er waren 

maar 91 geïsoleerde gamellen. Met spoed vroeg Civil Affairs om 2.000. Voedsel afkomstig uit 

Zwitserland en het door de lucht aangevoerde werd gebruikt voor verbetering van de 

kwaliteit van de soep. Op 21 mei was dat op, waarna werd overgegaan op soep in blik uit 

Engeland.305 

Het was duidelijk dat de eerste verkenning in Rotterdam geen juist beeld had 

opgeleverd. Statistieken liepen ruim een maand achter en sindsdien was het aantal 

sterfgevallen door voedselgebrek van 350 per week meer dan verdubbeld. Ziekenhuizen 

hadden alleen nog ruimte voor stervenden. In armere buurten bevonden zich in vrijwel elk 

huis mensen die speciale behandeling nodig hadden. Doden lagen soms meer dan een week 

onbegraven omdat familie te zwak was te helpen. De 400 artsen ‘have practically worked 

themselves to a standstill, have been unable to cope as they themselves are underfed and 

overworked’. De 2.000 beschikbare verpleegsters waren te weinig. Major J.D. Fraser, die 321 

Civil Affairs Detachment commandeerde, zette een actie op om biscuit uit te delen in de 

armste delen van de stad en maakte veel werk van de organisatie van huisbezoeken. 

Gebeurde dat niet met grote spoed, dan zouden nog duizenden sterven. De distributie van 

biscuits was naast de Special Feeding de meest directe hulp. Biscuits waren in grote 

hoeveelheden in de haven beschikbaar en konden huis aan huis worden uitgedeeld; een taak 

die 2.000 vrijwilligers, Bescherming Bevolking en Nederlandse Rode Kruisteams onder 

toezicht van 321 Civil Affairs Detachment op zich namen. In tien uur tijd was de helft van de 
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240.000 bewoners op de noordoever van een pak met tien biscuits voorzien. Dat proces 

werd vijf dagen volgehouden en was niet zonder effect op de sterftecijfers.306 

In Rotterdam waren maar 1.800 ziekenhuisbedden beschikbaar waardoor 

noodgedwongen moest worden verpleegd in scholen. De bedoeling was vijf tot zes 

noodhospitalen te openen en voor kinderen werd gewerkt aan duizend extra 

ziekenhuisbedden. Ambulances waren er niet. De Canadezen stelden zes beschikbaar in 

aanvulling op wat de Rode Kruisteams meebrachten. Een zorg apart vormden gevallen van 

tyfus. Twee British Red Cross Hospital Sections gingen in Pernis en Gorkum aan de slag om de 

tyfuspatiënten van de ziekenhuizen over te nemen. De hygiëne in de stad was nog redelijk 

omdat de riolering nog werkte zolang de centrale in Schiehaven elektriciteit voor de pompen 

produceerde.307 

In Rotterdam was na twee weken de euforie van de bevrijding voorbij; optimisme en 

blijheid bleven. De voedseldistributie werkte goed. Drie militaire konvooien met elk veertig 

voertuigen verzorgden in en rond Rotterdam de distributie. Vijftig civiele voertuigen voerden 

groente en melk aan. Vele vrijwilligers deden goed werk en hadden in de visie van Colonel 

Leslie de situatie in de arme wijken gered. Een zorg was dat de centrale keukens, die op teer 

werkten na 4 juni geen brandstof meer hadden als er niets voor in de plaats kwam.308 Op 21 

mei stond het rantsoen op 1.660 calorieën en de verwachting was dat op 27 mei dit op 1.900 

calorieën kon uitkomen. Groente arriveerde in grotere hoeveelheden en kinderen kregen nu 

dagelijks melk.309 

Toen de distributie via de winkels op gang kwam, had Major Fraser er grote moeite 

mee dat winkeliers om 18.00 uur hun deuren sloten. Hij vroeg open te blijven totdat 

iedereen was bediend. Een probleem bleef thuis de maaltijd klaar te maken. Het armste deel 

van de stad werd daarom verdeeld in 24 secties en in elke sectie werden twintig Emergency 

Kitchens opgezet. Met hulp van het MG waren duizend dieselbranders gemaakt en de 

mensen konden daar met hun eigen potten en pannen een maaltijd koken. Deze ‘hot water 

shops’ bleken een groot succes.310 

705 Civil Affairs Detachment had Rotterdam zuid van de Maas met IJsselmonde, 

Beijerland en Overflakkee onder zijn hoede. Door de slechte kwaliteit werden de 

soepkeukens daar aanvankelijk weinig bezocht. Op 18 mei was het soeprantsoen verhoogd 

tot driekwart liter per dag en verbeterde de kwaliteit.311 Doordat er meer transport en 



572 

 

voorraden beschikbaar kwamen, kon er een depot zuid van de rivier komen en efficiënter 

worden gewerkt, maar de wachtrijen voor de winkels waren daarmee niet verdwenen. 

De resultaten van de aanvoer beoordeelde Colonel Leslie als positief, maar de sfeer in 

Rotterdam veranderde. ‘There is a certain amount of complaint now about the quantity of 

food. Most Dutch people assure us that it is a good sign of the partial return to normal.’ Door 

de aanvoer van kolen kon de elektriciteitscentrale in Rotterdam weer in gebruik worden 

genomen, waardoor de waterdruk toenam en het water hogere verdiepingen bereikte. 

Niettemin waren zowel MC Van Leeuwen als Leslie ontevreden over de kolentoewijzing. Ook 

had Leslie kritiek op de Red Tape die de hulp vertraagde: ‘The Finance Department should be 

the servant of all our present schemes and not the master.’ Zijn grootste zorg bleef de 

voeding van kinderen. 312 

Major F.H. Taylor van 707 Civil Affairs Detachment vond de situatie bij aankomst in 

Dordrecht, Zwijndrecht en Sliedrecht met een rantsoen van 400 calorieën ronduit slecht. In 

Dordrecht waren er op 8 mei er nog slechts ingrediënten voor soep voor drie dagen. Op 10 

mei begon de distributie van het door de lucht aangevoerde en op 14 mei het daags 

daarvoor per schip gearriveerde voedsel. Voertuigen van het MG voerden vanaf 13 mei 

voedsel uit Rotterdam aan, maar de distributie verliep slecht door onvoldoende coördinatie 

russen het Rode Kruis en de Voedselcommissaris. Het CNV nam de taak over. In een week 

tijd nam het aantal gebruikers van de centrale keuken met 50% toe, mede dankzij de goede 

kwaliteit.313 

615 Civil Affairs Detachment onder Major E.A. Corcoran, dat vanuit Schiedam zorg 

droeg voor Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland, meldde dat op het eerste gezicht de 

situatie daar niet ernstig was, al was duidelijk dat het armere deel honger leed. De 

gezondheidstoestand beoordeelde Corcoran als slecht. Velen waren ziek geworden van de 

gedistribueerde bacon door het te snel te eten en er waren zelfs enkele doden. 

Mededelingen in de kranten drongen erop aan vooral kleine hoeveelheden te eten.314 

Vanuit Culemburg en Gorkum was 605 Civil Affairs Detachment onder Lieutenant-

Colonel M.K. Bennett met hulp van 1 Canadian Armoured Brigade bezig de problemen in de 

westelijke Betuwe de baas te worden. Het gebied lag weinig centraal en stond niet in de 

belangstelling. De aanvoer van voedsel verliep er moeizaam en er was weinig voorbereid. 

Voor de 90.000 bewoners stond rantsoen op 700 calorieën en was pas op 18 mei verhoogd 
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door de aanvoer van 180.000 militaire rantsoenen. In overleg met het MG kwam het tot een 

voedseldepot in Geldermalsen, waardoor eind mei het rantsoen op 1.450 calorieën kwam.315 

Het voortdurende tekort aan brandstof begon in huishoudens tot onvrede te leiden. 

De centrale keukens moesten daarom in bedrijf blijven. In Zaandam en Haarlem werden die 

zelfs nog uitgebreid, zolang de huishoudens niet in staat waren aardappelen en groente te 

koken. De komst van gas en kolen zou een geweldige opsteker voor het moreel zijn.316 De 

prijzen op de zwarte markt begonnen te dalen. Een sigaret kostte nu twee gulden. (Er waren 

voor het eerst twintig sigaretten gedistribueerd; pas vier weken later zou een tweede 

distributie volgen. Een regelmatige distributie was niet eerder dan 1 september mogelijk.317 

Andere prijzen waren: een stuk zeep 20 gulden, een brood 20, boter 45 een kilo vlees 55, 

suiker 60 en een paar gedragen schoenen 375. Thee en koffie waren onverkrijgbaar en ketels 

en braadpannen konden alleen voor voedsel worden geruild. Een week later was de prijs van 

voedingsmiddelen gehalveerd.318 Van de zwarte markt werd daarna niet veel meer gemerkt. 

Wel ging de koop van sigaretten en legerrantsoenen van militairen nog door. Aardappelen 

arriveerden in grotere hoeveelheden en dat maakte het mogelijk twee kilo per persoon per 

week te verstrekken. Ook arriveerden eind mei in Rotterdam drie Zweedse Rode Kruis 

schepen met elk 3–4.000 ton meel. Binnen vier dagen na aankomst was het brood dat ermee 

was gebakken uitgedeeld.319 

Begin juni was in Rotterdam overal verbetering te merken. De gezondheid ging 

vooruit. De grootse transportproblemen waren achter de rug en verbeterden door meer 

gebruik van het spoor te maken om goederen uit de haven te krijgen. Er was echter ook 

toenemende ontevredenheid. ‘The lack of fuel, gas, electricity, clothes etc. and the necessity 

to stand in queus for a long time to obtain food is depressing many people.’ De druk op de 

centrale keukens nam af; zij maakten nu in Rotterdam vier dagen soep en twee dagen 

warme maaltijden. Er waren nog twee drijvende keukens van de Royal Navy gearriveerd die 

een plaats aan beide Maasoevers kregen, want er moest ook gezorgd voor de 50.000 

repatrianten die naar Rotterdam terugkeerden.320 

Het herstel van de elektriciteitsvoorziening bracht verbetering van het moreel en de 

hervatting van de gaslevering zou niet lang meer op zich laten wachten. Dat betekende 

minder belangstelling voor de centrale keukens. De drijvende keukens van de Royal Navy 

vertrokken weer en keukens in de buitengebieden sloten. Er werd nu voornamelijk nog 

gekookt voor arbeiders en havenwerkers en voor mensen die bonnen inleverden. De komst 
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van gas maakte ook de ‘hot water shops’ overbodig. Wat nog problemen gaf was het 

zeeprantsoen; dat was onder de maat en alleen havenwerkers kregen meer. Het personeel 

van het CNV begon hun taak af te bouwen. De voedselautoriteiten waren weer in staat het 

over te nemen al bleef een aantal officieren nog voor een korte periode assisteren.321 

6. Het probleem ondervoeding 

Was het aantal sterfgevallen door ondervoeding in het Westen geschat op 90.000, eind mei 

bleek het in werkelijkheid om 125.000 personen te gaan. De speciale klinieken hielpen 

10.000 ondervoede personen per dag en van de in ziekenhuizen opgenomen patiënten stierf 

ondanks de goede zorg nog 10%. Netherlands District had er al voor gewaarschuwd dat de 

daling van het sterftecijfer niet gelijk op zou lopen met de aanvoer van voedsel.322 

Vooral de berichten uit Rotterdam waren somber, er waren 40.000 gevallen van 

ernstige ondervoeding. Daarvan hadden 3.000 behoefte aan behandeling in een ziekenhuis 

en 20.000 aan poliklinische zorg.323 Het meest dringende probleem was aan de weet te 

komen waar deze gevallen zich bevonden. Dat zoekwerk werd gehinderd doordat de 

Duitsers de telefooncentrales hadden afgesloten. (Op 13 mei waren gesprekken weer 

mogelijk).324 Inspecties van huis tot huis waren tot eind mei voortgezet, waarbij de Relief 

Teams op zoek waren naar personen die zelf geen hulp konden inroepen. Een telling leerde 

dat er eind mei nog 24.000 hongergevallen waren, waarvan 4.000 ziekenhuisopname 

behoefden. Het tekort aan verpleegsters verhinderde de opname van meer personen.325 

Personen die in de ziekenhuizen vijf tot tien dagen speciale voeding hadden gekregen, 

kregen een voedingspakket voor een week mee naar huis met daarin melkpoeder, 

eierpoeder, suiker, meel, vlees, kaas en boter, goed voor 1.500 calorieën per dag. Zij kregen 

de instructie zich periodiek in poliklinieken te laten onderzoeken om vast te stellen of extra 

voeding gewenst bleef. Voor deze extra rantsoenen kwamen 20.000 personen in aanmerking 

die de hongerdood nabij waren geweest, evenals 70.000 ondervoede personen, 10.000 

armen, 36.000 kinderen en 10.000 ontheemde kinderen.326 

In Amsterdam lag de sterfte drie en half keer hoger dan het gemiddelde in de jaren 

1935 tot 1939. Dood door voedselgebrek dateerde al van december 1944 en was daarna 

snel toegenomen. Kinderen tot één jaar en ouderen boven de 65 hadden het het zwaarst te 

verduren. 78% van de gevallen betrof mannen. De sterfte van kinderen onder de vier lag 

vijfmaal hoger dan in 1944. Sterfte door ondervoeding had ook na de bevrijding nog steeds 
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plaats. De vraag was of door het tekort aan ziekenhuisbedden en verpleegsters wel een 

volledige behandeling kon worden geboden.327 Het tekort aan bedden was mede een gevolg 

van de sluiting van de twee Joodse ziekenhuizen en het weghalen van bedden. 1.500 

patiënten wachtten op ziekenhuisopname, waaronder 250 gevallen van open tuberculose, 

en 400 personen op opname in een psychiatrische inrichting. Door Duitsers uit de 

ziekenhuizen in de Duinstreek te verwijderen, werd ruimte voor patiënten uit Amsterdam 

gemaakt. Netherlands District bezag of dekens, bedlinnen, keukengerei en borden van Duitse 

instellingen kon worden betrokken.328 

De acht Medical Feeding Units ontdekten dagelijks hongergevallen boven de 25.000 

die bekend waren. Daar werden 22 klinieken voor opgezet die elk tweehonderd personen 

per dag behandelden. Meer patiënten hadden kunnen worden geholpen als er meer 

verplegend personeel was geweest. Vijf Medische Voedingsploegen werkten in de 

ziekenhuizen. De behandeling daar duurde gemiddeld twaalf dagen. De andere 

Voedingsploegen werkten in de 21 poliklinieken. Een kwart van de gevallen daar behoefde 

eigenlijk geen bijzonder hulp. 

Aanvankelijk had de komst van de Medische Voedingsploegen in Amsterdam hier en 

daar tot strubbelingen met de plaatselijke autoriteiten geleid. Contact via de Civil Affairs-

detachementen kon het werk ten goede komen, evenals contact met de plaatselijke Rode 

Kruisteams. De taak was zo groot dat men elkaar niet in de wielen hoefde te rijden.329 Vooral 

de behoefte aan geschikt personeel om hulpbehoevenden thuis op te sporen was groot. De 

ernstige gevallen moesten vaak worden gevonden met hulp van kerkelijke bureaus.330 

In de derde week van mei meende Civil Affairs het hongerprobleem in Amsterdam 

onder controle te hebben, maar pas begin juni daalde het aantal patiënten in de klinieken. 

Op 22 mei staakten de Special Feeding Units hun werk en zette lokaal personeel in veertien 

klinieken het werk voort. Tot eind juni hadden Rode Kruisteams nog hongergevallen 

opgespoord en het Leger des Heils had in de armste buurten goed werk verricht. Ook de 

Kitchen & Canteen Sections van het British Red Cross hadden bijgedragen aan de zoektocht 

en hadden om deuren te openen hete drank en biscuits aan schoolkinderen uitgedeeld.331 

Eind mei was de sterfte gedaald tot tweemaal hoger dan in de jaren voor de oorlog. 

De sterfte onder kinderen bleef nog hoog, meestal een gevolg van dysenterie en 

darmontsteking. Het aantal sterfgevallen dat onder mannen twee keer zo hoog was geweest 

als onder vrouwen, lag weer gelijk. Tot 26 mei 1945 konden voor alle leeftijdsgroepen 2.200 
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sterfgevallen aan ondervoeding worden toegeschreven, een kwart van het totaal. De 

poliklinieken hadden op die datum 64.256 personen onderzocht, waarvan 47.754 extra 

rantsoenen hadden gekregen; bij 23.411 was hongeroedeem vastgesteld. Naar schatting 

moesten 65.000 personen hongeroedeem hebben gehad.332 

In Den Haag spraken berichten van 5–10.000 hongergevallen.333 Al in maart 1944 was 

43% van de sterfgevallen toe te schrijven geweest aan ondervoeding.334 Den Haag was 

daarmee slechter af dan Leiden en Gouda. De indruk was dat de gezondheid viel af te meten 

aan de inkomensklasse. In de hogere en middenklassen kon 23–25% van de sterfgevallen 

worden toegeschreven aan ondervoeding, tegen 49% in de lagere klassen. Precieze cijfers 

waren er echter niet en zij leken te zijn beïnvloed door de hoge kindersterfte en tuberculose. 

Ook voor Den Haag gold dat vooral ouderen het slachtoffer waren en twee maal zoveel 

mannen als vrouwen. Duidelijk was dat in de week voor de bevrijding de sterfte 245% hoger 

lag dan normaal. Ziekenhuisaccommodatie was voldoende beschikbaar, maar het personeel 

was ondervoed en niet in staat tot een volle werkweek. Het tekort aan verpleegsters werd 

opgevangen door inzet van huishoudelijke hulpen. Relief Units, VHK en Queen’s Messengers 

brachten dagelijks 8.000 maaltijden bij de meest behoeftigen thuis en behandelden de 

ergste gevallen van scabiës en doorligwonden.335 

Ook in Den Haag was de moeilijkheid patiënten te vinden. Hiervoor werden sociale 

werksters uitgestuurd. De bevolking leek bang om naar het ziekenhuis te gaan, uit angst er 

niet meer uit te komen, wat tot dan het geval was geweest. Alleen de allerergste gevallen 

gingen er heen en hadden daar ook niet meer kunnen worden gevoed. Doodgaan door de 

honger was zo gewoon, dat zelfs niet iedereen eraan dacht medische hulp in te roepen. Door 

de Engelse benaming Relief Teams dacht de bevolking met Britten van doen te krijgen en het 

bleek een hele opluchting dat het om landgenoten ging; dat gaf meer vertrouwen. Ondanks 

alle ellende stuitten de hulpteams op het probleem dat op Hemelvaartsdag weinig kon 

worden gedaan, omdat velen om godsdienstige reden niet wilden werken.336 

Gevallen die door neussondevoeding moesten worden behandeld, bleken zeldzaam. 

Patiëntenaantallen met hongeroedeem waren des te groter: in Rotterdam naar schatting 

40.000 en in Amsterdam 20–25.000. Velen waren alsnog vrij plotseling gestorven door 

complicaties en hartaandoeningen.337 Eind juni 1945 waren in het Westen 2.617 patiënten in 

het ziekenhuis behandeld, 224.050 poliklinisch en 21.995 thuis, en hadden 186.600 

personen extra voedsel gekregen. Rotterdam telde de meesten, direct gevolgd door 



577 

 

Amsterdam. Verder viel op dat Delft en het Westland meer poliklinische behandeling kenden 

dan Den Haag; Haarlem en Vlaardingen kwamen op de vierde en vijfde plaats.338 

Er viel nog flink wat te doen, maar dat was een zaak voor de Nederlandse 

autoriteiten. De werving van extra verpleegsters was moeizaam verlopen, ook nadat de 

SHAEF-missie het MG had opgedragen proclamaties uit te vaardigen om verpleegsters te 

sommeren zich te melden. De missie drong ook aan op de komst van een mechanisme dat 

de behoefte aan ziekenhuisbedden kon coördineren. Vooral voor psychiatrische patiënten 

was er een groot tekort aan bedden. Veel kinderen kampten met groeiachterstand en in 

Rotterdam liet de gezondheidstoestand nog lang te wensen over. De civiele autoriteiten 

deden nog weinig aan het indammen van muggenplagen en malaria in de regio Zaandam.339 

Dysenterie kwam nog veelvuldig voor en wees erop dat de vuilafvoer en de riolering nog niet 

in orde waren. De uitbraak van tyfus in Spijkenisse en Gorkum kwam onder controle. De 

mensen werden alom door luizen geplaagd. De bestrijding had echter geen prioriteit gehad 

zolang heet water en zeep ontbraken. Over tuberculose bestonden geen goede cijfers, maar 

het leek erop dat 1% van de bevolking aan open tbc leed. Veelal ging het om teruggekeerde 

repatrianten. Over geslachtsziekten waren, anders dan de besmetting van militairen, geen 

cijfers.340 

7. Andere problemen 

Netherlands District meldde in juni 1945 gestage vooruitgang, maar geen sensationele 

ontwikkelingen. Praktisch elk probleem dat zich aandiende, hield verband met het gebrek 

aan kolen. Zolang die niet voldoende arriveerden, konden bij de rehabilitatie geen grote 

stappen gezet en dat hinderde het op gang komen van de industrie, zodat ook de 

werkloosheid niet kon worden teruggedrongen. Er viel in de steden veel te doen om de 

straten weer een schoon aanzien te geven, maar dat kon niet iedereen werk bieden. Afval 

was drie maanden lang gedumpt in de parken, op straat en in de grachten720 (P) 

Detachment ging met 500 werklozen de schoonmaak organiseren. Nog lang werd dagelijks 

8.000 m3 huisvuil de stad uit gereden. Ook werd rioolwater uit de kelders in de binnenstad 

gepompt. Veel zou dat niet helpen, want eerst moesten de verstopte rioleringen zijn 

doorgespoeld en hersteld. Door brandstofgebrek was zeven maanden lang niet gepompt, 

met als gevolg dat de grachten als riool hadden moeten worden gebruikt. Op 23 mei werkte 

na militaire hulp de riolering weer. Royal Engineers legden op het grondig vernielde Schiphol 
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een landingsstrip aan; verder herstel was een zaak voor Amsterdam. Er kwam een lijst van 

publieke werken waar de 30.000 werklozen aan de slag konden na opnieuw te zijn 

geregistreerd, omdat gegevens waren vernietigd of vervalst. Op veel plaatsen viel het land 

weer droog. De Beemster alleen al kon werk aan 8.000 man geven.341 

In Rotterdam waren er 66.000 werklozen om in de behoefte van 19.000 

werkkrachten te voorzien.342 De arbeidsbureaus registreerden dagelijks 3.000 personen, 

maar de arbeidslust was gering: ‘the general feeling is one of apathy’. 343 De fysieke 

gesteldheid liet slechts een werkweek van dertig uur toe.344 In Den Haag stonden 25.000 

werklozen geregistreerd. Daarvan waren nog maar 4.000 van aan de slag. Het MG oefende 

druk uit op de gemeentelijke autoriteiten om werklozen in te zetten om ook hier het vuilnis 

dat zich vooral in de arme buurten had opgehoopt te verwijderen met transport dat Civil 

Affairs ter beschikking stelde, mede de uitbraak van besmettelijke ziekten tegen te gaan. De 

stank van de riolering was in grote delen van de stad merkbaar. 3.000 vrijwilligers meldden 

zich voor oogstwerk. Een deel ging naar de Noordoostpolder, maar met uitzondering van 

Texel, Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen waren in de landbouw weinig tekorten aan 

arbeidskrachten en in de Betuwe liet het mijnengevaar tewerkstelling nog niet toe.345 

De repatrianten die na 1 juni dagelijks arriveerden, vroegen extra maatregelen voor 

onderdak en werk. De werkloosheid liep daardoor op. Het MG had weliswaar bepaald dat 

werkgevers personeel dat in 1940 voor hen had gewerkt weer in dienst moest nemen, maar 

er was een grote groep die nooit vast werk had gehad. Om leegloop te voorkomen moest 

ook deze arbeidsreserve voor de gemeenten aan de slag.346 

Een andere zorg was het Canadese voornemen op 29 mei in Amsterdam een Leave 

Centre voor 15.000 man te openen. Een stad waar tweederde van de bevolking door 

gaarkeukens werd gevoed, was daarvoor niet de juiste plaats en het was niet bevorderlijk 

voor het moreel als de troepen zich amuseerden terwijl 25.000 personen door hongersnood 

een medische behandeling ondergingen. Het zou evenmin zonder effect op de zwarte markt 

blijven. Er werd al op grote schaal om sigaretten gebedeld en openlijk werden horloges en 

camera’s aangeboden in ruil voor sigaretten. Gevreesd werd dat zodra grote aantallen 

militairen arriveerden voorzien van een ruim rantsoen sigaretten, burgers zich van hun 

kostbaarheden zouden ontdoen ‘out of all proportion to their value’. Ook konden de 

troepen voedsel gaan verkopen; daarvoor kon elke prijs worden gevraagd. De vrees was zelfs 
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dat militairen voedselkonvooien gingen beroven om zo een lucratieve handel te beginnen. 

Dat was in Parijs gebeurd.347 

Begin juli zou de toestand zijn verbeterd, maar ook dan zou het gebruik van scholen 

en de komst van grote aantallen moeten worden vermeden.348 De water, gas- en 

elektriciteitsvoorziening was nog beneden peil en trams reden nog niet. Kruls wendde zich 

tot Lieutenant-General Crerar, Commanding General First Canadian Army, en vroeg het plan 

te heroverwegen.349 De datum werd naar achteren geschoven en het aantal teruggebracht. 

Twee weken later kreeg de zaak plotseling een andere wending. First Canadian Army stelde 

zich nu voor alle hotels (op twee na), het Koloniaal Instituut en alle scholen met uitzondering 

van één over te nemen. De SHAEF-missie kreeg van de Staf MG te horen dat het plan te ver 

ging. De Canadezen leken dat zelf al te beseffen en vroegen toen om vier niet in gebruik 

zijnde scholen en bezagen mogelijkheden op andere plaatsen verlofcentra in te richten.350 

8. Handhaving van de openbare orde 

Op 1 juni 1945 hief First Canadian Army zonder waarschuwing of consultatie van het MG en 

de SHAEF-missie het verbod op personenverkeer met het Westen op. De beslissing 

veroorzaakte nogal wat consternatie. Een groot aantal personen wilde onmiddellijk naar huis 

terugkeren.351 De Staf MG maakte echter bekend dat het reisverbod gehandhaafd bleef, 

doch dat het MG passen kon verstrekken. Het gevolg was felle kritiek en rijen mensen die 

passen kwamen aanvragen.352 De aankondiging van de Canadezen was ongelukkig, zo gaf 

ook Netherlands District toe. Het was gedaan zonder het MG de gelegenheid te bieden een 

regeling te treffen om de toegang van honderdduizenden in goede banen te leiden. De MCn 

vreesden chaos en drongen bij Kruls aan op handhaving van het reisverbod, al waren zij zich 

van de negatieve effecten bewust.353 Handhaving van de doorlaatposten stuitte echter op 

zoveel problemen dat het MG ervan afzag. Prins Bernhard had Kruls te kennen gegeven het 

onmogelijk was een lijn van Hedel tot Eemnes bezet te houden. De bezetting van de 

Grebbelinie was al opgeheven na het bericht over vrije toegang. Hele menigten begaven zich 

op weg en optreden van de BS onder zulke omstandigheden kon hun aanzien in gevaar 

brengen. Bernhard had daarom opdracht gegeven de bezetting te staken.354 

Een tweede rampzalige Canadese maatregel was de instelling van een barrière langs 

het Noordzeekanaal om de vlucht van Duitse oorlogsmisdadigers te voorkomen. Het gevolg 

was ‘great confusion and a colossal amount of work’ doordat de barrière woonplaats en 
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werk scheidde.355 PMC Schurmann vond de maatregel weinig doeltreffend. Hij trof alleen 

bona fide personen, want oorlogsmisdadigers zouden niet zo onnozel zijn hoofdwegen te 

nemen. Ook deze maatregel was zonder overleg afgekondigd, met als gevolg lange rijen bij 

de Militair Commissariaten in Amsterdam en Zaandam. Het probleem werd opgelost door 

vertegenwoordigers van het MG bij de pontonbrug over het Noordzeekanaal te plaatsen en 

iedereen voorzien van een persoonsbewijs die ‘normaal Nederlandsch’ sprak door te 

laten.356 1 Canadian Corps hief de barrière pas op 12 juni op.357 

In Amsterdam waren er zorgen over de terugloop van de politiesterkte. 400 man 

deden dienst bij de BS en velen hielden zich bezig met het oppakken van collaborateurs. De 

ondergrondse had voor het moment het meeste gezag. Dat had tot gevolg dat de politie zich 

gehinderd voelde door de BS. Canadese rapporten gaven aan dat de BS zich begon te 

gedragen op een manier die de Duitsers eerder hadden laten zien. De Canadezen wilden 

daarom dat de BS zo spoedig mogelijk werd gereorganiseerd, in uniform gestoken en meer 

discipline ging tonen, maar daar werd weinig voortgang mee gemaakt.358 

De BS trok teveel functies van de politie aan zich. Zo had op 25 mei een 

schermutseling plaats tussen BS en zwarte markthandelaren met als gevolg twee doden en 

vijf gewonden. Civil Affairs vroeg de BS-commandant dergelijke zaken aan de politie over te 

laten. De politie deed in de dagen daarna prompt 75 arrestaties en herwon daarmee haar 

zelfvertrouwen, maar zwarte handel in drank, tabak en levensmiddelen bleef bestaan. De 

politie hield regelmatig razzia’s en op last van PMC Schurmann werden de zwaardere 

gevallen van zwarte marktpraktijken in de Noordoostpolder aan het werk gezet.359 

Ernstige incidenten deden zich niet voor, maar bij grotere ordeverstoringen zou een 

gezagsapparaat ontbreken. Zonder strenge maatregelen konden arbeidsonrust en stakingen 

dat tot grotere onrust leiden. De politie was nog weinig eensgezind en het moreel was laag. 

De BS kon niet worden gezien als centraal geleid bijstandsorgaan. De hulppolitie moest nog 

belangrijk worden uitgebreid om de gezuiverde politie aan te vullen. Het werd tijd de 

zuivering te beëindigen. Het personeel bleef bloot staan aan nieuwe aanvallen en dat was 

niet altijd op basis van zuivere motieven. De Sectie Politie wilde een eindtermijn voor de 

indiening van klachten, zodat het personeel weer ‘grond onder de voeten’ kon voelen.360 

In Den Haag deed de BS gelet op het gebrek aan training goed werk door niet alleen 

collaborateurs te bewaken, maar ook door bewakingsdiensten bij Duitse depots en 

Canadese installaties. Het goedwillende deel van de BS verdiende zeker steun, maar de vele 
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grieven tegen de organisatie misten geen grondslag. Sommige leden van de BS pleegden 

onder het voorwendsel van vordering of bedreiging van geweld diefstallen. Dat kwam 

dagelijks vier tot vijf maal voor en het Haagse publiek begon zich steeds meer aan het 

optreden van de BS te storen, ook door de vele plundering uit huizen van collaborateurs. De 

bevolking wilde de BS zo spoedig mogelijk laten ontbinden, maar het MG hield dat tegen 

zolang de politie orderverstoringen niet de baas kon. De leiding van de BS stemde in met een 

reductie van de sterkte van 10.000 tot 4.000.361 

De politie in en om Rotterdam begon eind mei weer redelijk te functioneren. De 

criminaliteit was nog betrekkelijk laag, al bereikten de politie ook hier berichten dat 

gewapende leden van de BS, of personen die zich voor BS uitgaven, huizen doorzochten 

onder het voorwendsel op zoek te zijn naar wapens en dan eigendommen ontvreemden. Bij 

controle van een namenlijst van een eenheid van de BS bleken daar 39 veroordeelden op te 

staan. Er kon niet genoeg op worden aangedrongen de BS te ontwapenen en te ontdoen van 

leden van twijfelachtig allooi.362 Het moreel van de politie verbeterde, mede omdat een 

toenemend aantal agenten terugkeerde uit de BS.363 Ernstige gevallen van plundering of 

opstootjes werden niet gemeld, behalve in Dordrecht waar twee Canadezen op plundering 

waren betrapt. De BS daar gedroeg zich ‘in an orderly manner’ en had de order voor de 

ontwapening geaccepteerd. In Maassluis moest het MG hun rol in het gemeentebestuur 

terugdringen en het arresteren van collaborateurs stoppen.364 

Een van de naweeën van de oorlog betrof de toestand op Texel. Commissaris der 

Koningin De Vos van Steenwijk riep op 5 juni hiervoor de hulp van Kruls in. Georgiërs liepen 

gewapend rond en de burgemeester vreesde dat de eisen van de Georgiërs om aan kleding 

en voedsel te komen moeilijkheden zouden opleveren.365 Omdat Kruls van de SHAEF-missie 

en de MC Den Helder geen bevredigende antwoorden kreeg, stelde hij zich op 8 juni 

persoonlijk op de hoogte. 

De opdracht tot strijd tegen de oprukkende Canadezen bracht de langer gekoesterde 

gedachte aan muiterij dichterbij. Die begon in de nacht van 5 op 6 april. In de hoop op 

geallieerde hulp hielden de Georgiërs nog lang stand op het vliegveld, maar SHEAF wilde niet 

het risico lopen dat een interventie tot grootscheepse vernieling door de Duitsers zou leiden 

en de hulpverlening aan het Westen in gevaar kon brengen. Op 25 april besliste Eisenhower 

dat geen hulp zou worden verleend.366 Ook nadat prins Bernhard SHAEF er op 1 mei op had 

gewezen dat op Texel oorlogsomstandigheden heersten door een klopjacht op de 
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overgebleven Georgiërs, keerde de Operations Division van SHAEF zich tegen hulp, 

niettegenstaande het feit dat Chief of Staff Bedell Smith akkoord wilde gaan met het zenden 

van een legermacht en voedsel.367 

Tot 20 mei marcheerden de Duitsers nog gewapend door de versierde straten totdat 

Canadezen arriveerden om hen te ontwapenen. Tot die tijd hielden de Georgiërs zich 

verborgen in schuren, op vlieringen of onder de grond. Zij onttrokken zich aan de Canadese 

opdracht zich te laten ontwapenen om naar Duitsland te worden afgevoerd en 

onderhandelingen liepen op niets uit.368 1 Canadian Corps wilde de vingers niet aan dit 

probleem branden en schoof de beslissing of de Georgiërs moesten worden beschouwd als 

krijgsgevangene of als Displaced Person door naar het hogere niveau.369 

Kruls sprak met commandant Noë Gongladze en Eugène Artemidze een vroegere 

politieke commissaris. Ze hadden de helft van hun mensen verloren en waren nog met 230 

man. Nog tien dagen na de Duitse capitulatie was gevochten, totdat de Canadezen de 

Duitsers van het eiland hadden verwijderd. De Canadezen waren verdwenen en hadden voor 

voeding gezorgd, maar al een week voor aankomst van Kruls was niets meer ontvangen. 

Kruls instrueerde de MC Den Helder, kapitein-ter-zee H.J. Bueninck om met de Canadese 

commandant over voeding te overleggen. De ‘Russen’ waren een gevaar voor de openbare 

orde, hoe vriendelijk ze ook waren, en de bevolking kreeg het gevoel te worden 

geterroriseerd. Ze schoten schapen om aan vlees te komen en verschaften zich voedsel bij 

boeren. Dankbaarheid voor hun dapperheid voor de geallieerde zaak was op zijn plaats, 

maar Kruls vond het de hoogste tijd dat zij naar huis terugkeerden en hij riep de hulp in van 

de SHEAF-missie.370 

Major-General Clark besprak de zaak met 1 Canadian Corps. De Georgiërs zouden op 

18 juni 1945 worden geëvacueerd.371 Senior Civil Affairs Officer, Lord Tweedsmuir, werd 

daarmee belast. Een moeilijk moment vormde de ontwapening. Daar werd mee ingestemd 

nadat Tweedsmuir op zijn woord van eer had beloofd zich te zullen inzetten voor hun 

rehabilitatie.372 De Canadezen brachten hen naar Wilhelmshafen voor overdracht aan de 

Russen. Kruls kreeg bevestigd dat de Canadezen de Georgiërs als Displaced Person en niet als 

krijgsgevangene hadden behandeld, ‘since they had been fighting the Germans in Texel to 

the maximum of their ability.’373 

Texel vormde ook daarna nog geruime tijd een zorgenkind voor het MG. Er was 

enorme schade door de gevechten en beschietingen. Het eiland met zijn vele NSB-ers en 
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Duitsgezinden, waar velen voor de Wehrmacht hadden gewerkt was lang van de 

buitenwereld afgesneden. De bewoners waren op zichzelf aangewezen en bleken verdeeld 

in groepjes die elkaar ontweken en teveel van elkaar wisten. De marechaussee moest in zijn 

geheel worden vervangen. Het eiland lag vol mijnen en de MC stelde de burgemeester een 

groot aantal kopieën van mijnenkaarten ter beschikking om ongelukken te voorkomen. Pas 

eind juni kwam er olie om de elektrische centrale weer in bedrijf te stellen.374 

9. Havenstaking in Rotterdam 

Wat in Rotterdam, net als in Amsterdam, steeds meer zorg gaf, was diefstal uit de haven. 

Ruim 10% van het aangevoerde voedsel ging verloren. De Sectie Politie ging in het 

havengebied zoveel mogelijk personeel detacheren en dit afrasteren met prikkeldraad. Op 

26 mei staakten arbeiders die in Rotterdam schepen met aardappelen losten. Zij meenden te 

weinig voeding te krijgen en het was hen niet toegestaan aardappelen mee naar huis te 

nemen.375 Vakbondsleiders begonnen met een concurrentieslag. Vooral de communisten 

trachtten gebruik te maken van de herwonnen vrijheid. Havenwerkers in Amsterdam wilden 

op 29 mei in staking gaan en eisten ontslag van personen die voor de Wehrmacht hadden 

gewerkt; 25% loonsverhoging, meer voedsel voor de gezinnen en schoenen. De Civil Affairs-

detachementen zonden aanvragen aan Netherlands District om met prioriteit kleding en 

schoeisel aan essentiële categorieën te verstrekken, waaronder havenarbeiders, maar dat 

was schaars.376 Netherlands District vroeg om politieassistentie uit het Zuiden, maar de 

staking ging niet door. Er deden zich in Amsterdam voortdurend kleine stakingen voor, met 

globaal dezelfde eisen. Tweehonderd stakers bij een werkplaats van de Royal Engineers in 

Amsterdam eisten hoger loon en drie maaltijden per dag. (De Britten ontsloegen de stakers 

ogenblikkelijk). Ook in Amsterdam werd extra politie ingezet om diefstal op grote schaal bij 

het lossen van voedseltransporten in te dammen. Dat leverde weer moeilijkheden met de BS 

op, die haar macht beknot zag.377 Dat zou zich op grotere schaal in Rotterdam herhalen. 

In Rotterdam legden op 29 juni 1945 3.500 havenwerkers het werk neer. Aanleiding 

was het doorzoeken door de BS van een bootje met havenwerkers in de Waalhaven om te 

zien of voedsel was meegenomen van het schip dat was gelost. De BS kwam langszij en 

havenwerkers gooiden voedsel overboord. Toen leden van de BS op de kade dat zagen, 

vuurden zij enkele schoten af om dat te verhinderen. De havenwerkers besloten in staking te 

gaan. Dat trof één schip, maar de vakbond werd actief en riep een algemene staking uit. Niet 
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minder dan dertien eisen werden gesteld, waaronder een loonsverhoging van 25%, 

veertigurige werkweek, schoenen en kleding. Tevens werd de eis gesteld dat niet langer 

bewapende BS rond de havenloodsen aanwezig mocht zijn. Met een hoger loon werd 

ingestemd. Alle andere punten gingen te ver en de staking hield aan.378 

De SHAEF-missie zag als kern van het probleem de oprichting van de 

Eenheidsvakcentrale met ‘distinct Leftist tendencies which is trying to rule the roost’. Er 

lagen zestien schepen te wachten om te worden gelost en er was voor nog maar zes dagen 

voedsel. Het betekende een ernstige tegenslag bij de opbouw van de voorraden, maar 

Major-General Clark liet premier Schermerhorn weten dat de geallieerden niet zouden 

interveniëren of militaire arbeidskrachten leveren, tenzij de eigen verbindingslijnen in gevaar 

kwamen.379 Schermerhorn begreep volgens Clark wat hem te doen stond; het leek hem een 

vastbesloten man die zich ervan bewust was dat als hij deze staking niet snel in de kiem kon 

smoren, zijn kersverse kabinet zou vallen. 80% van de stakers bleek voorstander het werk te 

hervatten, maar de communisten toonden zich onverzettelijk. Een radiotoespraak van 

Schermerhorn sorteerde geen effect.380 Clark informeerde SHAEF, 21st Army Group, First 

Canadian Army en het Foreign Office dat de Nederlandse regering bezorgd was over de 

bedreiging van de voedselpositie en om molestatie van vrijwilligers bij het lossen van de 

schepen te voorkomen militairen paraat wilde houden. Lokale eenheden waren ‘both 

untrained and unsuitable for this type of work’, maar inzet van Canadese pantsereenheden 

leek om politieke redenen ongewenst.381 

Op 5 juli duurde de staking nog steeds voort. Een schip met Civil Affairs-voorraden en 

een tanker waren door militairen afgehandeld. De stakers was gezegd dat zolang de staking 

voortduurde schepen Rotterdam niet langer zouden aandoen. Clark hoopte op een 

psychologisch effect. De staking had tot gevolg dat de pijplijn met voedsel vrijwel was 

opgedroogd en dat leidde tot een onevenwichtige distributie.382 De commandant van de 

Haven Transport Dienst van het MG, majoor C.G. Meerburg, vroeg Kruls schepen naar 

Antwerpen te dirigeren. Na overleg met de ministerraad besliste Kruls echter: niet lossen in 

Antwerpen.383 

Minister van Sociale Zaken Drees achtte de tijd gekomen dat bij conflicten niet eerst 

de MC optrad, maar dat de staking aan het departement werd gemeld en een principiële 

houding werd bepaald. Drees doelde daarbij ook op wilde stakingen elders, waar de MC met 

arbeidersvertegenwoordigers onderhandelde, zonder eerst de voorwaarde te hebben 
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gesteld dat het werk moest zijn hervat. Het regeringsstandpunt was dat ongeacht de 

consequenties, zelfs als de rantsoenen moesten verlaagd en een voedselcrisis ontstond, 

toegeven ontoelaatbaar was. Van den Wall Bake van de Sectie Arbeidszaken had in 

Rotterdam die houding al aangenomen, maar wilde toch dat gezagsbataljons naar 

Rotterdam werden gezonden om desnoods zijn wil met machtsmiddelen door te kunnen 

drijven. Drees vond de BS het meest geschikte apparaat; Van den Wall Bake trok dat in 

twijfel. De BS was onvoldoende gedisciplineerd om zonder schietpartijen de staking het 

hoofd te bieden.384 

MG, werkgevers en bonden waren het erover eens dat de staking weinig met 

verbetering van de arbeidsvoorwaarden van doen had, maar slechts ten doel had de nieuwe 

Eenheidsvakcentrale (EVC) een machtspositie te laten verwerven. Het schieten door de BS – 

volgens Kruls terecht - was inderdaad de aanleiding.385 Spanningen bestonden al langer, 

nadat onderhandelingen met de erkende vakbonden zonder resultaat bleven en de EVC zich 

als spreekbuis van de havenwerkers had opgeworpen. Dat Schermerhorn bereid was te 

erkennen dat een deel van de grieven, als te lang wachten met een herziening van de lonen 

terecht was, en anders dan Drees met de EVC wilde praten, maakte dat de bond bereid was 

de regels van het overleg te volgen.386 De oproep van burgemeester mr. P.J. Oud om weer 

aan het werk te gaan, in combinatie met het oproepen van vrijwilligers om de 

voedselvoorziening te garanderen, waaraan op overstelpende wijze gehoor werd gegeven, 

brak de staking.387 Kruls trok de conclusie dat het belang van een goede gezagsorganisatie 

nu naar voren was gekomen.388 

Voor Clark was al voor het uitbreken van de staking het moment aangebroken de 

voormalige illegaliteit alleen nog te zien als bewaker of rekruut. Het was ongewenst dat nog 

langer gewapende lieden zonder herkenningsteken rondliepen. Met het staken van de 

vijandelijkheden was de taak van de enorm gegroeide BS ten een einde gekomen. Het goede 

werk werd erkend, wat mocht blijken uit het feit dat de geallieerden nog 14.000 man 

voedden. Bewakingsdiensten konden blijven, maar die taak kon niet alle leden van de BS 

absorberen. Canadese commandanten wilden nog slechts een beperkt aantal BS wapens 

laten dragen. Kruls meende dat het niet tot de bevoegdheid van de Canadese commandant 

was een dergelijk bevel te geven. De BS was erkend als te behoren tot de Koninklijke 

Landmacht en had geen toestemming nodig tot het dragen van wapens. Kruls vroeg de order 

in te trekken.389 
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Ook uit het Oosten en Noorden kwamen berichten over toenemende antipathie 

jegens de BS, de tijd was rijp voor ontbinding. In het Westen rommelde het binnen de leiding 

en er was ontevredenheid over dat de geallieerden geen uitrusting meer gaven. Het moreel 

zakte daardoor, met als gevolg dat de sterkte vanzelf terugliep.390 Prins Bernhard gaf bevel 

voor de overgang van diensten die binnen het MG nog een plaats konden vinden. Aan de 

Staf MG werd een Bureau Contact Binnenlandse Strijdkrachten toegevoegd om de 

inschakeling te leiden.391 Het stond onder Jhr. P.J. Six, de organisator van de Ordedienst, die 

in de rang van kolonel als souschef bij het MG aan de slag ging. De BS werd op 8 augustus 

1945 ontbonden. Ook dat leidde tot onrust, zoals in Amsterdam, waar met een revolte werd 

gedreigd als de oud-leden geen grotere rol in de zuivering kregen.392 

Het vertrek van de Canadezen kon nog maanden duren waardoor er voldoende 

troepen waren voor de handhaving van de rust en orde. Minister van Oorlog Meynen wilde 

zelfs proberen ook daarna nog onderdelen in Nederland te houden.393 Veel had Nederland 

zelf nog niet te bieden. Bij de gezagscompagnieën heerste ontevredenheid en Kruls vreesde 

toename. Een deel was al tien maanden in dienst en leefde nog als ‘de Jagers van Van Dam’ 

en beschikte over slechts één set kleding. Overjassen en regenkleding ontbraken. Legering 

en voeding waren vaak gebrekkig, al probeerde Kruls daar verbetering in te brengen.394 

Medio augustus 1945 dreigde andermaal een havenstaking in Rotterdam. Op 

uitnodiging van Kruls vergaderden burgemeester Oud en MC Van Leeuwen over de situatie 

en de behoefte aan troepen en vrijwilligers. Het ging weer om strijd tussen oude en nieuwe 

vakbewegingen.395 Het blijven zitten van oude gehate vakbondsbestuurders werkte als lap 

op een rode stier en avonturiers zouden anders hun kans schoon zien de lont in het kruitvat 

te steken, zo vreesde Hoofd Bureau Nationale Veiligheid Einthoven.396 Dat gebeurde niet. 

10. Normalisering 

In juni 1945 was het stadium bereikt dat de Civil Affairs-inspanningen aanzienlijk konden 

worden teruggeschroefd. De verstrekking van voedsel verliep volgens plan. Er stonden nog 

steeds rijen voor de winkels, maar die zouden verdwijnen zodra het vertrouwen terugkeerde 

dat op de voedselbonnen werkelijk wat te koop was. De bevolking leek zich nu te realiseren 

dat de komst van de geallieerden niet ogenblikkelijk een oplossing voor al hun zorgen 

betekende.397 De brandstofvoorziening bleef nog moeizaam, maar de verbetering die intrad, 

was van grote invloed op het moreel. De trams waren eind mei weer gaan rijden. In de loop 
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van juli werden de trein- en busverbindingen uitgebreid en kwamen de veren weer in bedrijf. 

Vele huishoudens bleven nog van elektrisch licht verstoken. Gas was er nog nauwelijks. De 

aankondiging dat gezinnen voor de winter weer over kolen zouden kunnen beschikken, bleef 

zonder reactie. De scepsis was groot; er waren te veel beloftes gedaan.398 

Alle voorraden die in het Zuiden waren opgebouwd waren op 8 juni 1945 naar het 

Westen verplaatst.399 Er was echter nog maar voor één tot anderhalve week voorraad en de 

bevoorrading van de depots dreigde in het gedrang te komen door een te geringe aanvoer in 

Rotterdam. In nauwe samenwerking tussen de Districtshoofden van het CNV kwamen er 

door herverdeling van overschotten oplossingen. Tekorten aan transport en melktanks 

verhinderden voldoende melk vanuit het Noorden in het Westen te krijgen en zolang nog 

niet alles in de fabrieken kon worden verwerkt, ging melk verloren. PMC Schurmann had een 

bevrachtingcommissie ingesteld voor door de Duitsers achtergelaten binnenschepen. De 

illegale organisatie ‘Verzetsvereeniging Kempenaer’ had daar een inventarisatie van 

gemaakt. Een in Rotterdam dreigende schippersstaking over tarieven kon worden 

afgewend.400 Bij het wegtransport bleven de militairen nog de helpende hand toesteken.401 

Netherlands District bleef nog lang aanvragen voor benzine ontvangen. De 

afgeleverde hoeveelheid moest voldoende zijn om de behoefte te dekken. ‘Abundance of 

cars on road continues to contradict any assertion of real shortage’. Er werd teveel brandstof 

afgegeven en prioriteiten moesten beter worden vastgelegd.402 Controles leerden dat 

voertuigen vaak vol zaten met familieleden, terwijl de chauffeur in vrijwel alle gevallen 

beweerde een dienstreis te maken. Langs de wegen stonden tallozen om een lift te vragen. 

De benzinetoewijzing mocht daarom niet worden verhoogd totdat het MG en de 

Rijksverkeersinspectie de zaken op orde hadden, want ‘the blatant misuse of petrol is 

causing uneasiness amongst the civilian population’.403 In Den Haag had de BS 615 

voertuigen in bedrijf en die soupeerden voor onduidelijke doeleinden veel brandstof op. Hier 

ging Civil Affairs toezicht houden.404 Uit Rotterdam kwam eveneens de klacht dat teveel 

voertuigen ‘for pleasure purposes’ op de weg waren. De brandstof daarvoor kon alleen 

afkomstig zijn uit Civil Affairs-voorraden of was door militairen op de zwarte markt 

verkocht.405 

Op 15 juni stopten de militaire brandstofleveringen. MG en het Rode Kruis moesten 

voortaan door civiele organisaties worden bevoorraad, maar omdat dit niet zo snel kon 

worden geregeld, kwam toestemming tot 25 juni benzine uit Civil Affairs-voorraden te 
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betrekken.406 Met ingang van 1 juli nam het Rijksbureau voor Aardolieproducten de 

distributie van brandstof over. Er liepen in Rotterdam nu tankers met benzine binnen en de 

oliemaatschappijen waren weer in staat om vanuit de haven het transport naar de 

opslagplaatsen te verzorgen.407 De kolenaanvoer bleef nog lang tegenvallen, waardoor ook 

de elektriciteitsproductie onvoldoende bleef. De aansluiting van de industrie op het net 

bleef daardoor beperkt. Na overleg met de SHAEF-missie weigerde het MG zelfs verzoeken 

om aansluiting van Britse en Canadese ontspanningsgelegenheden, om zwart 

stroomverbruik niet in de hand te werken.408 

De meeste Civil Affairs-detachementen staakten op 15 juni hun werkzaamheden. De 

verantwoordelijkheid voor de voltooiing van het hulpprogramma werd aan het MG 

overgedragen.409 Het MG begon op hetzelfde moment met de demobilisatie van het Rode 

Kruis Hulpkorps en van de Sociale Verbindingsgroepen. Van vele zijden kwamen verzoeken 

het werk voort te zetten, maar het MG zag daar geen ruimte voor. De dienstverbanden 

waren in vele gevallen al beëindigd. Ook de medische voedingsploegen en Relief Teams 

werden teruggetrokken, al was het werk nog niet voltooid en konden niet in alle gevallen 

civiele instanties dat overnemen, zoals de inrichting van kindertehuizen en de 

scabiësbestrijding. Personeel van het VHK bleef in de grote steden hulp bieden bij het 

ziekenvervoer, huisbezoeken, scabiësbestrijding en de behandeling van tyfuspatiënten in 

Volendam. Netherlands District bepalade de terugtrekking van de Britse en Nederlandse 

Rode Kruis colonnes. De Special Medical Feeding Units zouden voor 30 juni moeten zijn 

ontbonden. Ambulances, hospitalen en laboratoria bleven achter.410 

In de periode van 3 tot 9 juni stond in het Westen het gemiddelde rantsoen op 1.969 

calorieën. De bevolking reageerde verschillend. Sommigen vonden het ruim, anderen 

vroegen om meer. Zonder twijfel was het rantsoen voor zware arbeid nog te gering. Het 

broodrantsoen was nog te laag en biscuit kon dat niet opvangen. De verhoging van het 

aardappelrantsoen tot vier kilo per week was met instemming begroet. Aan schoeisel en 

kleding bestond nog steeds een schreeuwend tekort, vooral bij de lagere klassen, en het 

werd de regering, na alle beloften over kleding die ter verzending in Engeland gereed stond, 

niet in dank afgenomen dat dit nog vrijwel niet was gedistribueerd.411 Ook SHAEF had van de 

kledingtoewijzing van 5.017 ton tot dusverre slechts 1.000 ton geleverd, maar gaf de 

verzekering, dat wat resteerde alsnog zou komen. Een schrale troost was dat hiervoor niet 

hoefde te worden betaald.412 
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Gevallen van ondervoeding bleven nog onder behandeling in de ziekenhuizen en 

klinieken en ook de uitdeling van extra voedsel ging door. Eind juni waren 224.050 patiënten 

poliklinisch behandeld en 21.995 thuis. De ziekenhuizen hadden 2.617 ernstige gevallen 

behandeld en aan 170.600 personen met hongeroedeem was extra voedsel verstrekt. 

In de loop van juni was het aantal gebruikers van de centrale keukens al 

teruggelopen, ook omdat de bevolking voedselbonnen moest inleveren. Dat bood 

gelegenheid om ‘bonloze bijvoeding’ als aardappelen te bereiden. De hygiëne in de keukens 

was over het algemeen slecht; het personeel toonde weinig werklust met als gevolg slordige 

afwerking van het voedsel. Minder deskundig personeel kon afvloeien. De keukens 

verbeterden daardoor en over de kwaliteit van het voedsel waren geen klachten meer. De 

leiding van verschillende keukens was na onregelmatigheden op advies van het CNV 

gewijzigd. In de loop van juli zouden vele keukens overbodig worden.413 De Sectie 

Economische Zaken onderzocht de mogelijkheid van het openstellen van restaurants. Elke 

stad zou restaurants aanwijzen die een toewijzing aardappelen en groenten kregen, maar 

voor vlees, boter en brood moesten de klanten bonnen inleveren.414 

In juni 1945 was in het Westen nog steeds 50% van de in distributie gebrachte 

levensmiddelen afkomstig van aanvoer door Civil Affairs, 40% werd lokaal geproduceerd en 

door de regering aangekochte goederen voorzagen in de resterende 10%.415 Daarmee 

behield Civil Affairs een stevige vinger in de pap. Begin juni 1945 uitte Netherlands District 

de klacht dat het MG de afgesproken rantsoenschaal niet hanteerde. In de laatste week van 

mei waren in Amsterdam 2.400 calorieën verstrekt, in Hilversum 2.300 en Zaandam had 

2.383 calorieën ontvangen. Dat was aanmerkelijk hoger dan elders in het land en het MG 

stappen moest nemen het rantsoen te verlagen. Het hogere rantsoen bleek het gevolg van 

mobilisatie van lokale voorraden en vervoer per schip dat sneller dan gedacht arriveerde, 

waardoor een grotere hoeveelheid melk en aardappelen was afgegeven. Het MG was het 

ermee eens dat moest worden gewerkt aan uniformering van het rantsoen voor het hele 

land.416 

Major-General Clark wilde als alle Provinciale Voedselcommissarissen op 13 juni in 

Den Haag bijeen waren, bezien hoe voor heel Nederland tot een uniforme ‘ration scale’ te 

komen.417 Verschillen konden slechts tot ontevredenheid leiden.418 Het voornemen tot 

uniformering bleek echter moeilijk te verwezenlijken, zolang er te weinig transport was voor 

de herverdeling van lokale overschotten. Niet eerder dan 15 juli kwam een uniform rantsoen 
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in beeld. De militairen zouden ook dan nog moeten helpen en de SHAEF-missie coördineerde 

dat.419 

Bij het opmaken van het laatste rapport eind juni constateerde 720 (P) Detachment 

dat de situatie in Amsterdam sterk was verbeterd en de mensen een gelukkiger indruk 

maakten. Tegelijkertijd proefde het een gevoel onvrede zolang het kabinet Schermerhorn-

Drees geen krachtig beleid voerde. Civil Affairs zag die onrust als een natuurlijk gevolg van 

de overgang van een strak autoritair Duits regime naar vrijheid van meningsuiting. De 

voedseldistributie bood geen problemen meer. In Amsterdam was een voorraad voor tien 

dagen. Het aantal maaltijden dat de centrale keukens verstrekten was gedaald tot 220.000, 

niet alleen omdat moest worden betaald, maar ook omdat er gas beschikbaar kwam om op 

te koken.420 

Een antwoord op de vraag hoeveel calorieën de bevolking in het najaar en de winter 

zou krijgen, was niet te geven. Louwes had het voornemen zo spoedig mogelijk brood en 

aardappelen vrij te distribueren en dan was het niet meer mogelijk het aantal calorieën te 

bepalen.421 Er waren meer onzekere factoren. De beschikbaarheid van voedsel op de 

wereldmarkt was voor tarwe gunstig, voor suiker, vlees en vet ongunstig, terwijl de eigen 

productie in Nederland door gebrek aan veevoer en kunstmest niet florissant was.422 

Bovendien zouden de vervoersstromen naar het Oosten worden verlegd door de 

voortzetting van de oorlog tegen Japan. Daarom werd alvast tarwe geïmporteerd tot het 

maximum dat de silo’s konden absorberen.423 

Er kwam zicht op verbetering van de eerder zo kritieke aanvoer van vetten. Was dat 

gearriveerd en verwerkt, dan gaf dat een ‘meer optimistisch perspectief’. Ook de 

hoeveelheid ‘regeringsgoederen’ die voor nationale rekening werd aangevoerd nam snel 

toe. Het MG drong er herhaalde malen bij de SHAEF-missie op aan enkele dagen van tevoren 

gegevens over de ladingen van de in Rotterdam te lossen schepen te krijgen. De enige 

instantie die hierover bericht ontving, was Headquarters 21st Army Group en dat zetelde in 

Duitsland. Als daarvan bericht was ontvangen, was het schip gewoonlijk al afgemeerd.424 

Hoewel kritiek op de aanvoer en distributie nog niet was verstomd, meende de 

SHAEF-missie bij het ophouden van het bestaan van Netherlands District op 1 juli 1945, dat 

deze organisatie ondanks een late start, een enorme bijdrage had geleverd aan het 

welslagen van hulp aan het Westen. De missie trok de conclusie dat de bevolking als geheel 

tevreden was met het rantsoen. Als nog gebruik werd gemaakt van de centrale keukens was 
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dat door het ontbreken van brandstof om thuis te koken. Wel werd kritiek gehoord op de 

organisatie van Louwes, met name in de communistische pers.425 Toch stond eind juni het 

rantsoen in het Westen op 2.188 calorieën, terwijl dat in het Zuiden 2.005 was.426 

Vanaf 15 juli 1945 nam de hulp aan het Westen geen afzonderlijke plaats meer in. Die 

dag eindigden ook de activiteiten van kolonel Schuitema en zijn speciaal voor het Westen 

opgezette staforganisatie.427 De stagnatie in de aanvoer door de havenstaking in Rotterdam 

belette de afsluiting van het werk van het CNV. De datum verschoof naar 21 juli.428 Een 

kleine staf van het CNV bleef daarna nog bijstand verlenen bij de planning, het transport en 

de communicatie.429 De organisatie van het vervoer werd geleidelijk aan het departement 

van Waterstaat overgedragen. Op papier was er voldoende transport, maar van de in totaal 

5.241 vrachtwagens die beschikbaar waren, was slechts 30% rijklaar en als banden en accu’s 

niet snel kwamen, zou dat aantal verder dalen.430 

Netherlands District sloot zijn werkzaamheden af met een ‘statistical situation report’ 

over de aanvoer naar het Westen. Van het moment van de Duitse capitulatie tot 30 juni had 

Civil Affairs 126.058 ton voedsel het gebied binnengebracht.431 Wat nog niet goed liep was 

de distributie van zeep. Met wat er aan voorraad was en de geallieerden aanvoer, was 

hooguit 240 gram per maand beschikbaar. (Voor de oorlog was het verbruik elf kilo per 

hoofd per jaar.)432 

De voedselbehoefte voor de periode 1 juli 1945 tot 1 oktober 1946 was berekend op 

basis van een verstrekking van 2.400 calorieën. Nederland kende voor die periode nog 

tekorten. Overschotten waren er alleen voor peulvruchten.433 Denemarken had vrijwel niet 

onder de oorlog geleden en SHAEF wees op de aanwezigheid van overschotten aan boter en 

vlees. Het legde daar een claim op, maar waarschuwde dat het niet genoeg was voor de 

Nederlandse behoeften. De beslissing viel dat tweederde naar de troepen ging en één derde 

naar Civil Affairs.434 

Het MG zond een missie naar Denemarken om mogelijkheden voor de export van 

voedsel, paarden en landbouwartikelen te bezien. Het eerste doel was het verkrijgen van 

graszaad, dat bleek vrij verkrijgbaar, maar voor verdere zaken moest Nederland in het Allied 

Surplus Export Committee zijn vertegenwoordigd dat in Kopenhagen de overschotten 

distribueerde.435 Dat was geen taak meer voor het MG. Op 15 juli 1945 hield de Sectie 

Economische Zaken op te bestaan en droeg het alle verantwoordelijkheden aan de civiele 

organen over. Slechts een kleine kern bleef de lopende zaken afhandelen, als het weer in de 
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vaart brengen van vissersschepen en de aanvoer van kolen, die was nog verre van 

bevredigend. Aanvoerproblemen waren nog lang niet alle opgelost en het uitvallen van één 

enkel schip bracht een gevaar voor de hoogte van de rantsoenen met zich mee, zolang de 

voorraden nog onvoldoende waren. De periode van noodmaatregelen, die in de chaotische 

omstandigheden veelal een incidenteel karakter hadden, was echter verleden tijd.436 

21st Army Group verzekerde dat wat nog als ‘backlog’ stond genoteerd, alsnog zou 

arriveren. Tekorten waren veroorzaakt door het feit dat schepen door een langzaamaanactie 

in Britse havens waren vertraagd.437 Het ging nog om 5.283 ton kleding voor het Westen, 

232 ton kleding voor mijnwerkers, 113 ton dekens, 825 ton papier, 2.120 ton zeep en 3.123 

ton ingrediënten voor zeep. Aan voedingsmiddelen stond nog de leverantie open van 3.400 

ton kaas, 12.600 ton suiker, 6.400 ton cacaoboter en 14.000 ton bonen en oliehoudende 

zaden. Verder werd nog gewacht op 1.379 ton landbouwmateriaal, 720 ton touw, 467 ton 

visserijuitrusting, 512 ton schoenreparatiemateriaal en 270 ton aan transportbanden voor 

de mijnen. Ook was het wachten op 1.757 vrachtwagens, 250 motorfietsen, 2.100 accu’s en 

62.755 banden. Aan medische benodigdheden stond nog een leverantie open van 837 ton 

van het totaal van 58.184 ton.438  Daarna werd een punt gezet achter de militaire 

verantwoordelijkheden. Voor de kolenwinning eindigde de verantwoordelijkheid van de 

militairen met de afleveringen van september 1945.439 

11. Terugblik 

De Canadezen zagen net als eerder in het Zuiden de relatie tussen het MG en de illegaliteit in 

het Westen vergezeld gaan van achterdocht; het ontbrak aan hartelijke samenwerking. 

Omdat de oorlog voorbij was, zagen de Canadezen dit als een probleem dat hen niet langer 

regardeerde. Wel merkte Deputy Director Civil Affairs Netherlands District, Colonel 

Kingsford-Lethbridge in zijn laatste rapport op: ’The Netherlands Military Administration 

with very limited resources in manpower have been faced with an extremely difficult task in 

setting up their administration in the Western Provinces. Their reputation in Brabant and 

Limburg was not high, and although their plans and organization for the relief of B-2 Area 

were well laid and co-ordinated with Civil Affairs they lacked the essential authority to 

enforce their policy.’440 

Er was veel ‘uninformed’ kritiek op het MG. Civil Affairs nam dat weinig serieus en 

het wees ook niet in één richting. De kritiek op de BS klonk luider.441 Was kritiek op het MG 
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eerder gebaseerd op zaken als traagheid en inefficiëntie, later werd het abstracter en richtte 

het zich op de wens tot beëindiging. Lokale autoriteiten werden mans genoeg geacht tot 

oplossing van de problemen te komen. De praktijk leerde echter dat de overheid nog niet in 

alle gevallen in staat was weer op eigen benen te staan.442 

PMC Noord-Holland Schurmann, eerder PMC Limburg, meende dat de energie van de 

bevolking in Amsterdam en omstreken ondanks het doorstane leed groter was dan gedacht. 

Binnen korte tijd was veel bereikt, wat in het Zuiden door gebrek aan initiatief en 

medewerking van de bevolking in weken niet tot stand was gekomen.443 Toen de 

voedselvoorziening beter begon te lopen, kwam zoals viel te verwachten een einde aan de 

‘wittebroodsweken van het MG’. Het publiek begon meer interesse te vertonen in andere 

zaken en fouten te ontdekken als zaken niet goed liepen en gaf dan het MG de schuld. 

Niettemin, zo constateerde Schurmann, had het MG in Noord-Holland op een veel grotere 

goodwill kunnen bogen dan ooit in het Zuiden het geval was geweest.444 

De SHAEF-missie meende dat in het Westen met onverschilligheid op het MG was 

gereageerd. In Amsterdam en Rotterdam waren bezwaren tegen het optreden van sommige 

officieren. ‘As elsewhere, the fact that many of its officers devote much time to 

entertainment of the fair sex, using for this purpose requisitioned transport, is not conducive 

to increasing NMA’s prestige among the people.’ Daaraan droeg bij dat het MG met de 

opheffing in zicht sommige moeilijk oplosbare problemen op de lange baan schoof of 

overdroeg aan incompetente autoriteiten.445 

Tot conclusies kwam de SHAEF-missie niet. In zijn laatste rapport van 15 juli 1945 

besteedde de missie, anders dan aan de politieke toestand in Nederland, geen aandacht 

meer aan het MG.446 Wel schreef Brigadier Cazenove aan Kruls: ‘It has always distressed me 

that the N.M.A. [Netherlands Military Administration] received so little gratitude for all their 

work’. Hij hoopte dat in de toekomst Kruls en zijn organisatie ‘receive that recognition and 

appreciation you all so amply deserve’.447 

Een bijzondere bron om de stemming te peilen vormde de censuur op de 

correspondentie van en naar het buitenland die op last van de geallieerden nog tot 1 

oktober 1945 gehandhaafd bleef. Over de rantsoenen bestond algemene tevredenheid, al 

klaagden huismoeders over tekorten aan boter en vet, vers vlees en suiker. Ook was er veel 

vraag naar sigaretten, chocolade, koffie en thee en werd veelvuldig het verzoek gedaan dat 

vanuit het buitenland op te sturen. Dat geallieerde militairen volop drank, tabak en 
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sigaretten kregen, terwijl de bevolking met minder genoegen moest nemen, werkte 

ontevredenheid in de hand. De uitdeling van Deense bacon leidde daarentegen tot 

enthousiasme. Het gebrek aan zout kwam in vrijwel alle brieven voor. De prijzen voor 

groenten en fruit bleken voor veel gezinnen te hoog. De vraag naar kleding en schoeisel was 

schrikbarend groot. In de post naar Zwitserland en Zweden werden veel verzoeken 

aangetroffen voor kleding en schoenen. Kennelijk bleek het mogelijk dat uit die landen te 

verkrijgen en gezien de vele dankbetuigingen werd veelvuldig van die weg gebruik gemaakt. 

Ook bleek een zwarte markt voor kleding en schoeisel te floreren. Toen de eerste kleding vrij 

werd verkocht, was het voor degenen die de hele dag werkten uitgesloten daar iets van te 

bemachtigen, zodat velen klaagden over bevoordeling van de ‘categorie leeglopers’. 

De post aan geallieerde militairen droeg steeds ‘het karakter van onsmakelijke 

liefdesbrieven, hetgeen overgaat tot bedelbrieven’. Alleen de meer serieuze verhoudingen 

bleven bestaan, waarbij de brieven van de meisjes uit het Noorden op hoger peil stonden 

dan van de Limburgse. In Limburg begon de geestelijkheid vanaf de kansel strenger tegen 

‘zedenverwildering’ op te treden, maar tegelijk betreurden de meisjes de opheffing van de 

Leave Centres. ‘Meer verstandige mensen’ juichten dat toe. De sluiting van de Leave Centres 

leidde tot opluchting, vooral van de zijde van Nederlandse mannen. Vele sterke verhalen 

waren in omloop over geallieerde militairen als aanrandingen, overvallen op cafés en 

vechtpartijen en er verschenen krantenberichten over de ‘zedenverwildering der 

Hollandsche vrouw’ vergezeld van de nodige preken. Ziekte- en geboortecijfers stegen en de 

vrees werd uitgesproken dat er geen Nederlandse bevolking meer overbleef en alleen nog 

een mengelmoes van Duitse en Canadese kinderen. In Zeeland heerste een anti-

Amerikaanse stemming, omdat Amerikaanse militairen daar vrouwen en meisjes lastig 

vielen. Dat Duitse meisjes met hun geallieerde vriend in Nederland uitgingen, smokkelden en 

levensmiddelen mee terugnamen, leidde eveneens tot verontwaardiging. 

Hoewel links en rechts kritiek op het regeringsbeleid werd uitgeoefend, speciaal de 

bestrijding van de zwarte handel, begon het kabinet Schermerhorn meer vertrouwen te 

genieten, al heerste grote ontevredenheid over het optreden tegen collaborateurs. De 

bevolking verwachtte krachtig optreden. Veel jongeren wilden emigreren omdat zij de hoop 

opgaven een goede werkkring te vinden en ouders raadden hun zoon aan in militaire dienst 

te blijven. Ook in Joodse kringen bestond een drang tot emigratie uit vrees voor 

moeilijkheden. De Duitse propaganda had bijgedragen tot antisemitisme en veel Joden 
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ondervonden problemen bij de terugvordering van bij vrienden en kennissen in bewaring 

gegeven goederen. Commerciële post trachtte handelscontacten met andere landen te 

herstellen, maar het uitblijven van een deviezenregeling vormde een ernstige belemmering 

voor de wederopstanding van het zakenleven. Moeilijkheden in het betalingsverkeer door de 

geldsanering werden zonder overdreven gemopper gedragen; het vertrouwen in het beleid 

van minister van Financiën Lieftinck was groot. De bevolking wilde de lasten van de 

geldsanering dragen, mits werd bereikt dat arbeidsschuwheid en zwarte handel verdwenen. 

Vooral ‘iedereen even veel’ stemde tot voldoening en de verwachting was dat er na de 

geldsanering meer goederen op de markt zouden komen.448 
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16. Sociaal werk voor oorlogsgetroffenen 

1. Sociale problematiek 

Waar het in de Staf MG aanvankelijk aan had ontbroken, was een sectie voor Sociale Zaken. 

Minister Van den Tempel had een dam opgeworpen tegen bemoeienis van het MG met 

sociale aangelegenheden. Hij wilde kwesties op dit terrein zelf behandelen en rekende erop 

dat hij in bevrijd Nederland zijn departement weldra weer kon opbouwen. Het verloop van 

de oorlog zou die mogelijkheid afsnijden en een belangrijk departement was daardoor niet 

in de Staf vertegenwoordigd. 

Het aantal oorlogsgetroffenen dat een beroep deed op gemeentelijke sociale 

diensten steeg aanzienlijk, maar de uitvoering van steunregelingen gaf door het ontbreken 

van richtlijnen herhaaldelijk aanleiding tot moeilijkheden. De verbindingen met Londen 

waren niet van dien aard dat kon worden gerekend op een snelle reactie op voorgelegde 

problemen.1 In de wetenschap dat Kruls er moeite mee zou hebben om Van den Tempel 

over stag te laten gaan, oefende de SHAEF-missie druk uit, met als argument dat de regering 

niet aan zijn verplichtingen voldeed. Sociale voorzieningen vormden een belangrijke factor 

voor de politieke stabiliteit en het baarde zorg dat er geen rechtstreekse link tussen de 

minister van Sociale Zaken en het MG was. Burgemeesters als uitvoerders van de sociale 

zekerheid deden ongestructureerde pogingen tot coördinatie en dat leidde tot verwarring en 

conflicterende instructies. De SHAEF-missie wilde binnen het MG één organisatie die zich 

met evacuatie, repatriëring, ‘emergency relief’ en sociale zaken bezig hield, de 

communicatie met de minister verzorgde en burgemeesters van uniforme instructies 

voorzag.2 Een afschrift van het rapport ging via het departement van Oorlog naar Sociale 

Zaken, maar er volgde geen reactie. 

E.M.J. de Vlam, gemachtigde van het Nederlandse Rode Kruis in Noord-Brabant, had 

al begin november 1944 het MG gevraagd een MC te benoemen speciaal voor het Rode 

Kruis-werk, temeer omdat het MG steeds meer aan het Rode Kruis opdroeg.3 Majoor Lawick 

van Pabst, die vanuit Eindhoven evacuatieaangelegenheden coördineerde, stelde voor de 

reserve eerste luitenant jhr. ir. R.E. Laman Trip daarvoor aan te wijzen. Hij was werkzaam bij 

Philips, secretaris van het afdelingsbestuur van het Rode Kruis in Eindhoven en hoofd van 

het Bureau voor Sociaal Werk aldaar.4 In januari 1945 belastte Kruls hem met de taak van 
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verbindingsofficier voor sociaal werk om het contact tussen het MG en 

hulpverleningsinstanties te onderhouden en te zorgen dat die steun kregen.5 

Een maand later al kwam het tot een zelfstandige sectie: de Sectie XIII (Sociaal werk 

voor oorlogsgetroffen) om het werk van civiele en humanitaire organisaties te coördineren, 

voor het contact met Civil Affairs en overlap te voorkomen bij de vele particuliere 

initiatieven die werden ontplooid. Op 7 februari 1945 meldde Kruls Van den Tempel dat hij 

aangelegenheden betreffende het Rode Kruis, Hulpactie Rode Kruis (HARK), Comité 

Kinderuitzending, Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers (UVV) en verenigingen en comités voor 

oorlogsgetroffenen onder deze Sectie liet ressorteren.6 

Diezelfde dag berichtte vanuit Londen psychiater Meerlo, eerder werkzaam voor de 

Sectie Volksgezondheid, over de instelling van een Regeringscommissariaat voor de 

Bijzondere Hulpverlening met als doel het coördineren van alle particuliere hulpverlening en 

steun aan Nederlanders.7 Dat was het resultaat van een verzoek van de Londense 

vertegenwoordiger van het MG, luitenant-kolonel Fauré, aan minister van Buitenlandse 

Zaken Van Kleffens om orde te scheppen in de liefdadigheid ten bate van Nederland.8 Hoe 

vanuit Londen tot centralisatie van de particuliere hulpverlening kon worden gekomen, was 

de Staf MG niet helder. De Sectie XIII deed dat al. Het regeringscommissariaat beperkte zich 

daarna tot het onderhouden van contacten met buitenlandse hulporganisaties en het geven 

van informatie over de noden in Nederland.9 Meerlo klopte daarvoor bij het MG aan, dat 

hem verwees naar het London Committee van het Rode Kruis, dat al bezig was zich een beeld 

van de situatie in Nederland te vormen. De Sectie had nog geen kans gezien een goede 

inventarisatie te maken, maar één ding stond vast: de enorme behoefte aan textiel.10 

Meerloo stelde zich voor om alle goederen waarover zijn Regeringscommissariaat de 

beschikking kreeg via de Sectie te distribueren en bepleitte hechtte samenwerking.11 

Meerlo kreeg in Londen weinig voet aan de grond. Het contact met het departement 

van Algemene Zaken, waaronder het commissariaat viel, was gering. De ambtenaren 

voelden niets voor een zelfstandig commissariaat. Meerloo, die zichzelf betitelde als 

‘regeringsbedelaar’ moest ook in eigen huis bedelen. De waarnemend secretaris-generaal 

van Algemene Zaken wees zichzelf aan als vertegenwoordiger voor de Amerikaanse comités. 

Het MG stuurde echter zijn vertegenwoordigers rechtstreeks naar buitenlandse comités en 

maakte weinig of geen gebruik van het commissariaat.12 
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Steunverlening aan werklozen en kleine zelfstandigen, wachtgeldregelingen, 

werkverruiming, de zorg voor evacués en slachtoffers van oorlogsgeweld werd uitgevoerd 

volgens oude voorschriften van Sociale Zaken, maar het ontbreken van centrale sturing gaf 

aanleiding tot steeds meer strubbelingen naar mate meer gebied werd bevrijd. Gemeenten, 

gewend om op basis van richtlijnen en instructies te werken, zagen zich plotseling geplaatst 

voor problemen en die zij zelf moesten oplossen. De enorme bedragen die aan sociale 

zekerheid werden uitgegeven door evacuatie en het wegvallen van werkgelegenheid, 

maakte centrale leiding nodig. De uniformiteit ging verloren, er ontstonden verschillen 

tussen gemeenten. Vooral kleinere gemeenten wilden geen maatregelen treffen, uit angst 

dat deze ten laste van de gemeentebegroting kwamen.13 

Omdat uitvoeringsregelingen in februari 1945 konden worden verwacht, wilde hoofd 

Sectie Binnenlandse Zaken, Linthorst Homan, daarop wachten.14 Eind februari waren zij 

‘praktisch gereed’ en na de kabinetswisseling had Linthorst Homan er contact over met 

minister van Binnenlandse Zaken Beel. Hij redigeerde met deskundigen uit bevrijd gebied de 

voorschriften.15 (Beel was eerder directeur van de gemeentelijke sociale dienst in Eindhoven 

en voorzitter van een door Linthorst Homan ingestelde adviescommissie om een regeling 

steunverlening oorlogsslachtoffers uit te werken.16) 

In de visie van Van Os van Delden viel veel van het werk te combineren met zijn 

Bureau voor Evacuerings- en Repatriëringszaken.17 Linthorst Homan en Van Os van Delden 

spraken met Beel over een nieuw instituut voor de verzorging van oorlogsslachtoffers, 

evacués en repatrianten, waar de SHAEF-missie eerdere op had aangedrongen. De zorg voor 

evacués werd ondergebracht bij het Bureau voor Evacuerings- en Repatriëringszaken. De 

repatriant die door de omstandigheden niet naar zijn woonplaats kon terugkeren, kon als 

evacué worden beschouwd, waardoor problemen van sociale aard langs die weg konden 

worden opgelost. Daarnaast was sprake van oorlogsslachtoffers door oorlogshandelingen. 

De regering bereidde een orgaan voor de verzorging van alle oorlogsslachtoffers: het 

Centraal Bureau voor de Verzorging van Oorlogsslachtoffers (CBVO), maar Beel droeg de 

coördinatie zolang aan het MG op.18 De uitvoering kwam na overleg met Kruls in handen van 

majoor Van de Mortel als directeur van het door het MG gereorganiseerde Bureau Afvoer 

Bevolking.19 
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2. De kledingvoorziening 

Na november 1944 kregen de sociale omstandigheden van de bevolking meer aandacht van 

de SHAEF-missie en het MG en kwam daar onderzoek naar op gang.20 Lawick van Pabst had 

al in oktober 1944 onderzoek gedaan naar de behoefte aan kleding bij uit de gevechtszones 

geëvacueerde bevolking. Het bleek dat 65% onderkleding en schoenen ontbeerde. 2nd Army 

was daarom gevraagd, maar er was weinig aanwezig in de Civil Affairs-depots.21 Het ging 

slechts om een voorraad voor 5.000 mannen en 5.000 vrouwen, 1.200 kinderen en 200 

kleine kinderen en het zo nodige ondergoed zat daar nauwelijks bij. Praktisch alles was al 

aan oorlogsslachtoffers uitgegeven.22 Vooral kleding voor vluchtelingen, anders dan voor 

evacués die voor vertrek waren gewaarschuwd, vormde een probleem. Meestal hadden zij 

op de vlucht voor het oorlogsgeweld weinig meer bij zich dan wat zij aan het lijf hadden.23 

Het MG probeerde aan kleding te komen en sprak in oktober 1944 met de American 

Relief Society, dat goederen inzamelde voor oorlogsslachtoffers in Engeland.24 De Londense 

vertegenwoordiger, Bertram de N. Cruger, verzond een telegram naar de Verenigde Staten 

met het verzoek de voorraad kleding en schoeisel die daar was ingezameld geheel of 

gedeeltelijk voor Nederland vrij te geven, maar zijn verzoek werd afgewezen. Alle private 

relief afkomstig uit de Verenigde Staten stond onder controle van het National War Fund. 

Cruger kon niets doen zonder steun van SHAEF. Een majoor van de SHAEF-missie bleek niets 

te hebben gedaan met de aanbevelingsbrief van het MG die via SHAEF aan Cruger moest 

worden verzonden.25 De nalatige majoor kreeg te horen: ‘most annoying that nothing was 

done as clothing is particularly short, and Zeeland has had to be given a large proportion of 

present stocks’. Op 20 december 1944 ging een telegram uit dat kleding en vooral 

onderkleding dringend nodig was.26 

In november 1944 vroeg Buitenlandse Zaken het American Red Cross en de 

Amerikaanse regering om een toewijzing voor ondergoed. De Duitsers hadden dat 

systematisch geroofd. De voorzitter van het American Red Cross zegde medewerking toe, 

maar ook hij wees erop dat alles wat aan kleding beschikbaar was, onder controle van de 

militaire autoriteiten stond.27 

De Nederlandse kolonie in Parijs had al in oktober 1944 een aanbod tot hulp gedaan 

en de SHEAF-missie meende dat gelet op de schaarste daar direct gebruik van moest worden 

gemaakt.28 Op een brief van prins Bernhard aan de Franse regeringsleider Charles de Gaulle, 
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met de vraag om bijstand aan een hulpactie, was het antwoord dat de organisatoren, G.M. 

Verspyck als gedelegeerde van het Nederlandse Rode Kruis in Parijs en medeorganisator 

Casteleyns verzekerd waren van Franse hulp. Van het MG in Londen kwam echter een 

telegram aan Kruls dat de voorraden die gereed stonden, deels afkomstig waren van de 

zwarte markt en een organisator door de Parijse politie was gearresteerd. Kruls lichtte de 

gezant in Parijs in om de contacten met Casteleyns te verbreken. De hulpactie draaide uit op 

een mislukking. 21st Army Group vond de zaak zo slecht georganiseerd dat het behoudens 

een hoeveelheid levensmiddelen geen vervoerssteun wilde geven.29 

Eind januari 1945 arriveerde in Noord-Brabant enige kleding van Civil Affairs. De uit 

Amerikaanse bron afkomstige kleding was een administratieve nachtmerrie. Het was in 

balen verpakt, maar die waren ongelijk qua inhoud en merktekens waren nauwelijks 

leesbaar.30 De kleding was van matige kwaliteit. De kindersokken waren van katoen, maar 

kinderjasjes en wollen jurken waren van goede kwaliteit en kwamen in het jaargetijde goed 

van pas.31 Voor opgroeiende kinderen, vrouwen in verwachting en pas geboren kinderen 

was er niets.32 

Het weinige dat in maart via Civil Affairs kwam, bracht de gemoederen flink in 

beweging. In Deurne leverde 8th Corps 36 ton kleding af, waarbij de burgemeester voor 

distributie zorgde. Het Rijksbureau voor Textiel bleek niet op de hoogte dat voor Civil Affairs-

goederen moest betaald en dat gold ook de 20.000 overjassen bestemd voor de voor 

geallieerden werkende arbeiders.33 Het Rijksbureau had de Rayonleider in Zeeuws-

Vlaanderen de instructie gegeven dat de daarheen gezonden kleding voor West-Brabant en 

de Zeeuwse eilanden moest worden bestemd. Na eerdere zendingen naar Zeeuws-

Vlaanderen was daar voldoende. MC Van Leeuwen nam met woede kennis van de instructie. 

Had het Rijksbureau wel zicht op de werkelijkheid en de gezagsverhoudingen? Als 21st Army 

Group dat naar Hulst zond, dan was het de bedoeling dat onder de zwaar getroffen 

bevolking van Zeeuws-Vlaanderen te verdelen.34 

3. Hulpactie Rode Kruis en buitenlandse hulp 

De Hulpactie Rode Kruis (HARK) ging sturing geven om in de schreeuwende behoefte aan 

kleding te voorzien en tot een zo eerlijk mogelijke verdeling te komen.35 De HARK was in het 

najaar van 1944 kwam door gezamenlijke actie van het R.K. Huisvestingscomité, het Rode 

Kruis, de Bisschoppelijke Hulpactie en het Interkerkelijk Overleg tot stand gekomen. PMC 



602 

 

Noord-Brabant, De van der Schueren, constateerde in december 1944 dat de HARK de 

meeste delen van zijn provincie bereikte, maar er waren klachten over een gebrekkige 

coördinatie tussen enquêterende organen, distributie, commissies, Rijksbureaux en de 

HARK. Oorlogsgetroffenen ‘die toch al in een deplorabele gemoedsstemming verkeeren’ 

moesten meerdere bureaus aflopen, zich van allerlei papieren voorzien, werden heen en 

weer gestuurd en vaak teleurgesteld. In sommige gemeenten bevond zich soms een 

voorraad kleding, maar mensen in de getroffen gebieden bleven daarvan verstoken. Als de 

middenstand voor de distributie was ingeschakeld, betekende dat niet zelden bevoordeling 

van klanten of afpersing van kledingbonnen voor boter. Er moest één landelijke organisatie 

komen.36 

Op 24 januari 1945 installeerde Laman Trip de Stichting HARK. Het stond los van het 

Rode Kruis en ging werken voor de Sectie XIII om eenheid te brengen in de hulpverlening aan 

oorlogsslachtoffers. De taak bestond uit het doen van onderzoek naar de behoefte, de 

inzameling van kleding en geld voor aankoop en de verstrekking. Het MG autoriseerde de 

HARK als enige organisatie voor de verdeling. Inzamelingsacties deden een appel op het 

saamhorigheidsgevoel om aan goederen en geld te komen. De HARK ging ook de kleding uit 

de Civil Affairs-depots verdelen en de goederen die buitenlandse organisaties schonken.37 

De HARK groeide al snel uit tot 450 werknemers, 10.000 vrijwilligers en duizend 

plaatselijke comités, die steeds meer kleding, schoeisel, huisraad en huishoudelijke artikelen 

verdeelden en tot in 1947 actief was.38 De HARK zag het begrip oorlogsslachtoffer ruim. Het 

ging niet alleen om mensen die door de oorlog waren getroffen, maar ook om evacués. 

Comités, met daarin ambtenaren van de distributiedienst, wezen de goederen gratis toe 

volgens normen die voor het hele bevrijde gebied gingen gelden.39 

Na de beslissing het werk voor oorlogsgetroffenen onder de Sectie XIII te laten vallen, 

bereikten het MG, het Rode Kruis en het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 

overeenstemming om personeel voor steun bij evacuaties, de bemanning van 

noodhospitalen, ambulance units en Welfare Units uit één pool te dekken.40 Deze opzet 

paste wonderwel in de visie van SHAEF. Ook Eisenhower wenste één instantie voor de 

welzijnszorg. Daarbij stond vooral de sociale en medische hulpverlening voor het Westen 

voor ogen. De inzet van circa tweeduizend personen, artsen en verpleegsters daar moest 

langs militaire kanalen verlopen. Volledige militarisering was echter niet nodig. Er werd 

volstaan met uniformering als Rode Kruis-medewerker.41 
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Daarnaast deden de Queen’s Messengers, een organisatie die naar Brits voorbeeld 

mobiele kantines stuurde naar door bombardementen geteisterde gebieden, in Nederland 

hun intrede. King George V had vier colonnes aan prinses Juliana ter beschikking gesteld. 

Hun kantinewagens konden 3.000 maaltijden koken en distribueren. De colonnes 

arriveerden in februari 1945 en werden bemand met door het MG gemilitariseerd personeel. 

Kruls stelde er bij het MG een Afdeling Queen’s Messengers voor in, maar die kwam moeilijk 

van de grond: ’het is gewoon hopeloos’. 21st Army Group weigerde in aanvragen te voorzien 

en voedsel moest komen uit voorraden van het MG.42 Pas op 1 april 1945 waren de zaken 

voor elkaar.43 

Verschillende internationale hulporganisaties waren voor Nederland actief. Het 

British Red Cross ging voorzien in zestien bad- en tien wasinrichtingen. 21st Army Group ging 

de bestemming bepalen en het British Red Cross ging daarvoor vrouwen opleiden. American 

Relief for Holland bundelde in de Verenigde Staten. De in Londen zetelende Help Holland 

Council was in december 1944 begonnen om door middel van film, radio en pers hulp aan 

Nederland te bevorderen. Later kwamen daar kleinschaliger acties uit andere landen bij..44 

Besprekingen met de Help Holland Council leerden dat zodra de Britse Home Guard 

zou worden ontmanteld daar materiaal van kon worden betrokken. Dat betrof onder meer 

verduisteringsmateriaal waarvan ondergoed kon worden gemaakt. De Council begon een 

grote campagne en zamelde tweede hands spullen van particulieren in. Unilever had een van 

haar stilliggende fabrieken ter beschikking gesteld om de goederen aan lopende banden te 

sorteren en verpakken. De positie van de inzamelingscomités was echter lastig, want er was 

nauwelijks aan textiel te komen en juist daaraan bestond enorme behoefte. Letterlijk alles 

was in Nederland bruikbaar. Zo ook potten en pannen, strozakken, bezems, borstels, 

dweilen, dekens, instrumentarium en schoonmaakmiddelen voor ziekenhuizen.45 

De Amerikaanse goederen werden pas in juni 1945 vrijgegeven.46 De HARK was toen, 

na toetreding van plaatselijke en provinciale comités uit het Oosten en Noorden tot een 

landelijke organisatie uitgegroeid. De zetel werd van Tilburg naar Rotterdam verplaatst en 

J.J. Werner werd directeur; prinses Juliana beschermvrouw. Tot mei 1945 waren in het 

Zuiden aan oorlogsslachtoffers 348.230 stuks tweedehands kleding uitgedeeld.47 Daarna 

streden Noorden en Oosten om voorrang met het Westen. De gedachte dat Friesland het 

minst onder de oorlog te lijden had gehad en voorlopig zichzelf moest bedruipen, stuitte op 

protest. Er bevond zich een groot aantal evacués en dagelijks meldden zich repatrianten 
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zonder kleding. Het zou op relletjes uitlopen als er geen hulp kwam.48 In Drenthe als arme 

provincie was het onmogelijk door collectes aan kleding te komen en veel was al geschonken 

aan mensen die het Westen of Duitsland waren ontvlucht. Na zeven weken was daar door de 

HARK nog geen enkel kledingstuk uitgedeeld. Het lokale HARK-bestuur wist toezeggingen 

niet in daden om te zetten.49 

Eind mei 1945 begon de eerste kleding voor het Westen te arriveren. Dat was 

geschonken door het British Red Cross Kruis en bestond voornamelijk uit onder- en 

nachtkleding voor vrouwen en kinderen. Van de 200 balen gingen 75 naar het Civil Affairs-

detachement in Amsterdam, 75 naar Rotterdam en 50 naar Den Haag.50 Van de eerste Civil 

Affairs-zending van 180 ton ondergoed en schoenen ging 37% naar Amsterdam, 26.5% naar 

Rotterdam, 11.5% naar Utrecht en 25% naar Den Haag. De toewijzing liep via plaatselijke 

commissies, samengesteld uit welzijnswerkers en onder verantwoordelijkheid van de 

burgemeester.51 

Op 2 juni 1945 stond voor het Westen opnieuw 150 ton kleding klaar, evenals 75 ton 

die eerder voor repatrianten was bestemd. Verder lag in het Civil Affairs-depot in Oss nog 

680 ton en de verwachting was dat in totaal 5.000 ton beschikbaar kwam. De helft was 

bestemd voor de noordelijke en oostelijke provincies, de andere voor het Westen, waarvan 

25% voor repatrianten.52 Van de kleding en schoenen die de Help Holland Society in 

inzamelde, arriveerde medio juni 160 ton en later die maand nog eens 500 ton.53 Van 

American Relief for Holland was die maand honderd ton kleding ontvangen. Het MG wilde 

weten hoe dat werd besteed, want de Amerikaanse bevolking wilde horen wat met het 

ingezamelde gebeurde.54 Omdat de Amerikaanse regering niet wenste dat de goederen via 

een regeringsinstantie werden gedistribueerd, bood de HARK een uitweg, al vroegen de 

Amerikanen zich af waarom dat niet onder de vlag van het Rode Kruis geschiedde als 

erkende internationale organisatie. Ook verzetten de Amerikanen zich tegen de 

aanwezigheid van collectebussen op uitdeelplaatsen. Later zou kunnen worden gezegd dat 

was betaald en dat druiste in tegen de gedachte dat het gratis moest.55 

Hoe tevreden American Relief for Holland ook was over de wijze waarop de HARK 

goederen distribueerde, de organisatie vond dat de distributie niet snel genoeg ging. De 

voorrad had lange tijd in Eindhoven gelegen en het comité in Amsterdam was pas opdracht 

gegeven tot distributie nadat op 1 juli de geallieerde regelingen voor het Westen waren 

gestopt.56 
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Toen het MG eind 1945de boeken sloot, had American Relief for Holland met 

achttien schepen 166.315 colli kindervoedsel, gecondenseerde melk, spek, levertraan, 

kleren, dekens en schoeisel aangevoerd en drie miljoen dollar ter beschikking gesteld. De 

Help Holland Council bracht ongeveer één miljoen stuks kleding, dekens en bedden het land 

binnen, zamelde 161.000 pond Sterling in en schonk kantinewagens, terwijl verder 133 

ambulances en 190.000 boeken als geschenk van de Britse bevolking werden ontvangen. 

Ook werd hulp ontvangen uit Zweden, Zuid-Afrika, Zwitserland, Argentinië, Brazilië, Canada, 

Paraguay, Portugal en Denemarken, Suriname en de Nederlandse Antillen.57 Van Civil Affairs 

werd in november 1945 nog een laatste kledingzending ontvangen: 200 ton voornamelijk 

voor kinderen.58 Na de bevrijding liet de HARK nog een explosieve groei zien en het 

distribueerde in de volgende twee jaar nog 17 miljoen stuks gebruikte en nieuwe kleding, 

schoenen en huishoudelijke artikelen.59 

4. Nationale Centrale Hulpverlening Nederland (NCHN), Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers 

(UVV) en Nationale Gezinszorg 

In het Zuiden bestond in de eerste maanden na de bevrijding grote drang om hulp aan nog 

te bevrijden gebied te verlenen. Er mochten echter geen radio-uitzendingen plaatshebben 

waarin werd aangemoedigd levensmiddelen te verzamelen. Dergelijke acties leidden tot 

chaos en konden de geallieerden de indruk geven dat de levensmiddelenvoorziening ruim 

voldoende was.60 De Sectie XIII ging alle hulpacties voor nog te bevrijden gebied 

coördineren. Het was niet de bedoeling particulier initiatief tegen te gaan, maar door het 

gebrek aan transport en beperkende bepalingen voor het personenverkeer moesten regels 

in acht worden genomen.61 Kruls riep één orgaan in het leven om richting te geven aan alle 

particuliere initiatieven: de Nationale Centrale Hulpverlening Nederland (NCHN), ook omdat 

alleen het MG voor transport, voeding en onderdak kon zorgen.62 

In maart 1945 werd de NCHN omgevormd tot een personeelpool waaruit voor de 

hulpverlening voor nog te bevrijden gebied kon worden geput. De financiering nam het MG 

voor zijn rekening. De Centrale werd in Tilburg gevestigd met kolonel mr. J.C. Baron Baud, 

particulier secretaris van prinses Juliana, als voorzitter. Via de pers maakte Kruls de 

oprichting en zijn wens tot bundeling van krachten bekend. Verenigingen en plaatselijke 

actiecomités konden zich aanmelden. Er ging een oproep uit aan burgemeesters om 
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plaatselijke afdelingen op te richten onder het motto ‘Helpen is onze Christenplicht. Het is 

ook onze plicht als Nederlander’.63 

Eind maart 1945 vroeg Kruls inlichtingen over resultaten van de NCHN. Er viel nog 

weinig over te melden. Kruls stelde misvattingen door onjuiste informatieverstrekking vast. 

In Zuid-Limburg heerste de opvatting dat men zich bij het NCHN kon laten registreren om 

naar het Noorden te kunnen. Ook de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers (UVV) registreerde. 

Dat wekte weer de schijn dat vrijwilligers voor de hulpverlening aan het Noorden op de UVV 

was aangewezen. Die misverstanden moesten uit de weg worden geruimd.64 

Begin april 1945 riep de NCHN op 140 koksploegen te formeren en 70 motorrijders 

en 100 chauffeurs zich te melden en werd begonnen met de samenstelling van Medische 

Voedingsploegen en Relief Teams.65 In april 1945 werden zij bij de bevrijding van het Oosten 

ingezet en in mei in het Westen.66 Ook vormde de NCHN groepen, die als Sociale 

Verbindingsgroepen naar de grootste steden gingen om behulpzaam te zijn bij sociaal werk, 

MCn te ontlasten en in te lichten over de situatie op sociaal terrein en de bevolking en 

plaatselijke autoriteiten te informeren over te verwachten hulp.67 

De UVV was al voor de oorlog opgezet, later door de bezetter verboden, maar eind 

1944 als organisatie herboren uit het besef dat wilde men als vrijwilliger bij de hulpverlening 

worden ingeschakeld, een groter geheel moest worden gevormd waarmee de autoriteiten 

zich in verbinding konden stellen. In februari 1945 kwam het tot een centraal bestuur. Het 

doel dat de UVV zich stelde was in hoge mate ideëel: op verzoek van de overheid en op 

eigen initiatief morele en daadwerkelijke hulp verlenen en meewerken aan de verbetering 

van de culturele, maatschappelijke, hygiënische en economische verhoudingen. De Unie 

registreerde vrouwen tussen de 18 en 40 die zich beschikbaar hielden voor hulpverlening in 

bevrijd gebied.68 

De aandacht van de UVV ging niet zozeer uit naar gezinsverzorging. Daarvoor waren 

op initiatief van Mgr. F. Frencken en F.L.S.F. baron van Tuyll van Serooskerken in maart en 

april 1945 groepen gevormd om als Nationale Gezinszorg hulp in gezinnen te verlenen, waar 

de moeder door de ontberingen dat niet meer kon. Mevrouw J. van de Mortel-Houben als 

presidente van de UVV sloot zich bij dat initiatief aan. Zo waren groepen gevormd uit de 

protestantse Bijzondere Kerkelijke Gezinszorg, de Katholieke Gezinszorg en de UVV. Zij 

waren door lessen huishoudkunde, wasbehandeling, voedingsleer en kinderverzorging op 

hun taak voorbereid. In de grote steden gingen groepen van twintig vrouwen aan de slag. 
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Hun verslagen bevatten veel schrijnende toestanden. Er waren problemen als vervuiling, 

ondervoeding, grote gezinnen, ziekte vooral bij ouderen en ontwrichte gezinnen, waar de 

vader na jaren weer thuis was, in een concentratiekamp bleek te zijn overleden of na 

terugkeer uit Duitsland ergens anders ging wonen.69 

5. Het Nederlandse Rode Kruis Hulpkorps en de Sociale Verbindingsgroepen 

Kruls verzocht naar Brits voorbeeld het Nederlandse Rode Kruis voor de westelijke provincies 

een organisatie op te zetten voor medische en sociale hulpverlening. In maart 1945 werd in 

grote haast begonnen met het opzetten ervan, omdat de bevrijding van het Oosten en 

Noorden voor de deur stond. Via advertenties in dagbladen werden artsen, verpleegsters, 

sociaal werkers en chauffeurs opgeroepen. Of iedereen even geschikt was voor sociaal werk 

onder moeilijke omstandigheden, viel bij het grote aantal belangstellenden niet direct op te 

maken en evenmin of tot homogene groepen kon worden gekomen. Op 25 maart startte 

een opleiding voor de eerste 400 leden van de totaal benodigde 2.000, nadat de geallieerden 

in Breda de Chassékazerne hadden vrijgemaakt en van alle kanten hulp was gekomen om 

legering en opleiding mogelijk te maken. Contracten waren voor de duur van acht weken; 

daarna moesten bestaande organisaties het werk overnemen. Twintig Sociale 

Verbindingsgroepen (SVG) en twintig Relief Teams voor de Repatriëring werden opgeleid en 

daarnaast voor het Westen vijftig Medische Voedingsploegen en veertig Relief Teams. De 

organisatie kwam als Nederlandse Rode Kruis Hulpkorps (NRKH) onder bevel te staan van 

luitenant-kolonel b.d. jhr. A.D. Laman Trip.70 Hij drukte de MCn op het hart de groepen zo 

spoedig mogelijk contact met de plaatselijke Rode Kruisverenigingen te laten leggen om tot 

een plaatselijke HARK te komen, uiteen te zetten hoe dat in zijn werk moest gaan en 

hetzelfde te doen voor de kinderuitzending (waarover later meer).71 

De SVG gingen onderzoek doen naar de woningtoestand door inventarisatie van de 

verwoesting en tekorten door de bevolkingscijfers van 1 september 1944 te vergelijken met 

die van het moment in termen van aantallen evacués, weggevoerde Joden, sterfte- en 

geboortecijfers, kinderen en de aanwezigheid van kampen. Verder kwam er aandacht voor 

de situatie in gezinnen om de mate van ontreddering en de voorrang bij hulp te bepalen. 

Waar bevonden zich ernstig zieken? Hoe stond het met de jeugd? Waren ouders 

weggevoerd? In hoeverre kon lokaal hulp worden geboden? Ook moest worden bepaald 

hoeveel oorlogsslachtoffers een gemeente telde en welke goederen er waren om de eerste 
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nood te lenigen. Moesten mensen worden geëvacueerd of waren er mogelijkheden om 

personen uit andere plaatsen op te nemen? Als laatste moest de medische en hygiënische 

toestand in ziekenhuizen en woningen worden opgenomen, mede om zicht te krijgen op de 

vraag hoe besmettelijke ziekten te voorkomen.72 De voornaamste taak was om het sociaal 

werk te coördineren. Dat werkte goed in de verwarring die door de bevrijding ontstond en 

de lange scheiding tussen Noord en Zuid. De eerste indruk was dat de bevolking in het 

Noorden actief was. Het Rode Kruis had zich goed voorbereid. Verschillende comités 

werkten samen en hadden eerder hulp verleend aan landgenoten op hun hongertochten uit 

het Westen.73 

De Relief Teams haakten aan bij de colonnes van de MCn en vertrokken begin april 

naar het Oosten en Noorden. Zij waren ook beschikbaar voor hulp bij de repatriëring.74 Het 

vertrek was haastig en chaotisch. Het MG en de Sectie XIII moesten hard werken om de 

zaken op orde te krijgen en ook de Canadezen lieten steken vallen.75 Sommige Civil Affairs-

detachementen bleken van hun bestaan niet op de hoogte. Daarom kwam de wens op aan 

ieder team een oud-militair toe te voegen. De leden voelden zich als ‘semi-militairen’ te 

weinig op hun gemak om met militairen te onderhandelen.76 

Voor de komst van de Medical Feeding Unit No. 27 van dr. Spekman in Velp waren 

Civil Affairs en PMC Blaauw niet gewaarschuwd. Er waren vijftig gevallen van 

hongeroedeem, maar dat maakte de aanwezigheid van de vijftien personen sterke ploeg niet 

nodig. In Zutphen begreep MC luitenant-kolonel ir. W.J.H. Graaf van Limburg Stirum noch 

602 Civil Affairs Detachment wat de SVG kwamen doen Hij kon niet voor voeding en 

onderdak zorgen. Een Relief Team was bestemd voor het kamp in Eefde, maar het was niet 

duidelijk wat zij kwamen doen. Er bevonden zich hoofdzakelijk Russen en geen 

Nederlanders. 607 Civil Affairs Detachment was echter vol lof en drong aan op de komst van 

meer teams. In Zwolle voorzag het SVG-team no. 8 van ds. P.A. van Stempvoort in een 

behoefte. In Overijssel en Drenthe zwierven nogal wat kinderen uit het Westen en NSB-

kinderen rond, waar de Relief Teams goed werk voor deden. PMC Verhoeff was heel 

tevreden met de zorg voor kinderen en vluchtelingen. PMC Stok in Drenthe had vooral hulp 

nodig bij de opvang van repatrianten en ook in Groningen stelde PMC Holtkamp de komst 

van een team op prijs.77 

De groep van mejuffrouw C.M. Goudriaan arriveerde op 4 april 1945 in Enschede. Er 

was contact met Rode Kruis en het BAB over de opvang van repatrianten, waar een fabriek 
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voor werd gevonden voor de opvang totdat de Dienst der Repatriëring zich over hen kon 

ontfermen. Zij wierf padvinders om bekendmakingen en Verordeningen van het MG aan te 

plakken. (Het nut van padvinders om hand- en spandiensten te verlenen als gids, koerier en 

tolk had het MG al in Londen onderkend.78) Goudriaan had informatie over alle belangrijke 

instanties en organisaties in het Zuiden en was dé vraagbaak voor persoonlijke en algemene 

zaken. Ook had Goudriaan lijsten bij zich van personen die in Zuidoost Azië waren bevrijd en 

lijsten met de 6.000 oorlogsslachtoffers in Zuid-Nederland. Van de Joodse 

coördinatiecommissie had zij lijsten van in bevrijd gebied opgedoken Joden of die in België, 

Frankrijk of in Palestina waren aangekomen.79 Al in november 1944 had de 

Regeringsadviseur voor Joodse aangelegenheden, legerrabbijn majoor S. Rodrigues Pereira, 

het MG verzocht om lijsten met namen van Joodse Nederlanders die zich weer hadden 

gemeld na hun onderduik. Het Bureau Evacuerings- en Repatriëringszaken had dat ter hand 

genomen in overleg met Landelijk Herstel, als organisatie van oud-illegale werkers die na de 

bevrijding steun gaf aan onderduikers.80 Nadat op 7 januari 1945 de Joodsche Coördinatie 

Commissie voor het bevrijde Nederlandsche gebied was opgericht, werkte het MG ook 

daaraan mee door het opstellen en uitwisselen van lijsten van opgedoken Joden.81 

In Friesland was het grootste probleem de zorg voor de evacués. De Duitsers hadden 

vele Limburgers naar het Noorden geëvacueerd en door verschillen in volksaard en 

godsdienst was dat niet vrij van spanningen, mede omdat de Limburgers zonder werk zaten. 

In Friesland bevonden zich tussen de 40 en 50.000 evacués, waarvan slechts 25.000 waren 

geregistreerd, en velen die de honger in het Westen waren ontvlucht. In Groningen stonden 

22.000 geregistreerd, in Drenthe 7.900 en Overijssel 4.900. Ook waren in het Noorden 

40.000 kinderen bij pleeggezinnen ondergebracht. De SVG werkten mee aan de registratie 

en terugkeer. De voornaamste taak bleef het verschaffen van inzicht in de meest urgente 

noden, waarvoor bij gemeentelijke sociale diensten werd geënquêteerd. Vooral het gebrek 

aan kleding en schoeisel, gesleten door de lange afstanden die hadden moeten worden 

afgelegd om aan voedsel te komen, sprong in het oog. Materiaal voor het herstel ervan was 

er nauwelijks, zodat men was aangewezen op liefdadigheid en inzet van de HARK. 

Sectiehoofd Laman Trip informeerde minister van Sociale Zaken Wijffels dat er 

iemand van zijn ministerie nodig was om bij de problemen de stem van de regering te 

vertolken en in de toekomst het werk van zijn Sectie over te nemen. Ook de SVG drongen 

erop aan dat Sociale Zaken ambtenaren aanstelde die hun werk voortzetten. Snel handelen 
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was gewenst, want voor het Westen had de regering nog geen richtlijnen verstrekt en voor 

hulpacties was voortdurend contact nodig.82 

Om in Westen ontwrichte gezinnen weer op de been te krijgen werden 700 hulpen in 

de huishouding tewerk gesteld en na terugkeer van de geëvacueerde bevolking in 

Gelderland en Limburg daar 220. Omdat de toestand in het Oosten minder ernstig was in het 

Westen, bleef er in de provinciale hoofdsteden één SVG-groep achter en werden de overige 

zestien voor het Westen bestemd. Zij hielpen bij verbetering van de hygiëne en de 

gezinszorg en hier en daar bij de voedselvoorziening door het voedsel te verdelen dat de 

vele organisaties vaak met de naam ‘Zuid helpt Noord’ hadden ingezameld.83 

Door ondervoeding reageerden de mensen langzaam, prikkelbaar en verstrooid. Veel 

gezinnen verkeerden in omstandigheden, die in eerdere jaren als asociaal zouden zijn 

aangemerkt. Huizen waren vervuild, maar veel van de ellende was naar buiten niet zichtbaar 

en op de oppervlakkige toeschouwer maakte het Westen geen ongunstige indruk. De 

toestand van de wegen en huizen was redelijk en voor hen die uit het Zuiden kwamen, viel 

de afwezigheid van oorlogsschade op. Die was behoudens Rotterdam, Den Haag en de 

Wieringermeer niet bijzonder groot. De kleding was ook niet slechter dan in het Zuiden, 

maar de armoede werd binnenshuis geleden en vooral ouderen hadden het zwaar. Van de 

kinderen had 60% hoofdluis en er was veel scabiës. De laatste zes maanden was er geen 

zeep meer gedistribueerd en er was geen warm water.84 

Door enquêtes kwam zicht op de omvang van de problematiek en de noodzaak van 

hulp. Op verzoek van de SVG waren vragenlijsten bij de verschillende inkomensgroepen 

uitgezet om zicht op de noden te krijgen. Dat gaf als resultaat: eerste prioriteit licht 

verteerbaar voedsel, als tweede hulp aan huisvrouwen en gezinnen en als derde uitzending 

van kinderen.85 In Amsterdam mocht dan geen oorlogsschade zijn, meubilair was dringend 

aan vernieuwing toe. Droeviger was het gesteld met servies- en keukengerei. Per hoofd van 

de bevolking beschikte 8% over minder dan één kop en schotel of bord. In tweederde van de 

gevallen was er geen bruikbaar ondergoed meer, in een derde alleen van versteld 

ondergoed. Slechts 12% bezat nog behoorlijk ondergoed. De helft had geen bruikbare 

schoenen meer, soms zouden die te repareren zijn, mits de schoenmaker over leer 

beschikte. Iets minder dan de helft bezat geen lakens en handdoeken en meer dan helft had 

gebrek aan dekens. De algemene conclusie van deze steekproef was dat er dringend 

behoefte bestond aan textiel en in veel gevallen kinderuitzending noodzakelijk was.86 
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Vooral in Rotterdam viel voor de SVG veel te doen. De helft van de gezinnen had er 

niet meer dan 10 m2 woonruimte per persoon ter beschikking. Dat gold vooral de laagste 

inkomensgroepen, waar ook in de huizen het meeste binnenhoutwerk was opgestookt. Veel 

gezinnen hadden minder dan één bed per twee personen. Meer dan een vijfde had geen 

bord om van te eten en bijna een derde beschikte niet over een kopje. Velen moesten het 

doen met minder dan één laken per persoon en waar het dekens betrof, moest de komst 

van de winter met zorg tegemoet worden gezien. Met het aantal handdoeken was het nog 

slechter gesteld; bijna de helft van de gezinnen had nog geen handdoek per persoon. De 

inlevering van bonnen voor textiel voor voedsel was daar debet aan. Met de hygiëne in huis 

leek het over het algemeen nog mee te vallen.87 

Tussen 20 en 30 juni werden de SVG gedemobiliseerd. Tussen 1 en 15 augustus werd 

het Nederlandse Rode Kruis Hulpkorps geliquideerd. Er moesten dan comités zijn gevormd 

voor de HARK en de Kinderuitzending en de gezinszorg aan een sociaal werkster zijn 

overgedragen. Alle steun van het MG, betalingen en de verstrekking van voedsel en 

brandstof stopten. Als werkzaamheden nog voortgang moesten vinden, moesten plaatselijke 

organisaties dat overnemen.88 De Sectie XIII steunde daarna nog wel het comité ‘Voor het 

Kind’ in Tilburg van dr. J.L. Keyzer met zijn negen tehuizen in de grote steden voor elk 75 

kleuters met leidsters uit het Zuiden die op 1 juni 1945 waren begonnen.89 De zorg voor de 

25.000 kinderen van gedetineerden en Joodse kinderen zonder ouders nam de Subsectie 

Jeugdzorg van de Sectie Onderwijs op zich. Dat leidde met 1.500 medewerkers 95 

kindertehuizen verspreid over het land en sprokkelde daarvoor kleding en de inventaris bij 

elkaar. In toenemende mate slaagde de sectie erin de kinderen bij particulieren onder te 

brengen en naar school te laten gaan, al moest onderwijsgevenden nog al eens duidelijk 

worden gemaakt dat de kinderen geen slachtoffer mochten worden van de politieke 

gezindheid van hun ouders. Nadat op 1 november 1945 een Bureau Bijzondere Jeugdzorg 

onder het ministerie van Justitie vorm kreeg, nam dat geleidelijk de zorg voor de tienduizend 

nog overgebleven kinderen over. Om dit te vergemakkelijken bleef personeel van het MG en 

het VHK daar nog tot januari 1946 werkzaam en verzorgde het MG de financiering.90 

Ook de taak van het VHK bestond in toenemende mate uit sociaal werk. Het zorgde 

voor ‘asocialen’ in Rotterdam, was actief in scabiësklinieken in Amsterdam en Rotterdam, 

zorgde voor inenting tegen tyfus in het Land van Heusden en Altena, was ingezet bij de 

Queen’s Messengers voor het uitdelen van voedsel en de terugkeer van evacués en 
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betrokken bij de begeleiding van kindertransporten. In Gennep hielpen de vrouwen mee de 

bewoners weer onderdak te krijgen, maar in Overloon en Boxmeer wilde een deel van de 

Rooms-katholieke bevolking zich niet door vrouwen in uniform laten helpen.91 

6. Kinderuitzending 

Waar de Sectie Sociaal werk voor oorlogsgetroffenen flink wat werk aan kreeg was de 

uitzending van kinderen. Voor een verslag van deze uitzending kan de lezer terecht bij Jan 

Sintemaartensdĳk, De bleekneusjes van 1945: de uitzending van Nederlandse kinderen naar 

het buitenland. Het onderwerp blijft hier beperkt tot enkele organisatorische aspecten in de 

aanloopfase die het MG raakten. Nadat de uitzending eenmaal op gang was gekomen, werd 

het werk steeds meer in handen van andere organisaties gelegd en rustte alleen het contact 

met de geallieerde militaire autoriteiten nog op de schouders van de Sectie. 

Al in april 1943 had minister van Sociale Zaken Van den Tempel de ministerraad voor 

zijn plan gewonnen om na de oorlog Nederlandse kinderen in Engeland op krachten te laten 

komen. Het Nederlandse kamp bij Wolverhampton zou dan beschikbaar zijn en transport 

zou niet meer op problemen stuiten. Koningin Wilhelmina voelde echter meer voor 

particulier initiatief en geloofde niet dat Van den Tempel geschikt was zo’n operatie op touw 

te zetten. Hij zette dat echter met de nodige koppigheid door.92 

De uitzending raakte in een stroomversnelling nadat Van den Tempel in oktober 1944 

luitenant-kolonel Fauré, de MG-vertegenwoordiger in Londen, toestemming aan de Britse 

regering liet vragen om 4.000 kinderen naar Engeland over te brengen en door de 

organisatie Young People from Occupied Countries bij gezinnen en in Boarding Schools onder 

te brengen. Van den Tempel had daar feitelijk het verzoek voor moeten indienen, maar 

vroeg Kruls het aan de ministerraad voor te leggen. Het waarom van deze knieval voor het 

MG zal zijn terug te voeren op de weerstand, die er bij leden van het kabinet bestond en 

omdat hij niet bij machte was vervoer te regelen.93 

Eind november 1944 hechtte het Home Office zijn goedkeuring aan het plan en 

werkte aan het vinden van een kamp. Kruls kreeg de vraag of het MG transport naar de 

vertrekhaven kon regelen.94 Radio Oranje en plaatselijke dagbladen berichtten begin 

december 1944 al over de uitzending naar Engeland en België. MCn kregen verzoeken om 

inlichtingen en begeleidsters boden zich aan, maar het wachten was op selectiecriteria van 

Sociale Zaken.95 
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Toen Van den Tempel in Eindhoven aankwam, gewapend met een lijst met namen 

voor een selectiecomité, bleek al op gezag van het MG een commissie te zijn ingesteld, wat 

voor hem een pijnlijk moment was. (Kruls noemde het een ‘échec’).96 Een maand daarvoor 

had Kruls Van den Tempel al ingelicht over een Belgisch comité dat zich ten doel stelde 

kinderen naar België te halen en dat het MG personen ging zoeken die bereid waren een 

uitzendcomité te vormen. Van den Tempel was dus gewaarschuwd.97 Het comité onder 

voorzitterschap van mr. Ch.J.H. Hustinx, burgemeester van Nijmegen, en H.C.M. Wijffels van 

het R.K. Huisvestingscomité te ’s-Hertogenbosch als secretaris, was op 21 december 1944 

geïnstalleerd. Het ging ressorteren onder het Staatstoezicht op de Volksgezondheid.98 Enkele 

maanden later juichte Kruls toe de Commissie tot Uitzending van Nederlandsche Kinderen 

tot een regeringscomité te maken en rechtspersoonlijkheid te geven. Dat betekende minder 

bemoeienis van het MG. Hij suggereerde de minister van Sociale Zaken in de 

instellingsbeschikking op te nemen dat het een overkoepelende stichting was, ook voor nog 

te bevrijden gebied, zodat het MG hier alle uitzendingen bij kon onderbrengen.99 

Het MG informeerde de SHAEF-missie dat er overeenstemming was bereikt tussen 

het Home Office en het ministerie van Sociale Zaken.100 De missie wees er echter op dat het 

plan dan wel tussen Sociale Zaken en het Home Office mocht zijn overeengekomen, maar 

niet met 21st Army Group was besproken. Dat moest transport reserveren en Transit Camps 

inrichten voor voeding en onderdak onderweg.101 Eind december 1944 vroeg Londen of 

SHAEF al toestemming had verleend en in welke haven de kinderen aankwamen, maar 21st 

Army Group was nog bezig het transport te regelen. Vóór 15 januari 1945 zou een eerste 

groep toch niet gereed zijn en het Home Office eiste dat de meekomende volwassenen door 

zowel het MG als SHAEF een veiligheidsonderzoek ondergingen. Verder stelden de Britten 

als aanvullende eis vaccinatie tegen pokken en difterie en een medisch onderzoek, waarbij 

huidafwijkingen reden voor afkeuring waren.102 

Intussen moest het MG antwoord op tal van vragen geven. Bisschop Mutsaerts van 

’s-Hertogenbosch benadrukte dat geestelijken voor de godsdienstige verzorging onmisbaar 

waren. Het MG zat toen met het probleem naast leidsters ook geestelijken aan de konvooien 

toe te voegen. De vraag was ook of er wel een scheiding tussen jongens en meisjes kwam. 

Het MG werd ook met andere initiatieven geconfronteerd. Iemand uit Nijmegen had het 

plan om 400 kinderen naar tehuizen in Moergestel en Oisterwijk te brengen. Field Security 

vond samenwerking ongewenst en er mochten geen onderhandelingen met deze persoon 
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worden aangeknoopt. Het voornemen Koningin Wilhelmina en prinses Juliana voor deze 

Stichting Kinderzorg Nederland te interesseren moest worden voorkomen. Niettemin 

verdiende het aanbeveling de geselecteerde kinderen via het officiële comité onder te 

brengen. 

In Nijmegen kwam in februari 1945 ook een hulpactie tot stand voor het Noorden en 

in Brabant werd een adoptiesysteem voor kinderen voorgesteld. De visie van de MCn was 

niet teveel te centraliseren, maar wel het MG de leiding te laten nemen, omdat er anders 

geen transport kwam. Zij zagen ook weinig in een pakjesactie voor familieleden. De inhoud 

moest om veiligheidsredenen worden onderzocht en de pakketjes zouden pas geruime tijd 

na de bevrijding arriveren. Het leek het MG beter de actie om te buigen ten behoeve van 

geëvacueerde kinderen en de bevolking voor te bereiden op het opnemen van kinderen uit 

pas bevrijd gebied.103 

De eerste kinderen vertrokken in de week van 7 februari 1945 naar Engeland via het 

Refugee Camp van First Canadian Army in Tilburg. Herhaaldelijk wendden ook Belgen zich 

tot het Bureau voor Evacuerings- en Repatriëringszaken met het aanbod om Nederlandse 

kinderen in huis te nemen. Hoofd Van Os van Delden stelde voor in België een 

controleorgaan te benoemen om in samenwerking met het uitzendcomité aanvragen te 

behandelen. Elk aanbod moest worden onderzocht en zijn bureau ontbrak daarvoor de 

tijd.104 De uitzending naar België besprak het MG eerst met J.W.L. Valckenier de Greeve, het 

hoofd van de afdeling Brussel van het Nederlandse Rode Kruis. Het MG ging na of de 

militaire autoriteiten op de hoogte waren. Was dat in orde dan kon de organisatie l’Oeuvre 

d’Enfants de kinderen in gezinnen plaatsen.105 Door ziekte, afwezigheid, onderlinge strijd 

tussen de Nederlandse gezondheidsautoriteiten en tot verdriet van de Belgen die wel 

kinderen naar Engeland zagen gaan, maar om onduidelijke reden niet naar België, duurde 

het nog enkele weken voordat die uitzending vorm kreeg, terwijl de Belgen en het MG dat 

tot in de puntjes hadden voorbereid.106 

Verder was een plan uitgewerkt om 300 kinderen per dag uit het Westen naar Noord-

Brabant te laten gaan.107 De SHAEF-missie hield zelfs rekening met de mogelijkheid 200.000 

kinderen uit het Westen te moeten evacueren. Met plannen om dertig maal 300 kinderen 

naar het Zuiden te sturen, wilde de missie niet volstaan. De Sectie XIII moest onderzoek 

doen naar geschikte accommodatie om de kinderen in een tempo van 3.000 per dag onder 

te brengen.108 De Sociale Verbindingsgroepen speelden een rol bij de uitzending door in het 
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recentelijk bevrijde Noorden en Oosten plaatselijk comités op te richten om er kinderen uit 

het Westen onder te brengen. Het aanbod om kinderen op te nemen was groot, maar er was 

geen materiaal om doorgangshuizen in te richten. Daarvoor moest medewerking van SHEAF 

komen, evenals voor het transport en het wachten was op beslissingen.109 De Fransen deden 

het aanbod om duizend kinderen per dag op te nemen tot een aantal van 40.000. Ook 

Engeland zou worden gevraagd zo nodig meer op te nemen.110 Massale evacuatie uit het 

Westen bleek echter niet nodig. Tienduizenden kinderen kwamen ervoor in aanmerking, 

maar na enkele weken was de voeding in het Westen weer op peil, waardoor de reden tot 

grootschalige uitzending verviel. 

Het was nodig kinderen te selecteren, niet alleen om te bepalen wie het eerst in 

aanmerking kwamen, maar voor verschillende uitzendingen golden verschillende eisen. Naar 

Zwitserland gingen bij voorkeur kinderen met ademhalingstoornissen. Vanaf 8 mei 

vertrokken deze kinderen met elke twee tot drie weken een vervolg, afhankelijk van de 

beschikbaarheid van Belgische Rode Kruis-treinen. De kinderen genoten er een uitstekende 

behandeling en schreven vol vreugde naar huis over de kleding en het schoeisel dat zij 

ontvingen.111 In Engelse kampen kregen de kinderen eveneens een volledige set kleding. In 

Zuid-Nederland logeerden de kinderen bij gezinnen. De ervaring leerde dat behoorlijk moest 

worden geselecteerd. Kinderen uit de grote stad werden in Brabantse gezinnen op het 

platteland ‘storend’ geacht, met als gevolg de wens ze weer terug te zenden, als zij een 

slechte invloed op het eigen kroost hadden.112 

Begin juni 1945 gaf de SHEAF-missie toestemming om vanuit het Westen in een 

tempo van honderd per dag 3.000 kinderen naar Friesland, 3.000 naar Groningen en 2.000 

naar Brabant over te brengen. Die aantallen konden worden verhoogd zodra de repatrianten 

die nog op terugkeer naar het Westen wachtten, naar huis waren. Dat tempo van honderd 

werd niet gehaald. De meeste plaatselijke comités waren pas opgericht en niet ingericht op 

de ontvangst van zoveel kinderen. Bovendien waren er transportproblemen. 21st Army 

Group was druk doende om de te demobiliseren militairen naar huis te krijgen en schrapte 

zelfs een kindertransport naar Engeland. Een oplossing kon worden gevonden door de 

Batavier II, een klein hospitaalschip, in te zetten. Daarmee vertrokken eerst de kinderen die 

nog in het Zuiden waren aangewezen. Daarna moest het schip zeelieden vervoeren en was 

pas half augustus weer beschikbaar. Het betekende grote vertraging. 
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Na 31 mei waren geen transporten meer naar België vertrokken door moeilijkheden 

met grensfaciliteiten. Na juni gingen weer elke week zestig kinderen per bus naar Brussel. In 

Parijs nam een Nederlands comité op zich 600 kinderen in groepen van honderd te 

ontvangen. Het duurde enige tijd voordat dat rond was; de leden waren slecht op de hoogte 

van de vereiste formaliteiten. De eerste groep vertrok pas op 29 juni naar Nederlandse 

gezinnen in Frankrijk. De SHEAF-missie regelde daarvoor het transport. De Denen 

verklaarden zich bereid om 2.000 kinderen op te nemen en regelden vervoer en begeleiders. 

De vereniging Rädda Barnen bracht de kinderen voor drie maanden onder bij gezinnen. Op 

20 juli vertrokken de eerste 420. Daarna zouden nog vier transporten vertrekken.113 Veel 

was te doen over de uitzending van 2.000 kinderen naar Zweden. Door berichten dat 

kinderen eerst voor acclimatisering naar een kamp moesten voor het afleren van 

eigenschappen als stelen en zwart handelen, waren Zweedse families niet erg enthousiast 

hen in huis te nemen.114 De weerstand van de ouders tegen uitzending nam trouwens aan 

het einde van de zomer toe, want eindelijk was het moment aangebroken dat de kinderen 

weer naar school konden.115 Gingen direct na de bevrijding vanuit de westelijke provincies 

2.371 kinderen naar Engeland, 1.337 naar Zwitserland, 656 naar België en honderd naar 

Frankrijk, eind augustus ging het om nog maar 1.035 kinderen in Groningen, 275 in Friesland, 

5.610 in Noord-Brabant en 528 in Zeeland.116 

Een zorg van geheel andere orde was de terugkeer van de 40.000 kinderen naar het 

Westen die elders in het land waren ondergebracht. De MCn kregen opgedragen dat zo 

spoedig mogelijk te bewerkstelligen, maar niet nadat eerst was vastgesteld dat de ouders 

het kind behoorlijk konden huisvesten. De Nationale Commissie tot uitzending van 

Nederlandse Kinderen 1945 stichtte daartoe in Amsterdam een centraal bureau.117 

7. Nederlands Volksherstel (NVH) 

Nederlands Volksherstel (NVH) was ontstaan na een telegramwisseling met de 

Vertrouwensmannen, waarin minister-president Gerbrandy vroeg om in bezet gebied een 

vereniging van die naam op te richten om sociaal werk voor oorlogsslachtoffers te 

coördineren en te stimuleren. Die opdracht was met evenveel geheimzinnigheid omgeven 

als de aanwijzing van de Vertrouwensmannen en gegeven op een moment dat de 

ministerkwartiermakers in het Zuiden meenden dat hulpverlening niet bij de 

Vertrouwensmannen thuishoorde. Ook de latere minister van Sociale Zaken Wijffels was er 
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niet van op de hoogte dat een omvangrijke hulporganisatie voor het Noorden werd 

voorbereid. Minister van Binnenlandse Zaken Beel was even onkundig toen hij in april 1945 

zijn Centraal Bureau voor de Verzorging van Oorlogsslachtoffers instelde. Evenmin was 

bekend dat Gerbrandy de voorbereidingen had toevertrouwd aan de bankier mr. E.E. 

Menten als regeringsgemachtigde. Omgekeerd waren de Vertrouwensmannen er niet van op 

de hoogte dat het MG al organisaties voor de hulpverlening had opgezet en tal van 

activiteiten coördineerde.118 

Het gevolg was dat de plannen van NVH wat reeds door het MG, het HARK en het 

Nationaal Comité voor Kinderuitzending 1945 werd gedaan gingen doorkruisen. Het gaf 

aanleiding tot verwarring, ook al had Gerbrandy de taak van NVH beperkt tot een 

voorbereidende en het Zuiden daarbuiten gelaten.119 Eind april 1944 kwam het MG in bezit 

van stukken uit het bezette Westen en kreeg zo voor het eerst weet van de voorbereidingen. 

Hoofd Sectie Binnenlandse Zaken, Linthorst Homan, had de indruk dat er een hechte 

organisatie achter stak. In Amsterdam hadden de kerken, verenigd in het Interkerkelijk 

Overleg, plannen voor de repatriëring van arbeiders uit Duitsland en evacués in 

voorbereiding en hield de illegaliteit zich bezig met onderduikers en andere groepen met 

hulp aan Joodse landgenoten. Ook de Armenraad en een Korps van Vrouwelijke Vrijwilligers 

bogen zich over urgente problemen na de bevrijding. Het Nationaal Steun Fonds, dat het 

illegale werk financierde, leek een belangrijke taak in NVH te krijgen en in elke plaats kwam 

een bureau met een afdeling voor onderduikers. In Rotterdam verliepen de voorbereidingen 

naar wens. Bij het landelijk bestuur van NVH, bestaande uit vertegenwoordigers van 

Volksgezondheid, Rode Kruis, Leger des Heils, Voedselvoorziening, Armenraden, Nationaal 

Fonds Bijzondere Noden en vrouwenorganisaties liep dat minder goed. Ondergrondse 

organisaties waren niet vertegenwoordigd. Een schrijven van de illegaliteit aan de 

gevolmachtigde van NVH drong op een vertegenwoordiging aan, want de illegaliteit was bij 

uitstek geschikt voor hulp aan onderduikers. Verder was er een pleidooi de bevoegdheden 

van NVH bij wet te regelen om dwang op evacués en repatrianten te kunnen uitoefenen. 

Juist omdat het MG zoveel mogelijk bij al getroffen voorbereidingen wilde aansluiten, leek 

deze informatie hoopvol.120 

Toen het MG het Westen binnentrok, trof zij inderdaad NVH-afdelingen aan, maar 

het was lastig informatie te verkrijgen. Het wachten was op de Sociale Verbindingsgroepen 

om plaatselijke gegevens te verzamelen. Omdat de organisatie ondergronds had moeten 
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groeien bleken er aanzienlijke verschillen te bestaan. In sommige steden was een gigantische 

organisatie opgezet, die alle sociale werk voor haar rekening wilde nemen, in andere was het 

beperkt tot coördinatie.121 De bedoeling was geweest dat NVH een overkoepelend lichaam 

zou vormen, maar het werk van alle verenigingen via één kanaal te laten verlopen, was een 

werkwijze die als nationaalsocialistisch werd gezien die naar totalitarisme riekte. In 

Gelderland was een krachtige organisatie opgebouwd en die wilde zelfstandig blijven. Daar 

had men zich ook willen richten op steun aan nagelaten betrekkingen van politieke 

slachtoffers, hulp aan illegalen en onderduikers en kleine zakenlieden om hun bedrijf weer 

op te bouwen.122 

Besprekingen met Menten leerden dat NVH ernaar tendeerde alles te overkoepelen 

dat voor oorlogsslachtoffers op sociaal en cultureel gebied werd gedaan, zowel door 

particulieren als overheidsinstellingen. De vraag was of provinciale en gemeentelijke comités 

dat ook zo zagen. De Sectie XIII streefde juist naar plaatselijke comités voor de HARK en de 

kinderuitzending. Die konden zo nodig later onder NVH worden gesteld, als dat 

levensvatbaar bleek.123 In het Zuiden was de hulpverlening langs heel andere lijnen 

georganiseerd. Daar was geen sprake van een brede bundeling zoals NVH beoogde en 

speelde de HARK een grote rol. Aanpassing van NVH aan de bestaande organisaties bleek 

nodig en na overleg tussen regering, MG en bestuursleden van NVH viel het besluit NVH niet 

tot een nationale organisatie te laten uitgroeien. Na lang aarzelen en veel gesprekken met 

vertegenwoordigers van een groot aantal organisaties op sociaal- en kerkelijk gebied, illegale 

groeperingen en maakte NVH een nieuwe start. Alle uitvoerende werkzaamheden werden 

ondergebracht bij bestaande instellingen als Rode Kruis, UVV, Centraal Bureau Verzorging 

Oorlogsslachtoffers, Voogdijraad, Pro Juventute en Leger des Heils.124 

Op een vergadering met minister van Sociale Zaken Wijffels, de HARK, NVH, Rode 

Kruis en het MG kwam het tot het besluit een nationale centrale alle charitatieve werk in 

Nederland te laten overkoepelen, waarbij NVH centraal zou kunnen collecteren en 

subsidiëren. Het Nationaal Comité Kinderuitzending 1945 bleef als enige gerechtigd kinderen 

uit te zenden, net als de HARK de enige instelling bleef die gratis goederen ging uitdelen. 

Kruls werd gevraagd dat in een beschikking vast te leggen. NVH wilde zich ook opwerpen als 

liquidator van Winterhulp en de Nederlandse Volksdienst, de op nationaalsocialistische leest 

geschoeide organisaties voor oorlogsslachtoffers, maar dat hoorde bij het MG thuis.125 
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Had eerder de Sectie XIII alle sociaal werk gecoördineerd, in juni 1945 was de tijd rijp 

de gedachten die aan NVH ten grondslag lagen vorm te geven en het werk daarnaar over te 

hevelen. Laman Trip dacht aan een directoraat onder Sociale zaken en een Stichting NVH.126 

NVH toonde echter geen belangstelling meer voor samenwerking met het MG. De 

stichtingsakte werd buiten de Sectie om gepasseerd en Laman Trip wilde zich niet verder 

met NVH in te laten.127 

Algemeen secretaris NVH mej. mr. M. Tjeenk Willink wilde niet treden in de vraag in 

hoeverre de maatregelen van het MG op het terrein van de sociale hulpverlening gelukkig 

waren geweest, maar vast stond dat de Sectie XIII nog tal van belangrijke taken vervulde als 

contacten met buitenlandse hulpinstellingen. De overige taken zou het departement van 

Sociale Zaken kunnen overnemen of het Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers en 

wat resteerde de afdeling sociale zaken van NVH.128 Per saldo hoefden daardoor geen innige 

betrekkingen meer tussen MG en NVH te ontstaan. Wat NVH wilde bereiken, was Laman 

Trip toch niet erg duidelijk, maar hij wilde pas met een gerust hart het werk neerleggen, 

wanneer American Relief for Holland in NVH een organisatie zag die goed functioneerde. Hij 

was daar niet gerust op.129 Hoe belangrijk dat was, bleek toen het Amerikaanse Rode Kruis 

weigerde goederen te schenken, omdat het meende met een regeringsinstantie van doen te 

hebben. Pas na ingrijpen van souschef Daubenton kwam alsnog een belangrijke gift aan 

Nederland ten goede. NVH wilde ook de verhoudingen tot andere organisaties regelen, maar 

particuliere organisaties wilden niet snel hun zelfstandigheid opgeven.130 

NVH wilde ook de HARK onder haar vleugels nemen.131 Dat was een gevoelige 

kwestie. Vertrouwenspersonen aangesteld door NVH en HARK gingen bij de afdelingen langs 

om uitleg te geven over de verhouding tussen beide organisaties. Om versnippering van 

krachten en verwarring te voorkomen, bleef de inzameling en uitdeling van goederen 

voorbehouden aan de HARK.132 De organisatie ging zelfstandig verder. Laman Trip trad toe 

tot het dagelijks bestuur en regelde de aanvoer van goederen uit de Verenigde Staten en het 

Verenigd Koninkrijk. NVH kon zich beperken tot het geven van richtlijnen. 

Met ingang van 15 augustus 1945 nam Sociale Zaken alle werk van de Sectie XIII over. 

Taken die voorlopig nog beter door militairen konden worden verricht, zoals het 

onderhouden van contacten met de militairen, de begeleiding van de kindertransporten en 

de behartiging van belangen in het buitenland, bleef Daubenton nog verzorgen.133 
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8. De nood in Limburg en Gelderland 

In mei en juni 1945 ging vrijwel alle aandacht uit naar de westelijke provincies. Het MG 

beschikte daar over een omvangrijke organisatie, het Commissariaat Noodvoorziening 

(CNV). MCn en Sociale Verbindingsgroepen wezen al spoedig na de bevrijding van het 

Westen erop dat de toestand in de oorlogsgebieden in het Zuiden slechter was. Daar moest 

meer hulp in de vorm van materiaal en transport komen en was het gewenst Relief Teams, 

Sociale Verbindingsgroepen en gezinszorgcolonnes te sturen.134 In het Westen kon op 

geallieerde hulp worden teruggevallen, bij de rehabilitatie van de oorlogsgebieden in Noord-

Limburg, Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en zuidelijk Gelderland stond het MG er 

vrijwel alleen voor. Weliswaar werd met enige geallieerde hulp aan het herstel van 

Roermond, Venlo, Venray en ook andere plaatsen gewerkt, maar door de enorme schade en 

gebrek aan materiaal verliep dat traag, terwijl het Westen, met uitzondering van Rotterdam 

en Den Haag, betrekkelijk ongeschonden uit de oorlog was gekomen. Naar schatting 

beroerden de zones waar grootschalige gevechten hadden plaatsgehad de levens van 

900.000 mensen in ernstige mate.135 

Ir. C. Dorsman bracht als chef-staf van de SocialeVerbindingsgroepen een uitgebreid 

rapport uit over de gevolgen van de gevechten. Uit Zuid-Gelderland, Noord-Limburg, 

Zeeland en de randgebieden in Brabant waren 430.000 bewoners geëvacueerd. Daarvan 

waren 400.000 teruggekeerd, die gezamenlijk 98.000 huizen bewoonden waarvan 30% 

totaal was vernield of zwaar beschadigd, 50% licht beschadigd en maar 20% onbeschadigd. 

Van alle huizen had 25% een vernield dak en 50% een lekkend dak. Dat zou vóór 1 oktober 

1945 moeten zijn hersteld, anders beschadigden de huizen in de winter door de 

weersinvloeden, diefstal en afbraak verder en zouden opnieuw 100.000 mensen moeten 

worden geëvacueerd. Als het herstel in het bestaande tempo doorging, moesten toch al 

75.000 mensen weg. 

Naar aanleiding van de steekproeven die de Sectie XIII voor Zuid-Gelderland en 

Noord-Limburg had genomen (voor Zeeland ontbraken cijfers) was ter leniging van de nood 

een enorme hoeveelheid huishoudelijke goederen nodig: 400.000 borden, 200.000 messen, 

250.000 bekers, 350.000 ledikanten, 200.000 stoelen, 200.000 pannen, 60.000 theepotten, 

80.000 opscheplepels, 100.000 bezems, 100.000 borstels, 200.000 emmers, 100.000 

dweilen, 100.000 vegers en blik, 90.000 kachels, 35.000 tafels, 100.000 koekenpannen, 
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100.000 wasteilen, 250.000 schalen en 60.000 kinderpo’s. Verder bestond behoefte aan 

300.000 strozakken of matrassen, 400.000 dekens, 200.000 theedoeken, 220.000 

handdoeken, 250.000 lakens, 150.000 slopen, 400.000 zakdoeken en 34.000 babypakketten. 

Aan kleding was nodig 400.000 hemden en broeken en sokken, 140.000 overhemden, 

100.000 overjassen voor zowel mannen als vrouwen, 70.000 werkpakken, 200.000 jurken en 

400.000 schoenen. 

Dan was er het probleem landmijnen. Naar schatting lagen er in de Betuwe vier 

miljoen en in Noord-Limburg drie miljoen. Naar analogie van het Commissariaat 

Noodvoorziening, dat voor het Westen in het leven was geroepen, zou het MG ook voor 

deze gebieden een commissariaat met bijzondere bevoegdheden moeten instellen.136 Die 

gedachte was al begin 1945 door Laman Trip, het latere hoofd Sectie XIII en toen nog 

verbindingsofficier voor sociaal werk, na de vele klachten over de noodvoorziening in deze 

gebieden geopperd. Het MG ontbeerde uitvoerende macht zolang het geen bindende 

voorschriften kon uitgeven als de Rijksbureaux van mening verschilden over de verdeling van 

goederen.137 

Premier Gerbrandy bracht een bezoek aan Venlo, waar hij een onderhoud had met 

de MC Noord-Limburg, majoor C.K.J.M. Receveur (textielhandelaar uit Venlo en uit Vught 

ontsnapte gijzelaar). Hij schreef naderhand Gerbrandy dat hij nu met eigen ogen had kunnen 

zien dat een groot deel van Venlo en omstreken grondig was verwoest. Van de circa 7.800 

woningen waren 683 totaal verwoest, 1.264 zwaar beschadigd en 2.888 licht. Het ontbrak 

aan arbeidskrachten voor de wederopbouw. Die waren geëvacueerd. Er was geen behoorlijk 

vervoer, de spoorwegen functioneerden niet en geen enkele telefooninstallatie was in tact. 

Bureaucratie leek de oorzaak dat de noden in Noord-Limburg niet voldoende werden 

onderkend. Voor elke schroef of onderdeel moest een pleidooi aan een instantie worden 

gericht, terwijl die toch moesten weten hoe armzalig de toestand in Venlo was. De 

ontstemming was groeiende en bood een vruchtbare bodem voor een revolutie van Zuid 

tegen Noord, want de leuze ‘Zuid helpt Noord’ werkte contraproductief nu de materiële 

schade in het Noorden minder bleek. Receveur verzocht Gerbrandy zijn invloed aan te 

wenden, anders was de verantwoordelijkheid voor rust en orde niet te dragen.138 

Een brief van een MC rechtstreeks aan de minister-president kon de Staf MG niet 

waarderen. Bovendien had Receveur niet mee willen werken aan de vorming van 

geniecompagnieën voor het herstel van utiliteitsbedrijven en wegen in het Noorden, zolang 
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deze troepen niet ook in zijn ressort zouden worden ingezet.139 Via de PMC Limburg, 

luitenant-kolonel G.J.L. van der Lande, kreeg Receveur van souschef De van der Schueren te 

horen dat een zo belangrijk schrijven ter doorzending aan hem had moeten worden gericht. 

Als de klachten gegrond waren, dan moest de Staf een overzicht ontvangen van de 

dringende behoeften waaraan moest worden voldaan. De PMC moest controleren of de 

stemming onder de bevolking juist was weergegeven.140 

De toestand in Noord-Limburg was zoals beschreven. Er was weinig hulp gekomen en 

tot overmaat van ramp waren personeel en dakpannen weer afgevoerd. De bevolking was 

zeer ontevreden en dat textiel en schoenen klaar lagen voor het Noorden, zag zij als 

bevoordeling. De mensen in het Noorden en Westen waren niet slechter af dan de 

Limburger. Het motto ‘B-2-We too!’ was al gehoord en gaf de stemming juist weer. De 

Wederopbouw was nog in het beginstadium, mede door onenigheid tussen de 

Werkgemeenschap Limburg en de Commissaris der Koningin over de te volgen werkwijze.141 

De actie van Receveur bleek een belangrijke katalysator voor meer aandacht voor de 

geteisterde gebieden. Er stond voor noodherstel van woningen slechts een bescheiden 

bedrag op begroting en er waren bestellingen gedaan voor maar 5.000 noodwoningen. Dat 

aantal was veel te gering om de mensen voor de winter onder dak te krijgen. In eigen land 

konden slechts duizend worden gefabriceerd. Minister van Waterstaat Tromp besprak een 

nota over wederopbouw met Kruls. Die wilde daaraan volledig meewerken, maar dan moest 

wel een organisatie voor de wederopbouw worden opgezet.142 Met spoed waren 10.000 

woningen nodig. Tromp wees ook op het gebrek aan de meest primitieve gereedschappen 

en dat moest worden geprobeerd bij Roermond een brug over de Maas te leggen.143 

De problemen van de 250.000 bewoners van Noord- en Midden-Limburg waren 

inderdaad groot. Er was vervoer nodig om groenten en melk rond te brengen. De 

zuigelingensterfte was hoog en er moesten fietsen komen voor artsen en verpleegsters. 

Winkeliers konden leveranciers niet betalen, grossiers weigerden op krediet te leveren en 

charitatieve fondsen raakten uitgeput. Middenstanders moesten in de ‘hopelooze 

puinmassa’s’ hun zaak opnieuw opzetten. Er moesten mijnenruimers komen om het land dat 

voor driekwart vol mijnen lag weer productief te maken. Er was veel gereedschap nodig voor 

reparatie van woningen om te voorkomen dat de mensen opnieuw moesten worden 

geëvacueerd.144 
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Uit Gelderland was de boodschap van de Sociale Verbindingsgroepen weinig anders. 

PMC Blaauw had al gewezen op moeilijkheden bij de coördinatie van hulpacties en nadat de 

verhoudingen tussen NVH en de HARK vorm hadden gekregen, verzocht hij met klem zo 

spoedig mogelijk en onder krachtige leiding een nationale inzamelingsactie voor meubilair, 

kleding en schoeisel te organiseren, al was het psychologisch juiste moment feitelijk al 

gepasseerd. Er waren wel plaatselijk acties opgezet, maar vanuit Gelderland kwam de klacht 

dat er van landelijke acties niets viel te bespeuren. Blaauw wilde zelfs tot vordering van 

bedden en beddengoed overgaan. Tallozen sliepen op los stro, want strozakken waren 

onverkrijgbaar. De noodkreet van Blaauw moest binnen de Staf MG de grootst mogelijke 

aandacht krijgen en Kruls besliste dat materiaal dat niet langer nodig was voor de opvang 

van repatrianten aan de HARK kon worden afgestaan.145 

Na de beslissing materiaal over te dragen, noemde plaatsvervangend hoofd van het 

Bureau Evacuerings- en Repatriëringszaken, majoor Maas, de ervaring met de HARK 

‘bedroevend’. Repatriëring trof het verwijt dat het goederen aan de Betuwe gaf en niet aan 

Limburg. De Limburgse HARK wilde dat alles bezuiden de rivieren naar Limburg ging.146 

Laman Trip meende dat Maas de verwijten maar naast zich neer moest leggen, ze waren 

ongegrond. Goederen uit de regio Nijmegen kwamen ten goede van de Betuwe; dat was 

vervoerstechnisch het gemakkelijkst en goederen afkomstig uit repatriëringcentra in het 

Zuiden gingen naar Noord-Limburg. Er werd voor een rechtvaardige verdeling gezorgd, 

hoewel dat moeilijk viel aan te tonen zolang er geen opgave van het totaal aan goederen 

was.147 

De verdeling van de overige goederen van Repatriëring over de HARK en de 

Rijksbureaux verliep door gebrek aan samenwerking al even onvoorspoedig.148 De nood was 

overal zo hoog dat nergens leniging in zicht kwam. Wat de HARK aan textiel kon verstrekken 

was bij lange na niet voldoende en van wat langs andere kanalen beschikbaar kwam, waren 

de prijzen te hoog en de bevolking te arm.149 

Als eerste was materiaal naar de Betuwe gegaan. De streek gaf een troosteloze 

aanblik: vrijwel alle huizen waren kapot, overal lagen resten huisraad, onkruid tierde welig 

en van de boomgaarden was niet veel meer over. De evacués waren blij weer terug te zijn, al 

was het in een kippenhok of schuurtje, maar de nood was enorm en bedden en keukengerei 

ontbraken ook hier. Elektriciteit, gas of waterleiding was nog niet hersteld.150 De Sectie XIII 

mobiliseerde een zestal Relief Teams, terwijl PMC Blaauw er nog acht wilde. Besloten werd 
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ook Sociale Verbindingsgroepen naar Arnhem, Lent, Geldermalsen en Noord-Limburg te 

zenden evenals Bath & Laundry Units. (Het British Red Cross had deze bij vertrek 

overgedragen.151) De Sectie dirigeerde vier groepen van het Vrouwen Hulpkorps naar 

Arnhem, Tiel, Nijmegen en de Veluwezoom en Queen’s Messenger konvooien gingen naar 

Tiel en Elst.152 Daarbij stelde de Staf MG zich op het standpunt dat deze diensten een 

aanvulling waren op plaatselijke hulpacties en niet om die over te nemen.153 

De HARK kwam met een adoptieplan dat behelsde dat Friesland, Groningen, Drenthe 

en Overijssel voor Gelderland, Limburg en Zeeland gingen zorgen. De bedoeling was dat 

‘wilde hulpverlening’ tot het verleden ging behoren en acties beter op elkaar af te stemmen. 

Het adoptieplan werd verder verfijnd tot op gemeentelijk niveau.154 Het plan een 

noodlijdende gemeente te adopteren door een die minder van de oorlog te lijden had 

gehad, werd met enthousiasme ontvangen, maar de organisatie dreigde eronder te 

bezwijken. Ook deed zich het probleem voor dat adopties die reeds waren overeengekomen 

moeilijk konden worden teruggedraaid door een van hogerhand opgelegde actie.155 

9. Het Commissariaat Noodvoorziening voor de Geteisterde Gebieden 

Souschef De van der Schueren deed begin juli 1945 Kruls het voorstel om bevoegdheden van 

het MG tijdelijk over te dragen aan bijzondere commissarissen voor de zwaar geteisterde 

gebieden. Bij opheffing van de Militair Commissariaten zou een vacuüm ontstaan, de 

problemen door verschillende instanties moeten worden aangepakt en centrale leiding 

ontbreken. Een bijzondere commissaris moest als regeringsgemachtigde over grote 

bevoegdheden beschikken; alleen dan kon hij na de beëindiging van het militair gezag een 

coördinerende taak vervullen en ontstond geen vacuüm tot aan het moment dat 

bestuursorganen weer goed functioneerden. Naast Noord-Limburg, de linker Maasoever in 

Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen hadden de MCn opgegeven dat de Betuwe, enkele 

gemeenten in de Achterhoek, de districten Arnhem en ook de regio’s Groesbeek en 

Ubbergen tot deze gebieden moesten behoren. In de gemeenten Groesbeek, Ubbergen en 

Millingen was 41% van de woningen vernield en 50% zwaar beschadigd en ging het om 

18.000 oorlogsgetroffenen. De teruggekeerde gezinnen woonden meestal met twee of meer 

bij elkaar, waarbij ook schuurtjes als woning dienst deden.156 

De nog tijdens de bezetting opgerichte Stichting Veluwezoom, waarbij een 

streekcommissaris als coördinator optrad en besliste over prioriteiten voor de toewijzing van 
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grondstoffen en de verdeling van arbeidskrachten, bood een voorbeeld. Daarnaast moest 

een commissaris aanwijzingen kunnen geven aan de Rijksbureaux voor de verstrekking 

goederen en een schakel vormen tussen provinciale herstelcommissies en de regering. Het 

kabinet zou zich over zo’n model moeten uitspreken.157 Dat deed het door op 28 juli 1945 

het Commissariaat Noodvoorziening Geteisterde Gebieden (CNVGG) in te stellen. Het 

commissariaat kwam onder leiding te staan van kolonel Van Hengel, die al in het Westen het 

CNV had geleid. Hij bleef deel uitmaken van het MG. 

Het doel was om vóór de winter de bevolking in wind- en waterdichte huizen te 

huisvesten en van het meest noodzakelijkste te voorzien om ‘menschelijk onheil’ te 

voorkomen. Kruls wilde streekcommissariaten voor Noord- en Midden-Limburg, de 

Veluwezoom, de Betuwe en Zeeuws-Vlaanderen. Voor Noord-Brabant, de Achterhoek, Texel 

en Terschelling werden geen aparte streekcommissariaten aangewezen, maar kwamen de 

activiteiten onder beheer van een centraal bureau onder Van Hengel. (Walcheren behoorde 

niet tot de taak van het CNVGG. De wederopbouw daar was minder dringend, omdat het 

land na droogmaking nog geruime tijd ongecultiveerd moest blijven.) De 

streekcommissarissen kregen de bevoegdheid aanwijzingen te geven aan secties van de 

PMC, maar aanwijzingen aan burgerautoriteiten bleven via de MC verlopen. 

De MCn meenden dat fouten en vertraging bij de wederopbouw niet zozeer bij de 

lagere overheden lagen. Het stuitte op onbegrip en gebrekkige medewerking van instanties 

in Den Haag als Rijksbureaux, Dienst voor de Wederopbouw en Rijksverkeersinspectie en 

competentieproblemen. Kruls wees erop dat na 1 oktober 1945 de Provinciale Militair 

Commissariaten niet langer zouden bestaan en augustus/september een overgangsperiode 

zou zijn.158 PMC Blaauw, verwoordde daarover zijn zorg. Hij juichte de instelling van het 

CNVGG toe en de inschakeling van officieren die hun sporen hadden verdiend en die zich 

rechtstreeks tot de minister konden wenden om tot doortastende beslissingen te komen. 

Blaauw vond echter de taak wel heel ver gaan. Het ging niet louter meer om de aankoop en 

verdeling van goederen, maar ook om mijnopruiming, zorg voor de volksgezondheid, leiding 

geven aan reparatie van woningen, contact onderhouden met geallieerde autoriteiten, bouw 

van noodwoningen, vordering, uitvaardigen van Verordeningen en het regelen van 

transport. Er ging een organisatie optreden die dezelfde bevoegdheden bezat als een PMC. 

Blaauw vreesde tweehoofdige leiding. Kruls’ voorstel het CNVGG niet te laten optreden dan 

na overleg achtte Blaauw op grond van zijn ervaringen in de praktijk onuitvoerbaar. (Van 
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Hengel had de neiging zoveel mogelijk aan zich te trekken.) Zo sprak het CNVGG zonder 

voorafgaand overleg met geallieerde autoriteiten en met burgemeesters. Samenwerking 

werd evenmin vergemakkelijkt door kritiek op de pioniersarbeid van de MCn onder 

oorlogsomstandigheden. Blaauw meende na elf maanden praktijk de supervisie te moeten 

hebben over het personeel in zijn ressort, inclusief dat van CNVGG. Door zijn ervaring met 

afzonderlijke diensten als Repatriëring en Grensbewaking meende hij de komst van een 

nieuwe, gescheiden organisatie te moeten ontraden. 

Tweehoofdige leiding zou afbreuk doen aan het gezag van het MG, mede omdat het 

publiek de indruk kon krijgen dat het CNVGG ging optreden waar het MG faalde. Ook voor 

de civiele autoriteiten zou meer duidelijkheid bestaan als het bij de Militair Commissariaten 

was ingedeeld. Zolang het MG nog bestond, diende de provinciale leiding bij de PMC te 

berusten.159 Maar juist de opheffing van de Militair Commissariaten liet weinig ruimte voor 

de niet onterechte observaties van Blaauw. Kruls toonde zich meestal gevoelig voor diens 

opmerkingen, maar ging ditmaal niet verder dan Gebiedshoofden en hun personeel toe te 

voegen aan de staven van de MCn met de opdracht dezen steeds over hun instructies in te 

lichten. Van Hengel zegde Kruls toe dat zijn personeel op de ‘meest loyale wijze’ met de MCn 

zou samenwerken.160 

In augustus 1945 preciseerde de Staf MG de taak van het CNVGG: het coördineren en 

stimuleren van maatregelen om ‘minimum-omstandigheden van gerief te garanderen’. 

Daaronder moest worden verstaan: een weer- en winddichte woning, het meest 

noodzakelijke huisraad (stoel en ledikant per persoon, tafel, kast en kachel per gezin), het 

meest noodzakelijke servies en keukengerei (bord, bestek, kop of drinkmok per persoon, 

twee à drie pannen, koekenpan, soeplepel, schuimlepel, opscheplepel, ketel, twee emmers 

en schoonmaakartikelen per gezin; huishoudlinnen (per persoon twee lakens, één sloop, 

twee handdoeken en per gezin drie keukendoeken en zo mogelijk enig tafellinnen); 

beddengoed (per persoon twee dekens, één matras, één kussen); kleding (per persoon één 

overjas of mantel, één stel bovenkleding, twee stel ondergoed, twee paar kousen of sokken, 

zakdoeken, schoeisel) en per persoon één paar schoenen. Bepaald minimumvoorzieningen. 

Verder gaf de definitie aan dat onder minimale voorzieningen ook de aanwezigheid 

van water, licht en verwarming werd verstaan en het kunnen bereiden van warme 

maaltijden. Als civiele- en militaire organen niet bij machte waren de 

minimumomstandigheden tot stand te brengen, dan kon Van Hengel zich rechtstreeks tot de 
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departementen en Kruls wenden met het verzoek daarin zelfstandig te mogen voorzien. Hij 

was bevoegd als MC op te treden, waardoor het burgerlijk gezag op grond van de Bijzondere 

Staat van Beleg verplicht was zijn aanwijzingen en bevelen op te volgen. Van Hengel was 

tevens bevoegd personen en rechtspersonen te bevelen handelingen te verrichten, 

huisvesting te verschaffen, roerende of onroerende goederen ter beschikking van het MG te 

stellen.161 

Het CNVGG kreeg de bevoegdheid werken van aannemers stil te leggen en de 

uitvoering van andere bindend op te leggen. Eigenaren en bewoners konden tot 

medewerking worden gedwongen. Het zag toe op de uitvoering en hielp bij het verkrijgen 

van vervoer en materiaal. De leiding bij de uitvoering van het urgentieprogramma berustte 

bij de Raad voor Herstel en Wederopbouw, een onderraad van de ministerraad, die met Van 

Hengel of zijn plaatsvervanger luitenant-kolonel G.J. Vente wekelijks bijeenkwam. Het Rijk 

stelde zich garant voor de betaling van alle noodherstel. Het dichten van huizen deden 

‘vliegende brigades’, die voorzien van een vrachtauto met materiaal opgegeven adressen 

afwerkten. Konden de bewoners reparatie zelf af, dan kregen zij materiaal.162 Noodherstel 

ging vóór noodwoningen, omdat waterschade anders nog meer tol zou eisen. In totaal 

moesten er 5.570 noodwoningen komen, waarvan in augustus 4.320 waren aanbesteed.163 

Het MG was in januari 1945 al begonnen met het maken van proefmodellen.164 

Wanneer werd een gezin als zwaar getroffen beschouwd en welke hulp was dan 

nodig? Dat was als het huis was verwoest of zwaar beschadigd, een deel van de inboedel 

was geroofd als men geëvacueerd was geweest of het huis onder water had gestaan. Er 

werd hier met schattingen gewerkt door de gezinsgrootte op vijf personen te stellen en het 

aantal personen te nemen dat in verwoest of geëvacueerd gebied had gewoond. Het aantal 

door gevechten zwaar beschadigde huizen liet zich vrij nauwkeurig bepalen, schade door 

evacuatie en inundatie moeilijker. Bij de beantwoording van de vraag wat gezinnen nog 

bezaten, werd gebruik gemaakt van de gegevens van de SVG en de bevindingen in de 

Betuwe en Noord-Limburg. Het CNVGG deed in september 1945 aanvullend onderzoek op 

Walcheren en in Noord-Brabant. Op Walcheren was het verlies aan huisraad gering, maar 

het verlies aan textiel groot. 

Ook was bepaald hoeveel artikelen op basis van het HARK-adoptieplan een gezin zou 

kunnen ontvangen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bewerkte lijsten van goederen 

waarover de verschillende HARK-afdelingen konden beschikken en berekende aan de hand 
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daarvan de gemiddelde opbrengst voor grotere en kleinere gemeenten (behalve het Westen 

waarover te weinig gegevens bekend waren). Rekening werd gehouden met een marge 

omdat de ingezamelde goederen tweedehands waren. Alle schattingen en aannames 

leidden tot een betrekkelijk grote foutmarge: tot 40%. Wat niet via het adoptieplan 

beschikbaar kon komen, moest worden aangekocht 

Het aantal zwaar getroffenen in het werkgebied van het CNVGG kwam uit op 398.700 

personen, behorende tot 91.600 huishoudens. In percentages spande Gelderland de kroon. 

51% van de gezinnen behoorde tot deze categorie; in Limburg 15%, Noord-Brabant 20% en 

Zeeland 14%. Op basis van de eerder gedefinieerde minimumomstandigheden kon zo de 

totaalbehoefte aan huishoudelijke artikelen en kleding worden berekend. Dat proces was op 

1 oktober 1945 voltooid.165 

De Raad voor Herstel en Wederopbouw drong aan op een ‘Noodklok-actie’, een zo 

concreet mogelijke campagne om snelle hulpverlening met korte looptijd en einddatum 

door een gecoördineerd handelen.166 Ook Van Hengel vond het noodzakelijk alsnog een 

actie te beginnen voor een inzameling voor de getroffen gebieden. De adoptiegedachte 

werkte goed omdat de gevers er een concreet doel mee voor ogen hadden en niet het idee 

kregen dat hun bijdragen in een bodemloze put verdwenen. Voor een actie was bij NVH en 

HARK echter weinig animo door gebrek aan samenwerking tussen beide instellingen en 

plaatselijke comités die weinig geneigd waren besluiten te aanvaarden van het hoofdbestuur 

NVH.167 

Op 10 augustus 1945 hield premier Schermerhorn een radiovoordracht waarin hij zei 

dat de regering zodanig onder de indruk was van de toestand die in de winter dreigde te 

ontstaan dat voor een beperkte periode het CNVGG was ingesteld met als enige taak ‘zorg 

ervoor dat de menschen in deze gebieden dezen winter niet krepeeren’.168 Het betekende 

een gigantische inspanning om onder hoge tijdsdruk de productie en aanvoer van 

bouwmaterialen weer op gang te brengen. Het CNVGG werd dan ook een omvangrijke 

organisatie met een groot aantal secties; voor een deel een voortzetting van de organisatie 

die voor het Westen actief was geweest.169 Schermerhorn vroeg ook de British Military 

Mission en U.S. Forces European Theater Mission, die na de opheffing van de SHAEF-missie 

het werk voortzetten, het CNVGG behulpzaam te zijn. Zij boden op verschillende plaatsen 

hulp door overdracht van overtollig materieel.170 
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De organisatie van het noodherstel leidde tot spanningen binnen het MG. Nadat een 

deputatie van Limburgers zich medio september tot de minister-president had gewend over 

het geringe resultaat van het CNVGG, zou premier Schermerhorn zich hebben laten 

ontvallen dat de organisatie van de PMC Gelderland minder had bereikt dan gehoopt. PMC 

Blaauw reageerde furieus. Hier werd een poging gedaan het falen van het CNVGG in zijn 

schoenen te schuiven. Het had zich slechts eenmaal tot hem gewend voor het vorderen van 

materiaal voor dakreparatie. De Stichtingen Veluwezoom en Herstel Betuwe slaagden er 

eveneens in noodreparaties te bewerkstelligen, maar beide stichtingen voelden zich geremd 

door het CNVGG. Voor de 61.000 inwoners van de getroffen Betuwe heerste nog steeds een 

noodtoestand waarvan het CNVGG naar het idee van Blaauw te weinig begrip had. In 

Nijmegen waren aan elk gezin twee dekens per persoon uitgereikt en dat stak schril af tegen 

de één deken per persoon in de Betuwe.171 

Eind oktober 1945 hield Van Hengel een radiorede over de voortgang. Met de eerste 

nachtvorst en najaarsstorm achter de rug meende hij dat degenen die nog niet van een dak 

boven hun hoofd waren verzekerd recht had te weten hoe lang nog? Van Hengel geloofde 

dat zijn organisatie erin zou slagen vóór 1 december iedereen een dak boven het hoofd te 

bieden, maar dan moesten de bewoners zelf ook het nodige doen, zoals het tochtvrij maken 

van slecht gedichte ramen. Nog enkele duizenden mensen moesten nog worden geholpen 

en in Zeeuws-Vlaanderen moest nog een groot aantal noodwoningen gebouwd. Van Hengel 

deed een beroep op aannemers, mijnwerkers en eigen personeel zich tot het uiterste in te 

zetten om vóór 1 december 1945 ook het laatste gezin onder dak te krijgen. 

Het aantal verwoeste huizen bedroeg 27.000, zwaar beschadigd waren 31.000 en 

licht beschadigd 165.000. Voor reparatie waren 75 miljoen dakpannen, 1.250 miljoen 

stenen, 1,25 miljoen m2 glas, 675.000 m3 hout en 200.000 ton cement nodig. Daarvoor 

moest eerst de industrie weer op gang gebracht, terwijl de kolenpositie precair was. De 

geallieerden hadden bouwmateriaal en barakken ter beschikking gesteld. Tuinders stonden 

glas af dat via veilingen werd ingezameld. Arbeiders moesten van elders komen en hadden 

moeite met het vinden van onderdak in de verwoeste gebieden. Dat had eerst moeten 

worden opgelost door de bouw van barakken. De vervoersproblemen waren bij lange na niet 

opgelost, maar 550 vrachtwagens reden uitsluitend voor de wederopbouw en de HARK.172 

Er werd hard gewerkt en de Volkskrant schreef op 5 november 1945 dat de Noord-

Limburger die in augustus wrevelig werd, omdat geen hulp kwam, nu wist dat hij niet in de 
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steek werd gelaten. De wanhoop van Receveur en de Stichting Herstel Limburg 1945 was 

door de activiteiten van het CNVGG omgevormd tot optimisme. Evacuatie was niet langer 

nodig en de toestand was intussen beter dan in de Betuwe. Er was een flinke hoeveel kleding 

verdeeld, al moesten er meer kolen komen.173 Om de ‘kippenhok-krot gevallen en 

longontstekinggevallen’ met voorrang weg te werken, legde het CNVGG een groot aantal 

bouwprojecten stil om aannemers, arbeiders en materiaal vrij te krijgen. Aannemers 

toonden vaak weinig belangstelling, de te herstellen objecten waren klein, de eigenaar werd 

soms niet solvabel geacht of was onbekend, of hij wilde niet meewerken in de hoop dat de 

huurder de kosten ging dragen. Het CNVGG geloofde de belangstelling van de aannemers te 

kunnen winnen door prompte betaling, zonder geharrewar over de vraag wie het geld moest 

fourneren.174 

Van Hengel had de datum waarop de noodvoorzieningen gereed moesten zijn op 1 

december 1945 gesteld, maar in veel districten was door verschillende oorzaken het 

urgentieprogramma niet op tijd afgewerkt. Hij vreesde dat in enkele districten door de gure 

koude een ‘naar-huis-toe’ stemming was ontstaan, waardoor de bouwactiviteit dreigde te 

verslappen. ‘De gevolgen van verminderde activiteit onzerzijds zouden voor de stakkers, die 

letterlijk in de kou zitten, fataal zijn.’ Van Hengel deed een beroep op zijn Gebieds- en 

Districtshoofden hun personeel tot een zo groot mogelijke krachtsinspanning aan te 

sporen.175 Verder vroeg hij burgemeesters hem vóór 6 december te berichten als het door 

vertraging onmogelijk zou zijn gezinnen van oorlogsgetroffenen ruimte te bieden waar zij 

tegen de koude waren beschermd.176 

De einddatum was al gepasseerd toen op 12 december de vraag aan de orde was of 

op de avond van 21 december 1945 kon worden verklaard ‘dat de bevolking niet zal 

creperen’. In Noord-Brabant was dat het geval, al zouden nog een aantal noodwoningen 

gereed moeten komen. (In augustus was al voorzien dat deze noodwoningen niet eerder dan 

in januari of februari 1946 klaar konden zijn.177) Voor de Overbetuwe was geen reden 

speciale aandacht te vragen, met uitzondering van de komst van meer dakpannen. In de 

Nederbetuwe waren de noodwoningen nog niet alle klaar. Wel konden families zolang in 

vrijgekomen huizen en boerderijen worden ondergebracht, al was dan sprake van 

samenwoning. 

Ook in de Achterhoek was het wachten op het gereedkomen van geprefabriceerde 

noodwoningen; fabrieken kampten met achterstand. Een tiental gezinnen zou daarom in een 
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school moeten worden ondergebracht, al verbleven de mensen liever in hun krot bij de 

noodstal of in kippenhokken. In Oosterbeek, Renkum en Wageningen was de situatie minder 

gunstig, daar waren nog 116 gevallen onder dak te brengen, maar daar waren 

vakantiehuisjes te vinden. In Nijmegen waren geen crepeergevallen meer. In Roermond, 

Venlo en Venray was alle noodherstel klaar, maar was het wachten nog op enkele 

noodwoningen. 

Zeeuws-Vlaanderen was de grootste zorg van het CNVGG geweest. Het verkeerde in 

een isolement en de bevolking voelde zich achtergesteld. Het Militair Commissariaat proefde 

toename van het streven naar aansluiting bij België. Al direct na de bevrijding hadden Belgen 

aanzienlijke hoeveelheden bouwmateriaal aangevoerd, weliswaar zwart gekocht, maar de 

gestage stroom was dermate goed georganiseerd dat het leek alsof ‘hogere machten’ aan 

het werk waren. De Belgen hadden ook 5.000 mensen uit Zeeuws-Vlaanderen goed 

opgevangen. In november 1945 vertoefden er nog duizend in Knokke. Verder waren net over 

de grens vele noodwoningen gebouwd, waardoor de mening ontstond dat de wederopbouw 

in België sneller ging. Het zag daar welvarender uit en er was minder oorlogsschade. Major 

Bresloff van de Royal Engineers, die was achtergebleven ter assistentie van de 

wederopbouw en de MCn waren van mening dat het provinciale bestuur tekort schoot.178 

Toch stonden ook in Zeeuws-Vlaanderen eind 1945 alle noodwoningen overeind en was 

geen evacuatie nodig. De grootste problemen waren de regen en de modder, die de 

afwerking van de woningen ophield. Bezien moest nog worden of het aantal noodwoningen 

voldoende was om de evacués uit België te laten terugkeren. 

Waar het dekens, matrassen en ledikanten betrof had Zeeuws-Vlaanderen alles 

gekregen dat nodig was. Ook in Brabant en Limburg was alles gereed, evenals de 

Overbetuwe, maar in de Nederbetuwe moest men de bevolking het nog met strozakken 

doen. Er lag nog magazijn vol met matrassen afkomstig uit Sneek, oorspronkelijk bestemd 

voor de Stichting Veluwezoom, maar die zaten vol muizengaten. Van Hengel vond het niet 

redelijk daarvoor te laten betalen. Overschotten aan dekens elders moesten de tekorten in 

de Betuwe opvangen. In Heerlen waren dekens in overvloed, die waren gereserveerd voor 

mijnwerkers en repatrianten. Het betekende een gevecht met de Rijksbureaux om die te 

verkrijgen. Minister van Handel en Nijverheid H. Vos moest toegegeven dat hij nog niet over 

een ambtenarenapparaat beschikte dat beslissingen kon uitvoeren. Ook de tijdige komst van 

ledikanten was onzeker en in het korte tijdsbestek dat het CNVGG nog restte, was het tekort 
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niet meer op te lossen. Verdere actie moest van de Dienst voor de Wederopbouw en de 

gemeenten komen.179 

De Raad voor Herstel en Wederopbouw achtte liquidatie van het CNVGG echter 

ongewenst. Dat zou tot een vacuüm leiden, maar op 28 december 1945 zou al het MG-

personeel worden gedemobiliseerd. Het CNVGG had als coördinerende en stimulerende 

organisatie uitstekend gewerkt, zo onderstreepte minister van Openbare Werken en 

Wederopbouw J.A. Ringers. Hij wilde zoveel mogelijk personeel en materiaal overnemen 

voor de Dienst voor de Wederopbouw. Ook via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

kwamen geluiden voor behoud van het CNVGG, maar premier Schermerhorn zag meer in 

decentralisatie. De provinciale bureaus van het CNVGG moesten zoveel mogelijk overgaan 

naar de Dienst voor de Wederopbouw , maar de onderzoeks- en luisterfunctie zouden 

provinciale stichtingen moeten overnemen. Ringers vreesde dat dan teveel voor eigen 

parochie zou worden gepreekt; niettemin konden dergelijke stichtingen goed werk doen. 

Van Hengel spande zich in om nog voor opheffing van het CNVGG te komen tot stichtingen 

voor Zeeland en Gelderland en drong aan op tijdige bekendmaking van een 

bouwprogramma voor 1946, omdat in de Geteisterde Gebieden de vrees bestond dat daarna 

voorrang aan Rotterdam en Den Haag werd gegeven. De Raad voor Herstel en 

Wederopbouw machtigde Ringers een Rijksdienst op te zetten voor een bouwprogramma.180 

De afwikkeling van het CNVGG en de administratie duurde nog tot ver in 1947. 

10. Conclusie 

De opdracht van de Sectie XIII (Sociaal werk voor oorlogsgetroffen) was vooral een 

coördinerende. De Sectie stimuleerde particuliere activiteit, hielp daaraan vorm te geven, 

stelde middelen en geld beschikbaar, hield toezicht op de activiteiten en onderhield 

daarover contact met de geallieerde militairen. Het feitelijke werk verrichtten particuliere of 

door de Sectie gevormde organisaties. Dat paste in de filosofie van het MG om waar 

mogelijk gebruik van bestaande organisaties te maken en zich te beperken tot contacten 

met de civiele autoriteiten en Civil Affairs. De Sectie was mede ontstaan omwille van de door 

de legers onontbeerlijk geachte eenheid in het sociaal werk. De geallieerden legden een 

rechtstreeks verband tussen de handhaving van rust en orde en sociale voorzieningen, 

waardoor het MG alsnog was gedwongen de lacune op te vullen die door onwil van minister 
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van Sociale Zaken Van den Tempel was ontstaan, omdat hij geen bemoeienis van het MG 

met sociale aangelegenheden had gewenst. 

De Sectie speelde ook een belangrijke rol als schakel in de buitenlandse particuliere 

hulpverlening en de kledingvoorziening. De opbouw van organisaties daarvoor speelde zich 

in het vroege voorjaar van 1945 af en richtte zich vrijwel geheel op nog te bevrijden gebied. 

Het Rode Kruis had al een in internationaal verband erkende taak, maar voor het overige 

organiseerde de Sectie de Hulpactie Rode Kruis, Comité tot Uitzending van Kinderen 1945, 

de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers en de Nationale Gezinszorg. Het Rode Kruis Hulpkorps 

verenigde vrijwilligers tot een uitzendorganisatie voor de Relief Teams en Medische 

Voedingsploegen voor het Westen. De Sociale Verbindingsgroepen kenden een wijd vertakte 

inzet om in pas bevrijd gebied te informeren over mogelijkheden tot hulp en informatie te 

verzamelen over welke hulp nodig was. In het Oosten waren Relief Teams ingezet voor de 

opvang van repatrianten. Zij voorzagen daar in een behoefte, mede omdat zij over 

ambulances beschikten. 

Daarnaast was er in het Zuiden veel lokaal georganiseerd en soms omgevormd tot in 

landelijk verband werkende organisaties. In bezet gebied was na opdracht van de regering in 

Londen de oprichting van Nederlands Volksherstel ondergronds voorbereid, maar dat kon 

zich feitelijk pas na de bevrijding organiseren. NVH was bedoeld eenheid in het 

verzorgingswerk te bevorderen. Het wilde echter niet alleen overkoepelen wat de overheid 

deed, maar ook wat particuliere organisaties en kerken deden. NVH beoogde niet alleen een 

spoedig herstel van het normale leven, maar ook de ‘physieke en moreele wederopheffing 

van het Nederlandse volk’ en dat stuitte op weerstand. Sectie en NVH in wording hielden 

daarom afstand tot elkaar. De organisaties die de Sectie coördineerde zouden eerst over het 

hele land moeten zijn vertakt en uitgebouwd om daarna toe te treden tot een nieuw 

federatief verband.181 

Het maatschappelijk werk en het werk van het Rode Kruis Hulpkorps kon al één tot 

twee maanden na de bevrijding van het Westen worden beëindigd. Ook de initiërende taak 

van de Sectie werd al spoedig weer beëindigd, maar het bleef nog middelen beschikbaar 

stellen, toezicht houden en gegevens verzamelen. De activiteiten van het Commissariaat 

Noodvoorziening voor de Geteisterde Gebieden stonden los van de Sectie, maar lagen in het 

verlengde van het werk voor oorlogsgetroffenen. Het was de verdienste van de Sectie om 
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gegevens te verzamelen over de sociale omstandigheden waarin de mensen verkeerden die 

mede de stoot tot oprichting van het CNVGG gaf. 

Het werk van het CNVGG betekende een geweldige eindspurt van het MG op een 

moment dat de organisatie reeds werd afgebouwd en waaraan in het eigen Overzicht van 

werkzaamheden van het Militair Gezag gedurende de bijzondere staat van beleg geen woord 

is gewijd. Waar het de voorziening van noodonderkomens betrof, slaagde het CNVGG in de 

gestelde taak, zij het later dan gedacht. Op 1 januari 1946 waren, op een gering aantal na, 

alle noodwoningen opgeleverd. In hoeverre het CNVGG slaagde in de levering van huisraad 

en textiel wordt minder duidelijk. De noodvoorziening met goederen, evenals het sociaal 

werk dat het CNVGG nog deed, kon volgens minister van Handel en Nijverheid Vos medio 

november 1945 wel worden stopgezet en via normale kanalen geschieden, maar afgaand op 

de balans die het CNVGG opmaakte was de slaapgelegenheid toen bepaald nog niet overal 

op orde.182 
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17. De problematiek van de kampen voor politieke delinquenten 

1. Inleiding 

Hoewel het MG slechts kort verantwoordelijkheid droeg voor kampen voor politieke 

delinquenten, was dat in de meest bewogen periode direct na de bevrijding. Met het 

verdwijnen van het MG nam het onder het ministerie van Justitie vallende Directoraat-

generaal voor de Bijzondere Rechtspleging het beheer over. Het geven van een volledig 

overzicht van wat er in en rond de kampen gebeurde, als dat al mogelijk is, valt buiten het 

bestek van deze studie. Dergelijk onderzoek is beter op zijn plaats in een aparte monografie. 

Feitelijk zou kamp voor kamp moeten worden onderzocht, hoe de fysieke omstandigheden 

er waren, hoeveel mensen er zaten opgesloten, hoe de verzorging verliep, welke 

werkzaamheden werden gedaan, welk personeel beschikbaar was, hoe de kwaliteit ervan 

was, hoe de bewaking was geregeld en in hoeverre excessen plaatshadden. Vooral tussen 

deze twee laatste elementen: kwaliteit van het personeel en excessen zal een verband zijn 

aan te tonen. 

Er is er over dit onderwerp al het nodige verschenen, zoals de studie van A.D. 

Belinfante, In plaats van bijltjesdag. De geschiedenis van de Bijzondere Rechtspleging na de 

Tweede Wereldoorlog (1978). Belinfante betrekt in zijn onderzoek eerder verschenen 

pamfletten, scripties, boeken en activiteiten van de Parlementaire Enquêtecommissie 

Regeringsbeleid en onderwerpt die aan een kritische beschouwing.1 Belinfante wijst ook op 

de problematiek van de ontbrekende bronnen bij het reconstrueren van wat er tot 1 januari 

1946 voorviel, de datum waarop het MG de verantwoordelijkheid voor de kampen 

overdroeg. Met deze overdracht ging ook het archief over en dat blijkt niet meer aanwezig. 

Het Overzicht der Werkzaamheden van het MG gaat, wellicht mede daardoor, goeddeels 

voorbij aan het onderwerp kampen. De Staf MG had daar ook lang weinig zicht op. De 

administraties waren verre onder de maat, waardoor een overzicht op centraal niveau lang 

ontbrak. Dat wil niet zeggen dat in het archief van het MG geen zaken kunnen worden 

aangetroffen over de problematiek van de kampen en hun bewaking. Daar is in het 

onderstaande zoveel mogelijk gebruik van gemaakt om te illustreren hoe het er vlak na de 

bevrijding aan toeging in enkele als slecht bekend staande kampen in het Brabantse Reusel, 

de Harskamp op de Veluwe en het kamp Levantkade in Amsterdam. Verder wordt bezien 

hoe het MG reageerde op misstanden die daar aan het licht kwamen. In dat verband 
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verdient ook de moeizame verhouding tussen de onder het MG vallende 

kampcommandanten en de onder de BS vallende bewaking aandacht. 

Geschiedschrijver dr. L. de Jong wijst erop dat misstanden onder de 

gemeenschappelijke noemer gebrek aan controle kunnen worden geplaatst. Richtlijnen 

bestonden, maar werden niet toegepast. De staven van de MCn waren overwerkt. Brussel 

was ver weg en Londen nog verder. Daar was de aandacht geconcentreerd op de nood in het 

Westen, met als gevolg dat nauwelijks werd gelet op wat met politieke delinquenten 

geschiedde. In zijn Epiloog van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 

stelt De Jong, net als Belinfante, dat menigeen waarschijnlijk wel wist wat in de kampen 

voorviel, maar dat velen op het lot van politieke delinquenten nogal onverschillig 

reageerden: ‘was het zo erg dat die “landverraders” een beroerde tijd hadden?’2 

Minister van Justitie Kolfschoten wees de Parlementaire Enquêtecommissie er in 

1950 al op dat de situatie in de kampen in het kader van het moment moest worden 

geplaatst. Zoveel jaar later werd wel eens te gemakkelijk geoordeeld. De arrestaties 

begonnen in een periode dat de oorlog nog gaande was en het van belang was te beletten 

gemene zaak met de vijand te maken. Het was een ‘vorm van oorlogsnoodzaak’ waarvan de 

gevolgen niet waren te overzien. Later waren de aanhoudingen een zaak van handhaving 

van de openbare orde.3 

Ook Belinfante legt sterk de nadruk op de omstandigheden van de chaotische 

naoorlogse periode met zijn oorlogsschade, voedseltekorten, gebrek aan transport en 

verbindingen, die in normale tijden ‘stuk voor stuk voldoende zouden zijn geweest voor een 

meer of minder grote nationale ramp’. Daar kwam de provisorische opsluiting van meer dan 

honderdduizend politieke delinquenten bij. Belinfante stelt ook dat de onmiddellijke 

opsluiting van delinquenten de bevolking een groot probleem bespaarde: ‘De ethische vraag, 

of bijltjesdag een gerechtvaardigde bestraffing of een ongemotiveerd recht in eigen hand 

nemen zou zijn, werd op die manier omzeild. Politieke delinquenten werden als vijand 

beschouwd, niet op grond van individuele daden, maar omdat zij tot een vijandelijke groep 

behoorden.’ Gevaarlijk waren zij na de bevrijding niet meer, maar ‘gevoelens van verdriet, 

van woede over verraad’ konden niet dadelijk langs rationele lijnen worden gekanaliseerd. 

Daarom was het verstandig dat deze groep van het toneel verdween, waardoor de 

gevoelens tot rust konden komen. ‘Het dilemma wraak of redelijke benadering van politieke 

delinquenten deed zich voor de bevolking niet voor. Het volksgericht, de bijltjesdag waren 



637 

 

bij gebrek aan bereikbare slachtoffers niet mogelijk. De bevolking hoefde geen houding 

tegenover de politieke delinquenten te bepalen, zij waren uit de samenleving verdwenen.’ 

Dat gold niet diegenen die waren belast met de bewaking van de kampen. Zij hadden moeite 

haat- en wraakgevoelens achter zich te laten, met als gevolg dat in vele kampen toestanden 

heersten die niet door de beugel konden. Verordeningen van het MG waren niet tegen dit 

kruid opgewassen en de MCn, die in eerste instantie toezicht moesten uitoefenen, hadden 

andere prioriteiten.4 De Jong stelt: ‘Zij die er prijs op stelden, juist voor die taak tot de BS toe 

te treden (en dan opgenomen werden zonder enig antecedentenonderzoek), waren niet 

steeds de beste elementen, integendeel: wie de neiging had, eigen wraakgevoelens op 

weerloze gevangenen af te reageren, of de hoop koesterde, aan de gedetineerdenzorg 

allerlei persoonlijke voordelen te kunnen ontlenen, werd als het ware instinctief 

aangetrokken door de mogelijkheid, een functie te verwerven in een bewaringskamp.’5 

Gekwalificeerd personeel voor de omgang met arrestanten was er niet. De doorgaans 

uit de BS afkomstige bewaking was slecht geoefend en de discipline liet te wensen over, met 

als gevolg excessen geboren uit een mengeling van haat en het verdrijven van de verveling 

bij geestdodend bewakingswerk. Het MG had over de BS geen zeggenschap en de 

ongezeglijke BS bracht menige kampleiding in problemen. De gevolgen bleven niet uit. Op tal 

van plaatsen kwamen toestanden voor die eindigden in de dood van meer dan dertig 

gedetineerden. Voor onderzoek hiernaar kan men terecht bij Belinfante.6 

Het aantal kampen groeide uit tot 130. Van de opzet om lichtere gevallen in 

verblijfskampen op te sluiten en voor de zwaardere bewaringskampen in te richten, kwam 

niets terecht. Al voor het MG op het toneel verscheen, waren OD en BS op grote schaal aan 

het arresteren. In die periode kwamen de eerste kampen tot stand, zonder dat het MG daar 

vat op had. Mogelijkheden om behoorlijke kampen in te richten ontbraken. Ieder denkbaar 

gebouw dat niet door de geallieerden was gevorderd, kwam in aanmerking, van scholen tot 

leegstaande fabrieken, barakkenkampen, oude kazernes en forten. Of de gebouwen voor dat 

doel geschikt waren, was een vraag van de tweede orde. 

De omvang van het zuiveringsprobleem was enorm. Centrale leiding ontbrak in de 

eerste dagen en met alle verbindings- en transportproblemen kon de Staf MG vanuit Brussel 

daar moeilijk vat op krijgen. Het kostte grote moeite geschikt personeel te vinden om 

kampen te leiden. Pas na de verhuizing naar Breda kon er beter contact komen en na de 

bevrijding van het hele land kwam men in rustiger vaarwater, werd het beheer beter en kon 
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worden gekomen tot concentratie van kampen. Inspectie kreeg vorm door ‘Vliegende 

colonnes’ die tussen oktober-december 1945 de kampen inspecteerden. De rapporten geven 

echter geen uniform beeld. Zij bieden slechts een momentopname van de staat waarin de 

kampen zich bevonden en hoe het met de hygiëne, legering en voeding was gesteld. Over 

excessen in de kampen komt in deze rapporten weinig naar voren. Een analyse van alle 

beschikbare bronnen leerde Belinfante dat er in 63 van de 130 kampen berichten over 

mishandeling waren, maar dat wilde niet zeggen dat in de overige zestig de behandeling 

niets te wensen overliet. Wel bleek dat eind 1945 misstanden vrijwel overal ten einde 

waren.7 

2. Voorbereidingen 

De bij Unilever werkzame ir. A.F.H. Blaauw, de latere PMC Gelderland, wees Kruls op de 

wenselijkheid van een apart commissariaat voor de interneringskampen. Als dat er niet was, 

zouden de MCn zich met die taak moeten belasten en die hadden genoeg te doen. Juist 

omdat deze materie voor de verschillende provincies niet zoveel uiteen zou lopen, kon de 

leiding in één hand worden gelegd. Aan de andere kant besefte Blaauw dat voor de 

voedselvoorziening en bewaking contact met de MC nodig was. De suggestie van Blaauw 

vormde aanleiding om het toezicht te centraliseren. ‘Wellicht is dit iets voor Molenaar’, zo 

tekende Kruls aan.8 Majoor W.P.C. Molenaar was gevangenisdirecteur in Amsterdam 

geweest en kreeg de leiding van het toezicht op de bewarings- en verblijfskampen. Hij 

vervulde die taak tot maart 1945, waarna luitenant-kolonel ir. J.F.H.M.C. Mentrop, die in 

Maastricht als kampcommandant was begonnen, overnam. Kennelijk geen slechte keuze, 

want Mentrop zou later inspecteur van het Gevangeniswezen worden. 

Het MG nam aan dat de Duitsers voldoende kampen hadden gebouwd om NBS-ers 

en Oostfrontstrijders in onder te brengen, al was niet zeker of de kampen in takt zouden 

worden aangetroffen. Slechts een klein deel zou in gevangenissen kunnen worden 

ondergebracht. Als van kazernes gebruik kon worden gemaakt, vergemakkelijkte dat de taak, 

maar te voorzien viel dat die snel ontruimd moesten worden voor de wederopbouw van het 

leger.9 Tevens was het oog gericht op Kamp Vught en Kamp Westerbork, waar al een 

recordaantal van 17.000 personen was ondergebracht, ‘natuurlijk onder de meest 

afgrijselijke omstandigheden’.10 (Dat de geallieerden onmiddellijk beslag op vrijwel alle 

kampen en kazernes zouden leggen, was in Londen niet onderkend.) Verstandig leek alvast 



639 

 

te vragen om materiaal voor de bouw van kampen uit geallieerde voorraden voor 

honderdduizend personen. Voor de bewaking was 13.000 man nodig en die moesten in 

uniform moeten worden gestoken, bewapend en van administratieve bescheiden voorzien. 

Eind 1943 al had het MG aanwijzingen voor de organisatie van de kampen gereed, 

compleet met taakomschrijvingen en voorbeelden van de wijze waarop de administratie 

moest worden gevoerd. In maart 1944 lag er een Verordening Bewarings- en 

Verblijfskampen die de plichten en bevoegdheden van de kampcommandant bij de 

handhaving van de tucht en de rechten van de in bewaringgestelden omschreef. Gekozen 

was voor een regeling bij Verordening en niet als instructie aan de kampcommandant, 

omdat het psychologisch gezien beter leek aan het in de kampen geldende regime 

bekendheid te geven en te laten zien dat het geen ‘Duits systeem’ was en omdat 

verplichtingen konden worden opgelegd, zoals het verrichten van arbeid.11 

Aan de in Londen door Molenaar opgestelde instructie voor commandanten van 

bewarings- en verblijfskampen hoefde na toetsing aan de praktijk weinig te worden 

veranderd.12 Wat minder goed was geregeld, was de verhouding tussen kampcommandant 

en bewaking. Na aankomst in zijn gezagsgebied moest de MC ervoor zorgen dat de 

plaatselijke commandant van de BS een kampcommandant en een adjunct aanwees, waarbij 

de MC besliste over handhaving of vervanging. Het MG bepaalde ook dat de commandant 

van het bewakingsdetachement onder de bevelen van de kampcommandant stond. 

Kampcommandant en bewakingscommandant functioneerden in de praktijk echter binnen 

gescheiden bevelsorganisaties. 

Naast NSB-ers diende zich ook de vraag aan hoe om te gaan met vreemdelingen. 

Moest het MG daar de verantwoordelijkheid voor dragen en vreemdelingenkampen voor 

opzetten? Het voorlopige antwoord was dat de Sectie II-D (Kampen) van majoor Molenaar 

tevens werd belast met het onderbrengen van vreemdelingen om verzekerd te zijn van 

centrale leiding.13 

De vraag hoe aan de benodigde middelen voor de inrichting van kampen te komen, 

was toen nog onbeantwoord. Begin januari 1944 deed Kruls in een zoet gevoosd briefje aan 

zijn Civil Affairs-liaisonofficier, Colonel Blizard, mededeling van een ‘probleempje’, waarvan 

hij niet wist hoe dat op te lossen. Om rust en orde te herstellen, moesten personen die met 

de Duitsers hadden gecollaboreerd voor nader onderzoek worden opgesloten. Voor zowel 

geallieerden als Nederlanders was rust en orde van het grootste belang, maar zonder 
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materiaal voor de inrichting van kampen, zou dat een hopeloze taak zijn. Moest voor de 

verkrijging van materiaal het War Office worden benaderd of kon dat materiaal uit een 

geallieerde pool ter beschikking komen? Het boodschappenlijstje van Kruls bevatte 100.000 

overalls voor gevangenen, 24.000 wapens met munitie, 550 auto’s, 250 vrachtwagens, 800 

motoren, 4.000 fietsen, 1.100 schrijfmachines en 1.000 radio’s. Blizard ging de ‘appropriate 

authorities’ om een uitspraak vragen, maar Kruls kreeg alvast te verstaan dat 

transportmiddelen en schrijfmachines niet beschikbaar waren. Toezeggingen voor de 

uitrusting van kampen en materiaal voor het herstel van gebouwen bleven uit. Lijsten waren 

naar het War Office gestuurd en daar besproken, maar doorverwezen naar SHAEF.14 Bij 

aanvang van de bevrijding was duidelijk dat het MG met lege handen stond en het op 

improvisatie aankwam. 

3. De eerste berichten over kampen in Maastricht en Eindhoven 

Het vinden van ruimten om NSB-ers onder te brengen, moest concurreren met ruimten voor 

het onderbrengen van evacués, uit Duitsland terugkerende repatrianten en 

legeringfaciliteiten voor de troepen. Wat overschoot aan gebouwen beschikte niet altijd 

over behoorlijke sanitaire voorzieningen en wasgelegenheid. SHAEF constateerde al in 

oktober 1944 dat de omstandigheden in de kampen onhoudbaar waren. Het MG realiseerde 

zich dat maar al te goed en hoopte dat Kamp Vught beschikbaar kwam. Majoor Molenaar gaf 

het probleem zijn volle aandacht en Civil Affairs zag dat als urgent, want als in enig tempo 

meer gebied werd bevrijd, konden de zaken gemakkelijk uit de hand lopen.15 

Door gebrek aan materiaal duurde het geruime tijd voordat verbeteringen konden 

worden aangebracht. Slaapgelegenheid moest worden geïmproviseerd door legering op stro, 

strozakken waren lang niet altijd beschikbaar. Pas in de loop der tijd konden legering, 

hygiëne en voedselvoorziening verbeteren. Dat was niet zo heel veel anders dan de 

bevolking in de getroffen gebieden en de evacués overkwam. Prioriteiten lagen bij de 

voedselvoorziening, de zorg voor evacués en het weer op gang brengen van het openbare 

leven.16 Nog voor de bevrijding had Kruls alle MCn een aide memoire doen toekomen met 

een opsomming van alle vraagstukken waar zij na aankomst in hun standplaats mee zouden 

worden geconfronteerd. De laagste prioriteit had maatregelen voor ‘tijdelijke opsluiting’ van 

‘actieve NSB-ers’ en toezicht op de kampen.17 
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In Maastricht waren 1.200 Nederlanders en Rijksduitsers ondergebracht in de 

kazerne aan de Grote Looiersstraat. Kampcommandant was reservekapitein Mentrop, 

bedrijfsleider van de Sphinx aardewerkfabriek, die in werkelijke dienst was geroepen en de 

opdracht kreeg kampen te organiseren. Mentrop schetste dat als: ‘Er was niet veel te 

organiseren, want er was niets.’ De kazerne was oud en vervallen en al vóór de oorlog niet 

meer in gebruik. Civil Affairs schoot te hulp met enig voedsel. Dat leidde tot ‘grote herrie’ 

met de bevolking, want die had ook niets. Mentrop zag kans slaapplaatsen te laten 

fabriceren met hout uit Duitsland, totdat de Amerikanen zeiden: ‘onze jongens in de modder 

in Duitsland liggen en die verraders op stro? Weg kribben!’.18 

Molenaar bezocht de kazerne op 20 oktober 1944. Die bood slechts plaats aan 600 

personen en was overbevolkt. Familieleden brachten verschoning; er was geen gelegenheid 

tot baden en er waren onvoldoende toiletten. De voeding kwam uit de centrale keuken en 

was eerst onvoldoende geweest. Molenaar kreeg de indruk dat de gevangenen streng doch 

menselijk werden behandeld en de leiding in vakkundige handen was. Mannen, vrouwen en 

Rijksduitsers waren gescheiden. Dagelijks werkten groepen voor het Amerikaanse leger. 

Daar zaten echter de problemen die bij inspecties verborgen bleven. Buiten de kampen 

hadden de bewakers vrij spel. Sadistische spelletjes en mishandeling geschiedden overigens 

onder luide toejuichingen van het publiek.19 

Op 7 november 1944 bezocht Molenaar de kazerne opnieuw, nu in gezelschap van 

procureur-generaal Speyart van Woerden. De conclusie was opnieuw dat de leiding goed 

was, het sanitair onvoldoende en overbrenging van gevangenen naar buiten de stad urgent 

was. Eind november bracht Molenaar andermaal een bezoek; er bevonden zich toen 1.400 

personen en dat moest tot de helft worden teruggebracht.20 Overbevolking bleef echter lang 

een probleem. De SHAEF-missie merkte in januari 1945 op dat deze 1.400 gevangenen het 

met twaalf kranen moesten doen en velen 15 tot 25 kilo lichaamsgewicht hadden verloren. 

Er werd geslagen en soms moesten gevangenen elkaar slaan en als dat niet hard genoeg 

was, namen bewakers over. Een favoriete bestraffing was mensen in cirkels te laten draaien, 

met een vinger op de grond. Dat mocht dan grappig zijn voor de omstanders, het dreef de 

persoon in kwestie tot razernij. Een andere straf was het op blote voeten door de modder of 

over sintels laten lopen. Dat had volgens de SHAEF-missie mede tot gevolg dat de eerdere 

roep om krachtige maatregelen tegen collaborateurs begon af te zwakken en steeds minder 

mensen bereid waren bewijzen aan te dragen. De lengte van het voorarrest was te lang en 
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sommigen waren valselijk beschuldigd. In maart 1945 verwees de missie naar het 

Maastrichtse periodiek Veritas, dat sprak van ‘Dachau aan de Maas’.21 

Ook in Eindhoven waren de kampen overbevolkt. Eindhoven was stad vol militairen. 

Alle bruikbare gebouwen waren gevorderd en de regio was overstroomd met vluchtelingen. 

Er bevonden zich 1.500 verdachten in het hoofdbureau van politie en in vier scholen en 

1.500 in het kamp in Reusel. De bewaking in Eindhoven geschiedde hoofdzakelijk door de 

politie, maar moest door BS worden vervangen om de politie niet langer aan de eigenlijke 

taak te onttrekken. De condities in Eindhoven waren redelijk en de voeding was voldoende. 

Het Eindhovensch Dagblad van 21 oktober 1944 meldde zelfs dat NSB-ers broodjes met ham 

hadden gekregen. Onderzoek leerde Molenaar dat de politie onder persoonlijke bezittingen 

ook voedingsmiddelen had verstaan, die aan geïnterneerde Rijksduitsers hadden mogen 

worden gebracht en vrouwen die relaties met gearresteerde groepen hadden onderhouden. 

Hierdoor kwam in sommige gevallen het rantsoen uit boven dat van de bevolking.22 

Badgelegenheid en mogelijkheden om de was te doen waren er niet. Vergeleken met 

de wijze waarop evacués waren ondergebracht was de situatie echter bevredigend. 

Inspecteur van Politie F.J.C. Vreusen hield toezicht. Ook de SHAEF-missie hield een oogje in 

het zeil. Twee kapiteins inspecteerden op 15 oktober 1944 de kampen in Eindhoven, maar 

niet dat in Reusel. De toestand noemden zij over het algemeen goed. Voor het huis van 

bewaring gold: ‘somewhat overcrowded in some of the cells’. In de scholen was het sanitair 

goed, maar was er weinig ruimte; geen warm water om te wassen. Er kwam luis en scabiës 

voor, maar daar waren de gevangenen voor behandeld. Sommigen hadden behoefte aan 

ondergoed en er was een tekort aan bestek. In de Ploegstaartschool was het 

vrouwengedeelte sterk overbevolkt; in één kamer verkeerden zowel zieken als Duitse 

burgers. In geen enkel kamp waren er mogelijkheden om zieken af te zonderen. Directe actie 

was nodig om de overbevolking de baas te worden en in tekortkomingen te voorzien. Ook 

Molenaar vond het ‘buitengewoon wenselijk’ de mensen naar een locatie over te brengen 

waar de hygiëne beter was.23 

4. Het Kamp Reusel 

In Nijmegen moesten 1.500 personen worden opgesloten, maar daarvoor was in de 

gehavende stad geen ruimte, zodat zij naar een geïmproviseerd kamp in de leegstaande 

gebouwen van een sigarenfabriek in het Brabantse Reusel gingen. Het Kamp Reusel zou de 
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Staf MG een doorn in het oog worden, niet zozeer door excessen, maar door de erbarmelijke 

omstandigheden en omdat er allerlei geruchten de ronde over deden. In twee gebouwen, 

waarvan bijna alle ruiten stuk waren, waar geen water en geen licht was en vrijwel niets 

aanwezig, hadden plotseling 1.500 gevangenen moeten worden ondergebracht. Nadat 

elektriciteit weer beperkt beschikbaar was, kon water worden opgepompt. Er werd honger 

geleden, het enige voedsel waarover de eerste dagen kon worden beschikt bestond uit 

scheepsbeschuit. Er was geen legering en toiletten waren niet bruikbaar. Hout om latrines af 

te dekken moest nog komen. Op het terrein waren ovens gebouwd om water te verwarmen 

om mee te wassen. Op medisch gebied waren er geen voorzieningen. De geneeskundige 

behandeling was in handen van een gedetineerde arts. Die constateerde difterie waardoor 

opname en ontslag moest worden uitgesteld totdat was gevaccineerd. Kruls meende dat in 

Reusel minstens 40% er ten onrechte zat opgesloten. Hij had minister van Justitie van 

Heuven Goedhart erover geïnformeerd dat baby’s in margarinekistjes waren meegenomen, 

omdat ouders geen kans zagen daar iemand voor te laten zorgen, waarop deze in woede 

was ontstoken. Het kamp moest verdwijnen, zo concludeerde majoor Molenaar. Voor de 

1.500 bewoners, waaronder 500 vrouwen en honderd kinderen, waren slechts 700 dekens. 

Niet meer dan 10% was in het bezit van verschoning. Nadat de centrale keuken in Eindhoven 

de voeding ging verzorgen, was verbetering ingetreden. Het Eindhovensch Dagblad maakte 

zelfs melding dat gedetineerden 400 gram brood per dag kregen, tegen de bevolking 250 

gram. Onderzoek leerde dat gemiddeld 240 gram was verstrekt.24 

MC Blaauw had uit kringen van de illegaliteit klachten over het gedrag en beleid van 

kampcommandant G. Niemeyer ontvangen. Die leken hem ernstig en hij vroeg de Sectie 

Politie een onderzoek in te stellen. Niemeyer, een leraar pedagogie uit Nijmegen, was 

volgens Molenaar ‘een energieke jonge man, die zijn taak op bewonderenswaardige wijze 

vervult. Hij verstaat de kunst dingen gedaan te krijgen en weet zijn gezag én tegenover 

personeel én tegenover gedetineerden uitstekend te handhaven’. Onder de bewaking 

bevonden zich echter zwakke broeders, die te gemeenzaam met de gedetineerden 

omgingen en contact met de buitenwereld was te gemakkelijk. 

Niemeyer was ook naar het inzicht van de onderzoekers van de Sectie Politie 

geschikt, mits hij behoorlijk personeel kreeg. De hoofden van de administratie en interne 

dienst waren al wegens wangedrag ontslagen. De een had een illegale stokerij, de ander had 

voor gevangenen brieven meegenomen en een motor van een van hen gekocht. De adjunct, 
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de 21-jarige W.H. Welling, die evenals Niemeyer deel had uitgemaakt van de illegaliteit in 

Nijmegen, was te jong om leiding te geven. Er was een ‘arbeidsbeurs’ voor werkkrachten, 

beheerd door een NSB-er, die partijgenoten voortrok. Werk bij de boer was populair en 

betekende extra voeding. Velen deden overigens goed werk bij het herstel van 

oorlogsschade en vrouwen werkten bij boeren in de huishouding. Er was te weinig 

bewaking, waardoor gevangenen op eigen gelegenheid naar het werk gingen en 

teruggekeerden, al was niemand ontvlucht, wat niet gezegd kon worden van degenen die 

onder bewaking in ploegen werkten. De gevangenen hadden een te grote vrijheid. Niemeyer 

was al gezegd dat het onverstandig was voormalige Gestapo-agenten en felle NSB-ers buiten 

de poort te laten. 

Een verpleegster die Niemeyer uit Nijmegen had meegenomen, had eerder een 

relatie met een kringleider van de NSB gehad die er gevangen zat. Zij had NSB-ers in 

Nijmegen verzorgd en omdat niemand wilde, was zij uit ‘menselijk gevoel’ mee verhuisd en 

ontkende dat haar eerdere relatie een rol had gespeeld. Niet iedereen was daarvan 

overtuigd. Er werd alsnog een bevel tot internering uitgevaardigd. Niemeyer had dat 

ongedaan weten te maken en er waren vermoedens dat haar verhouding met hem niet puur 

zakelijk was. Haar gedrag was volgens adjunct Welling zeer correct en zij trachtte op geen 

enkele wijze de kampleiding te beïnvloeden, maar het leek minder gewenst iemand die 

contact met NSB-ers had gehad met een leidinggevende functie te belasten, ook al was zij 

vol werklust. 

Ondanks het weinige comfort, heerste in Reusel een vrij ordentelijke toestand, maar 

de verhouding tussen kampcommandant en BS was slecht. Een 51 jarige oud-marinier en 

pelotonscommandant meende dat het met de leiding droevig was gesteld. Niemeyer zou 

niet zonder aanziens des persoons handelen. Iedere gevangene van een beetje afkomst kon 

doen en laten wat hij wilde en vooraanstaande NSB-ers hadden gemakkelijke baantjes en 

zouden in de praktijk de leiding hebben. Diverse gevangenen beschikten over een briefje dat 

zij overdag zonder geleide het kamp konden verlaten. (Er bestond een briefje getekend door 

Welling dat mr. B.F.R. Oppenraay voor zijn functie ‘als zijnde belast met de algemene leiding’ 

bewegingsvrijheid had.) Welling gaf toe bewijzen te hebben afgegeven om gebouwen te 

verlaten, maar door de ongelukkige redactie verliet men er het kamp mee. 

Een andere pelotonscommandant legde de schuld voor de slechte verhouding bij het 

ontactisch optreden en ruwe omgang met gevangenen van de oud-marinier, met als gevolg 
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wrijving met Niemeyer. Door de chaotische komst van zoveel gevangenen was de leiding wel 

gedwongen voor de inwendige dienst en administratieve werkzaamheden uit de 

kampbevolking te putten. Het gevolg was dat vele zaken niet aan het licht kwamen en 

arrestanten precies wisten wat er in het kamp en bij de leiding voorviel. Die was te jong. De 

gevangenen toonden geen respect en noemden het kamp ‘een operette met een zeer 

tragische achtergrond’. Dat er meer niet pluis verklaarde burgemeester A. Willekens van 

Reusel. De burgerij was het leven niet zeker door kogels van stropende BS. De conclusie was 

dat de toestand niet de schuld van Niemeyer was of van gebrek aan capaciteiten. Hij had 

veel verbetering gebracht, maar was niet gelukkig geweest in de keuze van zijn staf.25 

Intussen waren de geruchten over Niemeyer gegroeid. Hij had een inzinking gehad, 

nadat hem in Kamp Vught de folterkamer was getoond waar een vriend was gestorven. De 

avond hadden Niemeyer, Welling en de verpleegster in België doorgebracht. Drank leek in 

het spel te zijn, al waren er ontkenningen en Niemeyer was de dag daarna niet meer gezien, 

terwijl de verpleegster de nacht ‘om medische reden’ in een aangrenzende kamer had 

doorgebracht. Een relatie was niet waargenomen, maar praatjes deden de ronde. Niemeyer 

zei dat contacten altijd zakelijk waren geweest en dat zij niet van zijn driedaagse ziekbed was 

geweken, was pertinente onzin. Hij sliep in zijn kantoor, omdat hij het kamp niet aan het 

wachtpersoneel durfde over te laten, want dat was niet voor zijn taak berekend.26 

De affaire kreeg extra gewicht nadat Molenaar Niemeyer als Nederlandse 

commandant van Kamp Vught had aangesteld en de verpleegster was bestemd om daar 

hoofd van de vrouwenafdeling te worden. Het kamp kon 7.500 politieke gevangenen 

herbergen (naast Duitse evacués) en bood de mogelijkheid tot centralisatie van kampen te 

komen. In Eindhoven, Helmond en Nijmegen werd al niet meer gearresteerd, omdat er geen 

ruimte was arrestanten onder te brengen. Eind oktober konden de eersten er terecht, maar 

met het overbrengen van de bewoners van Kamp Reusel wilde het niet vlotten.27 De door 

2nd Army toegezegde verhuizing, gepland voor 6 november 1944, ging door gebiedswijziging 

niet door. Molenaar moest zich daar nu met First Canadian Army over in verbinding stellen. 

Hij werd verwezen naar Lieutenant-Colonel G.E. Fitzhugh, Officer Commanding 509 Civil 

Affairs Detachment, die optrad als kampcommandant.28 

Fitzhugh plaatse alle Nederlanders onder Niemeyers commando en droeg hem de 

administratie en legering op. Niemeyer trof in het kamp personen aan die onduidelijke taken 

verrichtten. De afdeling van het Rode Kruis die het kamp van de Duitsers had overgenomen, 
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bedankte hij. Hij vond de staf te groot, stuurde een aantal naar huis en haalde enkele 

ervaren krachten uit Reusel. Ook leden van het technisch personeel, nog aangesteld door de 

Duitsers, die zich in het kamp woonruimte hadden toegeëigend, zond hij weg. Molenaar zag 

de toestand in Vught als bevredigend en de verhouding tot de geallieerde kampcommandant 

als uitstekend. Ook Fitzhugh toonde zich tevreden over het beleid van Niemeyer. De 

bewaking (eerst marechaussee en later BS) was echter ‘slap’ en beschikte over slechts zes 

geweren, waarvan twee zonder bijpassende munitie. Twee man waren gearresteerd voor 

het stelen van kleding van een vrouwelijke tolk van de Canadezen en wegens het aanknopen 

van vriendschappelijke betrekkingen met geïnterneerde Duitse vrouwen. De marechaussee 

had niet toegezien op de scheiding van mannen en vrouwen en de geallieerde kampleiding 

was daar slecht over te spreken.29 

Al meende MC Blaauw dat het om een boosaardige lastercampagne tegen Niemeyer 

ging, die bleef niet zonder effect. De jurisdictie lag bij de PMC Noord-Brabant en deze 

gelastte hem zijn werk te staken. De onwaar gebleken geruchten hadden een sfeer van 

wantrouwen veroorzaakt. Een aantal medewerkers had op ongewenste en ontactische wijze 

hun werk gedaan, zonder dat de commandant daar persoonlijk voor aansprakelijk kon 

worden gesteld. Hij was op geraffineerde wijze verdacht gemaakt en het leek onmogelijk dat 

Niemeyer het vertrouwen kon herwinnen.30 Na grote aarzeling was L. Mennes bereid de 

functie van kampcommandant te aanvaarden. Hij had als gijzelaar in St. Michielsgestel 

gezeten. 

5. De beschikbaarheid van Kamp Vught en het ruimteprobleem 

Kamp Vught was op 28 oktober 1945 in geallieerde handen gevallen. De inrichting zag er 

goed uit en een BBC-correspondent had uitgeroepen: ‘dit is geen concentratiekamp maar 

een vakantiekolonie’.31 Ook de SHAEF-missie was opgetogen: ‘marvellous place from the 

point of view of accommodation; all brick buildings, undamaged and quite a lot of 

equipment, incl. medical stuff, untouched . . . a ready made concentration camp ideal for the 

job’. Brigadier Cazenove vroeg 2nd Army het kamp ter beschikking van het MG te stellen.32 

Kruls had al getracht Kamp Vught in Nederlandse handen te krijgen, maar de officier die 

daarvoor met een legerkorps was meegezonden, was door verandering van de plannen niet 

in Vught beland. 
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Hoofd Sectie Voorlichting, Pelt, achtte het van groot belang dat regeringen en 

buitenlandse pers behoorlijk over de kampen kon worden ingelicht. Dat was voor Vught niet 

van tevoren afgestemd.33 Aanleiding was een bericht in de Chicago Daily News van 28 

oktober 1944 dat de krachtige verdediging van Vught koppelde aan het feit dat er een 

concentratiekamp was gevestigd. De krant schreef dat er 30.000 Nederlanders opgesloten 

hadden gezeten en dat na een bezoek van Heinrich Himmler 600 personen, onder wie 40 

vrouwen waren geëxecuteerd.34 

De Nederlandse ambassadeur in Washington, A. Loudon, meende dat deze zaak in de 

Verenigde Staten niet genoeg aandacht had getrokken. Hij gaf in overweging Amerikaanse 

journalisten het kamp te laten zien om de Duitse gruweldaden vast te leggen.35 Er ging een 

telegram naar Loudon om te bewerkstelligen Vught in de toestand te laten waarin het was 

aangetroffen en geen andere bezoekers toe te laten dan oorlogscorrespondenten en 

persfotografen. De barakken mochten niet worden schoongemaakt en er mochten vooral 

geen souvenirs worden meegenomen.36 Het telegram kwam te laat, het kamp was al in 

gereedheid gebracht voor een militaire bestemming en het was weinig realistisch te denken 

dat het ongebruikt kon blijven. 

Er verschenen nog wel berichten in de New York Times en Daily Worker die de 

aandacht vestigden op het bestaan van een dorp voor kinderen waar de muren waren 

gedecoreerd met voorstellingen uit sprookjes, omgeven door prikkeldraad waar stroom op 

stond, hoe moeders stikten in luchtdichte cellen, dood werden geschoten of door honden 

verscheurd en goud uit gebitten werd verwijderd voordat de lichamen in verbrandingsovens 

werden geschoven.37 Ook in regeringskringen circuleerden ‘hemel tergende berichten over 

het gevangeniskamp in Vught waar niet minder dan 13.600 menschen in koelen bloede 

vermoord werden en op de meest afschuwelijke wijze verbrand in een crematorium,’ zo 

tekende Van Lidth in zijn dagboek op.38 

Films over het kamp brachten minister van Justitie Van Heuven Goedhart op het idee 

het te gebruiken om er NSB-ers vast te zetten, een gedachte die het MG niet was ontgaan.39 

Het hield rekening met de mogelijkheid dat de Duitsers bij hun terugtocht de kampen 

Amersfoort, Ommen en Westerbork zouden vernielen en bezag mogelijkheden de meest 

gevaarlijke politieke gevangenen in Kamp Vught onder te brengen.40 

Een situatie die niemand had voorzien was dat Duitse evacués op Nederlands 

grondgebied in veiligheid zouden worden gebracht. Op 9 november 1944 deelde Brigadier 
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Lewis, Senior Civil Affairs Officer van 2nd Army, aan majoor Lawick van Pabst, de coördinator 

in Eindhoven voor evacués, mee dat Kamp Vught moest worden gebruikt om er 6.000 Duitse 

burgers onder te brengen. De overblijvende ruimte kon worden benut voor de internering 

van NSB-ers. Het MG moest bewaking van de Duitsers leveren evenals artsen en 

verpleegsters.41 

Duitsers in Vught leidde tot grote verontwaardiging. Souschef Posthumus Meyjes gaf 

majoor Molenaar opdracht in duidelijke taal een brief aan de SHEAF-missie op te stellen om 

op korte termijn de Duitse evacués plaats te laten maken voor Nederlandse politieke 

gevangenen, die nergens anders konden worden ondergebracht. Duizenden politiek 

onbetrouwbare personen liepen nog rond en het MG kon daarvoor geen 

verantwoordelijkheid dragen.42 Het MG ondernam vele pogingen om duidelijk te maken dat 

Nederland niet in de positie verkeerde maandenlang Duitsers te huisvesten en Kruls riep de 

hulp van premier Gerbrandy in, omdat hij van geallieerde zijde onvoldoende medewerking 

ondervond.43 Het kamp bleef echter onder First Canadian Army ressorteren. Eind maart 

1945 telde kamp 6.611 Duitsers en 6.257 Nederlandse collaborateurs. Bij de Duitsers waren 

vrouwen in de meerderheid; bij de NSB-ers mannen.44 

Kruls riep ook de hulp van de SHAEF-missie in om tot oprichting van een nationaal 

monument Kamp Vught te komen. Brigadier Cazenove verzekerde dat hij er alles aan zou 

doen om de uitvoering van deze wens van de regering te bevorderen. Hij trof een regeling 

met First Canadian Army om niets aan het kamp te veranderen. De Canadezen gingen een 

omheining om de ‘historische gebouwen’ plaatsen en beschadiging aan crematorium en 

kalkputten voorkomen, waarna de Nederlandse kampcommandant die in oude staat kon 

herstellen.45 

Wat de Nederlandse gevangenen betrof, maakte het kamp een goede indruk. Zij 

kregen 1.750 calorieën per dag en meer voor zware arbeid. Zo’n 2.000 man verrichtten 

arbeid. De medische verzorging was boven alle lof verheven en de 

geneesmiddelenvoorziening was dankzij de medewerking van de Canadezen goed. Zieken 

werden vrijgelaten, al wekte dat soms bevreemding. Kostbaarheden waren afgenomen en 

bij vertrek teruggegeven. Dat was destijds in kamp Reusel niet gebeurd met als gevolg 

handel in het kamp. Inlichtingenorganen van 21st Army Group wezen het MG er echter op 

dat ruilhandel bleef bestaan evenals smokkel van brieven en sigaretten en dat veel werd 

gestolen. Tucht en orde in het vrouwenkamp lieten veel te wensen over. Het ontbrak aan 
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leiding en de vrouwen waren veroordeeld tot niets doen. Ook waren er veel ‘narigheden’ in 

de verhouding tot de geallieerde militairen. De vrouwen vertrokken naar Maastricht.46 

Ruimteprobleem dreigden toe te nemen, toen de Amerikanen tijdens het 

Ardennenoffensief op korte termijn de 4.000 politiek verdachten uit Zuid-Limburg 

verwijderd wilden zien. Kruls zag geen andere mogelijkheid dan ze tijdelijk in Eindhoven in 

het Veemgebouw van Philips onder te brengen dat in gebruik was voor de opvang van 

evacués.47 Na hulp van de SHAEF-missie kwam toestemming deze 4.000 personen naar 

Kamp Vught over te brengen, waar de Amerikanen transport voor toezegden.48 

Overbrenging stuitte echter op Canadese afwijzing. De Canadezen stelden zich op het door 

21st Army Group gedeelde standpunt dat legercommandanten oplossingen in hun eigen 

bevelsgebied moesten vinden. De Canadezen weigerden ook 700 collaborateurs uit 

Hoensbroek tot Kamp Vught toe te laten, waar het tot het Britse 2nd Army behorende 12th 

Corps om had gevraagd.49 SHAEF constateerde ‘no small difficulty’. Politieke delinquenten op 

andere plaatsen onder te brengen, mocht dan na het stoppen van het Duitse offensief niet 

meer zo dringend zijn, pogingen om ter verlichting van de druk op de kampen in Zuid-

Limburg duizend personen elders onder te brengen, werden voortgezet. In april 1945 was 

Maastricht echter nog steeds een groot knelpunt.50 

Een goed overzicht van het aantal kampen en vastgezette personen ontbrak nog 

steeds. Het MG probeerde per gemeente een overzicht te krijgen en namenlijsten te 

verzamelen.51 Een volgende stap was zicht te krijgen op de bevelen tot staking en schorsing 

en beschikkingen tot ontslag. Deze maatregelen moesten in de Staatscourant en het 

Publicatieblad MG bekend worden gemaakt.52 Daarnaast moest er opgave komen van de 

capaciteit en het aantal werkelijk gehuisveste personen en of van behoorlijke legering kon 

worden gesproken. Pas in januari 1945 kwam er een centrale registratie. De Staf MG kende 

toen nog slechts de namen van 5.618 personen, terwijl alleen al in Vught 5.000 personen 

vastzaten.53 Over de situatie in het moeilijk bereikbare Zeeland tastte het MG nog in het 

duister. Molenaar reisde naar deze provincie af en constateerde dat alle politieke 

gevangenen op Walcheren zich op een drietal locaties in Middelburg bevonden. De 

opsluiting geschiedde niet langer op plaatselijk initiatief, doch stond onder beheer van het 

MG. De indruk was dat de kampen onder goede leiding stonden en voeding en legering 

redelijk waren. De bewaking was onvoldoende en er was te weinig scheiding tussen mannen 

en vrouwen. Molenaar liet maatregelen treffen.54 
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In februari 1945 telde Zeeland zeven interneringskampen. Er was vooruitgang 

geboekt zoals het kamp in Rilland-Bath liet zien. Het ging om een bietenschuur en een 

aardappelbergplaats, afgesloten van licht en lucht, waar drie man onder één deken op het 

stro lagen en 160 man zich van één waterkraan moesten bedienen. 50% was ziek en vervuild 

en door ondervoeding was niemand in staat arbeid te verrichten. Begonnen werd met de 

bouw van barakken, waslokaal, keuken, latrines en het maken van een afrastering. Dat werd 

bereikt met hulp van de geïnterneerden. Toen dat klaar was, werden zij voor de landbouw 

ingezet. Boeren toonden zich tevreden. Er werd in ploegen van tien tot vijftien man onder 

controle van een of meer bewakers gewerkt, waarbij de bewakers als uitvoerder optraden 

na opdrachten van de werkgever te hebben ontvangen, die daarvoor een uurloon betaalde. 

Inkomsten en uitgaven van het kamp hielden elkaar zo in evenwicht en ook was een stuk 

grond gepacht waarop groenten werden verbouwd. Er werd negen tot tien uur per dag 

gewerkt. Molenaar vond het verheugend dat een deel van de NSB-ers bereid was met gevaar 

voor eigen leven iets goed te maken door met een ploeg van 48 man mijnen te gaan ruimen, 

waardoor het herstel van de publieke voorzieningen kon worden bespoedigd. Commandant, 

noch bewakers waren gemilitariseerd en hadden geen enkele opleiding genoten.55 

De ervaring leerde dat het personeelsbestand van de Sectie Juridische Zaken moest 

worden uitgebreid met officieren die regelmatig de kampen gingen bezoeken, 

kampcommandanten van advies gingen dienen en rapport uitbrachten. Pogingen van majoor 

Molenaar om inspecteurs te vinden, hadden geen succes. Pas in april 1945 ontving de Staf 

MG van het Centraal Indelingsbureau Koninklijke Landmacht de namen van officieren die in 

aanmerking kwamen voor een functie als inspecteur. 

Nog steeds moesten kampcommandanten worden bewogen om met hulp van de 

MCn gegevens in te zenden om de centrale administratie te completeren. Uit Londen 

kwamen voorgedrukte cartotheekkaarten om tot een uniforme administratie te komen.56 

Door concentratie kon het aantal kampen in de Mijnstreek van dertien tot vijf 

worden teruggebracht. In oostelijk Brabant bleek echter het merendeel van de locaties door 

oorlogshandelingen beschadigd en van de Duitse kampen die nog in tact waren, was de 

inventaris verdwenen. Terugtrekkende Duitsers en geallieerde militairen hadden daar de 

hand in gehad en de bevolking had zich over de rest ontfermd. Licht beschadigde kampen 

konden worden hersteld, maar niet meer dan 1.500 tot 2.000 personen herbergen. Door de 

afgelegen ligging bestond weinig gevaar voor contact met de buitenwereld en deze kampen 
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boden mogelijkheden voor tewerkstelling in de landbouw; mits de wegen waren 

gerepareerd om de kampen bereikbaar te maken.57 Er werd een Verordening van kracht 

voor de sociale verzekering van geïnterneerden die buiten de kampen werkten. Die arbeid 

bestond veelal uit oogstwerkzaamheden, ontginningswerk en assistentie bij de 

wederopbouw; vrouwen werkten soms in fabrieken. Het Bureau Oogstvoorziening en de 

Grontmij berekenden de vergoedingen en die kwamen ten goede aan het Rijk.58 

Verschillen van mening over het beheer van Kamp Vught werden pas in juli 1945 

tijdens een tweetal conferenties met First Canadian Army beslecht. De Nederlanders kregen 

de volledige zeggenschap over het deel waar collaborateurs zaten, maar de werkplaatsen 

bleven onder Canadees beheer, waarvoor dagelijks 1.500 werkkrachten moesten komen. 

Hun bewaking kwam in Nederlandse handen.59 De Canadezen gaven pas op 1 januari 1946 

hun bevoorrechte positie op. 

6. Kamp Westerbork en het Noorden 

Op 11 april 1944 naderde de Poolse Divisie Kamp Westerbork. Vier dagen later arriveerde 

vanuit het Duitse Meppen waar het hoofdkwartier van 2 Canadian Corps was gevestigd Mr. 

Wood van No.6 Friends Ambulance Unit om het kamp over te nemen. Captain Connelly van 

221 Civil Affairs Detachement bleek al belast met de leiding over het kamp en alles leek goed 

georganiseerd. Er was behoefte aan suiker, vlees, melk en thee en Civil Affairs voerde dat 

aan. Het kamp telde nog 876 bewoners, een bont gezelschap van 563 Nederlanders, 231 

Duitsers, 32 Oostenrijkers, 7 Tsjechen, 16 Polen, één Rus, één Peruviaan, één Hongaar, drie 

Amerikanen, vijf Britten, één Chileen en 15 statelozen. Major O’Donohoe van 2 Canadian 

Corps inspecteerde het kamp en was ‘most impressed by the appearance and operation’. Hij 

bracht de niet-Nederlanders over naar een kleiner nabij gelegen leegstaand kamp, dat onder 

supervisie van Civil Affairs kwam. Lieutenant-Colonel Yates van 608 (P) Civil Affairs 

Detachment en Civil Affairs 2 Canadian Corps kwamen overeen dat het MG Westerbork kon 

overnemen en er 10.000 collaborateurs onderbrengen om de geïmproviseerde kampen in 

het Noorden te ontlasten. De Canadezen stelden zich op het standpunt dat het geen Duits 

concentratiekamp was en daarmee een Nederlandse verantwoordelijkheid. De nog 

aanwezige bewoners, feitelijk de staf van het kamp, toonden zich bereid langer te blijven.60 

Op 27 april 1945 ging majoor Mentrop, gewapend met een volmacht van Kruls, op 

weg naar Westerbork om het kamp over te nemen.61 Na Mentrop arriveerde ook luitenant 
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mr. R.A. Levisson van de Staf MG om regelingen voor de voormalige Joodse geïnterneerden 

te treffen. Zij mochten voorzien van een pasje zich buiten het kamp begeven. In de praktijk 

zaten zij echter nog steeds achter prikkeldraad, terwijl NSB-ers met honderden het kamp 

werden binnengebracht. De registratie, barak- en werkindeling geschiedde nagenoeg geheel 

door de Joodse bewoners; zij hadden daar ervaring mee. De PMC Drenthe, Stok, was er al op 

geattendeerd dat het werk dat de Joodse bewoners deden vrijwillig en zonder vergoeding 

werd verricht. Zij kregen een veertiendaags contract met het MG. Dat zij gecontracteerd 

waren zonder veiligheidsonderzoek, werd wijselijk in het midden gelaten. 

Een team van de Sectie Politie ging het veiligheidsonderzoek naar de Joodse 

bewoners, maar pas op 5 mei 1945 waren de eerste elf uit het kamp ontslagen. Het tempo 

lag te laag. Zo kon het wel drie maanden duren voordat zij door de molen waren gegaan, 

terwijl zij zonder juridische grondslag werden vastgehouden. Hoofd Sectie Politie Derksema 

instrueerde zijn personeel om personen die na september 1944 waren binnengebracht 

direct vrij te laten en de overigen na een summier onderzoek te laten vertrekken. Degenen 

die daarna nog niet naar huis konden, bleven voorlopig in het kamp, maar dat was een 

ongemakkelijke situatie waar zo snel mogelijk verandering in diende te komen om niet weer 

een situatie te geraken als in Vught met twee soorten bewoners.62 

In juni 1945 waren er berichten dat het in Westerbork niet pluis zou zijn. Er zou een 

overval op het kamp zijn gepleegd. Dat was onjuist. Ook zouden zich gevallen van 

vergiftiging hebben voorgedaan. Een viertal officieren bezocht in opdracht van prins 

Bernhard het kamp om rapport uit te brengen. De Staf MG achtte inspecties door de BS 

echter ongewenst.63 Ook de PMC Groningen, Holtkamp, werd geconfronteerd met personen 

die van de prins opdracht hadden kampen te controleren. Holtkamp wilde hen niet toelaten, 

omdat zij een houding aannamen met niemand behalve de prins iets te maken te hebben, 

terwijl bij ontvluchtingpogingen bleek dat de BS niet voor zijn taak was berekend.64 

Eind mei 1945 was de Staf MG begonnen gegevens op te vragen over kampen in de 

noordelijke en oostelijke provincies. Nog weinig was op orde en de inspecteurs konden 

weinig anders doen dan adviserend optreden. De situatie in Overijssel was met circa 6.000 

arrestanten vrij gunstig. Drenthe herbergde zo’n 30–35.000 en Groningen 20.000, deels 

‘Lünenburgers’, NSB-ers die in september 1944 uit alle delen van het land naar Duitsland 

waren gevlucht, waar zij de winter in kampen op de Lünenburgerheide hadden 
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doorgebracht. Zij waren tussen januari en april 1945 weer over de grens gezet en onder 

dwang van NSB-burgemesters in Groningen en Drenthe ingekwartierd. 

In Groningen waren MC Sollewijn Gelpke en PMC Holtkamp geruime tijd in de weer 

om de overal in de stad geïnterneerden behoorlijk onderdak te krijgen, te bewaken en voor 

de NSB-kinderen te zorgen. Het besluit viel een barakkenkamp te bouwen en de kampen in 

Veendam en Marum uit te breiden.65 De hygiëne kon overal beter en vaak waren er geen 

behoorlijke ruimten voor het onderbrengen van zieken. Hoofd Sectie Volksgezondheid, Van 

den Belt, vroeg Kruls alvorens tot inrichting van nieuwe kampen over te gaan eerst met de 

Inspecteur van de Volksgezondheid te overleggen.66 Ook in het Zuiden werd nog 

voortdurend geprobeerd tot verbetering van de kampen te komen. Een begin werd gemaakt 

om SS-ers en NSB-ers die uit België en Frankrijk terugkeerden over de kampen te verdelen. 

De meer prominente NSB-ers gingen naar Vught. Met de inspecteurs voor de 

Volksgezondheid werd overlegd om tot uniforme maatregelen te komen. Het MG vroeg 

Londen om deviezen voor de aankoop van 70.000 strozakken en hoofdkussens.67 Duidelijk 

was dat het nog geruime tijd zou duren voordat de Tribunalen met hun werk aanvingen. De 

vraag was wat intussen met de gevangenen te doen. De Staf MG dacht aan werkobjecten in 

de Noordoostpolder. Er konden daar 4.000 man aan het werk worden gezet, maar dan 

moesten wel eerst kampen en keukens worden opgezet, terwijl er een groot gebrek aan 

materiaal was.68 

Een reorganisatie van het inspectieapparaat werd voorbereid en op 11 mei 1945 

kwam het tot instelling van een Commissie van Bijstand voor de Bewarings- en 

Verblijfskampen, die Kruls gevraagd en ongevraagd verslag moest doen van de geestelijke, 

sociale en godsdienstige verzorging. Kampcommandanten waren verplicht de leden toegang 

te verschaffen, inlichten te verstrekken en in de gelegenheid te stellen met gevangenen te 

spreken.69 Vertegenwoordigers van het Interkerkelijk Overleg verzochten om inlichtingen 

over het werk van de inspecteurs en bezochten souschef De van de Schueren met klachten 

over de behandeling van NSB-ers. Hij vroeg zich af het niet gewenst was tijdelijk assistentie 

in te roepen van door het Interkerkelijk Overleg aan te wijzen hulpinspecteurs.70 Majoor A. 

Philips van de Sectie Juridische Zaken wilde daar echter onder geen voorwaarde toe 

overgaan. Internering was geen kerkelijke, maar een politieke aangelegenheid en er bestond 

een Commissie van Bijstand, waarin de kerkelijke gezindten waren vertegenwoordigd en wat 
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klachten betrof, er kwamen evenveel klachten over een te goede behandeling als 

andersom.71 

Kruls kreeg uit vriendenkring informatie over de Van Heutskazerne in Kampen. Daar 

zaten vrijwel geen ramen meer in en die waren dichtgespijkerd, met als gevolg dat er geen 

licht en lucht binnenkwam. De meesten werden niet meer dan twintig minuten gelucht; 

slechts een klein deel werkte op het land of hield openbare gebouwen schoon. De 

gevangenen zagen er miserabel uit en een arts van het MG had vastgesteld dat het eten 

onvoldoende en eenzijdig was en zich hongeroedeem voordeed. Vrouwen moesten wortels 

schoonmaken. Ze hadden voortdurend honger, maar als ze een wortel namen, werden ze 

gestraft met celstraf of kregen ze geen eten. Pas na enige tijd begreep de leiding dat dit geen 

werken was en kregen zij na een dagtaak twee wortels. De ‘lieden’ die het kamp runden 

waren niet voor hun taak berekend. De kampcommandant was een jongeman van 27 jaar, 

van beroep meubelmaker die zijn capaciteiten ontleende aan het feit dat hij lid van een 

knokploeg was geweest. Drie opzichters stonden hem bij en hadden nazi-methoden 

overgenomen. De rapporteur had gezien dat gevangenen twee tot vijf uur met de armen 

omhoog moesten staan. Er werd geslagen en veel celstraf uitgedeeld. ‘s Nachts was er 

strafexercitie en uren ‘vallen en opstaan’. Als gevangenen naar de wc op de binnenplaats 

werden geleid, begon de commandant bij wijze van vermaak met zijn pistool te schieten. Als 

bij fouillering de vrouwen vrijwel geheel werden uitgekleed, stonden de opzichters er met 

hun neus bovenop. Zij bepaalden ook of een zieke in bed kon blijven en niet de 

verpleegsters. Totdat de arts van het MG ingreep, moesten zieken op de grond op stro 

liggen. Bezoek kregen de gevangenen niet. Er zaten vrouwen vast, alleen omdat hun man bij 

de NSB was geweest. Toen één van deze vrouwen werd vrijgelaten, stond ze buiten zonder 

te weten waarheen te moeten. Huis en bezittingen waren in beslag genomen. Toen ze zich 

bij de commissie van beheer der NSB-goederen vervoegde, werd ze weggestuurd waarna ze 

zich bij het MG in Zwolle meldde. Daar kreeg ze in eerste instantie te horen dat men met de 

rotzooi in Kampen niets van doen wilde hebben, maar na interventie van het MG kreeg ze 

kleren van het weinige dat er nog was. Haar inboedel was in Kampen in beheer, de 

beheerder gebruikte dat. Van de effecten en gouden sieraden kon niemand zeggen waar die 

waren. Zo waren er meer gevallen. Kruls kreeg de aanbeveling de bezem erdoor te halen.72 

Kruls liet een inspectie uitvoeren. Het kamp telde 579 mannen en 299 vrouwen. Het 

was op 12 juli geïnspecteerd door een regionale inspecteur der Bewarings- en 
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Verblijfskampen voor de provincie Overijssel en volgens zijn inspectierapport was het in 

orde. Aangezien deze inspecteur daarna ongeregeldheden ter ore waren gekomen, had hij 

controle uitgeoefend op het ingenomen geld en sieraden en dat tien dagen later herhaald 

Het bleek dat de inhoud was geslonken. Verdenkingen rezen tegen de kampcommandant. 

Die voorzag blijkbaar moeilijkheden en nam ontslag. De zaak werd bij Justitie aanhangig 

gemaakt.73 Vervolgens bezocht een kapitein het kamp. Een lid van de Waffen SS zei het eten 

er beter te vinden dan bij de SS; het was niettemin onvoldoende. Er zaten twee artsen 

gedetineerd, maar een niet gedetineerde verpleegster had het voor het zeggen en de 

medische verzorging was onder de maat. Ook was er een vrouw was ingesloten die geen 

NSB-er was, maar verdacht werd van verraad van een Jodin. Bezoek was intussen eenmaal 

per maand toegestaan, evenals eenmaal per maand een brief schrijven. ‘s Nachts werden de 

gedetineerden drie keer gewekt om gezamenlijk naar de wc te gaan, waardoor er de hele 

nacht gestommel was. Bij correct gedrag had men weinig last en de verdere behandeling 

was normaal, zo luidde de conclusie.74 

7. De problematiek van de NSB-kinderen 

De MC Nijmegen, Blaauw, wees Kruls op het probleem hoe om te gaan met kinderen als 

beide ouders waren geïnterneerd. Aanvankelijk waren de kinderen bij de ouders gelaten, 

maar dat was ongewenst. Soms bleven zij zonder toezicht thuis achter of waren zij bij 

onwillige buren ondergebracht, die genoeg aan de eigen zorgen hadden. Blaauw vroeg mej. 

J. Geldens, Inspectrice van de Kinderpolitie in Nijmegen, maatregelen te treffen. Geldens 

hield op verzoek van Blaauw al toezicht op vrouwelijke gedetineerden en hun kinderen. Na 

overleg tussen Blaauw en pater C. Kolfschoten kon het parochiehuis Petrus Canisius aan de 

Burghardt van den Berghstraat voor kinderen van zes tot zestien jaar worden ingericht, 

compleet met klaslokalen. Op 24 oktober 1944 was met een eerste groep begonnen. 

Schooldirecteur L.M. Zegers, een type als ‘Mr. Chipps’ uit de film (1939) naar het boek van 

James Hilton, Goodbye, Mr. Chips, stond aan het hoofd, terzijde gestaan door onderwijzers 

en onderwijzeressen, vijftien leidsters en een administrateur. Het aantal kinderen bedroeg 

51 en uit Kamp Reusel arriveerden nog eens 60. Er kwam een tweede tehuis voor dertig 

peuters. Hiervoor was een paviljoen in de tuin van de kliniek Brakkestein afgestaan, maar 

dat weerhield Geldens er niet van te wijzen op de wenselijkheid de kinderen bij familie of in 

gezinnen onder te brengen.75 
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Zegers zorgde ook voor ‘re-educatie’, 80% van de kinderen was een verkeerde 

levenshouding aangeleerd, die ‘met eindeloos geduld in en zo huiselijk mogelijke christelijke 

sfeer werd omgebogen’. Over de ouders werd ronduit gezegd dat zij verkeerd hadden 

gehandeld. Vooral als de moeder was ingesloten leidde dat angstgevoelens. Met 

kampcommandanten kwam het toen tot de afspraak dat de kinderen op regelmatige tijden 

naar hun ouders mochten schrijven. Zij mochten ook bezoekjes brengen aan familieleden 

‘wier vaderlandsche gezindheid boven verdenking staat’. Na overleg tussen het MG en de 

Kinderpolitie werden de kleineren bij ‘goede vaderlanders’ en familieleden of gezinnen van 

dezelfde godsdienstige richting ondergebracht. De nog leerplichtige kinderen gingen naar 

school. De niet meer leerplichtige meisjes deden huishoudelijk werk. Het gebrek aan kleding 

was een probleem, waardoor de kinderen in de winter niet konden buitenspelen. Lakens en 

slopen ontbraken, warm water om te baden was er nauwelijks en het licht viel regelmatig 

uit.76 

Blaauw gaf Kruls in overweging Geldens te belasten met de zorg voor deze kinderen 

in het hele bevrijde gebied. Kruls nam dat over. De veiligheid van de Staat eiste dat voorzien 

werd in de zorg voor deze kinderen.77 In Kamp Vught kreeg Geldens assistentie van mej. J. 

Möller. Daar bevonden zich niet alleen kinderen, maar ook 59 jongens in de leeftijd van 15–

18 die bij de mannen waren opgesloten. Geldens vroeg hiervoor aandacht en er kwam voor 

deze groep een apart werkkamp. Door zorg van Geldens was het aantal kinderen dat in 

november 1944 nog in het kamp verbleef teruggebracht tot dertig. Daarvoor werd nog een 

tehuis gezocht.78 

Geldens benaderde bisschop Mutsaers in ’s-Hertogenbosch en met zijn hulp kwamen 

er tehuizen voor alle gezindten, als het onmogelijk was de kinderen bij familie te plaatsen. 

Nadat Kruls de uitdrukkelijke order had uitgevaardigd dat geen enkel kind zich nog in een 

interneringskamp mocht bevinden, lukte het met veel moeite deze kinderen onder te 

brengen. De inrichting van meer kindertehuizen stuitte op het probleem dat geallieerde 

militairen vrijwel alle accommodaties bezet hielden. Civil Affairs in Tilburg probeerde huizen 

vrij te maken. Het internaat St. Anna in Oudenbosch met ruimte voor 800 kinderen was te 

groot; in Roosendaal waren twee tehuizen gevonden, maar het lag weinig centraal. In een 

poging het gebouw Oud-Lindenlust in Boxtel te vrijwaren van vordering trok er een 

compagnie BS in en met hun hulp was het weer bewoonbaar gemaakt. Op 13 december 

1944 konden veertig kinderen, uit kampen in de omgeving er hun intrek in nemen. Toen 
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5.000 Canadezen in Boxtel arriveerden, moest Oud-Lindenlust worden ontruimd. De 

Canadezen zetten de kinderen er uit op een manier ‘worse than ever had been experienced 

by the Germans’. Daarna vorderde het MG in Oisterwijk Morgenrood, een vakantie- en 

kampeergelegenheid, maar daar was het probleem hoe de inventaris aangevuld te krijgen, 

temeer daar het aantal kinderen aanzwol en het MG van talloze gemeenten verzoeken 

ontving NSB-kinderen onder te brengen. 

Ook in Eindhoven waren veel kinderen onverzorgd achtergebleven, die 

druppelsgewijs bij de gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken binnenkwamen. De politie 

was gevraagd mededeling van de aanwezigheid van deze kinderen te doen, wat een aantal 

gevallen aan het licht bracht. De drie tehuizen in Eindhoven waren al spoedig overvol, 

waardoor weinig anders restte dan particuliere opvang. Daarbij deden zich tal van 

moeilijkheden voor. De vraag hoe lang opname zou gaan duren, viel niet te beantwoorden. 

Mensen waren wel genegen de kinderen voor een aantal weken op te vangen, maar wilden 

die zorg niet voor maanden. Ook deed het probleem zich voor dat mensen die kinderen 

hadden opgenomen, ze niet langer wensten te onderhouden.79 

Omdat nog steeds werd gearresteerd, kwamen er nog voortdurend kinderen bij, ook 

opgedoken Joodse kinderen en kinderen van geïnterneerde Rijksduitsers. Met moeite lukte 

het ze ergens onder te brengen. Bij familie kregen ambtenaren vaak te horen ‘met die 

N.S.B.ers hebben wij afgedaan, onder geen voorwaarden begin ik aan de verzorging van hun 

kinderen.’ Kennissen en buren vreesden dat de buurt dan ging denken dat ook zij 

landverrader waren. Als er bereidwilligen werden gevonden, speelde het probleem 

vergoeding, onvoldoende kleding en incomplete distributiebescheiden. Een weduwe, NSB-lid 

met een achttienjarige Jeugdstorm-dochter, waren opgepakt, met als gevolg dat vijf 

kinderen tussen de zes en zestien alleen achterbleven. Een buurvrouw werd bereid 

gevonden dagelijks toezicht te houden en de distributiebonnen verdelen; een ambtenaar 

hield controle.80 

Omdat Kruls had verboden nog kinderen in kampen op te nemen, gaf Geldens op 

verzoek van het hoofd Sectie Juridische Zaken, Ter Veer, wenken mee aan de MCn die voor 

het Noorden waren bestemd. Het medeleven met de kinderen zou direct na de bevrijding 

niet groot zijn en de enkeling die bereid was de helpende hand toe te steken, zou door 

afkeurende blikken van omwonenden, of erger, worden weerhouden. De MC moest zich het 

lot van die kinderen aantrekken en met hulp van instanties proberen ze door familieleden, 
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buren of zelfs vreemden te laten opnemen. Vanwege de afkeurende kritiek zou dat niet 

gemakkelijk zijn, waardoor altijd kinderen onverzorgd achterbleven. Het werk ondervond 

veel tegenstand van het publiek, maar besteedde de MC er geen zorg aan dan zouden deze 

jongens en meisjes in de maatschappij hun draai niet kunnen vinden en de jeugdcriminaliteit 

stijgen.81 De bezettingsjaren hadden op de jeugd een ongunstige invloed gehad en de 

bevrijding bracht niet veel verbetering. Een jongen van twaalf werd ingesloten, omdat hij in 

het bezit van een revolver was. Hij werd in een tehuis geplaatst, vluchtte daaruit en was de 

dag daarna opgepakt voor diefstal van een schrijfmachine uit een legervoertuig.82 

Geldens kon zich vinden in de gedachte aan iedere PMC een maatschappelijk 

werkster te verbinden. De Sectie Onderwijs voegde een juridisch geschoolde kracht toe om 

voogdijstellingen voor te bereiden. De Sectie Onderwijs vaardigde de bepaling uit dat de 

kinderen van Duitsers en NSB-ers tot scholen moesten worden toegelaten. Zij mochten niet 

als ‘groep van uitgeworpenen’ de dupe worden van de politieke gezindheid of nationaliteit 

van hun ouders.83 

Waren er in het Zuiden veel kinderen onverzorgd achtergebleven, in Overijssel deed 

dat probleem zich maar in geringe mate voor. Jeugdzorg van het MG vroeg lijsten op van nog 

te arresteren vrouwen om een overzicht te krijgen van het aantal kinderen waarvoor moest 

worden gezorgd. Het ging om 150–200.84 In Drenthe echter stuitte PMC Stok op een 

overmaat aan NSB-kinderen, het gevolg van de ‘Lünenburgers’ die weer over de grens waren 

gezet. In Zuidoost Drenthe huisden in vrijwel elk dorp in scholen, cafés en kampementen 

kinderen in primitieve omstandigheden. Stok had direct de Centrale Vereeniging voor de 

Opbouw van Drenthe, een orgaan dat sociaal werk verrichtte, opgedragen de zorg voor deze 

kinderen op zich te nemen.85 Voor vrouwen die niet zelf NSB-lid waren geweest, moest de 

burgemeester voor onderdak zorgen. Vrouwen en kinderen van Oostfrontstrijders en SS-ers 

werden ondergebracht in Kamp Papenvoort bij Rolde, een kamp zonder bewaking.86 

In Noord-Holland waren al spoedig na de bevrijding voorlopige voorzieningen 

getroffen. Aantallen onder te brengen kinderen vielen medio juni 1945 bij benadering niet te 

geven, maar in elk Militair Commissariaat was al een organisatorisch geraamte opgezet en 

een comité te geïnstalleerd om de jeugdproblemen aan te pakken. Inspectrices bezagen hoe 

plaatselijke hulpbronnen aan te boren. Grote moeite gaf ook hier het vinden van geschikte 

tehuizen, inboedel en personeel. De houding ten opzichte van deze kinderen leek echter 

anders dan in het Zuiden. Over het algemeen werden zij als schuldeloos beschouwd en wilde 
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de bevolking wel meewerken ze onder te brengen, al gingen ‘Nederlandsche jeugd’ en 

oorlogspleegkinderen voor.87 

Wat voor de kampen voor politieke delinquenten gold, gold ook voor de 

kinderhuizen. Zij waren slecht ingericht voor de winter, of ongeschikt en er was een groot 

tekort aan kleding en dekens. Voor propaganda voor opname in pleeggezinnen was de tijd 

nog niet rijp. Een beroep op particuliere verenigingen bleef geboden, al groeide het besef 

dat na opheffing van het MG de zorg een rijkstaak moest worden.88 

Het MG telde uiteindelijk 108 tehuizen voor jongens en meisjes, babies en kleuters. 

Zij waren veelal kleinschalig, al waren er Drenthe grotere noodtehuizen. Het MG zorgde zo 

voor 7.586 kinderen en had bijna evenveel bij particulieren ondergebracht.89 Op 15 

september 1945 vroeg het Hoofd Sectie Juridische Zaken, Ter Veer, de minister van Justitie 

om met het oog op de liquidatie van het MG de zorg in andere handen te leggen. Eerst 

moest dan de juridische status van de NSB-kinderen helder zijn. De vraag of het MG wel 

bevoegd was de kinderen van gedetineerden in tehuizen onder te brengen, was nooit 

gesteld. Het had plotseling voor een probleem gestaan en direct na de bevrijding kon op een 

wettelijke regeling moeilijk worden gewacht. 

Door hun problematische rechtspositie dreigden de kinderen een speelbal van de 

ambtenarij te worden. Tal van instanties werkten elk op eigen wijze. Stok vroeg zich af op 

grond waarvan het MG zich er eigenlijk mee bemoeide. Hij meende geen bevoegdheden te 

hebben en als familieleden kinderen kwamen halen, kon hij daar nauwelijks stelling tegen 

nemen. Hij stelde voor de kinderen toe te vertrouwen aan de Voogdijraad die zich dan tot de 

minister van Justitie kon wenden voor huisvesting, kleding, materiële behoeften en 

onderwijs.90 Ook het hoofd Sectie Binnenlandse Zaken, Linthorst Homan, wilde inschakeling 

van Voogdijraden en de instelling van een interdepartementale commissie. De problemen 

lagen op velerlei terrein en ministeries raakten dan alvast met de problematiek vertrouwd, 

waardoor de zaken vlotter van het MG konden worden overgenomen.91 

Ter Veer had zich in december 1944 op het standpunt gesteld dat deze kinderen met 

voogdijkinderen vielen te vergelijken. Toepassing van het Burgerlijk Wetboek stuitte echter 

op bezwaren, want dan moest voor ontzetting uit de ouderlijke macht en voogdijstelling de 

procedure van verhoor van ouders, minderjarigen, bloedverwanten en getuigen worden 

gevolgd. Het was onuitvoerbaar in elk afzonderlijk geval een uitspraak van de rechter te 

vragen. Het door de Officier van Justitie toevertrouwen van kinderen aan de Voogdijraad 
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kon slechts een tijdelijke maatregel zijn in afwachting van het doorlopen van de procedure. 

De vraag was ook of het wel juist was de ouderlijke band te doorbreken, maar gezien het 

vele werk dat de Tribunalen wachtte, zou nog jaren voor de kinderen moeten worden 

gezorgd. Er moest een regeling komen, waarbij de ouderlijke macht bleef bestaan, maar 

deze werd geschorst voor de duur van de detentie, waarbij de kinderen van rechtswege ter 

beschikking van de regering kwamen. Een centrale commissie kon dan als uitvoerend orgaan 

optreden voor kinderen die onverzorgd achterbleven. Er kwam een interdepartementale 

commissie, maar regelingen waren bij het terugtreden van het MG nog in statu nascendi.92 

8. Problemen in Amsterdam: het kamp Levantkade 

Tot de meer problematische kampen behoorde het kamp dat in Amsterdam bij gebrek aan 

andere ruimten was gevestigd in de loodsen van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot 

Maatschappij (KNSM) aan de Levantkade. Een ongeschikt terrein en ongeschikt voor de 

inrichting van een kamp. Materiaal voor de inrichting ontbrak, er was geen bekwaam 

personeel en een groot aantal arrestanten zat er opeengepakt. Onvoldoende leiding, 

massaliteit en eentonigheid van het verblijf leidden tot spanningen, waardoor handhaving 

van de orde problematisch was. De kampleiding trachtte alles wat provocerend kon werken 

uit de weg te gaan, terwijl de bewaking meende elke vorm van onrust met harde hand de 

kop te moeten indrukken. Dat resulteerde in onenigheid tussen kampleiding en bewaking.93 

Prof. mr. J.M. van Bemmelen, juridisch adviseur van de BS en later door Kruls aan de 

Staf MG toegevoegd, had dadelijk na de bevrijding van het Westen geprobeerd zicht te 

krijgen op de manier waarop werd gearresteerd: ‘het ging natuurlijk allerjammerlijkst.’ De 

Politieke Opsporingsdiensten waren een chaos en iedere leider deed precies waar hij zin in 

had. Een aantal kampcommandanten en hoofden van de POD’s voelde zich onafhankelijk en 

had lak aan wat het MG verordonneerde.94 In Amsterdam bleken drie groepen belast met de 

aanhouding. Een daarvan was die rond Van der Tak, een aannemer die in de bezettingsjaren 

gegevens over 20.000 verdachte elementen had verzameld. Hij nam teveel hooi op zijn vork 

door naast het door hem gecreëerde instituut tot beheer van vijandelijke vermogens ook de 

Levantkade als tijdelijk bewaringskamp onder zijn hoede te nemen. De MC Amsterdam, Van 

Lohuizen, achtte Van der Tak niet de aangewezen man. 

Toen klachten PMC Schurmann bereikten, was hij gaan kijken en door Van der Tak 

rondgeleid. Schurmann waarschuwde Van Lohuizen een andere oplossing te zoeken. De 
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samenwerking tussen beide MCn was over het algemeen goed, maar Schurmann had als 

PMC niet moeten ingrijpen. De hoofdfout lag bij Van der Tak, maar de vraag was of Van 

Lohuizen niet sneller had moeten handelen, want al spoedig was bekend dat Van der Tak 

niet de juiste persoon was leiding te geven; organisatorisch talent en takt ontbraken.95 

In het kamp met zijn 3.500 arrestanten kwamen veel onregelmatigheden voor. 

Kamparts J. van der Werff meende dat van een ‘hongerkamp’ kon worden gesproken. 

Gedetineerden kregen een halve boterham en een halve liter warm eten per dag.96 Op 25 

mei 1945 verkeerde het kamp in staat van alarm door een mogelijke poging tot uitbraak. De 

wacht werd versterkt met het consigne bij de minste onraad direct te schieten. De versterkte 

handgranaten waren op gezag van de officier van dienst weer ingenomen als ongeschikt 

voor gebruik in gesloten ruimten. De nacht verliep rustig en de vraag was of er een vorm 

organisatie achter stak en bij verslapping van de bewaking alsnog zou worden uitgebroken. 

Vingers wezen naar loodshoofd Donders, opzichter van de SS-politieschool in Schalkhaar. 

Een aantal personen rond Donders gedroeg zich als God-in-Frankrijk en er bestond geen 

controle op. Maar ook BS-commandanten hadden onvoldoende gezag over hun 

manschappen en het beheer van wapens liet te wensen over; vermoedelijk hadden 

arrestanten wapens weten te ontvreemden.97 

Van der Werff droeg meer voorbeelden aan van wangedrag. De kampcommandant 

was op de hoogte van de ‘droevige toestand’, maar de bewaking voerde zijn aanwijzingen 

eenvoudigweg niet uit. BS-ers hielden feestjes met de Canadezen, waardoor de posten 

werden gehalveerd. De kamer van de kampcommandant kon ongehinderd worden bereikt, 

voertuigen reden ongecontroleerd in en uit. Op het terrein was het levensgevaarlijk. Leden 

van de BS schoten ’s nachts herhaaldelijk en commandanten gingen hierin voor. Er werd op 

vogels geschoten en ‘geoefend’ op deuren waarachter zich mensen bevonden. Bij 

besprekingen van de kampcommandant met zijn diensthoofden werd geregeld onder het 

raam geschoten en steeds waren de daders onbekend. Door onoordeelkundig omgaan met 

wapens waren al drie BS-ers gewond geraakt en een arbeider werkzaam aan een wachtpost 

overleed aan de gevolgen van een buikschot; dader onbekend. Regelmatig stonden BS-ers 

amicaal te praten met gevangenen en werden briefjes en voedselpakketten 

binnengesmokkeld. Arrestanten waren in de gelegenheid gesteld zich naar huis te begeven 

om daar te overnachten en enkelen waren niet teruggekeerd. Manschappen hadden met 

arrestanten buiten het kamp tot diep in de nacht gefeest. Er werd door de BS veel gestolen. 
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Op vragen van de kampcommandant antwoorden BS-commandanten Groenier en Frantsen 

schouderophalend of smalend. Ze waren incompetent en er leek sprake van sabotage.98 

Groenier reageerde niet op aanwijzingen van adjunct-kampcommandant J.V. Meininger en 

er waren herhaaldelijk klachten over het ongedisciplineerd optreden van zijn manschappen, 

deels door onkunde en deels door moedwil. Groenier werd vervangen en op 2 juni zelf 

gearresteerd op verdenking van collaboratie en sabotage.99 

Twintig gedetineerden zakten op 28 mei 1945 door het lange wachten tijdens een 

visitatie in elkaar en twee gedetineerden overleden door uitputting en dysenterie. De 

gezondheidstoestand ging met rasse schreden achteruit. De oorzaak was ondervoeding.100 

Van de acht NSB-artsen waren er vijf ziek door uitputting en slechte voeding. Er waren op 

dat moment 48 gevallen van dysenterie, zestien (oude) gevallen van tbc en 398 gevallen van 

ouderdomszwakte. Bij de vrouwen bestond een groot luizen- en schurftprobleem. Er waren 

dertien gevallen van hongeroedeem en dat nam toe, want het aantal gedetineerden steeg 

sneller dan de aanvoer van voedsel.101 Het MG wilde daarom 400 arrestanten naar Kamp 

Laren overbrengen, maar de Gewestelijk Commandant van de BS in het Gooi tekende 

bezwaar aan. Het kamp was bestemd om er arrestanten uit zijn gewest onder te brengen.102 

Om de problemen in Amsterdam de baas te worden, waren beslissingen over 

bouwprogramma’s urgent. Bovendien moesten de loodsen aan de Levantkade, nadat de 

haven weer in gebruik was genomen, worden vrijgemaakt om er voedsel op te slaan en de 

huur was hoog.103 Met hulp van Colonel Hamilton van 720 (P) Civil Affairs Detachment 

werden Royal Engineers bereid gevonden een kamp voor 12.000 personen te bouwen aan 

de Nieuwendammerdijk in Amsterdam Noord. Dat ging drie maanden duren en moest 

350.000 gulden kosten.104 Schurmann verleende een machtiging voor de bouw. Op 2 januari 

1946, toen het Directoraat Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging de 

verantwoordelijkheden overnam, zette de Staf MG de bouw stop. Er was toen 351.082,38 

gulden voor uitgegeven en dat zou het MG worden nagedragen als een van de grotere 

schandalen in haar bestaan.105 

Eind juli en begin augustus 1945 leek op de Levantkade niet veel verbeterd. De 

bewaking bestond uit een samenraapsel afkomstig uit verschillende illegale organisaties, 

waardoor grote verschillen tussen de daaruit geformeerde compagnieën bestonden. Eén 

ervan werd als ‘zwaar links’ georiënteerd gezien, stond bij de gedetineerden het hoogst in 

aanzien en maakte, volgens de commandante van de vrouwenafdeling, reclame voor de 
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Communistische Partij. De politieke gezindheid van de gedetineerden ‘helt zienderogen naar 

het Communisme over’. Van hun nationaal-socialistische inzichten waren zij blijkbaar snel 

genezen. De houding van de gedetineerden leek afhankelijk van de houding van de bewakers 

en hun commandanten. Bewakers gingen zich voortdurend aan scheldpartijen te buiten en 

ontzagen zich niet collega’s en officieren belachelijk te maken, met als gevolg dat de 

gedetineerden geen enkel ontzag voor de bewaking hadden. Een gedetineerde die voor het 

kamp een motorboot voer, werd regelmatig in de stad gesignaleerd in gezelschap van leden 

van de BS. Arrestanten begaven zich buiten het kamp om in Bussum schoenen voor de BS te 

verkrijgen. Een gedetineerde werkte zelfs als wapenhersteller. 

In de nacht van 16 op 17 juli had een aanslag plaats op de chef van de kamppolitie 

Piet Kruisheer. Het was de derde aanslag op zijn persoon. De enige verklaring die hij had, 

was dat hij een tegenstander was van de commandant van de bewaking Van de Laars. 

Kruisheer stelde overigens kampcommandant majoor P. Tazelaar verantwoordelijk voor de 

ongeregeldheden. Hij was niet opgewassen tegen een iemand als Van de Laars. In het kamp 

ontbrak elk gevoel voor respect en discipline. BS-ers hadden zelfs de afsluitboom bezet en 

met het wapen in de hand iedereen de toegang of het verlaten van het kamp belet, totdat 

aan hun eisen tegemoet was gekomen. Pas nadat MC Van Lohuizen op het toneel verscheen, 

was de afzetting opgeheven. Hij liet een commissie benoemen waar klachten konden 

worden gedeponeerd. Een groot aantal klachten over het eten leek de oorzaak van de 

gespannen toestand.106 

Klachten bleven wekenlang zonder behandeling en leidden op 20 augustus 1945 tot 

een bespreking tussen kamparts Van der Werff en Tazelaar. Brieven van de medische dienst 

aan de Sectie Kampen, bleken niet te zijn verzonden. Al half juni was een lijst aan Tazelaar 

overhandigd van invaliden, waarvoor om bespoediging van het politiek onderzoek was 

gevraagd. De medische dienst had al weken geen instructies ontvangen. In de loods met 

vrouwelijke difteriegevallen zaten tevens zwarthandelaren (die PMC Schurmann er had laten 

opsluiten) en die met deze vrouwen in contact kwamen. Van rapporten werd nota genomen, 

maar resultaat bleef uit. De tegenwerking van de bewaking was groot. Tazelaar was ook in 

de ogen van Van der Werff een speelbal van zijn hoofden van dienst, die geen invloed had en 

geen leiding gaf. Orders werden gevolgd door tegenorders. Dagelijkse besprekingen achtte 

Tazelaar niet nodig en wekelijkse besprekingen waren veranderd in een monoloog van de 

kampcommandant of ontaardden in geschreeuw.107 
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De administratie liet te wensen over en het MG schakelde een accountantskantoor in 

voor de controle ervan. De administratie bleek onvolledig of niet bestaand. Controleurs van 

de Distributiedienst was de toegang tot het kamp ontzegd en de verantwoording van de 

levensmiddelen deugde niet. Zo waren er 18.120 tabletten chocolade verstrekt; iedere 

gevangene kreeg een half tablet en de vraag was waar de overgebleven 15.000 waren 

gebleven. Er waren 5.300 rantsoenen peulvruchten verstrekt, 4.600 blikjes vis en 6.156 kilo 

biscuit, maar die hadden de gevangenen nooit bereikt. Deze klachten dateerden van eind 

juni 1945. De recherche verdacht een van de personeelsleden van zwarthandel. Het leek een 

‘corrupte bende’ en een van de gedetineerden deed opgave aan de distributiedienst van het 

aantal aanwezigen.108 De verdeling van het warme eten over de loodsen was niet uniform en 

er werd per persoon onvoldoende uitgereikt, mede door de gebrekkige controle. Eten 

verdween in de verkeerde magen, namelijk de bewaking. Schuldigen waren moeilijk te 

vinden. Incompetentie was niet moeilijk vast te stellen. Begin juli waren de zaken 

genormaliseerd.109 

9. Onregelmatigheden in de Harskamp 

Op 13 juni 1945 wilden de Canadezen op de kortst mogelijke termijn 3.600 krijgsgevangen 

Nederlandse SS-troepen aan het MG overdragen. Zij waren ondergebracht in de Harskamp 

op de Veluwe, dat uit weinig meer dan oude paardenstallen bestond. Omdat met het MG 

niet over hun overdracht was overlegd, was het onmogelijk dadelijk in een kampcommando 

te voorzien.110 Er kwam een conferentie, maar die verliep stroef. De Canadezen wilden 

allerlei materiaal laten overnemen en daarvoor laten betalen, terwijl het MG dat niet de 

moeite waard vond. Het MG wilde wapens voor een behoorlijke bewaking, maar die wilden 

de Canadezen niet overdragen.111 De overname werd bepaald op 26 juni. De Canadezen 

lieten alsnog enig materiaal achter.112 

De onderwijzer J.L. Jansen, die van 25 juni tot 24 augustus 1945 kampcommandant 

was, kon niet op tegen de bewaking: ‘met het S.S.-kamp heb je geen last, maar wel met de 

stoottroepen’.113 Zij maakten het hem onmogelijk zijn functie uit te oefenen. De gescheiden 

bevelslijnen leidden tot de ‘meest grenzeloze verwarring van bevoegdheden tussen de 

kampcommandant en commandant stoottroepen’. De BS wilde zich niet voegen naar de 

instructies van het MG en alleen orders van het Stafkwartier van prins Bernhard 

ontvangen.114 



665 

 

Er was niemand te vinden die als kampcommandant naar de Harskamp wilde. Nadat 

Kruls en adviseur Van Bemmelen een tiental namen de revue had laten passeren, viel de 

keus op majoor G.H. Scholten, in de hoop dat deze als oud-militair meer indruk op de 

Stoottroepen - ‘wilde jongens, die overal op wilden slaan’ - kon maken. Scholten had als 

krijgsgevangene in Polen gezeten, maar was wegens een hartkwaal vrijgelaten. Hij deed het 

beter dan zijn voorganger, omdat hij zich meer liet gelden, al was geestelijk verzorger G.H. 

Moll van Charante het daarmee niet eens. Door lankmoedig te reageren op de eerste dode 

door een schietincident verergerde hij de situatie. Jansen had nog getracht tegen de BS op te 

treden, maar onder Scholten heerste er een geest van militairen onder elkaar.115 Dat was de 

vraag. Het kwam voor dat zonder kennisgeving aan de kampleiding vier van de vijf 

compagnieën met verlof waren gestuurd en voor de bewaking niet meer dan veertig man 

overbleef.116 

Er was veel mis in het kamp. De assistent van de kampcommandant moest worden 

ontslagen, nadat hij de vrouw van een gedetineerde had verkracht en de order had gegeven 

als een gevangene onwillig was, ‘dan schiet je maar’. Een sergeant had iemand die een 

brutale mond opzette doodgeschoten. Daar bleef het niet bij. Er vielen doden omdat op 

barakken werd geschoten. De Enquêtecommissie Regeringsbeleid nam het Moll van 

Charante kwalijk dat hij nooit had getracht het MG van de misstanden op de hoogte te 

stellen. Hij had gedacht dat iemand die het voor SS-ers opnam geen voet aan de grond zou 

krijgen.117 Dat was een gemiste kans, want er kwam maar weinig naar buiten van de 

wreedheden. Zo bezocht de commissie Privaat- en Strafecht van de Tweede Kamer in het 

voorjaar van 1946 de Harskamp (het MG was toen niet meer verantwoordelijk), maar zij 

vernam niets van de negen verdachte sterfgevallen. Ook inspecteurs die kampen bezochten 

kregen maar zelden een beeld van wat er speelde. Commandanten zwegen liever over wat 

was voorgevallen, gedetineerden waren bevreesd mededelingen te doen uit angst voor 

wraak en niet elke inspecteur nam zijn werk even serieus of beperkte zich in zijn rapporten 

tot wat een commandant meedeelde.118 

Toen PMC Gelderland Blaauw een bezoek aan de Harskamp bracht en zijn auto op 

twee meter afstand van een post van de Stoottroepen had geparkeerd, vond hij er bij 

terugkeer op gekalkt: ‘Malle Gevallen’ en ‘Misgeboorte’. Bovendien waren de jerrycans met 

reservebenzine geleegd en vervangen door water. Blaauw wilde onderzoek naar de 

misdragingen van de Stoottroepen. Ook op het terrein van het Militair Commissariaat 
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bespeurde Blaauw niet te tolereren gedrag; zij weigerden hem te groeten. Hij eiste na de 

vele gevallen van onbehoorlijk optreden disciplinaire maatregelen.119 

Na Blaauw bezocht inspecteur eerste luitenant J. de Klein het kamp. Ook hij 

constateerde dat de houding van de Stoottroepen veel te wensen overliet. Hun 

commandant trad eigenmachtig op buiten de kampcommandant om. Er was geen 

medewerking en te weinig bewaking om de gedetineerden buiten het kamp te werk te 

stellen. Het argument was dat de Stoottroepers er niet waren voor de bewaking, maar voor 

oefening. Een opdracht van de minister van Justitie onderzoek te doen naar de inname van 

geld en horloges van de SS-ers werd de kampcommandant ter hand gesteld, maar De Klein 

was ervan overtuigd dat dit zonder resultaat zou blijven. Er was een commandant nodig die 

meer gezag uitstraalde. Ook constateerde De Klein dat een arbeidscommando onder 

bewaking van een vijftal Stoottroepers onmenselijk werd behandeld door voortdurend 

trappen en door de blubber sturen. Zij kregen van De Klein te horen dat zij bewakers en geen 

rechters waren. Van een officier van het MG wilde de verantwoordelijke sergeant echter 

geen orders aannemen. Toen hij erop werd gewezen dat het om dienstweigering ging, was 

het antwoord dat de Stoottroepen was geleerd van niemand orders aan te nemen. Er ging 

een klacht naar de staf van prins Bernhard.120 

Ook op andere plaatsen liet de kwaliteit van de bewaking te wensen over. Een groot 

deel was ongeoefend en niet bekend met tucht en discipline. Velen bezaten geen uniform en 

de bewapening was zelden volledig. Gedetineerden gingen vaak goed gekleed en het 

bewakingspersoneel liep in gerafelde kleding en op klompen. Dat deed afbreuk aan het 

overwicht en was vanuit psychologisch oogpunt weinig bevorderlijk voor de goede 

verhoudingen. Vaak moest met te weinig mankracht een te groot aantal geïnterneerden 

worden bewaakt. De diensten waren zwaar, zeker bij werk op het land. Normen voor het 

aantal bewakers bestonden niet. Het werk was weinig aantrekkelijk en soms bestond de 

vrees later minder gemakkelijk werk te vinden of te worden geboycot door ex-

gedetineerden of familieleden. Het verloop was groot en slechts door inzet van repatrianten 

kon in de personeelsbehoefte worden voorzien. Soms was de bewaking geronseld onder 

toezegging van militarisering, uniformering, sigaretten en legerrantsoenen. Meestal ging die 

wens niet in vervulling en dat maakte de positie van kampcommandanten tegenover de 

bewakers er niet eenvoudiger op.121 
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10. Kampruimte en bewaking 

Begin juni 1945 was de verwachting dat binnen enkele weken 100.000 tot 120.000 

gevangenen de kampen zouden bevolken. De ruimte in de grote steden was onvoldoende en 

de gedachte in de ministerraad was het probleem op korte termijn op te lossen door drie 

nieuwe kampen te bouwen.122 Het merendeel van de gevangenen verbleef nog in tijdelijke 

kampen als scholen, fabrieken en magazijnen en die waren niet geschikt voor een langer 

verblijf. De onttrekking van die gebouwen aan het openbare of economische leven 

ontregelende bovendien de samenleving. De door de Duitsers gebouwde kampen Vught, 

Westerbork en Ommen hadden onvoldoende capaciteit en Kamp Amersfoort was in gebruik 

bij de Canadezen. De geallieerden hadden ook tientallen kleinere barakkenkampen in 

gebruik en ook de Dienst der Repatriëring, de Rijkswerkverschaffing en de Dienst der 

Wederopbouw beschikten over barakken, maar een overzicht ontbrak. 

Het merendeel van de kampen was van slechte kwaliteit en uitgewoond. Ook 

tijdelijke kampen behoorden aan eisen te voldoen, maar dat was in verwoest Nederland niet 

vanzelfsprekend. De bewoners lagen te dicht op elkaar en er was geen ruimte voor 

ontspanning. Sommige kampen lagen in bebouwde kommen, waardoor afscherming van de 

buitenwereld moeilijk was. Dat leidde tot gevaar voor besmettelijke ziekten, hinderlijke 

belangstelling en daaruit voortvloeiende kritiek. Uitbreiding van permanente kampen kon de 

liquidatie van tijdelijke kampen vergemakkelijken. Het kostte minder personeel en maakte 

een betere controle op mishandeling en ‘ontucht tussen personeel en vrouwelijke 

gedetineerden en tussen gedetineerden onderling’ mogelijk. In Ommen konden barakken 

bijgebouwd, waarmee het kamp plaats kon bieden aan 10.000 gedetineerden. Delen van 

Westerbork moesten worden gerenoveerd en met de bouw van nieuwe barakken kon het 

plaats bieden aan 15.000 personen. Nieuwe kampen voor 10.000 personen konden worden 

gebouwd in Rolde en in Brunssum voor vrouwen. Met de uitbreiding van kampen als Schoorl 

en Laren, kon een capaciteit van 75.000 worden bereikt. Dat leek de Staf MG in juni 1945 

voorlopig voldoende, uitgaande van de gedachte dat weldra een eind aan de detentie van 

velen zou komen.123 De deviezenpositie was echter zo slecht dat de aankoop van materialen 

op bezwaren stuitte. De behoeften van de bevolking kregen voorrang. Wat er aan 

bouwmateriaal was, werd bestemd voor de wederopbouw: in de woorden van minister 

Ringers ‘geen spijker en geen plank’ voor de bouw van kampen.124 Van de zijde van de 
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SHAEF-missie kwam het advies bij 21st Army Group te rade te gaan in de hoop dat nu de 

vijandelijkheden waren beëindigd waren daar overtollig materiaal te verkrijgen.125 Veel 

haast met afstoting hadden de geallieerden echter niet. 

Na het einde van de oorlog viel niet langer te rechtvaardigen dat personen in 

bewaring werden gehouden, louter vanwege het feit dat zij een gevaar voor de militaire 

operaties konden opleveren. Als de militaire fase formeel eindigde, was dat voor Kruls een 

argument deze categorie, zo’n 1.500 personen, in vrijheid te stellen.126 Op kleine schaal 

werkte het MG al aan de vrijlating van personen, die ten onrechte waren vastgezet, maar 

het was dweilen met de kraan open zolang er nog arrestanten bijkwamen.127 

In juni 1945 waren ongeveer 130 kampen in bedrijf. Niemand wist het precieze aantal 

en al helemaal niet hoeveel personen er zaten opgesloten. PMC Groningen, Holtkamp, 

wachtte begin juni nog op een opgave van het aantal kampen, terwijl de provincie in de 

eerste helft van april grotendeels was bevrijd. Nog steeds ook werden vrouwen van NSB-ers 

uit hun huizen gezet, zonder dat zij zelf lid waren geweest. Holtkamp zag dat als een groot 

onrecht en nam dan contact met de burgemeesters op.128 

De problematiek rond de kampen liet Civil Affairs evenmin onberoerd. Sommige 

kampen verkeerden in een ‘disgraceful condition’ en 1 Canadian Corps gaf orders om Public 

Health Officers van de Civil Affairs-detachementen inspecties te laten uitvoeren uit angst 

voor besmetting van de troepen. De Canadezen oefenden ook druk op het MG uit om op 

onvoldoende gronden opgepakte personen vrij te laten.129 Een rapport van 321 Civil Affairs 

Detachment over Rotterdam bood een weinig opwekkend beeld. In het 

doofstommeninstituut aan de Ammanstraat bevonden zich 92 ondervoede gevangenen in 

drie overvolle kamers. Er was nauwelijks wasgelegenheid, de sanitaire voorzieningen waren 

gebrekkig en er was geen goede ventilatie. Personen met een besmettelijke ziekte waren 

niet apart gehouden, zodat epidemieën niet waren uitgesloten. Luizen en schurft kwamen 

vrijwel overal voor. In de lokalen van de Ambachtsschool aan de Tamboerstraat bevonden 

zich 500 gevangen en er werd in veel te kleine ruimten op los stro op de grond geslapen. In 

de Van Waerschutstraat zaten 238 vrouwen, bewaakt door mannelijke bewakers. In een 

school in de Rochussenstraat zaten 356 mannen en 100 vrouwen; in de Van Brakelstraat 120 

mannen en 75 vrouwen. In een school in Hillevliet zaten 657 mannen en 243 vrouwen; 

alleen hier was een aantal vrouwelijke bewakers. Er zaten ook 34 vrouwen, die niet als 
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collaborateur waren gearresteerd, maar omdat zij aan geslachtsziekten leden. Klachten over 

slechte behandeling uitten de gevangenen niet.130 

Het onderwerp geïnterneerden kwam tijdens een speciale vergadering tussen de 

SHAEF-missie en het MG onder voorzitterschap van Cazenove en Kruls op 11 juni 1945 aan 

de orde. Het MG moest toegeven dat de situatie in de kampen niet overeenkwam met ‘army 

standards’, maar de SHAEF-missie moest zich rekenschap geven van het feit dat het deze 

personen niet vrij kon laten rondlopen. Huisvesting werd bemoeilijkt zolang de Canadezen 

de beste gebouwen bezetten.131 

Ook viel op dat de BS gevangenen bij boeren plaatste. Op zich was daar niets op 

tegen, maar het was in strijd met de Arbeidsbemiddelingswet 1930.132 Kampcommandanten 

beslisten waar geïnterneerden moesten werken en daar vloeiden misstanden uit voort als 

tewerkstelling bij de meest biedende en het laten betalen voor transport. Hoofd Sectie 

Economische Zaken, Van Drimmelen, wilde dat gevangenen alleen op aanvraag van de 

arbeidsbureaus beschikbaar werden gesteld en beloond volgens een door de regering 

opgestelde loonschaal.133 

Met de organisatie van de tewerkstelling van gedetineerden in de landbouw werd de 

Directeur voor de Oogstvoorziening, ir. C. Staf (de latere minister van Defensie), belast in 

samenwerking met Van de Wall Bake, hoofd Sectie Arbeidszaken en Van Bemmelen, hoofd 

Sectie Kampen en Gedetineerden. Kruls was met Staf overeengekomen dat de MCn de 

leiding namen en voor voeding en transport gingen zorgen en Staf voor legering.134 Van den 

Wall Bake dacht 40.000 gedetineerden te kunnen toezeggen, maar bewaking werd in 

toenemende mate een probleem. Oorlogsvrijwilligers werden aan de BS onttrokken voor 

dienst in Nederlands-Indië en door demobilisatie van de BS waren steeds minder bewakers 

beschikbaar.135 

Beslissingen om militaire eenheden te vormen om gevangenen buiten het kamp 

werkzaamheden te laten verrichten, waren uitgebleven, met als gevolg dat er onvoldoende 

bewaking was voor werk in de landbouw dat het MG als urgent zag. Door het gebrek aan 

machines was veel mankracht nodig. Vele landarbeiders waren elders werkzaam en de lage 

lonen in de landbouw veroorzaakten een vlucht naar beter betaald werk.136 Een probleem 

was ook waar te werkgestelde politieke gevangenen onder te brengen. De inzet van 

krijgsgevangenen was vaak eenvoudiger, dan zegden de Canadezen meestal medewerking 

toe. 
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Kruls trok deze materie aan zich om tewerkstelling bij het binnenhalen oogst - ‘een 

landsbelang van de eerste orde’ - mogelijk te maken. Aanname van personeel kon 

geschieden met hulp van commandanten van de BS. Zij beschikten over gegevens van 

personen die wellicht interesse hadden voor een verbintenis tot 1 mei 1946. Voor de 

bewaking van kampen waren 15.000 man nodig. (De sterkte van de BS bedroeg toen nog 

59.842 man, waarvan 29.554 taken voor het MG verrichtten en 6.114 voor de 

geallieerden).137 

De datum van ontbinding van de BS, 8 augustus 1945, was door Kruls om die reden 

met enige vreze tegemoet gezien, omdat hangende de formatie van Gezagstroepen niet 

vaststond in hoeverre door het tijdelijk aanblijven van BS-personeel nog in bewaking kon 

worden voorzien.138 Benoorden de grote rivieren moesten nog Gezagscompagnieën worden 

geformeerd en een enquête onder de MCn liet een behoefte van 197 compagnieën zien. 

Over de urgentie van het probleem was Kruls al meerdere malen ingelicht en ook het 

hoofdkwartier van de BS drong aan op een beslissing. Eerst moest echter de ministerraad 

een principe-uitspraak doen.139 

Gelet op wederopbouw moest zuinig met mankracht worden omgesprongen, zo hield 

minister van Oorlog Meynen de ministerraad voor. Voor de strijdkrachten en dienst in 

Nederlands-Indië waren 198.000 man nodig. De gevraagde 45.000 man Gezagstroepen 

waren niet inbegrepen en ook die moesten worden gerekruteerd, opgeleid, bewapend en 

gevoed. Het was evenmin gewenst jonge Nederlanders met geestdodende bewakingsarbeid 

te belasten, waarbij ze niet tot bruikbaar soldaat werden opgeleid. Kon niet met minder 

worden volstaan? Kruls zei het getal al te hebben verlaagd. Door centralisatie van kampen 

viel het aantal verder te verlagen. Dat de Duitsers met heel wat minder personeel hadden 

kunnen volstaan, was juist, maar zij pasten ‘Duitse methoden’ toe. 

Het bleek moeilijk goed personeel te krijgen en wat er was, voldeed niet steeds aan 

de eisen. Voor Kamp Vught was in september 1945 nog slechts 70 man bewaking, terwijl er 

300 moesten zijn. Pas op 15 september werden zes bataljons Gezagstroepen opgericht, die 

in oktober voldoende getraind waren.140 Ook moest er eenhoofdige leiding komen en Kruls 

vroeg prins Bernhard goed te keuren dat hij in zijn functie van Territoriaal Bevelhebber 

Nederland opdrachten kon verstrekken.141 Verder werd getracht door aanstelling van 

geschikte kampcommandanten verbeteringen door te voeren. Er kwam meer aandacht voor 

uniforme regelingen voor de voeding, mede naar aanleiding van een mededeling in de 
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ministerraad over te weinig eten in een vrouwenkamp in Friesland (wat stoelde op een door 

Centraal Distributiekantoor te Zwolle gemaakte vergissing). Kruls bepaalde nog eens dat de 

grondslag het burgerrantsoen moest zijn. Alleen luxe artikelen als chocolade, koffie, thee en 

sigaretten werden niet verstrekt. Koffie werd vervangen door surrogaat. De verstrekking van 

fruit en vitaminen kon alleen op medische indicatie. Bij extra arbeid kwam er een toeslag.142 

11. Het onderbrengen van politieke delinquenten in de winter of vrijlating? 

De zorgen over het onderbrengen van politieke delinquenten namen toe. Door de trage 

werking van Tribunalen zouden zij nog langere tijd in de kampen moeten verblijven en ook 

veroordeelde personen moesten worden vastgezet. Minister van Oorlog Meynen rekende op 

basis van cijfers van Kruls de ministerraad voor dat inclusief gezinsleden een half miljoen 

mensen als landverrader werd beschouwd en nagewezen. De 5.000 SS-ers wilde Meynen 

deporteren naar een eiland en daar berechten. Vlieland kwam in aanmerking, al kon daar 

weinig nuttig werk worden gedaan. De categorie die lid was geweest van de NSB of had 

gecollaboreerd kon na het ondergaan van straf en verlies van het staatsburgerschap naar 

Duitsland, met de verplichting hen over het land te verspreiden om geen Nederlandse 

kolonie te vormen. Zij hadden voor Duitsland gekozen en hoorden niet langer in Nederland 

thuis. Ook voor de onschuldige kinderen was dat beter. Konden Nederlanders niet worden 

uitgezet, dan moest een nieuw standpunt worden bepaald. 

De categorie die slechts in lichte mate met de Duitsers had samengewerkt, moest zo 

spoedig mogelijk uit de kampen worden ontslagen, berecht en pas als ze schuldig waren 

bevonden weer worden opgesloten. Dan was minder bewaking nodig. Meynen vond het 

ongewenst dat voor drie gedetineerden één bewaker moest komen. (Kruls vroeg om één op 

tien.) Meynens gedachten waren echter onrealistisch en juridisch ondoordacht.143 

Was de ratio achter Meynens plan beperking van de inzet van troepen, het MG 

maakte zich vooral zorgen over de beschikbaarheid van goede kampen. Gebouwen moesten 

hun oorspronkelijke bestemming terugkrijgen. Barakken waren gesloopt, er was 

oorlogsschade en de Landmacht had behoefte aan gebouwen. Jeugdzorg kon de gevorderde 

gebouwen node missen, de repatriëring was nog niet te einde en de geallieerden hadden 

nog lange tijd onderkomens nodig en tussen de 100.000 en 200.000 gedetineerden moesten 

een fatsoenlijk dak boven het hoofd krijgen. Kruls wilde een plan zien.144 
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Al begin juli 1945 hadden de PMCn twijfel geuit of het mogelijk was vóór de winter 

voor zoveel gedetineerden kampruimte in te richten. Zij moesten nu advies geven of 

gedetineerden door huisarrest of meldingsplicht onder controle konden worden gehouden 

en hoe de bevolking erop voor te bereiden deze mensen weer een plaats in de samenleving 

te geven.145 Van Bemmelen als hoofd Sectie Kampen en Gedetineerden vroeg kenbaar te 

maken welke categorieën voor voorlopige vrijlating in aanmerking kwamen. Er moest een 

uniforme regeling komen die niet afhing van plaatselijk beschikbare ruimte. Kruls schaarde 

zich achter die gedachte. Tevens wilde hij een opgave van kampen die in de winter bruikbaar 

waren om vervolgens de ministerraad te benaderen met ideeën voor vrijlating.146 

De leeftijdsgrens van ouderen die konden worden vrijgelaten was al verlaagd van 65 

naar 60 jaar en ook zwangere vrouwen konden vrijkomen. Erg vlot verliep dat niet. Van 

kampcommandanten kwam de klacht dat de afwikkeling van aanvragen tot het opleggen van 

huisarrest te lang op zich liet wachten, met als gevolg dat bevallingen in het kamp 

plaatsvonden en ouderen er stierven. Van Bemmelen drong erop aan adviserende instanties 

vlugger adviezen aan de MC te laten uitbrengen.147 

Vooral in Groningen en Drenthe ontmoetten de gedachten van Van Bemmelen steun. 

Daar zaten de MCn met de vraag hoe de tienduizenden ‘Lünenburgers’ kwijt te raken.148 

PMC Holtkamp meende dat het zonder bezwaar mogelijk was velen vrij te laten. Alleen 

degenen die zich aan berechting zouden trachten te onttrekken of waarvan werd vermoed 

dat zij bewijsmateriaal zouden laten verdwijnen, moesten in bewaring blijven. Holtkamp was 

zich ervan bewust dat dan een groot aantal in vrij kwam. Dat zou de publieke opinie niet 

onberoerd laten en pas kunnen na voorlichting en het publiek van de noodzaak ervan was 

overtuigd. In afwachting daarvan wilde hij alvast lichte gevallen als ‘brood-NSB-ers’ 

vrijlaten.149 

Omdat de regering de bouw van kampen geen prioriteit gaf, zag het ernaar uit dat 

het MG gedwongen zou zijn 40–50.000 personen in vrijheid te stellen.150 Van Bemmelen en 

Mentrop spraken met de Commissie van Bijstand inzake de geestelijke en sociale verzorging 

voor de bewarings- en verblijfskampen. Ook daar was de boodschap dat de problemen door 

tekort aan kampruimte en het gebrek aan bouwmateriaal steeds nijpender werden. Van 

Bemmelen bereidde een nota aan de minister van Justitie voor om het probleem goed 

gemotiveerd aan de ministerraad voor te leggen.151 Op 11 augustus 1945 bood Kruls de nota 

aan. Zij ging vergezeld van een brief van de Commissie van Bijstand die erop wees dat de 
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kampen tot een nationaal schandaal dreigden uit te groeien. Slechts een deel voldeed aan 

minimumeisen. De winter stelde de regering voor de keuze van massaal ontslag of massale 

sterfte. De publieke opinie zou vrijlating net zomin aanvaarden als massale sterfte. Snelle 

berechting van lichte gevallen en geschikte bewaarplaatsen waren beide noodzakelijk, zodat 

mensonwaardige kampen konden worden opgeheven. 

Kruls was het hier geheel mee eens. Op aanwijzing van het MG waren de lichtere 

gevallen al vrijgelaten. De meesten die nog vast zaten waren NSB-ers, collaborateurs en 

anderen die onder de Algemene Lastgevingen vielen. Zij moesten in de kampen blijven 

totdat in berechting was voorzien, tenzij de regering de instructie gaf bepaalde categorieën 

vrij te laten. De arrestatiegolf was nog niet ten einde en als de bestaande richtlijnen bleven 

gehanteerd, kwamen nog ongeveer 30.000 personen voor arrestatie in aanmerking. De 

geallieerden wilden alle door hen krijgsgevangen genomen Nederlanders overdragen. 

Rekening moest worden gehouden met enige duizenden boven het aantal dat al in de 

Harskamp zat. 

Voorstellen voor de bouw van kampen waren afgewezen en als geen maatregelen 

werden getroffen, kon in de winter van een noodtoestand worden gesproken. Voor 50.000 

gevangenen moest een nieuw verblijf worden gevonden. Vrouwen waren belabberder 

gehuisvest dan mannen. Het grote aantal vrouwen had tot gevolg dat veel kampen uit een 

mannen- en vrouwenafdeling bestonden, met alle problemen van dien, zolang vrouwelijk 

personeel moeilijk was te krijgen.152 

Als enige oplossing zag Kruls berechting op korte termijn, maar de ervaring daarmee 

was bedroevend. In het Westen waren leden van Tribunalen nog niet benoemd, terwijl de 

Bijzondere Gerechtshoven en Tribunalen nergens nog op enige snelheid werkten. Zelfs met 

drastische maatregelen tot versnelling kon vóór de winter geen oplossing worden bereikt en 

berechting die tot detentie leidde was geen oplossing. Indien niet onmiddellijk tot de bouw 

van kampen werd besloten, was de enige remedie vóór 15 oktober 1945 een aanzienlijk 

aantal vrij te laten. Ook dat gaf moeilijkheden en vergde onderzoek. De ervaring in Zeeuws-

Vlaanderen en Noord-Brabant leerde dat de publieke opinie op vrijlating moest worden 

voorbereid en liefst moest worden voorafgegaan door berechting van de grootste 

landverraders. 

Bovendien moest worden voorzien in opname in de maatschappij, want velen zouden 

geen onderdak of bestaansmogelijkheid meer kunnen vinden. Kruls betreurde het dat hij 
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niet in staat was de regering een voorstel aan de hand te doen ter oplossing van het 

probleem, maar hij wilde geconstateerd hebben dat de moeilijkheden waarin men verzeild 

dreigde te raken niet de verantwoordelijkheid van het MG waren. Het had gedaan wat was 

verlangd, namelijk het in bewaring nemen van de elementen die een gevaar voor de orde en 

rust opleverden of staatsgevaarlijk waren. De zorg voor hun berechting was een taak voor de 

regering. Aannemende dat berechting niet snel plaatshad en vrijlating op korte termijn niet 

mogelijk was, moest de regering het MG de middelen geven om naar behoren voor de 

arrestanten te zorgen.153 

Op 16 augustus 1945 was er overleg met minister-president Schermerhorn en 

minister van Justitie Kolfschoten. Als eerste moesten arrestatiebevelen worden ingetrokken 

en het in beslag nemen en verhuren van eigendommen van gearresteerden worden 

stopgezet. Als tweede moest er een instructie voor vrijlating komen. Vervolgens diende een 

rondreis langs de kampen te worden gemaakt om een beeld van de gevolgen te krijgen. 

Opsporingsdiensten moesten open blijven staan voor nieuwe aangiften, maar het 

recherchewerk tot het strikt noodzakelijke beperken. Als derde moest de reclassering 

worden ingeschakeld. Aan een schatting van de duur van de fasen durfde niemand zich te 

wagen. De eerste mocht echter niet langer dan drie weken duren. 

De gedachte was dat weerstand tegen vrijlating sterk was overdreven. De bevolking 

zou vooral ontstemd zijn dat ‘de kleine man’ zoveel zwaarder was getroffen dan de grote 

collaborateur. Zonder twijfel zou er verzet rijzen, maar de zaak was te urgent en te ernstig 

dat de regering daarvoor moest terugschrikken. De Rijksvoorlichtingsdienst moest een 

brochure gaan verspreiden en de mening van de bevolking peilen. Gelijk met de vrijlating 

zouden enkele grote processen moeten beginnen ‘en vóór alles enige doodstraffen’. Het 

gevaar bestond dat illegale werkers zich anders miskend zouden voelen. Ook zouden zij een 

liefst een voor iedereen zelfde onderscheiding moeten krijgen. De honderd meest 

heldhaftige leiders moesten in de adelstand worden verheven, ongeacht hun vooroorlogse 

maatschappelijke positie. Daarmee konden meerdere doelen worden bereikt: ‘aldus zou 

misschien de naar extreem links strevende groep der illegaliteit enigszins meer in de 

nationale tradities kunnen worden geïntegreerd en zou een goed deel der gronden, waarop 

het gevoel van miskenning bij veel illegale werkers steunt, zijn vervallen.’ Als de 

aankondiging van zo’n maatregel werd gesynchroniseerd met de vrijlating, kon dat de 

aandacht afleiden. 
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Te overwegen viel ook een meer summiere rechtspraak in te voeren voor gevallen 

waar onmiddellijk kon worden beslist en daarvoor het Tribunaalbesluit aan te passen. De 

Politieke Opsporingsdiensten konden een schifting tussen lichtere en zwaardere gevallen 

maken. Er waren daar genoeg geschikte politiemensen en juristen werkzaam, die op 

aanwijzing van het Openbaar Ministerie dat schiftingswerk konden doen. Vrij te laten 

personen zouden alleen naar huis mogen worden gestuurd als huisvesting bij familie was 

gewaarborgd, omdat huizen en meubelen niet meer ten dienste stonden. Ook tal van 

administratieve maatregelen moesten worden voorbereid, waaronder het ontnemen van 

het kiesrecht, een reisverbod, meldingsplicht, het ontnemen van het bedrijf en een ‘verbod 

te vlaggen en oranje te dragen’. Aan alles werd dus gedacht om de publieke opinie niet te 

tarten.154 

Nadat Schermerhorn en Van Kolfschoten zich achter deze plannen hadden geschaard, 

sprak Van Bemmelen met de Grote Adviescommissie der Illegaliteit en het College van 

Inspecteurs der Politieke Opsporingsdiensten over de voorstellen. Hij wees erop dat 120.000 

personen moesten worden vastgezet en er maar ruimte was voor 40–50.000. Er kwam 

echter verzet. Velen vonden het te ver gaan; er waren geen lichte gevallen en deze mensen 

moesten uit de samenleving worden verwijderd. Als de Sectie Kampen met wat meer beleid 

zou optreden, viel het met de kampruimte wel mee, zo meenden sommigen. Er kon op 

beperkte schaal worden bijgebouwd om 60–70.000 personen vast te zetten. Van Bemmelen 

hield zijn gehoor voor dat men zich had neer te leggen bij de beslissing van de regering en 

voorschriften tot splitsing van lichte en zware gevallen moesten worden uitgevoerd. Het 

gehoor wees dat botweg af.155 

Het radiopraatje waarmee Schermerhorn aankondigde dat de regering overwoog 

politieke gevangenen te ontslaan, wekte al even veel beroering. PMC Noord-Holland, 

Schurmann, weet de tegenkanting van het publiek aan de ongelukkige wijze waarop de 

regering het probleem aanpakte. De PMCn hadden er steeds op gewezen dat vrijlating alleen 

werd geaccepteerd, als tevoren over doel en omvang voorlichting was gegeven. Dat was niet 

gebeurd en die toelichting kwam pas nadat de kranten op Schermerhorns toespraak hadden 

gereageerd. Het protest uit de samenleving was groot en als die luwde, hield De Waarheid 

dat wel gaande.156 De Stichting Vrienden van de Waarheid organiseerde een petitionnement 

tegen de door de Schermerhorn aangekondigde vrijlating van ‘60.000 lichte gevallen’ en riep 

op te protesteren: ‘licht of zwaar, landverraad blijft landverraad. Geen enkele N.S.B.er 
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collaborateur, profiteur etc. mag vrij alvorens hij door een Tribunaal verhoord en berecht is 

geworden.’157 

Uitstapjes voor journalisten naar kampen om de schrijnende toestanden te kunnen 

aanschouwen hadden een tegendraads effect. Het Parool schreef over het kamp in Hoek van 

Holland: 

 

Ze hebben het zo verschrikkelijk met zichzelf te doen, die mannen met die nummers. 
Ze zijn zó onschuldig, allemaal en zij rekenen op Koninginnedag zó stellig op 
amnestie. Zij zijn zo zwak en zo overtuigd, dat het nationaal-socialisme niet alleen 
een ramp, maar ook een misdaad is geweest. En dan weten we dat numero zoveel 
twintig landgenoten heeft aangebracht en dat die man met dat bolle gezicht zijn 
buurman heeft verraden, toen die naar de Engelse radio luisterde en dat kereltje, dat 
zo correct in de houding vliegt als de kampcommandant voorbijgaat, drie Joden naar 
Polen heeft gejaagd.158 
 

Er klonk kritiek op de regering. Al in Londen had men kunnen weten dat een flink deel van de 

bevolking achter de tralies moest, maar er was blijkbaar niet aan gedacht dat onderdak 

nodig was. De ‘jongens van de B.S.’ moesten maar zien hoe ze hun plicht deden. In Duitse 

bunkers was het een en ander aan materiaal gevonden, de rest moest worden 

‘georganiseerd’ en ‘versierd’. De regering moest er rekening mee houden dat de 

vaderlandsliefde van de bewakers eens ophield. Ze leefden nagenoeg hetzelfde leven als de 

opgesloten NSB-ers, zonder vertier en afgesloten van de beschaafde wereld. 

De Waarheid schreef over het kamp in Hoek van Holland: ‘Als men hier rond gaat, 

komt men tot het besef, wat er gaat gebeuren, als dit weer op het volk losgelaten wordt. Dat 

kan en mag niet gebeuren.’ Elders stond in de krant te lezen hoe dat in Amsterdam zijn werk 

ging. Daar waren vrijgelaten NSB-ers door joelend publiek in hun huis bestookt.159 Het Vrije 

Volk waarschuwde dat als lichte gevallen zouden worden ontslagen, zij het niet gemakkelijk 

zouden krijgen. Een zwangere vrouw die geen ernstig vergrijp had begaan, keerde naar het 

kamp terug omdat niemand haar onderdak had willen geven.160 

Op 25 augustus 1945 lichtte Kruls de ministerraad in dat op zijn verzoek de Centrale 

Adviescommissie (CAC) inzake opsporing van politiek verdachte personen hem advies had 

uitgebracht. Voorzitter ds. W.J.C. de Kluis liet weten dat voorstellen tot het imperatief 

voorschrijven van vrijlating unaniem waren verworpen. De CAC sprak er haar verwondering 

over uit dat het probleem kampruimte was gekoppeld aan het voornemen in bewaring 
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gestelden al dan niet voorwaardelijk buiten vervolging te stellen. Was de regering wel 

bekend met de geest van het volk en besefte zij welke invloed vrijlating op enige schaal op 

de rust en orde had? De bevolking verwachtte dat ieder geval individueel werd bezien. 

Aanvaardbaar was de categorie ‘licht politiek vergrijp’ vrij te laten, maar dat was al praktijk. 

Met de vrijlating van vrouwen kon de CAC zich verenigen, mits een voorbehoud werd 

gemaakt voor vrouwen die omgang met leden van de Sicherheitsdienst hadden gehad. De 

CAC deed als voorstel ‘ter verlichting van het probleem’ vergroting van de kampruimte door 

reorganisatie. Als de Tribunalen hun taak aanvingen, kon het probleem aanmerkelijk worden 

verlicht. De regering handelde niet met de snelheid die nodig was.161 

Op verzoek van de regering adviseerde ook de Nationale Adviescommissie (bij gebrek 

aan gekozen parlement ingesteld ter advisering van de regering over onderwerpen van 

algemeen beleid) in grote haast. De communis opinio was snelle berechting en duidelijke 

voorlichting. De leden vroegen zich af of de regering zich niet liet leiden door in buitenland 

uitgesproken afkeuring (afkomstig van geallieerde militairen die getuige van de kampen 

waren). Argumenten van opportunistische aard mochten echter niet van doorslaggevende 

betekenis zijn. Uitgegaan moest worden van gerechtigheid, al wilden sommige leden daar 

barmhartigheid aan toevoegen. De Politieke Opsporingsdiensten moesten met voorrang 

gevallen afdoen, waarvan kon worden aangenomen dat die op lichtvaardige gronden waren 

aangehouden. Lidmaatschap van de NSB werd afgekeurd. Tegen degenen die vrijwillig bij de 

Organisation Todt werkzaam waren geweest, kon een soepeler houding worden 

aangenomen, mits zij niet geüniformeerd waren geweest. Ook het tijdstip van dienstneming 

was van belang. Was dat in de eerste jaren van de bezetting, dan was voorwaardelijke buiten 

vervolgingstelling op zijn plaats. De Adviescommissie stemde in met het voorstel aan de 

invrijheidstelling de voorwaarde te koppelen om gedurende een bepaalde tijd werk te 

verrichten. Dat kon een kon een gunstige invloed hebben op de publieke opinie, want die 

was nog niet rijp voor de terugkeer van tienduizenden politieke gevangenen. De commissie 

drong aan op vereenvoudiging van de procedure voor vrijlating. Het systeem van adviezen 

aan de MC was te omslachtig. Al met al zag de Adviescommissie het beschikbaar stellen van 

materiaal voor kampen als verantwoord.162 

Het verzet tegen de voorgenomen maatregelen bleek groot. Het gevolg was een actie 

van de Communistische Partij Nederland om nog beter schoonschip te maken en meer 

collaborateurs op te sluiten.163 In Amsterdam spoorde de Stichting Vrienden van de 
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Waarheid aan aangifteformulieren in te vullen en stelde België ten voorbeeld, waar al 

doodvonnissen waren voltrokken.164 Dankzij de reactie van het volk kwam de regering op 

het besluit terug en men moest waakzaam blijven dat dit zo bleef, zo beschreef Bureau 

Nationale Veiligheid de gevoelens. Het regeringsbeleid werd algemeen afgewezen.165 

De Politieke Opsporingsdiensten stelden zich op het standpunt dat in kampen die zich 

voor verblijf in de winter leenden, plaats was voor meer dan 90.000 geïnterneerden. Het 

kabinet moest erkennen dat het cijfer juist was. Grootschalige vrijlating was daarmee van de 

baan. De geesten, ook binnen de Staf MG, waren er nog niet rijp voor. Van Bemmelen werd 

‘als zondebok de woestijn in gezonden’.166 Hij keerde terug naar de universiteit, maar bleef 

als adviseur aan het MG verbonden.167 Peter Romijn stelt in zijn Snel, streng en rechtvaardig: 

De afrekening met de ‘foute’ Nederlanders, waarin hij deze problematiek vanuit politieke en 

juridische gezichtshoek beziet, dat ‘men’ Van Bemmelen een proefballon had laten oplaten. 

Schermerhorn concludeerde na alle tegenspraak niet langer dat zoveel mensen in vrijheid 

moesten worden gesteld. Evenmin bleek dat Kruls zijn eerdere steun aan het voorstel bleef 

uitspreken.168 Bij de arrestatieproblematiek in het Zuiden had Kruls al laten zien een 

tussenpositie in te nemen tussen regering en illegaliteit. Hij hield het oog scherp gericht op 

zijn primaire taak: de handhaving van de rust en orde en die zou niet zijn gediend met het 

doordrukken van de illegaliteit onwelgevallige maatregelen. 

Overleg met de ministers leidde tot een circulaire van het MG over vrijlating. 

Vrijgelaten konden zij die om economische motieven, uit domheid, lichtzinnigheid, angst of 

zucht naar avontuur als arbeider in of voor Duitsland hadden gewerkt, al dan niet in het 

verband van het Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps of de Organisation Todt. Verder gold 

vrijlating personen die lid, sympathiserend lid of donateur van de NSB of van 

nationaalsocialistische organisaties waren geweest, zonder betrokken te zijn geweest bij de 

leiding en zonder door hun lidmaatschap kwaad te hebben gesticht. Ook gold het personen 

die zich schuldig aan politieke vergrijpen hadden gemaakt, maar zonder dat zij misdrijven 

hadden gepleegd gericht tegen medemensen (moord, mishandeling, plundering, aangeven) 

en zich oprecht hadden herzien, in het bijzonder als zij in Duitse kampen of gevangenissen 

waren gezet of voor het verzet waren gaan werken. Ook gold het categorieën die in een 

opwelling een licht politiek vergrijp hadden gepleegd en terstond spijt hadden betoond; 

vrouwen die omgang hadden gehad of met Duitsers waren gehuwd; degenen die louter om 

pro-Duitse gezindheid waren gearresteerd en van wie kon worden aangenomen dat zij niet 
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langer van hun vrijheid zouden worden beroofd dan de reeds ondergane internering. 

Procureursfiscaal werden gemachtigd personen die tot deze groepen behoorden op gezag 

van Kruls vrij te laten, gehoord de Politieke Opsporingsdienst. De Adviescommissies van de 

MCn gingen niet langer een rol spelen. De Militair Commissariaten waren begonnen hun 

deuren sluiten.169 

Met het einde van het MG in zicht werkte minister van Justitie Kolfschoten aan een 

nieuw wetsbesluit voor de arrestatie van politieke delinquenten. De bevoegdheid om 

personen in arrest te stellen of te houden lag nog steeds in handen van de MCn en de 

Politieke Opsporingsdiensten en de kampen ressorteerden nog onder het MG. Justitie 

behoorde dat over te nemen, maar de vorming van een Directoraat Generaal voor de 

Bijzondere Rechtspleging hield dat op. De organisatie ervan was niet voor 1 december 1945 

voltooid.170 Steeds was gezegd dat het MG sneller had moeten worden opgeheven, maar het 

departement van Justitie ‘was volmaakt gedesoriënteerd’. Bovendien wilde Schermerhorn 

niet dat het directoraat-generaal een voortzetting van het MG ging worden en personeel 

overnam (al verhinderde dat niet Sectiehoofd Ter Veer directeur-generaal te maken en het 

hoofd Sectie Kampen Mentrop in dezelfde functie verder te laten gaan).171 

Op 28 oktober 1945 zag het Besluit Politieke Delinquenten 1945 (F244) het licht. De 

bevoegdheid lichte gevallen al dan niet voorwaardelijk buiten vervolging te stellen en vrij te 

laten kwam te berusten bij de procureurs-generaal ‘door of vanwege’ het MG. Dat kon 

geschieden als behandeling door een Tribunaal niet was gerechtvaardigd, of een straf zou 

worden opgelegd niet langer was dan de periode waarin men in bewaring was geweest. De 

Lastgevingen van het MG op grond waarvan werd gearresteerd bleven bestaan, maar het 

was nu aan de procureurfiscaal aanhouding te bevelen. Zo werden twee vliegen in één klap 

geslagen. Het Besluit drong de rol van het MG terug en anticipeerde op de opheffing ervan, 

terwijl tevens ruimte werd geschapen lichtere gevallen in vrijheid te stellen. Aan buiten 

vervolging stelling werd de voorwaarde gekoppeld van ondertoezichtstelling door de in 

september 1945 opgerichte Stichting Toezicht Politieke Delinquenten. De verplichting tot 

arbeid bleef bestaan en een aantal burgerrechten werd van rechtswege ontzegd.172 

Na oktober 1945 was de Staf MG nog druk in de weer om meer zicht op de toestand 

in de kampen te krijgen. ‘Vliegende colonnes’ bezochten de kampen, waarbij speciaal werd 

gekeken of deze geschikt waren voor een verblijf in de winter. De conclusie was dat zonder 

verbouwing 83.190 mannen en 28.760 vrouwen konden worden ondergebracht; met 
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verbouwing 121.403 mannen en 30.940 vrouwen, aldus souschef kolonel Snijders die de 

leiding van de ‘Vliegende colonnes’ had. De beoordeling van de kampen liep van ‘zeer goed’ 

tot ‘zeer slecht’ met de aanbeveling sommige te sluiten. Uit Den Haag kwam daar soms weer 

bezwaar tegen vanwege werkobjecten in de nabijheid, maar zekerheid over de levering van 

materiaal voor verbetering kwam er niet. Vooral in Limburg was toestand onbevredigend. 

Daar waren gevangenen vaak in kastelen ondergebracht en was de sanitaire toestand 

onvoldoende. Het enige dat in Limburg viel te prijzen was verbetering in Maastricht. 

Klachten over behandeling door het kamppersoneel werden niet meer geuit. De voeding was 

over het algemeen behoorlijk, maar de medische verzorging en speciaal de hygiëne waren 

hier en daar nog verre van bevredigend. De geestelijke verzorging was evenmin zoals 

gewenst. Aan de sociale verzorging was nog weinig of niets gedaan. Die begon meer 

aandacht te krijgen door het houden van lezingen (over niet-politieke onderwerpen) en de 

opbouw van kampbibliotheken. Waar dat gebeurde was de stemming duidelijk beter. 

Kleding en schoeisel waren over het algemeen slecht en hier en daar door verstrekking van 

klompen iets verbeterd, anders moest men het doen met houten zolen, maar leer voor 

reparatie begon te arriveren. Het aantal dekens was redelijk. De bewaking was nog niet 

overal in handen van Gezagstroepen. Soms was de bewaking summier en waren 

afrasteringen en verlichting gebrekkig. Voldoende overkleding voor de bewakers onbrak 

nog.173 

Begin december 1945 was zoals de inspectierapporten illustreerden de situatie nog 

verre ideaal. Veel kampen kenden geen scheiding tussen ‘zware’ en ‘lichte’ gevallen. Slapen 

op strozakken was nog algemeen, maar kon verbeteren, wanneer de in Engeland bestelde 

kribben arriveerden. Uit gesprekken met gedetineerden bleek dat de behandeling door het 

kampersoneel ‘niet ongunstig’ was. Enkele bewaarders traden echter ’s nachts nog hinderlijk 

op als men van het toilet gebruik moest maken. Sommigen klaagden over celstraffen van 

één maand en water en brood bij vluchtpogingen, waarbij om de andere dag opsluiting in de 

boeien werd toegepast. Van een tweetal gestraft met sluiting in de boeien waren de 

littekens na geruime tijd nog te zien. Er waren ook klachten dat artsen onvoldoende 

aandacht aan patiënten besteedden. Het aantal patiënten was hoog en aandoening van de 

luchtwegen door de koude en lang staan op appelplaatsen, slechte kleding en tochtige 

gebouwen kwam frequent voor, evenals diarree door de slechte hygiënische 

omstandigheden. Onder dergelijke omstandigheden was de voeding niet altijd voldoende 
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met als gevolg zelfs hongeroedeem. De verstrekking van warme drank was vaak 

problematisch, maar de verstrekking van extra voeding aan zieken kwam op gang. 

De kwaliteit van kampcommandanten en adjuncten was nog vaak matig en 

voortdurend worstelden kampcommandanten met een weinig vlotte medewerking van 

bewakingstroepen. De benzinetoewijzing was in de dagen dat de geallieerden voor de 

aanvoer zorgden steeds voldoende geweest, maar was daarna gehalveerd. Dat belemmerde 

tot verbetering van de kampen te komen. Hadden de gedetineerden vooral werk in de 

landbouw verricht, met het naderen van de winter moest naarstig worden gezocht naar 

nieuwe werkgelegenheid en dat was niet eenvoudig.174 

Eind 1945 was het aantal kampen tot ongeveer honderd teruggebracht en dat proces 

ging ook na de opheffing van het MG verder. Vrijlating van politieke delinquenten bracht ook 

andere zorgen. Had dat eerder in de steden tot rancuneuze acties geleid, kolonel Van Hengel 

attendeerde als Commissaris Noodvoorziening voor de Geteisterde Gebieden de ministeriële 

Raad voor Herstel en Wederopbouw erop dat voor een flink aantal politieke gevangenen 

huisvesting moest worden gezocht. Vrijlating mocht pas geschieden als de burgemeester 

aangaf dat woonruimte beschikbaar was. De Raad achtte dat te omslachtig en vond het 

praktischer het vinden van woonruimte aan de vrijgelatenen over te laten.175 

12. Conclusie 

Over de problematiek de van de kampen is het nodige gepubliceerd en op basis van het 

weinige bronnenmateriaal dat na overdracht van taken aan het Directoraat-generaal voor de 

Bijzonder Rechtspleging in het archief van het MG is achtergebleven, kunnen nauwelijks 

nieuwe inzichten worden verwacht. Wat er aan materiaal beschikbaar is, is gebruikt om een 

beeld te schetsen van de problematiek waar het MG voor stond. Waar waren kampen te 

vinden? Waar vond men het personeel? De MC moest in de naweeën van de oorlog maar 

zien hoe orde in de chaos van voldongen feiten te scheppen. De zorg voor arrestanten stond 

niet bovenaan zijn prioriteitenlijstje. Het MG moest tot meer normale toestanden zien te 

komen, juist in de periode waarin de publieke opinie op zijn felst was, de weerzin tegen 

politieke delinquenten op zijn hoogst en het zonder bekwaam justitieel personeel zat. Het 

gaf grote moeilijkheden rancuneuze gevoelens onder het bewakingspersoneel, dat uit de BS 

werd betrokken, in toom te houden. De publieke opinie was ronduit vijandig en kranten 

schreven dat de gevangenen het te goed hadden. Pas na geruime tijd kwam er een 
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ommekeer en werden onregelmatigheden aan de kaak gesteld. Uit het lot van onschuldige 

NSB-kinderen dat het MG zich aantrok, blijkt hoe hardvochtig de bejegening van 

‘landverraders’ was. 

Voor sympathisanten met de gehate bezetter en zij die uit de bezetting economisch 

voordeel hadden behaald, was in het nieuwe Nederland geen plaats. Aan onderscheid 

tussen economische factoren die tot collaboratie hadden geleid en meer politieke had de 

bevolking geen boodschap. Collaborateurs, NSB-ers en vrouwen die omgang met Duitsers 

hadden gehad, vormden een dankbaar doelwit om gevoelens van onmacht uit de 

bezettingsjaren op te projecteren. Het betekende dat vooral ‘kleine vissen’ werden 

opgepakt, waardoor het MG met een enorm probleem werd opgezadeld. Vrijlating om 

ruimte in de overvolle en voor verblijf in de winter ongeschikte kampen te maken, stuitte op 

verzet van de publieke opinie. Alle gevallen moesten apart worden onderzocht en dat 

vereiste individuele beslissingen tot vrijlating of berechting en vlotte nauwelijks. Er was 

gekozen voor berechting door Tribunalen en Bijzondere Gerechtshoven, die slechts 

langzaam vorm kregen en er was geen ruimte voor inschakeling van krijgsraden en gewone 

rechtbanken.176 

Niet alleen het vinden van legering, maar ook kwalitatief personeel dat een kamp kon 

besturen, was een probleem. Kampcommandanten zouden nogal eens moeten worden 

vervangen, omdat zij incapabel waren of te jong, maar ook bij het MG liepen de zaken door 

snelle opvolging van staffunctionarissen niet altijd even soepel. Wat bepaald ongelukkig 

uitpakte, was dat geen mogelijkheden waren geschapen voor onder bevelstelling van BS-

personeel dat bewakingstaken voor het MG verrichtte aan kampcommandanten. Het MG en 

kampcommandanten hadden door de parallelle bevelstructuur nauwelijks zeggenschap over 

het personeel dat de BS en Stoottroepen leverden. Hogere BS-commandanten hadden 

weinig belangstelling voor de taakopvatting van hun onderhebbenden en traden niet tegen 

excessen op, als zij daar al weet van kregen. Pas in een later stadium, mede als gevolg van de 

opheffing van de BS, was de situatie rijp om Gezagstroepen, die wel onder het MG 

ressorteerden, bewakingstaken te laten overnemen, waardoor het tot eenhoofdig bevel 

kwam. 

Veel zekerheid over het aantal vastgezette personen en zelfs het aantal kampen was 

er lange tijd niet. In de eerste maanden na de bevrijding was een betrouwbare telling 

onmogelijk, mede door de vaak slordige administraties. Pas in januari 1945 werd in het 
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Zuiden met een telling begonnen en eind juni was het mogelijk om in het Noorden en 

Oosten tot enigszins betrouwbare cijfers te komen. Aantallen fluctueerden door 

concentratie van kampen, vrijlating en terugzending naar de provincie van oorsprong. Ook 

uit accountantsoverzichten van de financiële administraties van de kampen, valt niet af te 

leiden om hoeveel inwoners het per kamp ging. Minister van Oorlog Meynen noemde in de 

ministerraad van 10 juli 1945 het getal van 90.000 en voegde eraan toe dat er nog zo’n 

70.000 gearresteerd moesten worden. Kruls achtte die schatting te hoog. In juni 1945 waren 

123.000 arrestaties verricht en was de piek bereikt. Daarna liep het aantal terug door 

vrouwen die alleen omgang met Duitsers hadden gehad vrij te laten. De eerste totaaltelling 

inclusief het Westen van 15 oktober 1945 kwam uit op 96.044 arrestanten. 

Geschiedschrijver De Jong meent dat er op dat moment vermoedelijk zo’n 50.000 personen 

al waren vrijgelaten.177 

De getallen maken de omvang van het probleem zichtbaar en welke druk dat op de 

veelal geïmproviseerde onderkomens legde. De ruwe schatting van honderdduizend in 

bewaring te stellen personen die het MG nog in Londen hanteerde, bleek achteraf niet ver 

bezijden de waarheid. Toen was al duidelijk dat er geen materiaal en benodigdheden zouden 

komen voor de inrichting van kampen. Alle pogingen die uit geallieerde bron te betrekken 

faalden, terwijl de geallieerden tegelijkertijd veel van de beschikbare kampruimte voor 

zichzelf opeisten; dat was niet voorzien. 

De Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940–1945 erkende dat arrestaties veelal op 

grond van plaatselijke initiatieven waren geschied en dat het voor het MG uiterst moeilijk 

was in de desorganisatie na de bevrijding de zaken snel en goed in de hand te krijgen. Wel 

verweet de PEC het MG dat het niet had overwogen na de bevrijding van het Westen een 

beperktere Algemene Lastgeving uit te geven. De oorlogsomstandigheden geboden toen 

niet langer verdachte elementen af te zonderen. Die gedachte kwam niet bij het MG op en 

de commissie verzuimde te vragen naar de visie van de regering op dit punt. De praktijk zou 

met een beperktere Lastgeving waarschijnlijk weinig anders zijn geweest. Veel arrestaties 

waren nog tijdens de bezetting voorbereid of geschiedden spontaan. Ook dan had het 

probleem zich voorgedaan de bokken van de schapen te scheiden en tot vrijlating te komen. 

De PEC kon ‘volledig begrip hebben voor de bijna onoverkomelijke moeilijkheden’ die 

het MG had te overwinnen, maar verweet het MG in de laatste maanden van 1945 te weinig 

te hebben gedaan om beter greep op de kampen te krijgen. De PEC meende dat pas vanaf 
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het moment van overgang van de kampen naar het Directoraat-generaal voor de Bijzondere 

Rechtspleging een gestage verbetering optrad en meer ordentelijke voorzieningen voor de 

arrestanten konden worden getroffen. Veel getuigen leggen dat moment echter al in het 

najaar van 1945, nadat in september de ‘Vliegende colonnes’ van het MG actief waren 

geworden. Het MG had de verantwoordelijkheden al op een eerder moment willen 

overdragen, maar na in mei te zijn bevrijd was er in september nog geen geordend justitieel 

apparaat om de kampen aan over te dragen. Tot 1 januari 1946 droeg het MG de 

verantwoordelijkheid en ook daarna hielden de problemen aan. Een jaar na de bevrijding 

zaten nog altijd 70.000 politieke gevangenen in 91 kampen vast. 

De PEC richtte zich bij haar onderzoek vrijwel geheel op de misstanden in de 

Harskamp en concludeerde zonder aanvullend onderzoek dat die dit het hele terrein van 

inbewaringstelling van politieke delinquenten gold en nagenoeg alom bewakers zich niet 

hadden ontzien weerloze mensen te kwellen. Dat misstanden op grote schaal hebben 

plaatsgehad, ook vermogensmisdrijven, valt niet te loochenen, maar dat het elders gemene 

zaak was dat bewakingstroepen zich op vergelijkbare schaal aan schietpartijen bezondigden, 

lijdt twijfel. Het betrof hier een speciale categorie, Nederlandse SS-krijgsgevangenen die de 

Canadezen liever kwijt dan rijk waren en die de Stoottroepen alsnog mores wilde leren. De 

Harskamp was een bijzonder geval en viel in de categorie wantoestanden door schietende 

bewaking. Dat was een betrekkelijk kleine categorie waarvan de Harskamp de ernstigste 

was. Over andere kampen sprak de PEC zich niet uit. 

Belinfante plaatst zijn conclusies nadrukkelijk in de gebeurtenissen van die tijd: 

 
Wij hebben in het najaar van 1945 kunnen weten, wat er aan de hand was in de 
kampen. Wij hebben ons in die dagen nog niet los kunnen maken uit de 
psychologische oorlogssituatie, die men kan samenvatten met de zin: Er is voor deze 
mensen geen plaats meer in Nederland. Het was dezelfde situatie, die, zoals wij 
gezien hebben, sommige mishandelaars niet weerhield van hun daden. Wij hebben 
de geringe beroering, die berichten over de kampen veroorzaakten, weer snel laten 
wegrimpelen.178 
 

Belinfante zet zich ook af tegen dr. H.W. van der Vaart Smit, elders ‘ongetwijfeld de meest 

foute dominee uit de oorlog’ genoemd, die in april 1949 grote opschudding veroorzaakte 

met zijn publicatie Kamptoestanden 1944-'45-'48. Van der Vaart Smit beweerde dat de 

interneringskampen even erg of erger waren dan de nazikampen en vroeg amnestie voor 



685 

 

13.092 geïnterneerden. Bewakers zouden zich op grote schaal schuldig hebben gemaakt aan 

vernedering, verkrachting, mishandeling en zelfs moord. De misdragingen bleken vooral te 

dateren uit de tijd vlak na de bevrijding en op geringere schaal dan zijn rapport beweerde. 

Van der Vaart Smit concludeerde na zijn beschrijving van het onmenselijke regiem in de 

eerste maanden aan de Levantkade dat dit overal zo was. ‘Hij generaliseert in de tijd en hij 

generaliseert naar plaats,’ aldus Belinfante. Van der Vaart Smit noemde ook Westerbork een 

berucht kamp. Incidenten daar hadden plaats in de eerste uren toen er nog geen leiding was. 

Duizenden mannen en vrouwen hadden daar later jaren geleefd zonder te worden 

mishandeld. Van der Vaart Smit zou zich teveel hebben laten meeslepen in zijn doel om 

amnestie voor politieke delinquenten te verkrijgen.179 

Waar kritiek op het MG mogelijk is, is dat de Staf en de MCn - bij hun veelheid aan 

taken - in gebreke bleven bij het uitoefenen van voldoende toezicht en bij wantoestanden 

onvoldoende ingrepen.180 Daaraan valt toe te voegen dat het MG in gebreke bleef om een 

goede administratie af te dwingen. Zo bezat het lang onvoldoende informatie over het 

aantal vastgezette personen of zelfs het aantal kampen dat in bedrijf was. Aan oekazes was 

geen gebrek, maar vanuit Brussel en Breda was het met de slechte verbindingen moeilijk 

greep op de gang van zaken te krijgen. Al in Londen had het onderwerp kampen niet hoog 

op de prioriteitenlijst gestaan en het figureerde pas laat in 1945 meer prominent op de 

agenda, toen vooruit werd geblikt naar de komst van de winter. De trage berechting was 

daarbij een factor van belang en dat was geen zaak van het MG. De PEC noemde de 

berechting ‘minder bevredigend’, maar betrok dat niet in haar onderzoek naar de kampen. 

In hoeverre het MG zelf ook slachtoffer was van de heersende tijdgeest en de 

negatieve publieke opinie ten opzichte van politieke delinquenten, laat zich moeilijk 

vaststellen; uit te sluiten valt het evenmin. Sommige leidinggevenden hadden Duitse 

kampen meegemaakt, zoals mr. S.B.S. Reitsma, die op 15 juni 1945 bij de Sectie Juridische 

Zaken aantrad. Hij had Buchenwald en Sachsenhausen meegemaakt en stelde vast dat alleen 

de Harskamp en Levantkade vergelijkbaar waren met de Duitse kampen. Naar zijn begrip 

heerste elders een ‘ideale toestand’ - bepaald een hyperbool. Legering mocht dan in veel 

gevallen niet ideaal zijn aldus Reitsma, ‘maar als men iets heeft misdreven, moet men het 

ook niet al te plezierig hebben’, en hij verwoordde daarmee de heersende gedachte.181 In 

gevallen waar Kruls persoonlijk op misstanden werd geattendeerd, volgde onderzoek. Aan 

de andere kant was het geen sinecure om toezicht op 130 kampen te moeten houden met 
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weinig gekwalificeerd personeel en als er controle werd uitgeoefend, dan werden excessen 

niet graag aan de grote klok gehangen. Voor een deel vonden die ook door bewakers plaats 

wanneer buiten de kampen werkzaamheden werden verricht. 

Het beeld van de kampen is niet uniform. Naast kampen waar de behandeling 

ronduit slecht was en de bewaking zich bediende van ‘Duitse methoden’, waren er kampen 

waar naar omstandigheden de situatie en verzorging redelijk waren. Na de overdracht van 

de taken aan Justitie, bezocht de Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht uit de Tweede 

Kamer in de maanden februari en maart 1946 een aantal kampen en concludeerde dat de 

toestand in de meeste ‘behoorlijk’ was en aan misstanden een einde was gemaakt. 

Opvallend is dat de commissie van de misstanden in de Harskamp geen weet kreeg. Het 

illustreerde hoe moeilijk het was die op het spoor te komen. Velen liepen nog in oude 

versleten Duitse uniformen, waar om psychologische redenen een einde aan moest komen, 

maar zodra kleding werd uitgereikt, leidde dat tot protesten bij de bevolking, die meende 

dat zij voorrang behoorde te krijgen boven landverraders. Ook toen bleek nog steeds 

moeilijk geschikte kampcommandanten te vinden. Er was een groot verloop, mede door de 

onzekere toekomst van de functie en de rekrutering van bewaarders stuitte op 

moeilijkheden. Klachten over de verhouding tussen kampleiding en Gezagstroepen bleven. 

Er waren klachten over het geestdodende werk. Er was geen vertier en de huisvesting was 

vaak slecht. Ook na overdracht van taken van het MG was het departement van Justitie nog 

lang afhankelijk van militairen. Pas in augustus 1946 ging de bewaking in justitiële handen 

over.182 

Enige medeverantwoordelijkheid voor wat er in en rond de kampen gebeurde, kan de 

BS niet worden ontzegd. Daar lag in hoge mate de eerste activiteit bij het opzetten ervan. 

Veel excessen vielen aan de bewaking toe te schrijven. In dat opzicht is het tekenend dat in 

de geschiedschrijving van de BS, anders dan het terloops noemen van inschakeling voor de 

bewaking van gedetineerden bij oogstwerkzaamheden en de bevestiging dat het BS-

personeel niet onder commando van het MG stond, met geen woord wordt gerept over hun 

inzet bij de bewaking van de kampen en wat daarbij goed en fout ging.183 

Tekorten aan voedsel, slechte medische verzorging, onhygiënische toestanden en 

slechte legering vielen op het conto van het MG te schrijven. Pas in de loop der tijd werden 

de mogelijkheden beter, maar ook toen bleven de behoeften van de bevolking en die van de 



687 

 

gevangenen om voorrang strijden, waarbij de laatsten aan het kortste eind trokken. Goed 

hadden weinigen het in die dagen. 
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18. Einde van de geallieerde bemoeienis en opheffing van het MG 

1. Beëindiging van de Civil Affairs Agreement 

Het hoofd van de SHAEF-missie, Major-General Clark, berichtte SHAEF na de bevrijding van 

het Westen te hebben vernomen dat de regering van plan zou zijn nog twee tot drie 

maanden in Londen te verblijven. Hij zag dat als ‘most unfortunate’ en uitte zijn zorgen over 

een weinig voorspoedige terugkeer. Clark vroeg SHAEF het Foreign Office te benaderen om 

via die weg minister-president Gerbrandy ervan te overtuigen ‘this regrettable proposal’ te 

herzien. De regering stond al bloot aan kritiek dat het niet eerder was teruggekeerd en over 

verder uitstel oordeelde Clark: ‘This new step obviously means that Government hopes to 

pass the buck to SHAEF’. SHAEF nam geen actie, omdat Clark kort daarna kon berichten dat 

de regering voornemens was op 1 juni 1945 naar Den Haag terug te keren.1 De SHAEF-missie 

begreep niet waarom dat niet eerder geschiedde: ‘certainly it is badly required in the 

country which is steering about like a rudderless ship’. De missie zag de terugkeer als een 

grote opluchting voor iedereen die zaken met de regering probeerde te doen.2 

Tot dan had Kruls als het ware het land geregeerd en werkzaamheden verricht die de 

departementen normaal deden, zo beschreef Gerbrandy de activiteiten van het MG. 

Eenmaal in Den Haag zouden de ministers weer meer kunnen doen, waardoor het MG kon 

worden ingekrompen. Kruls beaamde dat, maar het zou geleidelijk en voorzichtig moeten 

gebeuren Hoe kon hij een week na de bevrijding nog niet overzien. Gerbrandy zag na 

voltooiing van de zuivering voor het MG niet veel taken meer weggelegd. Het personeel kon 

dan elders worden ingezet. Gerbrandy wilde van minister van Oorlog De Quay ook weten 

hoe hij zich na terugkeer in Den Haag de verhouding tot het MG voorstelde. Conflicten 

tussen MG en regering, als eerder met de ministerkwartiermakers in Oisterwijk, moesten 

worden vermeden. De contacten zouden ook niet meer zo formeel hoeven te zijn en via de 

minister van Oorlog moeten verlopen.3 

In de laatste ministerraad in Londen van 31 mei vroeg Gerbrandy zich opnieuw af of 

het MG moest worden gecontinueerd en zo ja in welke vorm? Het had grote diensten 

bewezen, bewees die nog steeds en kwam grote dank toe. Doch door het militair gezag te 

continueren, bewees het MG zichzelf en de regering een slechte dienst. Voor de 

voedselvoorziening en het contact met de geallieerde militairen kon het nog niet worden 

gemist, maar andere diensten konden in burgerlijke handen overgaan. Gerbrandy vroeg of 
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Kruls tot inkrimping kon komen. Kruls adviseerde andermaal voorzichtigheid te betrachten 

en dat geleidelijk te laten geschieden.4 Van vele zijden had hem de vraag bereikt of 

regeringsinstanties, die eerst vergaand moesten worden vernieuwd, wel in staat waren het 

werk van het MG over te nemen. Het arbeidstempo was slechts een fractie van dat van zijn 

Staf. (Pas op 6 juli liet Kruls de teugels vieren en kwam er een halve vrije dag op 

zondagochtend.5) Al was er kritiek op het MG, Kruls hoorde stemmen die zeiden dat het MG 

bij de zuivering sneller en meer onbevangen maatregelen kon nemen dan het ambtelijk 

apparaat.6 

Na aankomst in Den Haag sprak de ministerraad weer over de positie van het MG. 

Zoals was te voorzien, werd het MG bij moeilijkheden snel als zondebok gezien. Veel zaken 

liepen nog niet en dan begon de bevolking over het MG te klagen. Gerbrabdy vroeg zich af of 

het daarom niet goed zou zijn mee te delen dat het MG werd ingekrompen. Ook minister 

van Binnenlandse Zaken Beel was daar voorstander van. Kruls betwijfelde dat. Naar zijn 

mening moest niet al worden gezegd dat delen van het MG naar de departementen 

overgingen. Verschillende Secties zagen inderdaad hun einde naderen, maar hij geloofde dat 

het land nog voor een periode van onrust kwam te staan en daar klaar voor moest zijn. 

Gerbrandy ging overstag en zag uitspraken over inkrimping van het MG op enige schaal als 

onverantwoord. Omdat vooral kritiek op de MCn werd gehoord, zouden die snel kunnen 

verdwijnen. Kruls moest daarover een mededeling voorbereiden.7 

De liquidatie van de Staf MG zou echter een proces van lange adem worden. Veel 

departementen waren nog niet klaar om op korte termijn de vele taken van het MG over te 

nemen. Zij waren nog verspreid over het land en moesten eerst gezuiverd. De tijdelijke in 

het Zuiden door het MG opgezette organisaties moesten worden samengesmolten met de 

Londense en Haagse delen van de departementen en als één geheel gaan functioneren, 

terwijl de verbindingen tussen Zuid en Noord en Londen en Den Haag nog gebrekkig waren 

en de werklast enorm. 

De komst van de regering naar Den Haag betekende niet dat de geallieerde 

bemoeienis met binnenlandse aangelegenheden stopte. In het Westen waren militairen nog 

volop actief bij het brengen van hulp aan de bevolking. De rol van het hoofd van de SHAEF-

missie, Major-General Clark, werd zelfs groter nadat hij op 7 juni de taken van Netherlands 

District overnam en daarmee de aansturing van de Civil Affairs-staven.8 Deze overdracht van 

verantwoordelijkheden leidde tot de vraag hoe lang en in welke mate nog aan de 
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rehabilitatie van Nederland moest worden bijgedragen.9 In de visie van de Director Civil 

Affairs van het War Office was rehabilitatie een Nederlandse verantwoordelijkheid. De 

legers konden alleen hulp bieden wanneer zij daar voor de eigen verbindingslijnen baat bij 

hadden en als het betekenis had bij het voorkomen van ziekten en onrust gedurende de 

militaire periode. Dat laatste was weinig relevant meer, omdat die periode weldra zou 

worden beëindigd. Herstelwerk in de haven van Rotterdam en enkele waterwegen kon 

onder het hoofdstuk herstel van verbindingslijnen vallen. Herstel van de dijken op 

Walcheren en de bruggen over de Maas was een zaak voor de civiele autoriteiten.10 Steun 

zou echter niet abrupt stoppen. De reorganisatie van de genie-eenheden zou zodanig zijn 

dat het werk dat nog gaande was er niet door zou worden gehinderd, maar het beleid was 

civiele verantwoordelijkheden zo spoedig mogelijk aan de Nederlandse autoriteiten over te 

dragen. Dat gold de ook gezondheidszorg en de haven van Rotterdam, behalve waar het de 

overslag van brandstof, kolen, graan en militaire behoeften betrof. 21st Army Group ging 

zich concentreren op de bezetting van Duitsland.11 

Op 26 mei 1945 vroeg Kruls de ministers van Oorlog en Buitenlandse Zaken stappen 

te ondernemen ter beëindiging van de eerste of militaire fase. Hoewel de geallieerden al 

veel aan de Nederlandse autoriteiten overlieten, achtte hij het gewenst formeel vast te 

leggen dat de verantwoordelijkheid voor het bestuur weer bij de Nederlandse regering 

kwam te liggen.12 Zelf vroeg Kruls Clark de militaire fase formeel te doen beëindigen door de 

Commander in Chief een formele verklaring te laten uitgeven, zoals voorzien in de Civil 

Affairs Agreement.13 Behandeling langs parallelle diplomatieke en militaire sporen zou 

aanleiding tot verwarring geven. Het Foreign Office noemde de behandeling van de zaak 

door het ministerie van Buitenlandse Zaken tactloos: ‘characteristic of the gauche manner of 

Dutch diplomacy in London, with its intimation that the Civil Affairs Agreement is at an end 

without any suggestion of readiness to preserve the status and privileges of the British 

troops who have liberated their country’. ‘Doing diplomatic bussiness’ was daarnaast met 

een verhuizend departement verspreid over Londen en Den Haag vol problemen. Het 

Foreign Office verzocht het War Office Clark te vragen een interim-regeling te treffen met 

‘somebody in Holland’. Het War Office zag dat echter als ‘inappropriate’ waarna de Britse 

ambassadeur bij de Nederlandse regering, Sir Neville Bland (die zich nog in Londen bevond), 

aan de slag ging.14 
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Aanvankelijk had Clark Kruls laten weten dat het hem niet meer de moeite waard 

leek dat de Commander in Chief een verklaring aflegde. De Civil Affairs Agreement kwam 

automatisch tot een einde. De Amerikaanse en Britse regeringen bezagen al mogelijkheden 

voor een nieuwe overeenkomst om hun militaire behoeften te dekken.15 Dat was maar 

betrekkelijk. Het Foreign Office was op 5 juli 1945 nog niet verder gekomen dan de conclusie 

dat het doel van de Civil Affairs Agreement: de verwijdering van de Duitsers uit Nederland 

was bereikt en de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken moest worden gevraagd of 

de regering bereid was over een interim-regeling te spreken.16 

Op vragen van Clark aan ambassadeur Bland wilde het Foreign Office niet reageren, 

want het zou onjuist zijn als het met een SHAEF-missie correspondeerde. Bovendien wilde 

het Foreign Office eerst de zaken met België regelen; dat land was voor de verbindingslijnen 

belangrijker. Dat kon betekenen dat de troepen in Nederland een formele status 

ontbeerden. De beste oplossing leek dan toch dat Clark een regeling ging treffen. Hij kreeg 

via het War Office het verzoek de Nederlandse regering ervan te overtuigen dat de Civil 

Affairs Agreement van kracht moest blijven.17 

De raderen bij SHAEF draaiden sneller dan bij het Foreign Office. Clark had al direct 

na het verzoek van Kruls om de militaire fase als geëindigd te beschouwen een Legal Officer 

naar het SHAEF-hoofdkwartier gestuurd, gewapend met een conceptbrief aan de 

Nederlandse regering. Clark had hierin alvast voorzieningen opgenomen voor een interim-

regeling. Clark ging ervan uit dat de Nederlandse regering door een formeel antwoord zijn 

regeling zou accepteren. Zijn concept had de instemming van de Britten en ook SHAEF 

Deputy Chief of Staff Lieutenant-General Morgan was akkoord.18 

Op 9 juli 1945 lichtte Clark premier Schermerhorn erover in dat de militaire fase was 

beëindigd. Er was een ‘responsible Netherlands Government’ gevormd en de ‘full and 

complete responsibility’ voor het civiele bestuur ging hierop over. Clarks interim-regeling gaf 

aan hoe de verhouding tot de nog in Nederland aanwezige geallieerde onderdelen moest 

zijn. De geallieerden moesten havenfaciliteiten en verbindingslijnen kunnen blijven 

gebruiken, evenals alle in gebruik zijnde gebouwen en installaties. De jurisdictie over de nog 

aanwezige troepen bleef in geallieerde handen. Geallieerd contra-inlichtingenpersoneel 

mocht zijn werk blijven voortzetten en de Militaire Politie mocht arresteren als dat niet door 

Nederlandse autoriteiten kon geschieden. De regering moest zich tevens verplichten tot 

spoedige berechting van overtredingen tegen geallieerde militairen, goederen of de militaire 
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veiligheid. Er was aan toegevoegd dat het om een praktische regeling ging, totdat een 

nieuwe overeenkomst was aangegaan.19 

Het wachten was op een formeel antwoord van de Nederlandse regering. Clark had 

er alle vertrouwen in dat zijn regeling zou worden aanvaard, maar het uitblijven ervan leidde 

tot onrust aan Britse zijde. SHAEF kon na opheffing, wat intussen het geval was, geen 

regelingen meer treffen. Clark was niet van plan dat de Nederlandse onderhandelaars voor 

te houden, maar hij wilde graag over een nieuwe overeenkomst onderhandelen op basis van 

een bindend document.20 Het MG wees Schermerhorn op 19 juli op het belang onverwijld 

een verklaring uit te geven dat de regering met de interim-regeling akkoord ging.21 Pas op 3 

augustus kon Kruls antwoorden dat de regering hem had opgedragen Clarks voorstel te 

aanvaarden.22 Wat restte waren onderhandelingen door ambassadeur Bland over een 

nieuwe overeenkomst op basis van de regeling van Clark.23 

Kruls deed alle Commissarissen der Koningin en burgemeesters melding van de 

interim-regeling en benadrukte dat de troepen het recht behielden gebouwen, installaties te 

blijven gebruiken en konden onderhandelen over aanvullende faciliteiten als daaraan 

behoefte bestond. Hij voegde eraan toe dat het van belang was de geallieerde belangen nog 

zoveel mogelijk te dienen, maar ook dat er voor moest worden gewaakt geen Nederlandse 

als volkshuisvesting, onderwijs, onderbrenging van politieke gevangenen en 

recreatiemogelijkheden te schaden. De geallieerden waren niet langer zelf bevoegd te 

vorderen, maar de MCn bleven dat wel. Ook waarschuwde Kruls alvast dat geallieerde 

militairen nog voor een lange periode moesten worden ondergebracht. Nieuw was dat 

geallieerde militairen mochten worden gearresteerd door de Nederlandse politie als de 

Nederlandse wet werd overtreden om daarna aan de plaatselijke commandant te worden 

overgedragen. Het betekende dat militairen die zich aan zwarte handel bezondigden, 

konden worden gearresteerd.24 

2. De militairen zetten zich in voor de rehabilitatie 

Zonder SHAEF kon er niet langer sprake zijn van een SHAEF-missie. De missie werd gesplitst 

in een Amerikaans en Brits element dat rapporteerde aan respectievelijk European Theater 

of Operations U.S. Army en het War Office. Voorlopig zou de missie op oude voet als 

geïntegreerde organisatie doorgaan in de verwachting dat midden augustus 1945 het 

meeste werk zou zijn gedaan.25 Door de voortzetting als Joint Military Mission wijzigde er in 
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de praktijk niet veel; het MG bleef zonder nadere formaliteiten als schakel tussen de 

Nederlandse regering en de Britse en Amerikaanse militairen fungeren. Ook voor de militaire 

eenheden bleven de zaken zoals die waren.26 Op 24 augustus 1945 kwam een einde aan dit 

gezamenlijk optrekken. De resterende geallieerde verantwoordelijkheden werden in Britse 

handen gelegd. Orders zouden van het War Office komen, dat had de missie opgezet en 

uitgerust en het Britse belang bij Nederland was groter dan het Amerikaanse.27 

Het War Office besliste dat het Britse element voortaan moest worden aangeduid als 

British Military Mission to the Netherlands Government.28 De missie zou weinig meer kunnen 

doen dan liaisonwerk met de legers en daarom zou Brigadier Cazenove, met wie als hoofd 

van de Civil Affairs-staf het nauwst mee was samengewerkt, terugtreden. Veel van het oude 

stafpersoneel bleef nog ‘in clearing up uncompleted business of a combined nature’.29 

Met de levensstandaard in Nederland was het nog slecht gesteld en Major-General 

Clark liet bij het scheiden van de markt de Civil Affairs Division van SHAEF weten dat die 

omhoog moest. Het zou nog jaren duren voordat de infrastructuur weer op orde zou zijn en 

er waren projecten die zonder militaire assistentie op korte termijn niet konden worden 

voltooid. Clark verzocht daarvoor een beleid te formuleren, mede met het oog op het belang 

van Nederland voor de legers in Duitsland. Verzoeken om hulp waren niet ontvangen, maar 

er was nog geen behoorlijk overzicht van de behoeften in termen van mankracht, materiaal 

en uitrusting. De bevoegdheden waren nog versnipperd en lagen deels in geallieerde 

handen, deels in handen van het MG en overheidsinstellingen. Tot de categorie ‘vital’ 

werkzaamheden rekende Clark het weer bevaarbaar maken van de Maas. Daar werkte 21st 

Army Group aan. Dan waren er de obstakels in Rijn en Waal door vernielde bruggen en 

gezonken schepen. Die moesten voor de winter zijn verwijderd om te voorkomen dat zich 

ijsdammen gingen vormen. Als derde ‘vital’ punt zag Clark de verwijdering van landmijnen. 

Duitse krijgsgevangenen zouden dat werk moeten voortzetten.30 

Het ruimen van mijnen en van achtergebleven munitie was een probleem apart. Het 

‘Completion Report Public Works and Utilities Subsection’ van de SHAEF-missie vermeldde 

voor de periode tot 1 oktober 1945, het moment waarop deze taak in Nederlandse handen 

overging, ongeveer één miljoen geruimde mijnen ten koste van één slachtoffer voor elke 

7.500 gelichte mijnen (1.300 slachtoffers). Op dat moment waren alle mijnen ten noorden 

van de rivieren en op de Waddeneilanden, met uitzondering van een deel van Gelderland, 

geruimd. Daarna concentreerde het werk zich op het gebied bezuiden de rivieren in de 
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verwachting dat dit op 1 maart 1946 kon zijn voltooid. De verwijdering van achtergebleven 

Duitse munitie zou zelfs vóór 1948 niet zijn voltooid.31 

Duitse krijgsgevangenen werden ook op bescheiden schaal ingezet bij de oogst en het 

herstel van de oorlogsschade.32 Het Bureau Oogstvoorziening had aangedrongen op 

tewerkstelling van niet minder dan 37.500 krijgsgevangen, maar hoofd Sectie Arbeidszaken 

Van den Wall Bake zag liever werklozen en gedetineerden ingezet.33 Hij aanvaardde het 

geallieerde aanbood van tienduizend krijgsgevangen, maar de PMCn wezen dat af. Zij 

werden dan verantwoordelijk voor de bewaking, legering en voeding. De Canadezen hielpen 

al en beschikten anders dan de Duitsers over materieel. Een uitzondering werd gemaakt 

voor Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland waar respectievelijk 2.000 en 500 Duitsers aan de 

slag gingen. Die hulp was hoogst welkom; zij leverden een behoorlijke arbeidsprestatie en in 

Zeeuws-Vlaanderen werd dat tot eind januari 1946 voortgezet. Er kwam toen er een einde 

aan de Britse transportsteun naar de werkobjecten.34 

1 Canadian Corps zegde toe tot 30 juni 1945 alle mogelijke assistentie te verlenen en 

daarna voor zover de middelen dat toelieten.35 Brigadier Read, Chief Engineer Netherlands 

District, ging proberen bulldozers, tractoren en ander zwaar materiaal voor opruimwerk en 

wegherstel ter beschikking te stellen en gereedschap te betrekken van legeronderdelen in 

België. Alle Baileybruggen bleven liggen en het was mogelijk andere te leggen. Read was ook 

bereid in Roermond een pontonbrug te leggen en later te vervangen door een 

semipermanente.36 

De SHAEF-missie stelde First Canadian Army voor een comité op te zetten om 

wekelijks de rehabilitatieprogramma’s te bespreken.37 Het tweeledige doel was Nederland te 

helpen en het bezighouden van de Canadese militairen, nadat het ernaar uitzag dat First 

Canadian Army langer in Nederland zou verblijven dan gedacht.38 General Crerar, 

Commander First Canadian Army, realiseerde zich dat een verlengd verblijf ‘a thorn in the 

side’ was en wilde daarom zoveel mogelijk hulp geven. Hij dacht aan assistentie bij de oogst 

en transportsteun in het Noorden en Oosten omdat daar de troepen waren gelegerd. 

Andere mogelijkheden waren de rehabilitatie van Arnhem door 4th Canadian Division en 

Rotterdam en Den Haag door andere divisies op basis van een ‘comptetive, one town per 

Division basis’. Het aanbod werd verwelkomd, maar de SHAEF-missie wees erop dat 

voorzichtigheid was geboden om niet de woede van de vakbonden op te roepen en de 

werkloosheid te vergroten.39 
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De SHAEF-missie bracht het MG in contact met de Quartermasters van de divisies in 

Amersfoort, Almelo, Groningen en Ede. Het MG wees vertegenwoordigers aan om te 

adviseren welk geniewerk werk het beste kon gedaan en te bewaken dat het werk volgens 

de lokale standaard werd uitgevoerd. Het MG deed als suggestie voor projecten: het 

neerhalen van gevaarlijke gebouwen, de verwijdering van puin en reparatie aan gebouwen 

en woningen in Gelderland, de bouw van Nissen Huts als tijdelijke woning, import van hout, 

glas, tegels, spijkers en verf uit Duitsland en de restauratie van een kerk als 

herinneringsmonument. Op landbouwgebied gingen de gedachten uit naar het binnenhalen 

van de oogst, herstel van afscheidingen en landbouwwerktuigen, het schoonmaken van 

sloten, herstel van het waterbeheer en het inventariseren van vee. 

Voor de genie kwam in aanmerking het voltooien van het werk aan het Twentekanaal 

en de IJssel, de opening van het Apeldoornskanaal, herstel van de sluis bij Meppel, 

verwijdering van obstakels in Lek, Waal, Maas en IJssel, wegreparatie, herstel van de 

bruggen bij Hedel, Zaltbommel en Vianen, de reconstructie van de spoorbrug over de IJssel 

en bij Arnhem, het opnemen en verplaatsen van Baileybruggen, herstel van vliegvelden, 

reparaties aan de sluizen van het IJsselmeer, de aanvoer van stenen voor de dijkreparatie uit 

Duitsland, verwijdering van wegversperringen, het dichten tankvallen en reparatie en aanleg 

van hoogspanningsleidingen. Verder was hulp bij de distributie van kolen, het kappen van 

beschadigde bomen en het turfsteken welkom.40 

Enthousiasme en resultaten waren niet altijd even groot. Aan Nederlandse zijde leed 

de rehabilitatie onder een gebrek aan werkkrachten. Het kostte moeite de mensen weer aan 

het werk te krijgen, al ontbraken cijfers over de werkloosheid. 2.000 calorieën per dag was 

ook niet genoeg voor een goede arbeidsprestatie en er was een groot gebrek aan 

gereedschap, kranen, wagens, schoppen en bijlen. De SHAEF-missie bezag of uit 

legervoorraden kon worden bijgesprongen en het MG wilde weten wat de Canadezen bij 

vertrek achterlieten.41 

De PMCn in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland konden zich voor 

de rehabilitatie rechtstreeks met de Canadese divisies in verbinding stellen.42 Bij een gesprek 

dat de PMC Overijssel, Verhoeff, met Brigadier General Charles M. Drury, van 4th Canadian 

Division (de latere minister) had, stelde deze zich terughoudend op. Bij een tweede 

onderhoud waren vier commandanten aanwezig, ook hier was de stemming koel, maar na 

uitleg over de omstandigheden waaronder de Nederlanders moesten werken, kwam er meer 



699 

 

toeschietelijkheid. De afspraak werd gemaakt dat de Canadezen alleen dat werk zouden 

doen dat Nederlanders zelf niet konden, als het opruimen van versperringen bij 

rivierovergangen en werk voor de landbouw. Zo waren de Canadezen bereid werkplaatsen 

voor landbouwmachines in te richten en te helpen bij het vervoer van materiaal voor 

bouwwerkzaamheden. Canadese vrachtwagens bewezen ook goede diensten bij het 

puinruimen en de inschakeling van Nederlandse arbeiders.43 

Eind juli waren van First Canadian Army 15–20.000 man bezig met het binnenhalen 

van de oogst en het bosbeheer. Ook grotere werken werden aangepakt, als de verwijdering 

van opgeblazen bruggen uit Twentekanaal, Overijsselskanaal, IJssel en Lek, en de bouw en 

versteviging van bruggen.44 Ook hielden de Canadezen zich bezig met de ontmanteling van 

de kustverdediging. De talloze houten staken (‘Rommelasperges’) konden als brandstof 

worden benut. In augustus waren er weer genoeg arbeidskrachten beschikbaar om zonder 

Canadese hulp de oogst binnen te halen.45 

Begin september 1945 was nog maar één divisie naar huis en begon een tweede 

begon toen met vertrek in een tempo van duizend per dag. Er waren te weinig schepen om 

de Canadezen weer snel thuis te krijgen. Half oktober kon een derde divisie zijn vertrokken. 

Daarna waren de twee overgebleven pantserdivisies en als laatste de legertroepen in de 

regio Nijmegen en Apeldoorn aan de beurt. De druk op gebouwen bleef daardoor 

onverminderd hoog en nam zelfs toe na de door Washington voor Duitsland opgelegde ‘ban 

on fraternization’ met de Duitse bevolking. Voor Rest & Recreation bood Nederland een 

goede uitwijkmogelijkheid, zodat naast de nog aanwezige Canadezen ook Amerikanen in 

groten getale onderdak moesten worden gebracht. Ondanks begrip voor de geallieerde 

wensen gaf dat veel ongemak. 

Het MG zag een taak om met gemeentebesturen te overleggen over 

volksgezondheid, volkshuisvesting, recreatie en bestrijding van zwarte handel. Het deed het 

voorstel een bureau op te richten om contact tussen geallieerden en civiele overheid te 

onderhouden. De bevrijders moest een aangenaam verblijf worden geboden. De vraag was 

of zo´n bureau nog bij het op te heffen MG moest worden ondergebracht. Er kwam een 

regeringsgevolmachtigde voor de recreatie van de geallieerde troepen.46 

De Canadezen zeiden zich ten volle bewust te zijn van de hinder door het gebruik van 

scholen voor legering: In september 1945 was 25% vrijgeven en 15% zou volgen. In 

Nijmegen, waar van de 68 scholen er 65 waren gevorderd, zou de situatie precair blijven. De 
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stad bleef doorgangscentrum voor vertrekkende en met verlof gaande troepen. Door 

onderbrenging in barakkenkampen hoopten de Canadezen geleidelijk enkele scholen en 

hotels vrij te maken, maar dat vergde tijd. Van andere gevorderde gebouwen was een kwart 

vrijgegeven. Hotels en clubs moesten in gebruik blijven. De Canadezen realiseerden zich dat 

de Nederlanders eveneens behoefte aan recreatiegelegenheden hadden, maar meenden dat 

de troepen vooralsnog voorgingen. Daarvoor was begrip.47 Ontspanning voor de bevolking 

bleef daardoor een probleem door gebrek aan elektriciteit voor bioscopen en gebrek aan 

materiaal om ontspanningsgelegenheden weer op te bouwen. Op de stranden kon door de 

aanwezigheid van mijnen al evenmin vertier worden gezocht.48 

Ook Nederlandse instanties deden een beroep op gebouwen, terwijl de 

oorspronkelijke gebruikers om vrijgave vroegen. MCn gingen met burgemeesters 

verlanglijsten maken, zodat de Staf MG een overzicht kreeg en met betrokkenen kon 

overleggen om tot de best mogelijke oplossing te komen.49 De SHEAF-missie nodigde het MG 

uit opgave te doen van gebouwen die vrijgemaakt moesten worden. Garantie dat dit zou 

gebeuren, werd niet gegeven, tenzij het MG met alternatieven kwam.50 In Gennep vestigden 

de Britten een railhead voor personeel op verlof. Het gevolg was dat de bevolking niet naar 

hun huizen terug kon.51 Enschede was de eerste grote plaats over de grens en werd veel 

bezocht door troepen die 48 uur verlof hadden. Het gevolg was dat niet alleen bijna alle 

scholen waren gevorderd, ‘moreover the moral resistance of the girls and women of this 

thickly populated town is put very much to the test’. Het MG verzocht om de druk op de stad 

te verminderen.52 De Amerikanen wilden hun Rest Centre in Maastricht uitbreiden. Het MG 

vroeg dat niet te doen, omdat dit nog meer scholen en hotels vroeg en voor de bevolking 

nauwelijks ruimte overbleef. De centra vereisten bovendien veel personeel en fabrikanten 

klaagden onvoldoende personeel te kunnen krijgen.53 In de Mijnstreek was de klacht dat de 

Amerikanen ook in Kerkrade scholen en openbare gelegenheden als Rest Centre wilden. De 

stad was al gehavend en het zou een ongewenste uitwerking op de kolenproductie 

hebben.54 De betreffende commandant wilde wel meewerken om scholen vrij te geven, 

maar wenste de zaken in eigen hand te houden. Hij moest eind augustus 1945 beneden de 

rivieren nog steeds 47.000 militairen onderbrengen.55 

Het hoofd Sectie Binnenlandse Zaken Linthorst Homan wilde dat ministers meer 

aandacht aan de huisvestingsproblemen gingen besteden. De materie moest binnenkort 

toch door de civiele overheid worden behandeld.56 Een lichtpuntje was de beëindiging van 
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de Mutual Aid Agreement op 8 november 1945. Na die datum moest de Britse regering 

betalen voor het gebruik van accommodatie. Commandanten kregen nu opgedragen naar 

goedkopere locaties te verhuizen en zoveel mogelijk accommodatie vrij te geven.57 

Amsterdam en het Gooi bleven echter nog lang belangrijke verlofcentra. Pas tussen 1 en 15 

december 1945 werden de geallieerde clubs in Amsterdam, Utrecht, Zeist, Hilversum, 

Amersfoort, Bussum, Baarn, Laren en Apeldoorn gesloten.58 

Op 22 oktober 1945 maakte de Public Works and Utilities Subsection van de 

voormalige SHAEF-missie de balans op. Bij de bevrijding was de levering van elektriciteit 

door brandstofgebrek vrijwel tot stilstand gekomen. Enkele centrales waren door de 

Duitsers vernield, veel hoogspanningsleidingen hadden door gevechten schade opgelopen 

en soms waren de routes waar de lijnen langs liepen gemineerd. Binnen dertig dagen waren 

de centrales in Limburg provisorisch gerepareerd en kon een reserve-installatie vanuit het 

mijngebied naar Geertruidenberg worden overgebracht en geïnstalleerd. Verwijderde 

onderdelen konden worden opgespoord en gemonteerd. 

Een van de grotere problemen was het herstel geweest van de 

hoogspanningleidingen over de grote rivieren en elektriciteit bij de industrie in Noord-

Brabant te krijgen. In totaal 64 bedrijven leverden als noodmaatregel stroom en centrales in 

België waren met Brabant en het mijngebied verbonden. Al dat werk was door de SHAEF-

missie geïnitieerd en met medewerking van het MG en de provinciale 

elektriciteitsmaatschappijen uitgevoerd. Boven de grote rivieren hadden de civiele 

autoriteiten de verantwoordelijkheid voor het herstel gedragen. Militaire werkkracht en 

materiaal waren ingezet en op Nederlands verzoek waren ook Belgische reparatieploegen 

aan de slag gegaan. De watervoorziening had vele problemen gegeven, door gebrek aan 

brandstof en omdat waterleidingen of watertorens door gevechten waren beschadigd, maar 

anders dan in Zeeland viel dat probleem achteraf mee. Met militaire hulp waren reparaties 

uitgevoerd en meestal was de watervoorziening binnen 24 uur hersteld. 

Door gebrek aan kolen werkte de gasvoorziening niet meer. De hoogdrukleiding 

tussen Zuid-Limburg en Noord-Brabant bevond zich vijf maanden lang in de gevechtszone en 

had schade opgelopen. Overal was schade aan gashouders, vooral langs de grote rivieren, 

waar ook de distributiesystemen ernstig waren beschadigd. Herstel van de gaslevering had 

SHEAF vanuit psychologisch oogpunt als prioriteit gezien, omdat de meeste mensen er voor 
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het koken afhankelijk van waren. Inmiddels werkte overal, met uitzondering van Arnhem, de 

gasvoorziening weer zij het op 50% van normaal door het gebrek aan kolen. 

Behalve in het Westen, waren alle rivieren en kanalen geblokkeerd door gezonken 

schepen, mijnen of kapotte bruggen. De opening van de waterwegen was een van de 

grotere problemen geweest. Dat verliep direct na de bevrijding ‘disappointgly slow’ omdat 

het juiste materiaal ontbrak om kapotte bruggen uit het water te tillen. Pas na beëindiging 

van de vijandelijkheden kwam meer materiaal beschikbaar en versnelde het tempo. De 

belangrijkste vaarwegen waren weer bruikbaar en verder herstel was een zaak voor 

Rijkswaterstaat. De Royal Navy had afgezonken schepen gelicht en mijnen geruimd, de 

havens van Terneuzen en Vlissingen weer geopend en tijdelijke reparaties aan de sluizen 

verricht. Kranen, dokken, olieopslag en havenloodsen waren veelal vernield, maar alle 

havens werkten weer op een capaciteit die voldoende was om de importbehoefte af te 

handelen. 

Wegverkeer werd gehinderd door gesprongen bruggen, versperringen, mijnen, 

schade door tanks en zwaar transport. De militairen legden vaste of drijvende bruggen en 

vrijwel alle materiaal om wegen begaanbaar te houden, kwam uit militaire voorraden. De 

SHAEF-missie had ook de import van brugmateriaal geregeld. Bij de Moerdijk hielden de 

militairen een veerdienst in bedrijf. Vrijwel alle belangrijke spoorbruggen waren vernield, 

veel sporen waren opgebroken en bovenleidingen waren verwijderd, waardoor het 

treinverkeer tot korte trajecten was beperkt, ook omdat er weinig wagons en locomotieven 

waren. Met militaire voorraden en onder militaire leiding waren de belangrijkste routes 

weer voor enkelspoor geopend. Als in november 1945 de tijdelijke brug bij Roermond in 

bedrijf kon worden gesteld, hoefde het verkeer uit Limburg niet langer via België te rijden. 

Verkeer naar gebieden ten oosten van de IJssel verliep nog via Duitsland, maar na reparatie 

van de brug bij Deventer was direct verkeer weer mogelijk. 

Om de 600.000 hectare ondergelopen land weer droog te krijgen, was voorzien in 

pompen met een totale capaciteit van dertig miljoen liter per minuut. Het werk op 

Walcheren verliep nog langzaam, maar in de Betuwe en in Noord- en Zuid Holland was het 

land weer droog. De dijk van de Wieringermeer was door de civiele autoriteiten met enige 

militaire hulp in tien weken gesloten en door installatie van extra pompen kon het op 1 

december 1945 droog zijn. Bij de afsluiting van het rapport van de Public Works and Utilities 
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Subsection stond nog 100.000 hectare onder water, maar er was voldoende materiaal om 

ervoor te zorgen dat in het voorjaar van 1946 het land weer kon worden bewerkt. 

Geniesteun werd nog tot 1 november 1945 verleend, het moment dat de organisatie 

van de Chief Engineer Netherlands District werd ontmanteld. Daarna bleef alleen in 

Rotterdam een Senior Liaison Officer achter voor de zorg voor de verbindingslijnen met 

Duitsland en om advies te geven over het gebruik van Bailey-bruggen. Een genie-eenheid 

bleef nog werken aan het herstel van de brug bij Arnhem en Rijkswaterstaat mocht op 

Walcheren gebruik blijven maken van materiaal en vaartuigen. Uitrusting en gereedschap 

werd niet meer geleverd.59 

Op 1 november sloot ook de Amerikaanse USFET-missie en nam de Amerikaanse 

ambassade de taken over.60 De Civil Affairs Branch van de British Military Mission hield op 31 

december 1945 op te bestaan. Eén officier bleef achter als adviseur voor Civil Affairs voor 

zaken met betrekking tot Displaced Persons, totdat de Britse ambassade de taken kon 

overnemen.61 

3. De kolenvoorziening 

Een van de grotere problemen waar het MG en de SHAEF-missie over een langere periode 

mee hadden geworsteld, was de kolenvoorziening. Kolen waren verreweg de belangrijkste 

energiedrager. Vrijwel de gehele economie en het openbare leven waren ervan afhankelijk. 

Zoals de MC Mijnstreek én Inspecteur-generaal voor de Mijnen, majoor ir. C.M.J.A.F Nicolas, 

in een memorandum aan Kruls schreef: 

 

Tegelijkertijd willen wij nog even scherp belichten, dat een bevrijd Nederland, zonder 
een behoorlijke eigen kolenproductie tot een chaos gedoemd is. Zonder kolen geen 
transport en dus geen voedsel, geen elektriciteit, gas, water of warmte. Geen 
industrie, dus geen kleding, en huisraad. Op koleninvoer hoeft men niet te rekenen, 
tengevolge van de kolennood in andere landen.62 
 

De Limburgse productie liet na de bevrijding een dramatisch terugval zien door gebrek aan 

materiaal en vervoer, tekort aan mijnhout, ondervoeding en weinig prikkels om weer aan 

het werk te gaan. Tijdens de bezetting hadden de mijnwerkers extra rantsoenen ontvangen 

en die bleven na de bevrijding uit. Dat was niet alleen van invloed op de fysieke kracht, maar 

nog meer op de psyche. In november 1944 lag de productie op slechts 20% van het 
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vooroorlogse peil. Het aantal mijnwerkers was sterk afgenomen, Duitsers en NSB-ers waren 

vertrokken en velen hadden dienst genomen.63 

In oktober 1944 had het MG een kolenruil met België uitgedacht. Zolang er geen 

overgangen over de Maas waren, kon ten oosten daarvan België met Nederlandse kolen 

worden bevoorraad en Noord-Brabant met kolen uit de Kempen.64 Door Belgische onwil 

kwam er weinig van terecht.65 Met ingang van 1 februari 1945 kwam de ruilovereenkomst te 

vervallen en moest de Nederlandse kolenvoorziening geheel vanuit Limburg geschieden.66 Er 

kwam een plan waarbij 21st Army Group schepen, wagons en trucks ter beschikking stelde 

en het MG toezicht moest houden bij de overslag, zorgen voor bewaking van de transporten, 

arbeidskrachten en bovenal de productie op peil brengen.67 SHAEF was bereid maatregelen 

treffen die weer op 50% van het vooroorlogse niveau te krijgen en ging op zoek naar 

materiaal.68 De gedachte dat na herstel van de schade aan de mijnen de productie op de 

helft van het vooroorlogse niveau kon worden gebracht, was echter onjuist.69 Hoe moest dat 

als meer gebied werd bevrijd?, zo vroeg de SHAEF-missie.70 Minister-president Gerbrandy 

constateerde een ‘plichtscrisis’, deels aangewakkerd door agitatoren en provocateurs die de 

mijnwerkers tot het stellen van eisen aanzetten. Ook kon hij zich niet aan de indruk 

onttrekken dat directies tekortschoten in krachtig leidinggeven.71 

Allerlei problemen van materiële, sociale en psychologische aard speelden een rol in 

de arbeidsproductiviteit. De mijnwerker had niet veel vertrouwen in de leiding. Maatregelen 

waren nodig om directies te zuiveren en te verjongen en de particuliere mijnen onder het 

beheer van de staat stellen. Dat besef drong pas geleidelijk tot de regering door en het 

duurde maanden totdat die weg was ingeslagen.72 Was de productie per man per shift voor 

de oorlog 2.4 ton, in maart 1945 bedroeg het nog maar 1.1 ton. Of er nu een gebrek aan wil 

was om te werken, of dat dit onmogelijk was door de slechte fysieke conditie, gebrek aan 

leiding of materiaal, de werkelijke redenen werden de SHAEF-missie nooit echt duidelijk. Het 

leek om een combinatie van factoren te gaan.73 

De conclusie was ‘that all is not happy in the Netherlands Coal Mining Industry’. 

Major-General Clark wilde de regering benaderen met het voorstel een 

onderzoekscommissie aan het werk te zetten om het management en de organisatie van de 

mijnen door te lichten.74 Het MG had al voorgesteld een vergadering met de meest 

betrokken ministers te beleggen, maar daar was geen uitvoering aan gegeven. Het 

voornemen van Clark zette dit overleg weer op de agenda, met als doel de weinig 
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aantrekkelijke ‘neiging tot inmenging van de zijde van onze geallieerde vrienden’ af te 

wenden.75 In de visie van de SHEAF-missie was er van een krachtige aanpak van het 

kolenprobleem geen sprake. De missie realiseerde zich dat de geringe opbrengst mede het 

gevolg was van tekorten aan materieel, mijnhout, transport voor de mijnwerkers en 

fietsbanden, maar het psychologische probleem leek het grootst. De scholen waren gesloten 

waardoor kinderen alle dagen thuis waren, de moeders vermoeid raakten en minder 

aandacht aan hun echtgenoot gaven, wat weer van invloed was op hun humeur. Deze feiten 

waren onder de aandacht van Gerbrandy gebracht en de regering zou pogingen in het werk 

stellen om de mijnwerkers van hun vitale rol in het herstel van de economie te 

doordringen.76 

Na de bevrijding van het Westen voerde SHAEF de druk aanzienlijk op. Kolen waren al 

maanden onderwerp van gesprek en Clark had daar in zijn rapporten aan SHAEF geen 

doekjes omgewonden: 

 

The most pressing need at the moment, in fact the one commodity which can raise 
this country out of the slough of despond is COAL. There is no question but that if the 
output of coal could be raised to its pre-war level, the country would begin once 
more to stand upon its feet. Therefore it is most disappointing to record that there is 
as yet no improvement in sight on the level of coal production. Not only are the 
miners disinclined to work but it does not appear that, despite promptings and 
goading from all sides, that the government in the country has even begun to realise 
the seriousness of this particular problem. Until it does so, the country will not begin 
to recover its economic equilibrium.77 
 

Er was enige vooruitgang geboekt, maar de grote problemen waren niet aangepakt en er 

was nog geen begin gemaakt met het aanleggen van voorraden voor de winter. Nederland 

moest vertrouwen op eigen productie en kolen uit Duitsland moesten als een bonus worden 

beschouwd. De boodschap was dat actie was geboden, ‘otherwise a most serious situation 

cannot be avoided’, waarbij werd gedoeld op het gevaar voor rust en orde. De Maas was pas 

op 20 augustus 1945 weer bevaarbaar en dat betekende dat de tijd kort was om benoorden 

de rivieren voorraden voor de winter aan te leggen.78 

Weet het MG de geringe productie voor een groot deel aan het gebrek aan 

voortvarendheid bij SHAEF om toezeggingen voor de levering van materiaal gestand te doen, 

de SHEAF-missie bleef het moreel van de mijnwerker als struikelblok zien. Begin juli 1945 

deed het zelfs uitgebreid onderzoek naar ‘the Miner Morale Factor’ in de productie, maar 
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over de vraag in welke mate dat een rol speelde in relatie tot het gebrek aan uitrusting, 

bleven de meningen verdeeld. De mijnwerkers wilden niet terug naar wat zij als 

‘slavendrijverij’ zagen en wilden een stem in de gang van zaken. De geest van 

kameraadschap die tijdens de oorlogsjaren door verzet was ontstaan, was door de directies 

teniet gedaan en de omstandigheden waren slechter dan gedurende de oorlog. Alle hoop op 

verandering was de bodem ingeslagen. De enige weg om de problemen erkend te krijgen 

was langzaamaanacties voeren, omdat het MG en de ministers dan in het geweer kwamen. 

Daarbij hadden de mijnwerkers het idee dat slechts aan hun eisen tegemoet werd gekomen 

vanwege de angst voor het communistische gevaar en niet omdat de grieven juist waren. 

Een factor was ook woede over het aanblijven van collaborerende directies en 

leidinggevenden.79 

Het regeringsbeleid was onvoldoende duidelijk. De problemen behoorden tot de 

jurisdictie van drie ministers. Zo viel geen reorganisatie door te voeren. Clark bepleitte één 

minister verantwoordelijk te maken voor alles wat met de kolenvoorziening te maken had.80 

Het besef dat krachtiger optreden nodig was, was intussen tot de ministerraad 

doorgedrongen en minister van Waterstaat Tromp uitte de wens een ‘energiedictator’ aan 

te stellen die de grote lijnen kon bepalen.81 Uiteindelijk wees het nieuwe kabinet 

Schermerhorn-Drees een minister van Verkeer en Energie aan. De SHAEF-missie hoopte ‘that 

he will live up to his title’.82 

Het MG was niet erg gelukkig met de interventie van Clark. Het was zich ten volle 

bewust van dit serieuze probleem en het liet zich voorspellen dat de situatie nog lang precair 

zou blijven. SHAEF kwam zijn toezeggingen niet na en het MG vroeg de SHEAF-missie de 

levering van uitrusting te versnellen en zeker te stellen dat uit de geallieerde pool voldoende 

spoorwagons kwamen. Sinds oktober 1944 was 8.426 ton aan materiaal aangevraagd, maar 

niet meer dan 158 ton ontvangen. 30.000 meter transportband was gevraagd, maar stond 

gepland om pas midden juni 1945 uit de Verenigde Staten te worden verscheept. Van de 

gevraagde 6.000 mijnlampen waren 725 toegewezen en eind april 225 ontvangen. Van de 

maandelijkse toewijzing van 5.500 broeken en 3.500 jassen was niets ontvangen. Van de 

door SHAEF bepaalde aanvoer van mijnhout uit Luxemburg had slechts een deel de mijnen 

bereikt. De gasvoorziening bleef problematisch, omdat daarvoor geschikte kolen niet in 

Limburg werden gedolven. 
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Er was een hoog absenteïsme, waardoor de normale verhouding onder- tot 

bovengrondse werkers van 2:1 nu 3:2 was. Veel mijnwerkers waren improductief door het 

gebrek aan uitrusting. Ongetwijfeld was sprake van gebrek aan goede wil, de oorzaken 

waren complex. De rantsoenen en de lonen waren verhoogd, er was een nieuw 

pensioenstelsel ingevoerd, maar het gebrek aan consumptiegoederen bood geen drijfveer 

harder te gaan werken.83 

Konden kolen uit Duitsland worden aangevoerd, dan leken de problemen oplosbaar 

en kon worden gewerkt aan de opbouw van wintervoorraden. De Duitse mijnen lagen 

gunstig en voor de oorlog importeerde Nederland al veel kolen.84 Kruls stelde het Advies 

Bureau voor het Mijnwezen in, waarbij enkele mijningenieurs waren gedetacheerd om onder 

de vleugels van SHAEF te worden ingeschakeld bij het weer op gang brengen van Duitse 

mijnen en zo de Nederlandse belangen te behartigen.85 Kolen waren in het Ruhrgebied ruim 

voorradig, maar er was maar één spoorbrug over de Rijn. De meest voor de hand liggende 

maatregel bleef daarom de Nederlandse mijnwerkers aan te sporen meer te produceren.86 

Clark had trouwens al bij SHAEF een pleidooi gehouden om gunstig te beschikken over de 

toewijzing van Duitse kolen.87 De vooruitzichten waren weinig hoopvol. ‘SHAEF was fully 

cognisant of the very delicate situation and would play fair’, maar uit heel Noord-West 

Europa ontving SHAEF ‘heartrending applications’. Aanvoer uit Duitsland werd onderzocht, 

maar het was er ‘absolute chaos’ en het zou enige tijd duren voordat er zicht op de 

mogelijkheden kwam.88 De productie was er tot 3% van normaal teruggevallen. Rapporten 

waarschuwden al voor een tekort in de komende winter ‘of such severity as to destroy all 

semblance of law and order … Should it become necessary to preserve order by shooting, it 

would surely be better for this to occur in Germany than elsewhere’. Uit Duitse voorraden 

zou worden geput zonder veel rekening te houden met de gevolgen. SHAEF bepaalde dat 8% 

daarvan naar Nederland kon gaan.89 

Pas in juli 1945 merkte de SHAEF-missie op dat het met de productie in Limburg de 

goede kant opging.90 Augustus liet een verdere stijging zien. De conclusie was dat de 

transportproblemen waar men vanaf september 1944 door was geplaagd verleden tijd 

waren. De Maas, het Maas-Waal kanaal en de IJssel waren weer bevaarbaar en de spoorlijn 

Nijmegen-Utrecht was in gebruik genomen. Voor de eerste maal was het mogelijk een ‘semi-

optimistic’ rapport over de kolensituatie op te maken, al moest de productie nog met 50% 

omhoog.91 
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4. De balans opgemaakt 

Kwam SHEAF zijn verplichtingen na? De conclusie is dat waar het voedsel en brandstof 

betrof, SHEAF ondanks de trage levering in de eerste maanden in het Zuiden ruimschoots 

aan zijn verplichtingen voldeed. Uiteindelijk bleek zelfs meer geleverd dan gepland. Daar 

waren verschillende redenen voor: de situatie was steeds iets anders dan voorzien en niet 

altijd bleek het gevraagde leverbaar, waardoor vervangende items vaak in een grotere 

hoeveelheid werden geleverd. Niet alle aanvragen zag SHEAF trouwens als een Civil Affairs-

verplichting. Zo werd tabak niet in het programma opgenomen en was de behoefte aan 

rubber en fietsbanden vrijwel genegeerd, al leverde SHAEF wel grondstoffen voor de 

fabricage. Daar stond tegenover dat meer banden voor voertuigen werden geleverd dan 

gepland. Evenmin honoreerde Civil Affairs het gevraagde hout, bouwmaterialen en papier 

slechts gedeeltelijk, evenals machinerieën, vrachtauto’s, schoenen en kleding. 

Gepland was dat de militairen voor een periode van zes maanden verantwoordelijk te 

laten zijn de bevolking van de meest essentiële goederen te voorzien. Feitelijk duurde die 

periode voor het Zuiden twaalf maanden en voor het Westen vijf maanden. Lange tijd was 

de aanvoer door Civil Affairs vrijwel het enige dat aan voedsel dat het land binnenkwam. Op 

nationale aanvoer voor rekening van de Nederlandse regering moest lang worden gewacht. 

Daarmee voorzagen SHAEF en de legers in een belangrijk deel van de Nederlandse 

voedselbehoefte. Hoeveel dat precies was ten opzichte van lokale productie, valt niet vast te 

stellen; het varieerde al naar gelang lokale omstandigheden en in de tijd. Globaal ging het 

om ongeveer een derde van de totale behoefte, al gold voor het Zuiden dat het langere tijd 

om de helft ging en voor een periode van drie maanden voor het Westen om ongeveer 70%. 

Wat voerden de legers van september 1944 tot en met begin oktober 1945 aan 

voedsel aan? Voor Zuid-Limburg was dat eerst 1st U.S. Army en later 9th U.S. Army. Beide 

legers voerden tot oktober 1945 36.308 ton voedsel aan. Het leeuwendeel bracht 21st Army 

Group het land binnen, totaal 613.134 ton. Daar kwam nog eens de 189.034 ton bij om het 

Westen voor een periode van 104 dagen te voorzien. Het totaal was niet veel minder dan de 

gehele geschatte oogst voor 1945 minus aardappelen. Opvallend aan de cijfers is dat, terwijl 

de meeste aandacht uitging naar het probleem voedselhulp aan het Westen, verreweg het 

meeste voedsel naar het Zuiden ging, mede het gevolg van de lange periode dat het 

frontgebied was.92 
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De vraag of de aanvoer voldoende was, zal niet gauw met ja worden beantwoord. 

Wat de cijfers echter aantonen, is dat wat de militairen aanvoerden niet gering was, zeker 

wanneer men zich daarbij rekenschap geeft van de enorme hoeveelheden brandstof en 

andere zaken die de legers ook aanvoerden, temeer daar het hier een secundaire taak 

betrof. In oplopende hoeveelheden leverde SHAEF tussen oktober 1944 tot en met 

september 1945 356.087 ton aan vloeibare brandstof en smeermiddelen. Ook hier gold dat 

SHAEF, met uitzondering van industriële oliën en nafta, meer leverde dan was toegewezen. 

De voortdurende roep van het MG om meer voertuigen om de distributie van het 

aangevoerde mogelijk te maken, werd redelijk gehonoreerd al moest er lang op worden 

gewacht. Uiteindelijk ontving het MG 7.688 voertuigen.93 

Bij de verschepingen voor het nationale importprogramma was de balans aanzienlijk 

negatiever door het gebrek aan scheepsruimte, doordat militaire programma’s voorrang 

genoten, onvoldoende beschikbaarheid van goederen en bureaucratie in Washington. Dat 

lag niet zozeer aan de militairen. De havenfaciliteiten die SHAEF voor het nationale 

programma toewees, hielden gelijke tred met de ‘free shipping’ die beschikbaar kwam. Ook 

toen aan het einde van de oorlog de militaire behoeften werden teruggeschroefd, 

verhinderden bureaucratische beslommeringen rond de toewijzing en aankoop van 

goederen nog geruime tijd snelle levering. De aanvoer voor Nederlandse rekening was in 

februari 1945 voorzichtig op gang gekomen. Pas na beëindiging van de oorlog in Europa en 

door het beschikbaar komen van meer schepen en van de haven van Rotterdam liet deze 

aanvoer een stijgende lijn zien.94 

Van de in december 1944 gestelde importbehoefte voor nationale rekening van 

4.465.000 ton voor de eerste zes maanden na de bevrijding was in augustus 1945 nog maar 

484.684 ton gerealiseerd. Veel van het nationale programma was bedoeld als aanvulling op 

wat Civil Affairs leverde. Het gevolg van de trage aanvoer was dat de bevolking langer op 

karige rantsoenen moest leven en langer op middelen voor de rehabilitatie moest worden 

gewacht.95 

5. Plannen voor de liquidatie van het MG 

Kruls vroeg zijn Staf op 18 mei 1945 voorstellen te doen voor een geleidelijke liquidatie van 

het MG. De vraag was prematuur, de departementen die het werk moesten overnemen 

bevonden zich nog in Londen en beantwoording was afhankelijk van het tempo waarmee zij 
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taken aan zich konden trekken.96 Nadat de regering zich op 1 juni weer in Den Haag had 

gevestigd, wilde Kruls een begin maken met een geleidelijke overdracht. Hij wilde ernaar 

streven dat het MG zich niet met zaken bleef bemoeien die burgerlijke organen evengoed 

konden behandelen. Kritiek op het MG mocht echter geen grond zijn het voortijdig terug te 

trekken. De kritiek zou er niet door verstommen, maar dan de regering treffen. Tegelijkertijd 

wilde Kruls ervoor waken het MG zich niet op de achtergrond hield wanneer 

regeringsorganen nog niet goed functioneerden en dat was op veel gebieden het geval. 

Het einde van de oorlog bracht ook nieuwe taken. Op 29 mei 1945 was haastig het 

Bureau Nationale Veiligheid (BNV) ingesteld dat in de plaats trad van de Inlichtingen- en 

Veiligheidsdienst van het MG om het contra-inlichtigenwerk van Field Security over te 

nemen en zich te ontfermen over de door de geallieerden in hechtenis genomen personen.97 

Kolonel mr. L. Einthoven stond als Hoofd BNV rechtstreeks onder Kruls en was gemachtigd 

namens hem de politie bevelen te geven.98 

Op 6 juni 1945 tekenden Kruls en Clark een overeenkomst over de gezamenlijke 

bewaking van de Nederlands-Duitse grens. Personen die ongeautoriseerd vanuit Nederland 

de grens probeerden over te steken werden aan de Dienst Grensbewaking overgedragen. 

Personen die ongeautoriseerd Nederland binnenwilden, werden aan de geallieerde 

grenscontrole overgedragen, met uitzondering van de eigen onderdanen. Beide partijen 

hadden het recht de aangehouden personen te ondervragen.99 Vele NSB-ers probeerden 

door de mazen van het net te glippen en er waren heel wat Duitsers in het grensgebied 

achtergebleven, waaronder militairen in burger, soms met gestolen persoonsbewijzen om 

daarmee te proberen de grens te passeren.100 

Op verzoek van SHAEF riep het MG een paspoortregeling in het leven om het reizen 

naar het buitenland te beperken en de noodzaak van elke reis te beoordelen. Kruls wilde 

echter beperkingen op reizen naar Duitsland opheffen. Reizen waren niet alleen nodig voor 

het terughalen van geroofde goederen, maar ook voor het verkrijgen van goederen voor de 

wederopbouw. De regering droeg Kruls op stappen te nemen het reisverbod te 

beëindigen.101 De roep om gestolen goederen uit Duitsland terug te halen klonk steeds 

luider, maar de geallieerden bleven huiverig voor personenverkeer naar Duitsland.102 Kruls 

had al herhaalde malen getracht de Duitse roof op de agenda te plaatsen en protesteerde 

ertegen dat Nederlandse eigendommen werden aangewend om in Duitsland een zekere 

levensstandaard te handhaven, terwijl in Nederland een kritieke situatie bestond. Hij vroeg 
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de SHAEF-missie nu operationele overwegingen niet langer een hinderpaal vormden een 

andere koers te varen.103 

Gedachten over liquidatie van het MG kregen in juni 1945 een serieus vervolg toen 

Sectiehoofden de vraag moesten beantwoorden welk werk zij en de Militair Commissariaten 

aan civiele instanties konden overdragen.104 Dat proces kreeg een nieuwe impuls nadat het 

op 24 juni aangetreden kabinet Schermerhorn-Drees aankondigde dat het MG als 

bestuursapparaat zich op 1 september 1945 vrijwel geheel zou hebben teruggetrokken. Het 

MG kwam op 1 juli 1945 met een plan voor de liquidatie. Het voornemen was de vijftien 

Secties stapsgewijs in sterkte terug te brengen. De meeste konden op de in de 

regeringsverklaring genoemde datum van 1 september zijn verdwenen of zich beperken tot 

liaison en afwikkeling. Tot de taken die in ieder geval moesten voortduren, behoorde de 

zuivering. In de meeste provincies had het MG daar nog bemoeienis mee en het voerde de 

administratie ervan. Ook de kampen konden voorlopig beter onder het MG blijven 

ressorteren. Beperking van taken van de MCn vond al plaats en geleidelijk zouden alle 

Districtcommissariaten worden opgeheven. Na 1 september was nog ongeveer een maand 

nodig voor afwikkeling van de lopende zaken. Daarna kon worden bezien of in provincies 

waar zich nog geallieerde troepen bevonden of waar sprake was van bijzondere noden of 

gevaar voor ordeverstoringen nog een MC nodig bleef. Kruls verwachtte in het najaar nog 

een periode met spanningen en dan was het gewenst bevoegdheden te behouden. 

In een aantal gevallen waren er nog geen Rijksdiensten die de taken konden 

overnemen. Voor de Volkshuisvesting en de bouw van noodwoningen waren er geen civiele 

instanties (wat zou leiden tot de instelling van het Commissariaat voor de Noodvoorziening 

in de Geteisterde Gebieden). De Sectie Arbeidszaken bleef nog werkzaam voor de 

geallieerden en het MG wilde graag op de hoogte blijven van arbeidsconflicten maatregelen 

te kunnen nemen in het belang van de handhaving van rust en orde.105 

Vanuit de rangen van het MG kwam weerstand tegen de voornemens. De regering 

begon het MG de ene bevoegdheid na de andere te ontnemen, aldus PMC Noord-Holland, 

Schurmann, maar organen die deze bevoegdheden kregen overgedragen, maakten daar 

weinig energiek gebruik van. Een chaotische situatie dreigde. Het publiek zag het MG als 

instituut dat het voor het zeggen had en gaf aan alles dat niet goed ging het MG de schuld. 

Het MG trof dan het verwijt dat het niet krachtig genoeg ingreep, maar dat werd steeds 

meer onmogelijk gemaakt. Schurmann, verwachtte dat de bevolking zich met stijgende 
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ongerustheid ging afvragen of de regering wel in staat was het werk van het MG over te 

nemen.106 

Onmiddellijk terugtreden van de Sectie Binnenlandse Zaken zag hoofd Linthorst 

Homan als nauwelijks mogelijk. Het was ongewenst een termijn stellen wanneer dat wel 

kon. Voor de bestuursvoorziening kon na een maand de taak wel eindigen en voor de 

zuivering na twee maanden. Onderwerpen als Bevolkingsregisters en Persoonsbewijzen 

konden binnen enkele weken zijn overgedragen en de uitvoering van het Tijdelijk Persbesluit 

na twee tot drie maanden. De taak van het MG bij de uitvoering van het Persbesluit en de 

papiervoorziening was omvangrijker dan ooit in Londen was voorzien en de in het Besluit 

genoemde Perscommissie die dat kon overnemen, bestond nog steeds niet. Linthorst 

Homan drong met de meeste klem aan op instelling ervan. De zuivering van het film- en 

bioscoopwezen was evenmin geregeld. Meer dan ooit in de bedoeling had gelegen was de 

Sectie bij de vertoning van films betrokken geraakt. Daar was van regeringswege nauwelijks 

aandacht aan geschonken en een van de officieren van de Sectie was tevens voorzitter van 

het door de regering ingestelde orgaan voor de import en distributie van films. Het MG had 

nog een belangrijke controlerende taak, omdat Commissarissen der Koningin nog altijd niet 

bereid waren doortastend te handelen; dat gaf spanningen en dan begon de illegaliteit zich 

weer te roeren. Sectie en MCn beschikten ook nog over vertrouwelijke gegevens voor de 

beoordeling van burgemeesters. Sommigen zouden nog voor vervanging in aanmerking 

komen. Linthorst Homans conclusie was dat het onmogelijk was vóór 1 september zijn Sectie 

te liquideren.107 

Ook de zuivering van de politie was nog een gevoelig punt. In de ogen van het publiek 

was de politie fout geweest en minister van Binnenlandse Zaken Beel wilde alles op alles 

zetten de politie behoorlijk te zuiveren. Kruls meende dat men er met een zuivering niet 

kwam. De komst van een centraal politieapparaat zou de zaken kunnen vergemakkelijken. 

(Hij had al een commissie ingesteld ter bestudering van het ‘politievraagstuk’.) Premier 

Schermerhorn vond dat echter een zo lastig vraagstuk dat dit buiten de liquidatie van het 

MG moest blijven.108 

Een nota die naar de ministerraad ging, gaf aan dat het MG per 1 september 

grotendeels kon zijn gedemobiliseerd. Het betekende inkrimping van de staf van 1.915 naar 

368 personen, waarbij Juridische Zaken het sterkst bezet zou blijven.109 Linthorst Homan kon 

zich niet aan de indruk onttrekken dat bij overdracht van stukken aan regeringsinstanties 
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deze in een bodemloze put verdwenen. Hij vroeg Kruls de ministerraad daar attent op te 

maken. Ook wilde hij publiek maken welke taken waren overgedragen. Het was een middel 

om kritiek op het MG in goede banen te leiden en tevens een stimulans voor de regering om 

na overdracht de zaken voortvarend aan te pakken. Er dienden zich al problemen aan omdat 

regeringsinstanties geen personeel van het MG wilden overnemen. Kruls verlangde van zijn 

personeel dat de lopende zaken even vlot werden afgehandeld als daarvoor en 

waarschuwde tegen het toegeven aan een ‘liquidatiegeest’.110 De geallieerde eenheden 

hadden nog behoefte aan ervaren staven. De vorderingsbevoegdheid van geallieerde 

commandanten verviel, maar wie ging vorderen als dat nodig was? Herhaalde malen was de 

regering gevraagd hier een beslissing te nemen. De burgemeester had geen bevoegdheid. De 

MC wel, maar per 1 september zouden die niet meer in functie zijn.111 

Als de regering de Bijzondere Staat van Beleg ging opheffen, zouden alle 

Verordeningen van het MG komen te vervallen.112 Voor Verordeningen in het militair belang 

was dat geen bezwaar, maar dat lag anders voor stakings- en schorsingsbevelen op grond 

van het Zuiveringsbesluit. Die golden alleen voor de duur van de Bijzondere Staat van Beleg 

en er waren geen voorzieningen om die bevelen van kracht te laten blijven. Vele 

Verordeningen zouden verandering moeten ondergaan of bij Koninklijk Besluit moeten 

worden bekrachtigd, zoals de Verordening Bewarings- en Verblijfskampen en de 

Verordening Grensbewaking.113 

De vraag was ook de Bijzondere Staat van Beleg per 1 september 1945 te beëindigen 

of voorlopig te handhaven. De toestand in het land was nog verre van normaal en vele 

overheidsorganen konden de medewerking van het MG niet missen. Bij de handhaving van 

orde en rust kon gebruik worden gemaakt van het Buitengewoon Politiebesluit, dat de 

minister van Justitie gelegenheid bood bijzondere bevoegdheden uit te oefenen, maar Kruls 

vond dat ongewenst. Het MG beschikte over de nodige instrumenten, Justitie niet.114 Ook 

minister van Oorlog Meynen achtte handhaving noodzakelijk. Als ter handhaving van rust en 

orde het nodig was van militaire middelen gebruik te maken, kon dat het beste aan de Chef 

Staf MG worden opgedragen. Hij vormde de schakel met de nog aanwezige geallieerde 

eenheden. Wat voor Meynen meespeelde, was dat zolang elementen van het MG bleven 

bestaan, deze uitzonderingstoestand gehandhaafd diende te blijven. Om psychologische 

redenen moesten echter de nog resterende bevoegdheden worden benoemd.115 
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Vooral de zuivering bleef een gevoelig punt. Als de regering de bevoegdheden weer 

aan zich trok en Justitie de opsporing van politieke delinquenten op zich nam, kon geen 

gebruik meer worden gemaakt van de bevoegdheden van het MG tot aanhouding en 

ontslag.116 Al eerder was de vraag aan de orde geweest wie bij liquidatie van het MG 

toezicht op de zuivering hield. Het viel te betwijfelen of streekgebonden instituties dat 

konden, want de MCn hadden regelmatig moeten ingrijpen.117 Functionarissen van het MG 

zagen liever dat het MG de zuivering kon voortzetten om gebruik te maken van de in het 

Zuiden opgedane ervaring. Civiele overheidsinstanties hadden met zuivering geen enkele 

ervaring en volgden niet altijd dezelfde gedragslijn als het MG. Wat ook meespeelde was dat 

het publiek zich begon af te vragen of de verstrekte informatie wel vertrouwelijk bleef.118 De 

Grote Adviescommissie voor de Illegaliteit wees erop dat het overal uit het land rapporten 

ontving dat de zuivering werd geschaad, omdat er onvoldoende waarborgen waren voor de 

geheimhouding van klachten en hun inzenders.119 

Linthorst Homan vond het noodzakelijk de regering te vragen een standpunt te 

bepalen. Tot dan had het MG zich laten leiden door de opvattingen van het kabinet 

Gerbrandy, maar na de kabinetswisseling leek in hoogste overheidskringen geen eenheid 

van opvatting te bestaan. De regering moest stelling nemen, want instanties wisten 

nauwelijks waaraan zij zich hadden te houden.120 

6. De stand van zaken op 1 september 1945 

In augustus 1945 maakte Brigadier Cazenove wat hij noemde ‘a fairly comprehensive tour of 

the Netherlands’. Als men het land rondreisde viel pas op welke vorderingen waren gemaakt 

om terug te keren tot ‘normality’. Ook viel het hem op hoe populair het MG was nu het 

dreigde te worden opgeheven. Hij zag dat als het best mogelijke compliment voor alle ‘solid 

work’. Cazenove zag het gevaar van een ‘gap’ als het MG verdween. Gebieden, als 

Gelderland, Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland hadden zijn inziens nog lang behoefte 

aan ‘Dutch Civil Affairs Detachments’ en een goede overgang van de Staf MG naar 

ministeries was noodzakelijk. Cazenove zou het betreuren als al het werk van het MG teniet 

zou worden gedaan door gebrek aan continuïteit.121 

Ook kabinet Schermerhorn-Drees kwam tot het inzicht dat vele overheidsorganen de 

medewerking van het MG nog niet konden missen, al was verklaard dat MG uiterlijk 1 

september 1945 zou zijn geliquideerd. Het publiek kreeg te horen: ‘De regering heeft grote 
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waardering voor de wijze waarop het militair gezag zich onder ongeëvenaard moeilijke 

omstandigheden van zijn taak heeft gekweten en het mogelijk gemaakt, dat de Regering zich 

kan wijden aan de veelvuldige grote problemen van het landsbestuur, terwijl het militair 

gezag zich de zorg voor de onmiddellijke noden aantrok.’ Deze visie leidde tot de conclusie 

het MG ook na 1 september 1945 in beperkte vorm het werk nog enige tijd moest kunnen 

voortzetten.122 

Er kwam een nieuw plan voor de liquidatie. Op 1 oktober 1945 zouden alle PMCn van 

hun functie worden ontheven en kwamen er een vijftal Afdelings MCn: Noord-Holland en 

Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, Gelderland en Overijssel, 

Groningen, Friesland en Drenthe. De voornaamste taak bleef handhaving van rust en orde. 

Kruls wees er nadrukkelijk op dat zolang de Bijzondere Staat van Beleg nog van kracht was, 

de burgerlijke autoriteiten hier geen recht van handelen hadden.123 

In enkele gevallen had door voorspoedig herstel van het overheidsapparaat de 

liquidatie snel kunnen gaan, maar in veel gevallen bleek nog activiteit van het MG nodig. Een 

groter deel van het personeelsbestand dan voorzien had moeten worden aangehouden om 

stagnatie bij de overdracht te voorkomen. Er hoefde niet te worden gevreesd dat personeel 

zou blijven ‘kleven’, zo stelde Kruls de ministers gerust. Hij vreesde het verdwijnen van de 

besten, omdat het weinig aantrekkelijk was aan een apparaat in liquidatie verbonden te 

blijven.124 

De Sectie Binnenlandse Zaken had zijn activiteiten op het terrein van de afwikkeling 

van de perszuivering, bioscoop en film, reconstructie bevolkingsboekhouding, 

persoonsbewijzen, provinciale- en gemeentefinanciën, de uitbetaling van rijkssalarissen en 

pensioenen en detachering van bestuursambtenaren afgestoten. Identificatie van 

gesneuvelde militairen en de aanleg van geallieerde kerkhoven was overgegaan naar de 

door het departement van Oorlog opgerichte Dienst Identificatie en Berging. Het overleg 

met de geallieerden over Rest Centres en de vordering van gebouwen had de Sectie tijdelijk 

op zich genomen, maar de ministerraad was akkoord gegaan met het voorstel een 

interdepartementale commissie dat te laten afhandelen. 

Er was nog onzekerheid over de normen die de regering ging aanleggen bij de 

zuivering ten aanzien van notarissen die hadden meegewerkt aan de overdracht van Joodse 

vermogens aan de bezetter en de zittende magistratuur waarop het Zuiveringsbesluit 1945 

niet van toepassing was. De zuivering van de universiteiten duurde langer dan geraamd, 
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maar kon op 1 oktober zijn voltooid. Die datum gold ook de zuivering van de kunsten. Bij de 

perszuivering konden nog problemen ontstaan. Eerder gold dat kranten alleen mochten 

verschijnen na toestemming van het MG. Nu mochten kranten weer verschijnen, zodra zij 

waren gezuiverd. Daardoor konden de vroegere illegale bladen in het gedrang komen, 

omdat het MG daarvoor persen had gevorderd.125 

Voor de overname van de moeilijke en politiek gevoelige materie van de kampen was 

het departement van Justitie nog niet toegerust en de bewaking was nog in militaire handen. 

Enkele ambtenaren gingen de werkzaamheden volgen om overname voor te bereiden. Bij de 

Sectie Openbare Werken was het gewenst op een aantal punten militaire bemoeienis te 

handhaven. Er was geen overzicht van de behoefte aan materiaal en iedere overheidsdienst 

werkte onafhankelijk van de andere. Ook voor de overname van geallieerd materieel en de 

levering van energie uit Duitsland, assistentie bij het verkrijgen van materiaal voor het 

dichten van de dijken op Walcheren en de aanvoer van bouwmateriaal voor noodwoningen 

kon de Sectie nog niet worden gemist. 

De Sectie Arbeidszaken had al zoveel mogelijk met civiele instanties samengewerkt. 

Terwijl aan de ene kant inmenging van het MG werd veroordeeld, moest steeds druk worden 

uitgeoefend op het doorvoeren van maatregelen als arbeidsregistratie, uniformering van 

premies sociale verzekeringen en handhaving van de loonstop. Onder de arbeiders was 

onrust ontstaan door de opkomst van de Eenheidsvakcentrale en de geringe invloed van de 

erkende vakverenigingen, waardoor het gewenst bleef officieren die aan de Militair 

Commissariaten waren toegevoegd ook na opheffing daarvan nog enige tijd aan te houden. 

Binnen de Sectie Onderwijs baarde de Jeugdzorg de meeste zorgen. Na uitvoerige 

bespreking tussen Sectiehoofd majoor Chr. Kok en de ministers van Justitie en Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen kwam er een commissie met vertegenwoordigers van deze 

departementen, Sociale Zaken, Financiën en de Kinderbescherming om de zaken van het MG 

over te nemen. Het probleem gevorderde onderwijsgebouwen bleef eveneens aandacht 

vragen. Het MG kon met meer succes onderhandelen met de geallieerden dan lokale 

instanties.126 Dat gold ook de Sectie Economische Zaken. Het zorgde nog voor de aanvoer 

van mijnhout uit Duitsland en dat hield veelvuldig contact met militaire instanties in.127 

Op 8 november 1945 liepen de verbintenissen van de 209 officieren en 5.700 

minderen van de Dienst Grensbewaking af. Een beschikking van de ministers van Oorlog en 

Justitie van 1 augustus 1945 belastte de Koninklijke Marechaussee met de grensbewaking, 
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maar dat had geen personeel. De minister van Oorlog stemde ermee in het dienstverband 

met zes maanden te verlengen en dat de Dienst tot opheffing van de Bijzondere Staat van 

Beleg onder het MG bleef ressorteren.128 

De Staf MG kwam ook met aanbevelingen voor de volksgezondheid. Sociale Zaken, 

waaronder de volksgezondheid viel, had te weinig grip op de zaken en het departement van 

Handel en Nijverheid verzorgde aankoop en distributie van geneesmiddelen. Dat verliep vier 

maanden na de bevrijding nog volstrekt onvoldoende, terwijl Sociale Zaken er geen enkele 

stem in had. Het MG pleitte voor een afzonderlijk departement en een sterke Inspectie.129 

Een hoofdstuk apart was het Vrouwen Hulpkorps. Kruls had zich opgeworpen tot 

beschermheer en hij stelde eigenhandig een rapport over het VHK op, mede bedoeld om het 

voortbestaan ervan aan de orde te stellen. Dat was nog niet zo zeker, want kerken en 

vrouwenorganisaties hadden het maar moeilijk met de zusters in uniform en vele verhalen 

over het VHK deden ronde, waaronder de verhouding van Kruls.130 

7. Kan het MG per 1 november 1945 worden opgeheven? 

De bevoegdheden van het MG waren al sterk beknot. Het ‘Besluit van 1 October 1945, 

houdende beperking van de aan het militair gezag toegekende bevoegdheden (F 206)’ 

bekrachtigde dat het MG niet langer wetsbepalingen buiten toepassing mocht laten of 

daarvan afwijkende voorschriften geven. Ook mocht het MG niet langer bevoegdheden 

uitoefenen toegekend krachtens vóór 16 augustus 1945 uitgevaardigde wetsbesluiten, met 

als belangrijkste uitzonderingen het Repatriëringsbesluit (E 81) en het Zuiveringsbesluit 1945 

(F 132).131 Kruls droeg op daar terughoudend gebruik van te maken.132 

Op de vraag van premier Schermerhorn of het MG met ingang van 1 november 1945 

kon worden opgeheven, antwoordde zijn raadsadviseur mr. J.P. Hooykaas bevestigend. De 

overblijvende bevoegdheden konden volgens Hooykaas over de ministers van Oorlog, 

Justitie en Binnenlandse Zaken worden verdeeld. Bepaalde functionarissen van het MG 

moesten nog worden gehandhaafd, maar konden onder deze ministers ressorteren.133 Het 

hoofd Sectie Juridische Zaken, Prins, meende echter dat de Bijzondere Staat van Beleg een 

specifiek militair karakter had, waarbij de militaire autoriteiten met bijzondere 

bevoegdheden waren bekleed. Dat ging met een beperking van de bevoegdheden van het 

burgerlijk gezag gepaard. Hij zag staatsrechtelijke bezwaren als militair gezag door 

uitbreiding van de bevoegdheden van burgerlijke gezagsdragers naar de achtergrond werd 
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gedrongen. Dat was onverenigbaar met de bedoelingen van de Grondwetgever. Militair 

gezag werd nu eenmaal door militairen uitgeoefend. Het MG had zich te richten naar de 

instructies van de minister van Oorlog en het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg sloot 

delegatie van bevoegdheden aan andere leden van de ministerraad uit. Zou de regering de 

bevoegdheden weer aan zich trekken dan hield de Bijzondere Staat van Beleg op te 

bestaan.134 

Ook kolonel Van Hengel van het Commissariaat Noodvoorziening voor de Geteisterde 

Gebieden was weinig gelukkig met het voornemen Secties die nog niet met hun taak gereed 

waren bij een ministerie onder te brengen. Een organisatie die altijd een eenheid had 

gevormd werd dan van zijn leiding beroofd om in ander verband onder heel andere leiding 

te functioneren, terwijl dat maar van korte duur zou zijn. Het was een compromis waarvan 

de nadelen groter waren dan de voordelen. Voor Van Hengel was het volstrekt onduidelijk 

hoe zijn op uiteenlopende terreinen actieve commissariaat bij een bepaald ministerie kon 

worden ondergebracht.135 Luitenant-kolonel H.J.C. Kamsteeg wees er als hoofd Sectie 

Financiën op dat als de ministerraad de Chef Staf MG zijn bevoegdheden zou ontnemen, de 

Sectie niet meer over fondsen kon beschikken om betalingen te doen voor Repatriëring, 

Grensbewaking, Bureau Nationale Veiligheid, het Commissariaat Noodvoorziening, 

Interneringskampen, Politieke Opsporingsdiensten en tehuizen voor NSB-kinderen. Hoe de 

finnaciering hiervan over meerdere ministeries uit te splitsen, was zonder omvangrijk 

onderzoek ondoenlijk.136 

Er was nog steeds levendig contact met de geallieerde autoriteiten over tal van zaken 

rond hun aanwezigheid en het was niet duidelijk welke instantie dat zou moeten 

overnemen. Abrupte liquidatie kon een vacuüm veroorzaken.137 De Chief Engineer British 

Military Mission, Brigadier Read, vertrok per 1 november en had de Sectie gevraagd te 

blijven bemiddelen bij het geniewerk dat de militairen nog deden. Luitenant-kolonel J. Kok 

had als hoofd van de Sectie Openbare Werken daarom bezwaren tegen opheffing. Het MG 

beheerde nog alle vliegvelden en overgave aan een departement was nog niet voorbereid. 

De Sectie was nog betrokken bij de wederopbouw door het onderbrengen van arbeiders 

voor het Commissariaat Noodvoorziening, de Dienst Landbouwherstel en de Stichting 

Landelijk Herstel Oorlogsschade en het zorgde voor de kampen voor gedetineerden en het 

herstel van de spoorwegen. Tot 1 januari 1945 bleef, vooral door de voortdurende 
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meningsverschillen tussen overheidsorganen over de aanwending van schaarse materialen, 

het nodig dat in één hand te houden.138 

Op 22 oktober 1945 spraken de minister-president, de ministers van Oorlog, Justitie 

en Binnenlandse Zaken met Kruls en zijn souschefs over de opheffing. De conclusie was dat 

een geleidelijke liquidatie de voorkeur verdiende boven opheffing per 1 november. De 

praktijk toonde aan dat organisatie aanmerkelijk kon worden verkleind, maar opheffing nog 

niet mogelijk was. In versneld tempo moest worden gewerkt aan de overheveling van taken 

aan bestuursorganen. Besloten werd ook dat zolang de Bijzondere Staat van Beleg bleef 

bestaan, de bevoegdheden waarmee de Chef Staf MG was bekleed ter handhaving van de 

rust en orde in handen te leggen van de Chef van de Generale Staf (waartoe Kruls was 

benoemd).139 

Ter informatie van de ministerraad vatte Kruls de stand van zaken samen. De 

afwikkeling van alle nog bestaande Militair Commissariaten geschiedde tussen 1 en 15 

december 1945. De bedoeling was alleen in Zeeuws-Vlaanderen tot 1 januari 1946 nog een 

verbindingsofficier achter te laten. Een beperkte Staf zou nog tot die datum moeten 

functioneren en bleken er daarna nog taken te zijn die civiele instanties niet hadden 

overgenomen, dan kon een Afwikkelingsbureau dat in overleg met de betrokken ministers 

afhandelen. 

Kruls stelde zich voor de Dienst Grensbewaking over te hevelen naar het 

Departement van Oorlog. De Dienst voor Evacuerings- en Repatriëringszaken was al 

overgegaan naar het Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers. De zorg voor de 

repatriëring uit Duitsland ging over op de Nederlandse Militaire Missie daar. Het 

repatriëringswerk binnen Nederland en uit het Verre Oosten dacht Kruls om praktische 

redenen nog onder het MG te laten ressorteren, maar overdracht aan Sociale Zaken kon 

voor het eind van het jaar geschieden. Met het binnenlands bestuur had het MG geen 

bemoeienis meer, maar nog wel met de zuivering. De Sectie Juridische Zaken moest blijven 

voor de afwikkeling van tal van juridische zaken en voor liaison met de geallieerden. 

De Sectie Politie kon op iedere gewenst moment naar Justitie of Binnenlandse Zaken 

overgaan, zodra duidelijk was naar welk departement. Over de positie van Bureau Nationale 

Veiligheid had de regering nog geen beslissing genomen.140 De minister van Oorlog was het 

voorstel gedaan de Dienst Vliegvelden per 1 januari 1946 over te nemen. De aanvoer van 

basalt en steenslag uit Duitsland kon overgaan op Rijkswaterstaat, evenals de zorg voor de 
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bruggen over de grote rivieren. De verdeling van Brits oorlogsmaterieel diende nog via de 

Staf MG te verlopen, maar kon eind 1945 zijn afgewerkt. De Sectie Arbeidszaken was al 

overgedragen aan Sociale Zaken. De mogelijkheid bleef om informatie te verschaffen over 

stakingen, die gevolgen voor de rust en orde konden hebben. De Afdeling Jeugdzorg en de 

zorg voor de circa 20.000 NSB-kinderen die in tehuizen van het MG waren ondergebracht, 

ging Justitie overnemen. Justitie bereidde ook in overleg met de Staf MG een regeling voor 

om na 1 januari 1946 de arrestatie van politieke delinquenten op een nieuwe basis uit te 

voeren (Besluit Politieke Delinquenten 1945 (F244)). 

Radio Herrijzend Nederland, dat was uitgegroeid tot een volwaardig radiobedrijf en 

weinig gelijkenis meer vertoonde met de op 3 oktober 1944 begonnen provisorische opzet, 

wilde Kruls zo snel mogelijk kwijt. Dat diende echter te wachten totdat de regering had 

beslist over de toekomstige organisatie van de radio-omroep. Kruls wees er alvast op dat 

Radio Herrijzend Nederland in ieder geval tegelijk met het MG zou verdwijnen.141 Het MG 

had de financiering al grotendeels stopgezet en het moment was aangebroken de definitieve 

liquidatie op 15 december te stellen. Vlak voor die datum verzocht echter minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dr. G. van der Leeuw, de uitzendingen te 

continueren totdat de stichting ‘Radio Nederland in Overgangstijd’ haar werkzaamheden kon 

beginnen. Binnen enkele weken kon een nieuw omroepbestel zijn beslag krijgen, waardoor 

tijdelijke overdracht aan de Rijksvoorlichtingsdienst weinig zinvol leek.142 

Souschef kolonel De Boer constateerde dat bij de nog bestaande Militair 

Commissariaten overal de wil bestond uiterlijk op 1 december 1945 de deuren te sluiten. 

Vrijwel algemeen werd de vrees uitgesproken dat dit tot moeilijkheden zou leiden, omdat 

burgemeesters dan voor beslissingen op Den Haag moesten terugvallen en zij niet in alle 

gevallen flink genoeg waren die zelf te nemen. Bij het verdwijnen van het MG vielen ook de 

tegenspelers van de geallieerde autoriteiten weg. Zolang er nog op repatriëring wachtende 

militairen en verlofcentra waren, moesten daar liaisonofficieren voor komen. Het kon als 

een onbeleefdheid worden opgevat daarin niet te voorzien. Op vele plaatsen was 

samenwerking tussen Canadese militairen en de burgerij tot stand gekomen om te helpen bij 

de wederopbouw en om de verveling te verdrijven. Veel projecten waren enthousiast 

begonnen, maar niet altijd doorgezet en ook hier konden liaisonofficieren een nuttige rol 

vervullen.143 Een centraal punt waar na het vertrek van het MG klachten en wensen konden 

worden gebundeld om op hoger niveau voor te leggen ontbrak nog. Vele zaken speelden 
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nog, als de verwijdering van mijnen en munitie en de Moerdijkpont die de militairen nog in 

bedrijf hielden. Liaison via Buitenlandse Zaken en ambassades was tijdrovend en omslachtig. 

Het MG stelde voor een gemengd civiel-militair bureau in te stellen dat de geallieerde 

commandanten één aanspreekpunt kon bieden.144 

In een aantal gevallen deed het MG nog betalingen. De ondersteuning van verwanten 

moest niet langer ten laste van het MG komen, maar van gemeenten. Dat gold ook de 

kosten van de Bureaus Roerende Goederen van Landverraders en Vijanden. De kosten van 

jeugdkampen en kindertehuizen voor NSB-kinderen zouden in afwachting van een regeling 

nog door het MG worden betaald, evenals de kosten van de aanmeldcentra voor 

repatrianten. De betaling van inkwartiering van mijnenruimers waren voorlopig nog bij het 

MG te declareren, maar het departement van Oorlog behoorde dat over te nemen. De 

kosten van de Politieke Opsporingsdiensten en door MG ingestelde recherchediensten 

bleven eveneens nog ten laste van het MG komen, maar Justitie moest dat voorzetten.145 

Kruls wilde op 1 januari 1946 de poorten voor het publiek sluiten om wat er daarna 

nog aan diensten over was te liquideren.146 De sterkte bedroeg toen nog 452 officieren, 273 

onderofficieren en 413 manschappen.147 

8. Beëindiging van het militair gezag leidt tot juridische problemen 

Nadat het kabinet Schermerhorn-Drees de werkingsduur van de Bijzondere Staat van Beleg 

bij Koninklijk Besluit van 8 september 1945 (F 168) had verlengd, was tevens bepaald dat die 

op 4 maart 1946 definitief zou ophouden te bestaan. De tijd begon te dringen en Kruls 

waarschuwde dat alle nog bestaande Verordeningen van het MG op die datum hun 

rechtskracht zouden verliezen. Het ging om een veertigtal dat moest worden vervangen. Al 

was dat niet te zijner beoordeling, Kruls wilde voorkomen dat er een lacune in de wetgeving 

zou ontstaan.148 

Op 2 februari 1946 wees Kruls premier Schermerhorn er andermaal op dat 

moeilijkheden na het buiten werking treden van de Bijzondere Staat van Beleg niet meer op 

zijn weg lagen, maar door het wegvallen van het militair gezag mocht de overheidszorg niet 

in het gedrang komen. Het had hem verontrust dat van regeringszijde niet met kracht werd 

gestreefd deze veertig verordeningen door wettelijke regelingen te vervangen. Op 

herinneringen had hij van geen enkele minister antwoord ontvangen. Kruls gaf enkele 

voorbeelden van de mogelijke gevolgen. Er zou de jure weer moeten worden verduisterd op 
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grond van een Duitse bezettingsmaatregel. De zorg voor werkloze arbeiders moest weer aan 

de hand van oude steunregelingen geschieden. Kruls suggereerde voor ‘den fatalen datum’ 

van 4 maart 1946 één algemene regeling te treffen, waarbij de rechtskracht van een aantal 

Verordeningen werd verlengd. Die kon ophouden zodra wettelijke regelingen waren 

voltooid.149 De Raad voor Binnenlands Bestuur meende echter dat het door de korte tijd die 

nog restte het niet mogelijk was de door Kruls voorgestelde regeling te treffen.150 

Kruls sprak op 12 februari 1946 met Schermerhorn over de noodzaak Verordeningen 

te laten voortbestaan. Enkele ministers waren nu bezig maatregelen voor te bereiden, maar 

Kruls betwijfelde of die het Staatsblad tijdig zouden bereiken. Minister van Binnenlandse 

Zaken Beel had hem al bevestigd dat dit niet zou lukken. Kruls hield opnieuw een pleidooi 

voor een noodwet om Verordeningen met een strafbepaling als de Algemene Verordening 

Distributiemaatregelen, Verordening Prijzen, Uitvoering warenwet, Delictsomschrijving 

economische delicten, Rijvergunningen en de Autobusverordening tijdelijk te verlengen. 

Schermerhorn raakte er toen van doordrongen deze Verordeningen door wetten of bij 

Algemene Maatregel van Bestuur voort te zetten, en als dat niet mogelijk was, bij wet voor 

beperkte duur te handhaven. Hij ging bij zijn ambtgenoten op stappen aandringen.151 Pas 

toen reageerden alle ministers. Er kwam een ministeriële beschikking voor de 

grensbewaking. Voorzieningen voor de brandweer konden terugwerkende kracht krijgen. 

Een aantal Verordeningen zou worden omgezet in een ministeriële regeling, als steun aan 

werklozen en ongevallenverzekeringen. Koninklijke Besluiten en uitvoeringsregelingen van 

het Ziekenfondsbesluit waren in voorbereiding. Er kwamen alsnog wetsontwerpen voor het 

personen- en goederenvervoer. Bij de veertig Verordeningen bleek het MG er nog één over 

het hoofd te hebben gezien, namelijk de Verordening op den Oorlogsbuit van 28 oktober 

1944. Financiën ging daar alsnog een wetsontwerp voor voorbereiden. Minister van Oorlog 

Meynen reageerde pas op 5 maart 1946 in een aan de Chef Staf MG gerichte brief (die dag 

niet meer bestond), dat Kruls in zijn functie van Chef van de Generale Staf gemachtigd bleef 

te vorderen op basis van de Inkwartieringswet.152 Hoofd Sectie Juridische Zaken, Prins, zag in 

deze reacties een bevestiging van het door Kruls aan de minister-president uiteengezette 

standpunt: met één wetsontwerp de gehele materie regelen. Een gedachte die hij al in mei 

1945 had geopperd. 
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9. De afwikkeling van het MG en de financiële erfenis 

Na de beëindiging van de Bijzondere Staat van Beleg volgde de liquidatie van het MG. Hoe 

lang dat moest gaan duren en wanneer het laatste personeel kon afvloeien, zei Kruls 

onmogelijk te kunnen voorspellen. Hij verzekerde dat geen personeel zou blijven ‘hangen’ bij 

wat ging heten het ‘Afwikkelingsbureau MG’. Kruls werd het formele Hoofd ervan; het 

feitelijke werk deed kolonel Six.153 De afwikkeling zou door het financiële aspect ervan en de 

toedeling van uitgaven aan departementen een tijdrovende zaak worden. Het 

Afwikkelingsbureau sloot op 1 januari 1948.154 

Tot de afwikkeling behoorde ook het geven van een ‘beknopt overzicht’ van de 

activiteiten van het MG dat als Overzicht der werkzaamheden van het Militair Gezag 

gedurende de Bijzondere Staat van Beleg, 14 September 1944 – 4 Maart 1946 vorm kreeg. 

Op 2 juni 1945 had Kruls majoor mr. H. Winkel opgedragen voorbereidingen voor de 

geschiedschrijving van het MG te treffen. Winkel nam aan dat Kruls geen geschrift beoogde 

met een apologetisch karakter ter verdediging van het gevoerde beleid, maar een min of 

meer ‘boeiende opsomming van het vele werk, dat direct of indirect door het militair gezag 

is verricht’. Het kon zodanig worden geredigeerd dat het praktische waarde voor de 

toekomst had, door uit de gegevens af te leiden in welke richting bij de oplossing van 

problemen was gedacht. Daaruit konden conclusies worden getrokken hoe in de toekomst 

militair gezag te organiseren. Een visie van Kruls is niet opgetekend, maar het resultaat is 

een sterk Neerlandocentrische opsomming geworden, waarin de interactie tussen Civil 

Affairs en het MG weinig aandacht krijgt. De in het Overzicht beschreven verdiensten zijn 

zeker niet alle aan het MG toe te schrijven. 

Winkel vroeg tevergeefs Major Angelo, die bij de SHAEF-missie met de 

geschiedschrijving was belast om inzage in hun rapporten en van de Civil Affairs-

detachementen. Er bestond geen integraal verslag. Angelo was ingezet voor de hulp aan 

oorlogsslachtoffers en de detachementen produceerden slechts in voorgeschreven vorm 

korte impressies van de situatie voor het hogere echelon en geen beschouwende 

overzichten.155 Een compleet historisch werk zou het Overzicht der werkzaamheden niet 

worden, zo realiseerde Winkel zich. ‘Het M.G. is een onvolmaakt orgaan geweest en het 

verslag zijner werkzaamheden zal dan ook steeds onvolmaakt en onvolledig blijven.’ 

Personeelsgegevens en een comptabel verslag ontbreken, ondanks de wens daartoe van de 
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Tweede Kamer.156 Het Overzicht schetst vooral een beeld van het werk van de stafsecties, en 

nauwelijks van de Militair Commissariaten. Ondanks de lijvigheid en de vele cijfers ontbreekt 

een schets van de ontwikkeling van het MG; de situatie in Nederland ten tijde van de 

bevrijding en van de verhouding tussen het MG en de departementen van algemeen 

bestuur, de BS en geallieerde eenheden.157 

Uitgaven en ontvangsten van het MG stonden pas in 1949 vast. Om die in de 

Rijksrekening te kunnen opnemen, kwam er een ontwerp van Wet tot vaststelling van de 

niet ten laste van de Rijksbegroting gebrachte uitgaven en ontvangsten. Het wetsontwerp 

ging vergezeld van een verslag van de Algemene Rekenkamer en maakte tevens onderdeel 

uit van het onderzoek van de Parlementaire Enquête Regeringsbeleid 1940–1945. De 

Memorie van Toelichting wees erop dat het MG noodgedwongen had moeten uitgroeien tot 

een militair bestuursapparaat met een omvang die veel verder ging dan ooit bedoeld. De 

onzekere omstandigheden en het gebrek aan ervaring met dergelijke situaties hadden het 

onmogelijk gemaakt om tot een bindende begroting te komen.158 

Memorie van Toelichting en Parlementaire Enquête gingen voorbij aan de worsteling 

die er sinds 1943 op het punt begroting voor het MG was geweest. Salarissen konden 

worden opgenomen in de begroting van het departement van Oorlog, maar omdat ook 

sprake was van aanschaffingen die de bevolking ten goede kwamen, waren andere 

oplossingen nodig. Het beste leek toen een deelbegroting van het departement van Oorlog 

voor alle administratieve uitgaven en de instelling van een fonds voor de uitgaven van de 

Secties en MCn.159 Daarna waren er pogingen ondernomen alsnog tot een begroting te 

komen. Overleg daarover schoot niet op. Dat stuitte op antwoorden op vragen als: hoe 

budgettair te handelen voor uitgaven die het MG had bevolen en moesten op een begroting 

voor het MG ook posten voor het burgerlijk gezag worden opgebracht?160 Nauwkeurig 

ramen was onmogelijk. Er moest rekening worden gehouden met alle onzekere factoren van 

de gevolgen van oorlog. Het streven was niettemin reële bedragen op te nemen en het 

ongelimiteerd uitgeven van Rijksgelden, ook in chaotische omstandigheden, zoveel mogelijk 

te voorkomen en gelden slechts uit te geven na overleg met Financiën. Begin mei 1944 lag er 

een ontwerpbegroting. 

Dat het om grote bedragen ging, kon nauwelijks als verrassing komen. De posten 

voor personeel, materiële behoeften, kleding, uitrusting, oefeningen en opleiding waren met 

een half miljoen gulden bescheiden. Die voor de kapitaaldienst waren met 76.189.000 
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gulden omvangrijker. Het ging hier om aanschaffingen voor Justitie, politie, brandweer en 

luchtbescherming, transport, radio en PTT, voorlichting, voeding en geneesmiddelen. De 

post voor Openbare Werken was een van de laagste (oorlogsschade was niet voorzien).161 In 

augustus 1944 werden alsnog de kosten voor de repatriëring, kampen en grensbewaking 

toegevoegd, maar de minister van Financiën Van den Broek schrapte de bedragen voor 

kampen weer. Minister van Oorlog Van Lidth wilde toen dat er een einde kwam aan het 

wijzigen van inzichten op het laatste moment. Er werd veel tijd verspild en een begroting die 

niet aan alle eisen voldeed was beter dan geen. Van den Broek was het daar alsnog mee 

eens geweest.162 

Overleg tussen beide bewindslieden had als resultaat dat alle uitgaven die het MG in 

Nederland ging doen, ten laste van de begroting van Oorlog kwamen. Stelposten volstonden. 

Noch de omschrijving noch het vereiste bedrag kon tevoren met enige zekerheid worden 

vastgesteld. Om toezicht te kunnen houden wilde Van Lidth dat Sectiehoofden en MCn eerst 

vroegen uitgaven te mogen doen. Voorzien van een advies Kruls moest dat aan het 

departement worden aangeboden ter goedkeuring. Dat was nogal omslachtig en Van Lidth 

ging op het voorstel van Kruls in om kredieten te verlenen.163 

Ook toen het MG al in bevrijd gebied aan de slag was, leidde het onderwerp 

begroting nog tot aanvaringen tussen Van Lidth en Van den Broek. De laatste beklaagde zich 

er herhaaldelijk over dat bestellingen waren geplaatst zonder goedgekeurde 

begrotingsposten. Dat was juist, maar een begroting had veel problemen gegeven en onder 

de abnormale omstandigheden moest het MG wel uitgaven doen zonder machtiging. Van 

den Broek wilde deze gelden verhalen op de personen die ten onrechte bestellingen hadden 

gedaan. Het ging om betrekkelijk geringe bedragen en soms om bestellingen door 

ministeries ten laste van de begroting van het MG.164 Een van de heikele punten daarbij was 

de aankoop van goederen voor de Dienst Repatriëring. Het departement van Handel, 

Nijverheid en Landbouw wilde daarvoor geen verantwoordelijkheid nemen.165 Van den 

Broek bepaalde toen in november 1944 alsnog dat het MG toestemming had aanschaffingen 

te doen, ‘onverschillig of de gelden al dan niet op de begroting’ stonden.166 

De Sectie Financiën was ingesteld om in bevrijd gebied financiële maatregelen te 

treffen, maar niet als controleorgaan. In Londen was overwogen een Rekenkamer te velde in 

het leven te roepen, maar de gedachte was dat de Algemene Rekenkamer in Den Haag dat 

werk kon doen. Ten aanzien van het financiële beheer waren er achteraf bij de helft van de 
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in totaal 66 Militair Commissariaten geen opmerkingen. Bij de andere helft was op een 

enkele uitzondering na het kasbeheer normaal, maar was niet steeds de nodige zuinigheid 

betracht bij gratificaties, toelagen en representatiekosten. Representatiekosten betroffen 

overigens vaak een vorm van betaling van hulpkrachten door de verstrekking van chocolade 

en sigaretten, waar anders salaris zou zijn betaald. (In Duitsland waren auto-onderdelen 

verworven in ruil voor drank). Zij betroffen kosten voor het verblijf van Koningin Wilhelmina 

en prinses Juliana en ministers of om de buitenlandse persvereniging de schade in 

ogenschouw te laten nemen. W. Thomassen (MC Zaandam), het latere PvdA-kamerlid en 

burgemeester van Rotterdam, wees erop dat het kosten betrof voor zaalhuur om het publiek 

voor te lichten en evenals andere MCn hij vond het nodig op passende wijze afscheid te 

nemen van het Civil Affairs-detachement en zijn personeel, dat weken lang onbetaald had 

overgewerkt.167 

De Rekenkamer vond het moeilijk deze transacties te beoordelen, maar was zich 

ervan bewust dat de uitgaven in een bewogen tijdvak waren gedaan, met verwarde 

toestanden en gebrek aan bekwaam administratief personeel. Ook in de gewone 

Rijksadministraties kwamen veelvuldiger tekortkomingen voor dan anders. Gevallen van 

vermoedelijke fraude waren gemeld en in een aantal gevallen bestraft. De Rekenkamer 

stelde vast dat de Secties en MCn zich over het algemeen hadden gehouden aan de door de 

Chef Staf MG gegeven voorschriften voor beloningen, maar over de personeelsbezetting 

waren weinig gegevens voorhanden, mede omdat die voortdurend aan verandering 

onderhevig was geweest. Juist de periode waarin op korte termijn tal van 

interneringskampen moesten worden georganiseerd en samengevoegd was sprake van een 

sterk vlottende bezetting. Dat gold ook de kindertehuizen. Had het MG deze onderwerpen 

niet behartigd, dan zou het departement van Justitie waarschijnlijk dezelfde fouten hebben 

gemaakt. Als voorbeeld van een organisatie die alle gebreken van de naoorlogse verwarring 

vertoonde, zag de Rekenkamer het door het MG overhaast ingestelde Bureau Nationale 

Veiligheid.168 

Het al even overhaast ingestelde Commissariaat Noodvoorziening voor de 

Geteisterde Gebieden had aanschaffingen gedaan op een moment dat nog geen behoorlijk 

inzicht bestond in de nood, waardoor achteraf een aantal geheel of gedeeltelijk waardeloos 

bleken. Waar het MG gedurende zijn bestaan voortdurend door was geplaagd en wat Kruls 

het hoofd van de Sectie Transport al had aangerekend, was het gebrekkige beheer van 
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voertuigen. Van de 13.410 het MG ter beschikking staande voertuigen, waren in 1948 329 

nog niet verantwoord. 

De uitgaven van het MG waren 97 miljoen gulden. 23 miljoen was uitgegeven voor de 

bewarings- en verblijfskampen; 15.5 miljoen voor de Politieke Opsporingsdiensten en 5.5 

miljoen voor de tehuizen van de Bijzondere Jeugdzorg. De aan de zuivering gerelateerde 

uitgaven vormden met ongeveer 40% de grootste kostenpost. Voor de Dienst der 

Repatriëring was 15.5 miljoen uitgegeven en voor het Commissariaat Noodvoorziening voor 

de Geteisterde Gebieden 4.5 miljoen. Met inbegrip van salarissen, kosten van gevorderde 

gebouwen, voertuigen en afwikkelingskosten moest het totaal op rond 150 miljoen gulden 

worden gesteld.169 (Ter vergelijking: de kosten voor de interneringskampen voor 1946 

werden geraamd op 93 miljoen.170) 

De secretaris van de Algemene Rekenkamer, L. van der Tempel, verklaarde voor de 

PEC dat de oorzaak niet zozeer lag aan de opzet van het financiële beheer van het MG, maar 

aan de feitelijke oorlogstoestand en de stapsgewijze bevrijding van het land. De nadruk lag 

op de zaken die fout waren gegaan en niet op de vele die goed waren verlopen. Men moest 

daarom voorzichtig zijn met het uitspreken van de gedachte dat de Staf MG te luchthartig en 

te gemakkelijk was geweest met het verschaffen van de op het lagere niveau nodig geachte 

middelen. Al in Londen was er een gebrek aan kundig administratief personeel geweest en 

dat kon in het Zuiden evenmin worden gevonden. 

Kruls wees erop dat toen het in november 1944 duidelijk werd dat het MG een heel 

andere omvang zou aannemen dan gedacht, een controleorgaan was ingesteld onder 

luitenant-kolonel H.J.C. Kamsteeg, een man formaat die ook van de Rekenkamer lof kreeg 

toegezwaaid. Kruls zei de MCn er herhaaldelijk op te hebben gewezen voorzichtigheid te 

betrachten om de naam van het MG niet in diskrediet te brengen. Hij had om die reden 

nooit maatregelen hoeven nemen. In preventief toezicht geloofde Kruls niet. Het MG was 

erop gericht snel te handelen. Geld speelde onder de toenmalige omstandigheden niet de 

voornaamste rol en hij zou het de MCn eerder kwalijk hebben genomen als zij niet snel 

maatregelen troffen. Bovendien waren de verbindingen niet van dien aard dat steeds vooraf 

kon worden uitgezocht hoe het goedkoper kon. Scherpere controle zou het apparaat hebben 

verlamd en Kruls was niet van mening dat meer controlemaatregelen hadden moeten 

worden genomen. In tegendeel, de beperkte omvang en hoogte van de dubieuze posten was 

hem opgevallen. De 1.2 miljoen gulden die daar aan accountantskosten tegenover stonden, 
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maakten op hem meer indruk. Van de 529 verschillende administraties die het MG voerde, 

waren op 1 januari 1948 vrijwel allemaal accountantsrapporten ingediend. 

De PEC was van oordeel dat het MG onder zeer moeilijke omstandigheden een zware 

taak had moeten verrichten, waarvan omvang en aard tevoren niet waren te overzien. Het 

was herhaaldelijk geplaatst voor onverwachte situaties waar op korte termijn een oplossing 

voor moest komen. Niettemin had het MG kunnen bevroeden dat het in de ongeregelde 

toestand in bevrijd Nederland moeilijk goede krachten had kunnen vinden op het toch al niet 

erg bekende terrein van comptabel beheer bij de overheid. In instructies voor de MCn was 

voorzien, maar hen was grote vrijheid gelaten zonder maatregelen voor controle. In Londen 

had het MG zich rekenschap moeten geven van het feit om dadelijk na aankomst 

deskundigen aan te trekken, nu was dat pas na enige maanden gedaan. Een groot deel van 

het financieel beheer had aan redelijke eisen voldaan en waar dat niet goed was gelopen, 

maakten de bedragen die daarmee waren gemoeid geen groot percentage uit van de 

sommen die door handen van het MG waren gegaan. De zaken die niet goed waren gegaan, 

hadden echter ‘een zeer ergerlijk karakter’. In tegenstelling tot wat de Rekenkamer 

verklaarde, trof het de PEC dat het gebrek aan controle had geleid ‘tot een luchthartig tekort 

aan verantwoordelijkheidsbesef, zich in vele gevallen uitende zowel in onjuist beheer van 

toevertrouwde gelden, als in onvoldoende voorraadadministratie.’171 

Het eindoordeel van de Tweede Kamer was dat ‘op vaak ontstellende wijze door het 

Militair Gezag met ’s lands gelden is omgesprongen’. Toch wilde de Kamer niet nalaten 

instemming te betuigen met de passage van de Algemene Rekenkamer dat de moeilijkheden 

waarvoor het MG zich geplaatst had gezien reden waren voor een milde beoordeling. De 

Kamer koppelde er de vraag aan of werd opgetreden tegen voor de ‘ontstane janboel 

verantwoordelijke personen die nog hoge posten bekleden’. Het nadelig saldo van 96 

miljoen gulden was ‘niet dienstig voor de verhoging van het aanzien van dit instituut’. 

Minister-president Drees wilde niet op die vraag ingaan, maar wees erop dat ‘een apparaat 

dat gedurende geruime tijd onder uitzonderlijk moeilijke omstandigheden een deel van de 

Overheidstaak had vervuld, bezwaarlijk anders dan met een “nadelig saldo” had kunnen 

opereren’.172 
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Epiloog 

De komst van een militair gezag 

De voorbereidingen voor een militair gezag in Nederland begonnen in januari 1943, toen het 

Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg, dat daarvoor de wettelijke grondslag vormde, min 

of meer klaar was. De Oorlogswet van 1899 bood niet langer een geschikt kader. De 

sociaaldemocratische bewindslieden in het kabinet-Gerbrandy begroetten de komst van het 

Besluit door het autoritaire karakter ervan met weinig enthousiasme. Zij erkenden de 

noodzaak van een kortdurend militair gezag, maar het zou de regering moeten zijn die zo 

snel mogelijk weer in bevrijd gebied moest functioneren met zo min mogelijk geallieerde 

bemoeienis. Het Besluit kende het Nederlandse Militair Gezag (MG) verstrekkende 

bevoegdheden toe ten opzichte van burgers en bestuur. 

Dit wetgevingsproces en de oprichting van het MG waren voltooid voordat 

geallieerde plannen voor de herovering van West-Europa vorm kregen. Regering en MG 

hadden op de tast hun weg gezocht en toen eenmaal duidelijkheid bestond over de 

geallieerde intenties, restte weinig anders dan zich in een ondergeschikte rol te schikken en 

te proberen een zo zelfstandig mogelijke positie te verwerven. De sluiting van een Civil 

Affairs-overeenkomst in mei 1944 met de Britten en Amerikanen, waarmee de geallieerde 

bevelhebber de bevoegdheid kreeg alle maatregelen te nemen die de militaire toestand 

vereiste, liet geen zelfstandige rol toe. Pas achteraf bleek dat de geallieerden ruimte lieten 

de Nederlandse belangen te dienen, zolang rust en orde waren verzekerd en in de behoeften 

van de strijdkrachten kon worden voorzien. Bovendien was de geallieerde militairen er veel 

aangelegen verre van binnenlandse politieke aangelegenheden te blijven. De 

bestuursvoorziening en de zuivering waren zaken die de militairen met graag aan het MG 

overlieten. 

Al bij de opbouw van de organisatie hadden de verantwoordelijke minister van 

Oorlog Jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude en de Chef-Staf MG, de latere generaal-majoor mr. 

H.J. Kruls, het niet gemakkelijk. Dat het MG voor een veel omvangrijker taak kwam te staan 

dan gedacht, laat zich aflezen uit de enorme groei van de organisatie. Toen het MG in 

september 1944 aan zijn taak begon, was het ongeveer 800 personen sterk. Nog geen negen 

maanden later was dat uitgegroeid tot meer dan 16.000 met activiteiten op vrijwel elk 

terrein van de overheidszorg. 
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Het verdeelde kabinet-Gerbrandy schonk het MG niet het volle vertrouwen, 

waardoor de nodige conflictstof zich aandiende. Ministers die zich eerder tegenstander van 

een militair gezag hadden betoond, bleven dat waardoor de spanningen voortduurden. Zij 

toonden weinig begrip voor het feit dat Nederland als operatiegebied hen minder 

speelruimte bood dan zij zich wensten. Dat gaf de ministers het gevoel buiten spel te staan 

en hun onvrede daarover projecteerde zich op Kruls en zijn apparaat. Zij verloren uit het oog 

dat in de militaire fase de geallieerde commandanten het voor het zeggen hadden en die 

toonden na de ervaringen in Frankrijk en België, waar het tumultueuze politieke leven 

dadelijk weer was begonnen, weinig animo nog een regering toe te laten, die te midden van 

de gevechten alleen maar tot last kon zijn. De ministers konden zolang het Haagse 

bestuurscentrum onbereikbaar bleef zonder ambtelijk apparaat ook weinig uitrichten, 

waardoor zij meer op het MG moesten steunen dan gedacht. 

Voor betere verhoudingen was het spijtig dat de ministers de mogelijkheid afwezen 

die SHEAF hen in oktober 1944 bood de regering tijdelijk in Brussel te vestigen. Zij zagen dat 

als schadelijk voor hun prestige en lieten daarmee de kans lopen in een vroeg stadium 

contact met het MG en 21st Army Group onder Field Marshall Montgomery, 

verantwoordelijk voor de bevrijding van Nederland, te leggen en hun invloed te doen gelden. 

Beide zetelden in Brussel. Nadat Eisenhower na Britse politieke druk had toegestaan in 

Oisterwijk een tijdelijke voorpost te vestigen waar ministers zich op de hoogte konden 

stellen van de toestand in bevrijd gebeid, leidde dat tot wrijving met Kruls. De drang om aan 

het regeren te slaan was groot en dreigde het MG te ondermijnen. Kruls had ervoor 

gewaarschuwd dat onder de voortdurende oorlogsomstandigheden en de onbereikbaarheid 

van de landelijke en provinciale overheden de Londense departementen niet geschikt waren 

om uitvoerend werk te doen, maar dat was hem niet in dank afgenomen. 

Doordat het regeringscentrum in Den Haag acht maanden lang onbereikbaar bleef, 

vormde het MG onder controle van het geallieerde Civil Affairs-apparaat de facto het 

bestuur in bevrijd gebied. Het karakter van het MG werd daardoor anders dan voorzien en 

het takenpakket uitgebreider. De gevolgen van oorlog evenals de lange duur van de 

bevrijding maakten die ontwikkeling onvermijdelijk. Er vielen Kruls daarbij meer verwijten 

dan eer ten deel. Zijn taak was door de omstandigheden buitengewoon moeilijk. De Staf 

zetelde noodgedwongen in Brussel en het gebrek aan vervoer en goede verbindingen 

maakten het onmogelijk om de regering in Londen behoorlijk te informeren. Ook de Militair 
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Commissarissen, die in de steden het militair gezag uitoefenden, waren door de gebrekkige 

verbindingen op zichzelf teruggeworpen. 

Kruls zocht veelal zelf oplossingen. De periode dat hij aan het hoofd van het MG 

stond, was zijn ‘finest hour’. Al zou zijn ster in militaire zin nog stijgen, zijn bevoegdheden 

zouden nooit meer zo groot zijn als tijdens de periode dat hij Chef-Staf MG was en tot het 

moment dat de regering zich in juni 1945 weer in Den Haag kon vestigen. 

Geallieerd Civil Affairs en Nederlands Militair Gezag 

Kon Civil Affairs in Frankrijk en België veelal zaken kon doen met zittende civiele 

bestuurders, in Nederland lag dat moeilijker. In België hadden de Duitsers een militair 

bestuur ingesteld dat het civiele bestuur liet voortbestaan, in Nederland was de greep van 

de nazi’s op het bestuur groter. Het stelde Civil Affairs voor grotere problemen dan in 

Frankrijk en België en nergens werd zoveel van de organisatie verlangd als in Nederland. Ook 

de houding van de bevolking werd als anders ervaren. Volgens de Canadezen begreep de 

bevolking slecht dat een militair gezag weinig anders was dan een onderdeel van de 

oorlogsmachine. Het verzet daarentegen toonde in Nederland zich beter gereorganiseerd en 

gedisciplineerder, al gaven Ordedienst en de daaruit voortgekomen Binnenlandse 

Strijdkrachten de nodige problemen.173 

Het MG had zich zoveel mogelijk aan de Civil Affairs-organisatie aangepast, al waren 

de taken waren niet geheel identiek en botsten belangen soms. Civil Affairs richtte zich op 

het veilig stellen van het militaire belang; het MG mede op het Nederlandse belang. Over 

medewerking van de SHAEF-missie, die als schakel optrad tussen het Supreme Headquarters 

Allied Expeditionary Force van generaal Dwight Eisenhower en via het MG met de 

Nederlandse regering, had het MG niet te klagen. De missie stond voortdurend klaar het MG 

behulpzaam te zijn en bronnen aan te boren om tot verbetering van de toestand te komen. 

Vragen of het om operationele noodzaak ging of maatregelen om onrust en ziekten te 

voorkomen werden ruim uitgelegd, zoals bij de inspanningen om de energievoorziening en 

het transport weer op gang te brengen. Contacten op lokaal niveau tussen de Militair 

Commissariaten en Civil Affairs-detachmenten waren zo mogelijk nog nauwer. 

In de beginfase hadden de geallieerde Civil Affairs-detachementen veel van de 

touwtjes in handen, al beperkten die zich tot het treffen van regelingen achter het front, als 

de zorg voor vluchtelingen, het voorkomen van de uitbraak van besmettelijke ziekten, de 
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aanvoer van voedsel en het weer op gang brengen van het dagelijkse leven. Met idealisme 

had dat weinig van doen: het moest bijdragen aan de oorlogsinspanning. Niettemin 

profiteerde de bevolking ervan dat de legers op ongekende schaal bemoeienis kregen met 

de voorziening van hulpgoederen, al was het zelden voldoende. 

Het MG was Civil Affairs veel verschuldigd, was die er niet geweest dan zou een veel 

zwaardere last op de schouders van het MG zijn terecht gekomen. Zonder de steun van de 

SHAEF-missie en hun toegang tot commandanten en militaire middelen had het MG veel 

minder tot stand kunnen brengen. Het MG kon het niet stellen zonder coördinatie van de 

missie. Maar ook het omgekeerde was waar: zonder aanwezigheid van het MG zou de taak 

van Civil Affairs veel zwaarder zijn geweest, omdat het dan de contacten met het civiele 

bestuur voor zijn rekening had moeten nemen. 

De SHAEF-missie liet het MG, dat ook een instrument in de handen van de geallieerde 

bevelhebber was, veel ruimte. Het hield wel een wakend oog op de activiteiten en er was 

kritiek. Er werd goed gepland, maar te weinig geïmproviseerd. Improvisatie en aanpassing 

aan de omstandigheden waren sleutelwoorden voor goed functioneren onder 

oorlogsomstandigheden. Over het algemeen bestond waardering voor de Militair 

Commissarissen, minder voor het civiele bestuur dat naar de smaak van de geallieerde 

militairen teveel leunde op Civil Affairs en te weinig initiatieven ontplooide. Dat bestuur, 

deels bestaande uit zittende en deels uit nieuw benoemde burgemeesters, moest zich 

echter hervinden in een situatie die door de bijzondere omstandigheden veel vergde. 

Ten aanzien van het bestuur was de gedragslijn van Civil Affairs zich zo min mogelijk 

met verandering te bemoeien. De detachementen waren vooral actief bij het verzamelen 

van gegevens over infrastructuur, elektriciteitsvoorziening, gezondheid van de bevolking, 

toestand in de ziekenhuizen, vluchtelingen, openbare orde, brandweer en luchtbescherming 

en voedsel- en kolenvoorraden. Het MG kon hier in hoge mate profiteren en van de steun 

van de militaire eenheden bij de rehabilitatie hiervan, waarvoor Civil Affairs zorgde. Liepen 

de zaken naar tevredenheid dan trokken de Civil Affairs-detachementen zich terug om de 

zaken aan het MG en het civiele bestuur over te laten. 

Bij het begin van de bevrijding 

Bij de instelling van het MG had niemand voorzien dat dit zolang zou moeten functioneren. 

Gedacht was aan dagen of hoogstens enkele weken en bevrijding van Nederland in zijn 
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geheel. Ook de geallieerde plannen gingen ervan uit dat de bevrijding van Nederland op 

weinig weerstand zou stuiten. De geallieerde opmars liep echter vast in Nederlandse 

rivierengebied en het resultaat van alle militaire inspanningen was dat eind 1944 slechts 

Noord-Brabant en delen van Zeeland en Limburg waren bevrijd. Pas in maart 1945 was heel 

Limburg heroverd; in april kwam de bevrijding van het Oosten en Noorden op gang en die 

van het Westen moest wachten tot de Duitse capitulatie in mei 1945. 

De 160 Koninklijke Besluiten die in Londen waren voorbereid, waren in bevrijd gebied 

onbekend en het vroeg van het MG veel stuurmanskunst deze te doen invoeren. Het MG 

was optimistisch geweest over de eigen ontvangst, maar dat was op weinig meer dan 

‘wishful thinking’ gebaseerd. De gebrekkige en tegenstrijdige informatie uit Londen had niet 

bijgedragen de bevolking de bedoelingen én noodzaak van een militair bestuur duidelijk te 

maken. Radioboodschappen waren beperkt geweest, zelfs verwarrend en dat droeg weinig 

bij aan het wegnemen van de onvrede over de komst van een onwelkom militair gezag, 

bemand door militairen en gemilitariseerde burgers die de bezetting niet aan den lijve 

hadden ondervonden. Bevolking en verzetsorganisaties bleven onkundig van het Besluit op 

de Bijzondere Staat van Beleg. Die onduidelijkheid had vooral gevolgen voor de OD. De 

regering stond een beperkte taak voor ogen, maar dat de OD ondergeschikt aan het MG zou 

moeten opereren, paste niet in de visie van de OD. 

De Militair Commissarissen waren lokaal de spin in het web en vormden de schakel in 

het contact tussen civiele overheid en Civil Affairs. Bij aankomst in hun standplaats zagen zij 

zich geconfronteerd met een veelheid aan problemen en voldongen feiten, omdat de OD 

zich taken van het MG had toegeëigend en op grote schaal collaborateurs arresteerde op 

een wijze die niet strookte met het in Londen uitgestippelde beleid. Voor het MG was het 

vervolgens een bijzondere zorg om grip te krijgen op de activiteiten van de soms 

rivaliserende en weinig gedisciplineerd optredende ondergrondse organisaties. De Militair 

Commissarissen waren daar slecht op voorbereid, ook omdat in Londen weinig kennis over 

de ondergrondse bewegingen had bestaan. Getracht was de Militair Commissarissen zo goed 

mogelijke instructies mee te geven, maar dat was niet voldoende. 

Het MG viel de nodige denigrerende opmerkingen ten deel, zoals het versje: ‘Militair 

Gezag, hard gelach, grote smoel, rommelboel’,174 of ‘het Malle Geval’, ‘Militair Gezigzag’, 

‘Militair Gelag’ of het als Geuzennaam geziene ‘Circus Kruls’. Volgens Kruls had hij in Londen 

die naam al bedacht en was ‘Malle Gevallen’ een uitdrukking die ook al uit die tijd stamde, 
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toen men zich tijdens oefeningen op de te verwachten situatie voorbereidde. Het MG was 

mikpunt van kritiek, spotternij, cartoons en sterke verhalen. Kruls was er zich van bewust dat 

het MG bloot zou staan aan kritiek in wat een moeilijke en ongewisse overgangstijd zou zijn. 

Hij zag dat als wenselijker dan dat bestuursorganen met kritiek belast zouden raken. In die 

zin gebruikte hij de beeldspraak dat het MG als een spons alle vuile water zou moeten 

opzuigen of de vos die met een bosje stro het water inging in de hoop dat zijn vlooien zich 

naar het stro zouden verplaatsen.175 

Dat het MG kritiek kreeg te verduren, bleek maar al te waar. In het Zuiden had de 

bevolking langer dan in het Noorden en het Westen met het MG te maken en als zaken niet 

naar behoren liepen, begon men over het MG te klagen.176 In zijn voorwoord bij Overzicht 

der werkzaamheden van het Militair Gezag schreef Kruls: 

 

Het M.G. heeft veel critiek ondervonden. Voor een deel terecht. Het heeft fouten 
gemaakt. Misschien zelfs grote fouten. Dat was echter te voorzien. Hoe zou men van 
een uit de grond gestampte organisatie, die nimmer was opgezet voor de vervulling 
van een zo omvangrijke en langdurige taak, anders kunnen verwachten? 
Het M.G. kreeg ook om andere redenen critiek. Critiek van hen, die meenden beter te 
kunnen, doch dit niet konden of mochten bewijzen. Van hen, die door het M.G. 
werden aangepakt of voor wie de M.G.-maatregelen niet plezierig waren.177 
 

Gebrekkige voorlichting uit Londen miste zijn uitwerking niet. Burgers en bestuurders 

hadden weinig begrip van de rol van het MG en van de verhoudingen tussen de geallieerde 

militairen en de regering en tussen het MG en het binnenlands bestuur. Juist zittende 

bestuurders wilden nog wel eens ageren tegen een dictatoriaal optreden van het MG, als zij 

meenden dat dit hun bevoegdheden uitholde.178 Opmerkelijk is dat de Civil Affairs-officieren, 

die over gelijksoortige bevoegdheden beschikten, betrekkelijk weinig kritiek kregen te 

verduren. Kennelijk functioneerde het MG ook hier als bliksemafleider. 

In de waardering voor het MG lijkt een patroon herkenbaar. In de eerste dagen na de 

bevrijding was er de blijdschap en oogsten het MG en de Civil Affairs-detachementen alom 

lof, terwijl de stemming tegenover de regering vaak kritisch was. Verandering ging het 

publiek vaak te langzaam en dan kenterde het beeld. Al spoedig was duidelijk dat de in 

Londen geformuleerde beginselen ten aanzien van het optreden: bescheidenheid 

betrachten, zoveel mogelijk aan de bevolking overlaten en zo weinig mogelijk te 

‘Massregeln’ niet werkten. In de praktijk bleek dat de bevolking actieve leiding verwachtte, 
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maar veel meer dan voorlopige maatregelen treffen konden de MCn niet en de richting die 

de regering wilde inslaan was weinig duidelijk.179 

De bevolking zag het MG als een organisatie die in de eerste dagen na de bevrijding 

een nuttige rol vervulde, maar als overbodig werd gezien zodra het gezuiverde bestuur weer 

greep op de gebeurtenissen begon te krijgen. Er waren ook andere geluiden. Het Nijmeegsch 

Dagblad maakte er eind november 1944 melding van dat de keuze van de MCn een 

gelukkige was geweest. Het blad had regelmatig met hen van gedachte gewisseld, had hun 

doortastendheid leren waarderen en kon niet anders dan bewondering koesteren voor de 

wijze waarop een ‘schier bovenmenschelijk zware taak’ werd volbracht. Dat wilde niet 

zeggen dat er geen zaken waren die beter geregeld hadden kunnen worden, maar niet 

vergeten mocht worden dat men in een frontgebied leefde.180 

Een dienst als Rijkswaterstaat was vol bewondering voor het werk dat de technische 

afdelingen van het MG deden; daar werd dag en nacht gezwoegd, zoals dat in ambtelijke 

functies nimmer was gedaan.181 Zoals ook De Jong in zijn Koninkrijk der Nederlanden in de 

Tweede Wereldoorlog schrijft: ‘Veel kon men het Militair Gezag verwijten, maar niet dat het 

niet zichtbaar actief was. Het was in elke stad, in elk district aanwezig in de vorm van een 

militair commissariaat; het werd, men wist het, centraal geleid van Brussel uit. Wie iets voor 

zichzelf of voor zijn bedrijf of instelling wilde bereiken, kreeg met het Militair Gezag of met 

door dat gezag ingestelde nieuwe lichamen te maken.’182 

De bevolking maakte, mede door slechte voeding, een nogal apathische indruk en 

voelde in geallieerde ogen onvoldoende aan dat prioriteit bij de militaire operaties lag. Te 

weinig werd beseft dat men zelf de handen uit de mouwen moest steken. Een Medical 

Officer van de Civil Affairs-staf van 2 Canadian Corps, die Nederland van voor de oorlog 

kende, omschreef dat als: ‘The people are tired - tired to the limit. They lean, and lean rather 

heavily on any support offered them. They prefer anything to initiative and organization. 

They have always been independent from all points of view; they do not mind being 

dependent now.’183 

De arrestatie van collaborateurs 

Een belangrijk geschilpunt tussen ministers en Kruls was eind 1944 de arrestatie van 

collaborateurs. Onderschat was hoezeer collaboratie na de bevrijding krachten opriep die 

moeilijk in de hand waren te houden. Veel concrete richtlijnen had Kruls niet meegekregen 
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en hij kreeg het verwijt dat hij zich liet leiden door de meningen binnen de oud-illegaliteit. 

Kruls negeerde die inderdaad niet en stuurde een middenkoers tussen regering en 

illegaliteit. De vraag is of Kruls veel anders had kunnen doen. Hij hield het oog gericht op de 

handhaving van orde en rust en wilde de illegaliteit niet van zich vervreemden. MG, BS en de 

oud-illegaliteit kwamen zo tegenover minister G.J. van Heuven Goedhart en de weinig 

plooibare procureur-generaal E.L.M.H. Speyart van Woerden te staan, met alleen de zwakke 

stem van Van Lidth aan de zijde van het MG. 

In december 1944 leidde dat tot een confrontatie tussen Kruls en de ministers. Het 

optreden van de BS gaf steeds meer aanleiding tot kritiek en leidde tot bezorgdheid over de 

handhaving van de orde. Er dreigde chaos. De OD en BS hadden zich arrestatiebevoegdheid 

toegeëigend en het vroeg tactische oplossingen dat te in te perken. Kruls probeerde het tij te 

keren en beperkte de rol van de BS tot vlak achter het front en gaf de illegaliteit een rol in 

raden van advies ter opsporing van politiek verdachte personen. De in Londen getroffen 

regelingen waren een sprong in het duister geweest en pakten anders uit dan gedacht. Het 

was mede aan Kruls’ persoonlijke bemiddeling te danken dat de zaak in goede banen werd 

geleid. Hij had het broeien in de illegaliteit beter gepeild dan de ministers. 

Speyart van Woerden wilde dat alleen de politie mocht arresteren, terwijl de 

illegaliteit zich op het standpunt stelde dat de politie alleen bij arrestaties mocht worden 

betrokken als zij voldoende was gezuiverd. Het was voor de bevolking onverteerbaar dat de 

politie, die hand- en spandiensten aan de bezetter had verleend, ‘foute’ elementen moest 

gaan arresteren. De politie was haar zelfvertrouwen kwijt, was nauwelijks bewapend en had 

onvoldoende mankracht. Gemiddeld 18% van de politiesterkte bleek te moeten worden 

gezuiverd. De politie leek daarmee buitenspel te staan, maar had een adempauze nodig om 

weer op sterkte te worden gebracht en het vertrouwen van het publiek herwinnen. 

Een nauw met de arrestatieproblematiek verweven probleem was dat van de 

kampen. Grote aantallen collaborateurs zaten er vast, veelal kleine vissen die slechts licht 

zouden kunnen worden gestraft. Er werd weinig zachtzinnig met hen omgesprongen. 

Collaborateurs, NSB-ers en vrouwen die omgang met Duitsers hadden gehad, vormden een 

dankbaar doelwit om gevoelens van onmacht uit de bezettingsjaren op te projecteren, 

waardoor het MG met een moeilijk beheersbaar probleem kreeg te maken. De publieke 

opinie was ronduit vijandig en kranten schreven dat de gevangenen het te goed hadden. De 

Militair Commissaris moest maar zien hoe orde in de chaos van de door de BS geschapen 
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voldongen feiten te scheppen en het gaf moeilijkheden om rancuneuze gevoelens onder het 

bewakingspersoneel in toom te houden. 

Alle pogingen om materiaal en benodigdheden voor de inrichting van kampen uit 

geallieerde bron te betrekken faalden, terwijl de geallieerden tegelijkertijd veel van de 

beschikbare kampruimte voor zichzelf opeisten; dat was niet voorzien. Ook personeel dat 

een kamp kon besturen, was schaars. Kampcommandanten moesten nogal eens worden 

vervangen, omdat zij incapabel waren. Maar ook bij het MG liepen de zaken door snelle 

opvolging van staffunctionarissen niet altijd even soepel. Wat ongelukkig uitpakte, was dat 

geen mogelijkheden waren geschapen voor de onder bevelstelling van BS-personeel dat 

bewakingstaken voor het MG verrichtte. Het MG en kampcommandanten hadden door de 

parallelle bevelstructuur nauwelijks zeggenschap over het personeel dat de BS leverde en 

BS-commandanten traden niet tegen excessen op, als zij daar al weet van kregen. 

Waar kritiek op het MG mogelijk is, is dat Staf en Militair Commissarissen - bij hun 

veelheid aan taken - in gebreke bleven bij het uitoefenen van voldoende toezicht en bij 

wantoestanden onvoldoende ingrepen. Vanuit Brussel en Breda waar het MG zich in maart 

1945 kon vestigen, was het moeilijk de zaken onder controle te krijgen. Pas in het najaar van 

1945 werden ‘vliegende colonnes’ van het MG actief om de kampen te inspecteren en 

verbeterden de omstandigheden, maar behoeften van bevolking en gedetineerden streden 

om voorrang. Veel zekerheid omtrent het aantal vastgezette personen en zelfs over het 

aantal kampen was er lange tijd niet. In juni 1945 waren zo’n 123.000 arrestaties verricht en 

was de piek bereikt. Daarna liep het aantal terug door vrouwen vrij te laten die alleen 

omgang met Duitsers hadden gehad. In de eerste maanden na de bevrijding was een 

enigszins betrouwbare telling onmogelijk geweest, mede door de vaak slordige 

administraties. De eerste totaaltelling inclusief het Westen van 15 oktober 1945 kwam uit op 

96.044 arrestanten.184 Toen werd vooruit geblikt naar de komst van de winter en kwam het 

onderwerp kampen meer prominent op de agenda te staan. Ideeën om tot vermindering van 

het aantal in bewaringgestelden en daardoor betere levensomstandigheden te komen, 

moesten echter onder druk van de voormalige illegaliteit en de publieke opinie worden 

afgeblazen. 
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Repatrianten en evacués 

Het MG had zich grote zorgen gemaakt over enorme aantallen personen die Duitsland 

zouden willen ontvluchten en hun toevlucht tot Nederland zoeken, evenals Belgen en 

Fransen die via Nederland op weg naar huis wilden. Zonder dat in Londen veel woorden aan 

een goede taakafbakening waren vuil gemaakt, kwam het tot een situatie waarbij Sociale 

Zaken de zorg voor repatrianten in het buitenland op zich nam en het MG in het binnenland. 

Gebrek aan voorbereiding door Sociale Zaken voor de opvang van repatrianten aan de grens 

maakte dat het MG daarvoor maatregelen trof. 

SHAEF accepteerde deze scheiding van taken, maar de door minister van Sociale 

Zaken J. van den Tempel ingestelde Regeringscommissaris voor de repatriëring kreeg met 

zijn civiele organisatie weinig voet aan de grond bij geallieerde commandanten. Nederland 

manoeuvreerde zich hiermee in een uitzonderingspositie. Repatriëring was een militaire 

aangelegenheid en vragen over repatrianten richtten de militairen aan het MG. Van den 

Tempel had niets van het MG willen weten en hield vast aan een zelfstandige rol. Minister 

en Regeringscommissaris slaagden er echter niet in volwaardig gesprekspartners van SHAEF 

te worden, terwijl zij volledig van militaire steun afhankelijk waren. Aan militarisering viel 

niet te ontkomen. Na waarschuwingen van SHAEF om tot betere coördinatie te komen en 

onvrede over de gang van zaken onder de Regeringscommissaris, werd het MG alsnog 

verantwoordelijk voor de repatriëring uit Duitsland. 

Na de oorlog zouden teleurstellende geluiden klinken over de opvang. Voor de 

repatrianten was het een teleurstelling aan bureaucratische handelingen te worden 

onderworpen en zij zagen zich geen warm welkom bereid. Het MG had daar nauwelijks de 

middelen voor en veel improvisatie was nodig om Ontvangstcentra in te richten. Het was 

niet zo dat het MG geen weet van de psychologische aspecten bij terugkeer had, maar het 

ontbrak aan geschoold personeel en mogelijkheden om op hoogtijdagen duizenden 

persoonlijke aandacht te geven. De opvang was zakelijk. De personen die hen opvingen 

waren zelf nog maar net bevrijd en konden zich nauwelijks voorstellen hoe het in de kampen 

was geweest. Het vertrouwde Nederland was bovendien veranderd in een leeggeplunderde 

oorlogszone vol verwoesting. 

De grote moeilijkheid was het vinden van gebouwen en middelen voor de inrichting. 

Met veel improvisatie en hulp van particuliere organisaties kon de opvang vorm worden 
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gegeven. Had het MG in het Zuiden nog tijd van voorbereiding, in het Oosten stonden de 

repatrianten eerder aan de grens dan het MG er kon arriveren. Gezien de omstandigheden 

wist het MG met twintig redelijk efficiënt functionerende Ontvangstcentra zich heel 

behoorlijk van haar taak te kwijten. De inspecties die de SHAEF-missie in de Ontvangstcentra 

langs de Oostgrens uitvoerde, lieten geen negatief resultaat zien. Wat in het Zuiden in 

maanden nauwelijks viel te organiseren, lukte in het Oosten binnen enkele weken. 

Het geallieerde beleid was de miljoenen Displaced Persons zo snel mogelijk uit 

Duitsland te repatriëren. Dat betekende dat centra af en toe verstopt raakten. Uit de 

Amerikaanse zone arriveerde men veelal in Maastricht dat een derde van alle repatrianten 

voor zijn rekening nam; noordelijker leverden de Canadezen de repatrianten in Twente af. 

Van de gedachte waarschuwing door repatriëringsofficieren voor de komst van konvooien 

kwam door het ontbreken van verbindingen en de gescheiden organisaties weinig terecht. 

Grote uitbraken van besmettelijke ziekten bleven uit, al noodzaakten gevallen van vlektyfus 

tot quarantainemaatregelen, die weer extra beslag op accommodatie legden. Een grote 

handicap was bovendien dat het merendeel van de repatrianten in Westen woonachtig was 

en dat was tot 1 juni 1945 afgesloten om eerst de voedselaanvoer op orde te krijgen en om 

besmettelijke ziekten te voorkomen. 

Eind april 1945 kwam de repatriëring goed op gang, om in de laatste week van mei 

zijn top te bereiken en in augustus weer te dalen. 235.122 Nederlanders passeerden de 

Ontvangstcentra van het MG. De ‘wild’ repatriërenden die buiten SHAEF om Nederland 

bereikten, zijn niet in dit getal verdisconteerd. Het aantal lag daarmee hoger dan 

verwacht.185
 

Een probleem in eigen land was dat van evacués en vluchtelingen. Hun aantal moet 

ergens rond de 850.000 hebben gelegen, bijna één op de tien Nederlanders. In de loop van 

de oorlog hadden de Duitsers al ruim 400.000 personen geëvacueerd, vooral uit de 

kuststreek. Bij gevechten waren zo’n 450.000 personen in veiligheid gebracht, deels door de 

Duitsers, deels door de geallieerden. Dan waren er nog de 250.000 onderduikers en de 

stedelingen die zich als ‘hongertrekkers’ op het platteland bevonden en aandacht 

behoefden.186 

Het besluit tot evacuatie was een beslissing van geallieerde commandanten, meestal 

genomen ter bescherming van de bevolking, maar soms om de veiligheid van een militaire 

operatie niet in gevaar te brengen of als gevaar voor de volksgezondheid dreigde door het 
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onbewoonbaar raken van huizen of overbevolking. Verplaatsing geschiedde per 

legertransport of per trein, zoals naar België omdat er in het Zuiden geen plaats meer was. 

Civil Affairs regelde met steun van het MG het vervoer en de verzorging onderweg. 

Aangekomen in de plaats van bestemming eindigde de geallieerde verantwoordelijkheid en 

werd de zorg een taak voor het MG dat daarvoor het lokale bestuur en 

vrijwilligersorganisaties inschakelde. Er waren klachten dat evacuaties willekeurig werden 

uitgevoerd met als gevolg dat sommige plaatsen meer evacués herbergden dan andere, vaak 

omdat ze op de route van het van het front terugkerende vrachtwagens lagen. Het duurde 

tot januari 1945 totdat hiervoor een redelijk geoliede machine was ontstaan. 

Druk van het MG om niet te snel tot evacuatie over te gaan en niet over de 

landsgrenzen, bleef niet zonder resultaat. Die druk werd het MG niet steeds in dank 

afgenomen; de legers evacueerden niet lichtvaardig, omdat het voor hun logistieke 

organisatie een grote belasting betekende; de bevolking weinig dankbaarheid toonde dat zij 

in veiligheid werd gebracht en meer oog had voor de nadelen. Het verloop van militaire 

operaties liet zich moeilijk voorspellen en achteraf bleek niet elke evacuatie even 

noodzakelijk. In sommige gevallen was het een wijs besluit toch door te zetten, zoals de 

Canadezen deden juist voordat de Duitsers de Betuwe onder water zetten, of om de 

onwillige bevolking van Walcheren te dwingen van hun benaderde posities op zolders te 

komen. Soms gaven de militairen zich gewonnen als gevaar voor de volksgezondheid niet tot 

maatregelen dwong zoals in Zeeuws-Vlaanderen. 

De voedselvoorziening 

De voedselvoorziening en de zorg voor vluchtelingen en repatrianten vormden de 

hoofdschotel in het werk van het MG en Civil Affairs. Die veroorzaakten in Nederland 

problemen van veel grotere orde dan in Frankrijk en België. Gedacht was dat Nederland in 

het voorjaar zou worden bevrijd, maar het was op een moment dat de winter voor de deur 

stond. Lange aanvoerlijnen, tekorten aan scheepsruimte en onvoldoende transport voor de 

distributie boden hun eigen problemen. Bekend was dat de aanvoer van vet en textiel ver 

achter zou blijven bij de behoefte. De bevolking was nauwelijks op de hoogte van deze 

sombere vooruitzichten en had alle hoop gevestigd op verbetering. Die kwam zelden direct. 

SHEAF had gewaarschuwd dat het geruime tijd zou duren voordat de aanvoer op gang kon 

komen, maar dat was een boodschap die door weinigen was gehoord. Zolang de haven van 
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Antwerpen niet open was, leidden transportproblemen tot een terugloop in de rantsoenen. 

Het was daarom een hard gelag dat de bevrijding in eerste instantie een daling van de 

rantsoenen met zich meebracht. De aanvoer kwam slechts langzaam op gang en dat leidde 

tot verwijten over en weer tussen geallieerden, regering en MG. 

De geallieerden waren verantwoordelijk voor de aanvoer, het MG voor de distributie. 

Pas in januari 1945 was het grootste leed geleden nadat de geallieerden hun systeem 

richtten op de aanvoer van voedsel in bulk vanuit het achtergebied in plaats van te 

vertrouwen op een beperkte noodvoorziening door de legers. Buffervoorraden om tot een 

meer evenwichtige distributie te komen, waren er lange tijd niet en dat leidde tot snelle 

uitputting van wat er nog aan Nederlandse voorraden was. Aanvoer kon nu via Antwerpen 

plaatsvinden en er was een groot aantal vrachtwagens aan het MG overgedragen voor de 

distributie, maar ook toen duurde het nog geruime tijd voordat het niveau van 2.000 

calorieën was bereikt, dat SHAEF als streefgetal hanteerde. 

Toen in april 1945 de geallieerden hun opmars in Oost-Nederland voortzetten, bleek 

de situatie daar beter dan verwacht en waren de problemen vergeleken met het Zuiden 

gering. Distributie was toen het belangrijkste probleem, niet het gebrek aan voedsel. Zolang 

over de grote rivieren geen bruikbare spoorverbinding met het Noorden bestond, maakte 

dat overslag in Nijmegen en wegtransport nodig. Na korte tijd stonden de rantsoenen weer 

op redelijk peil en van onvrede onder de bevolking was er, anders dan in het Zuiden, geen 

sprake. De samenwerking tussen het MG, bestuur en voormalige illegaliteit verliep er ook 

soepeler. 

De moeizame voedselvoorziening in het Zuiden leidde in regeringskringen tot de 

vrees dat de aanvoer naar het Westen even slecht zou verlopen. Berichten over toenemende 

tekorten brachten de regering ertoe druk uit te oefenen op Eisenhower en Churchill om de 

bevolking de hongerdood te besparen. De geallieerde militairen wilden echter niet afwijken 

van het strategische doel om de Duitsers in hun hartland te verslaan. Pas met de 

overwinning in zicht, kreeg Montgomery opdracht een plan uit te werken voor de bevrijding 

van de westelijke provincies, maar veel vaart werd er niet achter gezet. SHAEF was zich 

overigens terdege bewust van de problemen in het Westen en wanneer de aandacht dreigde 

te verflauwen, hield premier P.S. Gerbrandy hen wel bij de les. Vanaf november 1944 werd 

aan plannen gewerkt om het Westen hulp te brengen, maar de voorwaarde bleef dat die pas 

kon komen nadat de Duitsers het Westen hadden verlaten. 
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Het aanbod van de Duitsers hulp vanuit de lucht toe te staan, deed Eisenhower eind 

april 1945 niet aarzelen van de mogelijkheid gebruik te maken. Het voorbereidende werk dat 

was gedaan, maakte het mogelijk om op korte termijn een spectaculaire luchtoperatie uit te 

voeren en de periode te overbruggen totdat voedsel per schip en over de weg kon worden 

aangevoerd. Dat doel werd feitelijk niet bereikt, want het duurde dagen voordat de 

verzwakte bevolking het gedropte voedsel wist te distribueren. Het effect was vooral 

psychologisch, de grotere aanvoer over de weg en over water nog voor de Duitse capitulatie 

was belangrijker. Een nieuwe situatie trad in op 7 mei 1945 toen de geallieerden West-

Nederland konden binnentrekken. 

Geallieerden en MG hadden in eendrachtige samenwerking voorbereidingen 

getroffen om zo snel mogelijk voedsel bij de 4,3 miljoen mensen te krijgen. Van het lokale 

bestuur en het lokale arbeidspotentieel konden geen grote prestaties worden verlangd. Het 

door het MG ingestelde Commissariaat Noodvoorziening gaf leiding aan de 

voedseldistributie. Ook de Sectie Sociaal werk voor oorlogsgetroffen en het door het MG 

opgezette Rode Kruis Hulpkorps, die Relief Teams en Medische Voedingsploegen leverden, 

speelden een belangrijke rol. Sociale Verbindingsgroepen verzamelden informatie over de 

hulp die nodig was. Het echte leed bevond zich achter de voordeur in de volksbuurten, waar 

duizenden directe hulp nodig hadden en te zwak waren hun schamele rantsoen af te halen 

of gebruik te maken van de centrale keukens. 

In juni 1945 was het stadium bereikt dat de inspanningen van Civil Affairs en het MG 

konden worden teruggeschroefd. Het overheidsapparaat moest weer in staat worden geacht 

uitvoerende taken te kunnen vervullen en er kwam een einde aan het ingrijpen van Militair 

Commissarissen. De meeste Civil Affairs-detachementen staakten op 15 juni 1945 hun 

werkzaamheden en de door het MG opgezette organisaties werden geliquideerd. Eind juni 

waren 250.000 patiënten behandeld en was aan 170.600 personen met hongeroedeem 

extra voedsel verstrekt. 

Gepland was dat de militairen voor zes maanden verantwoordelijk te laten zijn om de 

bevolking van de meest essentiële goederen te voorzien. Feitelijk duurde die periode voor 

het Zuiden twaalf en voor het Westen vijf maanden. Lange tijd was de aanvoer door Civil 

Affairs vrijwel het enige dat aan voedsel het land binnenkwam. Op aanvoer voor rekening 

van de Nederlandse regering moest lang worden gewacht. Daarvoor was pas ruimte toen de 

oorlog op zijn eind liep. Het gevolg was dat de bevolking langer op karige rantsoenen moest 
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leven en lang op middelen voor de rehabilitatie van infrastructuur en woningen moest 

worden gewacht. 

Toen de balans werd opgemaakt, bleken de militairen 838.516 ton aan voedsel 

Nederland te hebben binnengebracht en 356.087 ton aan brandstof. SHEAF voldeed 

daarmee ruimschoots aan zijn verplichtingen, niettegenstaande de trage levering in de 

eerste maanden in het Zuiden. De legers voorzagen daarmee in ongeveer een derde van de 

Nederlandse voedselbehoefte. Voor het Zuiden ging het zelfs langere tijd om de helft en in 

de eerste maanden in het Westen om tweederde. Ondanks de sterk in het oog springende 

hulp aan het Westen was 70% van de totale hoeveelheid bestemd voor het Zuiden.187 

Het MG speelde ook een sleutelrol bij de rehabilitatie van de infrastructuur en de 

landbouw, het weer op gang brengen van de economie en de mensen in de zwaarst 

getroffen gebieden in Noord-Limburg en Gelderland weer een dak boven hun hoofd te 

bieden. Het was ook het MG dat met geallieerde hulp een aanvang maakte met het herstel 

van de dijken op Walcheren en daarover de regie voerde. 

De achilleshiel bij het herstel van het openbare leven en de economie was de 

kolenvoorziening. Omdat Nederland over kolenmijnen beschikte, moest het zichzelf 

bedruipen. De geringe productie bleek het gevolg van een complex van factoren: gebrek aan 

materiaal, rantsoenen en vervoer alsmede wantrouwen jegens directies. Van veel eenheid in 

de aanpak van deze problemen was geen sprake en het duurde lang voordat maatregelen in 

gang waren gezet. De SHAEF-missie verweet zowel de regering als het MG niet genoeg te 

doen de productie omhoog te krijgen. Het MG was geneigd de geringe productie toe te 

schrijven aan de sterk achterblijvende leveranties van materialen door SHAEF. Het vervoer 

van kolen per spoor moest om militaire redenen zoveel mogelijk beperkt blijven en door 

blokkades van Maas en IJssel kon van vervoer over water geen sprake zijn. Pas in juli 1945 

was het punt bereikt dat weer over een redelijke hoeveelheid kolen kon worden beschikt, al 

bleef de productie ver achter bij wat gewenst was. 

De terugkeer naar de normaliteit 

SHEAF werd op 14 juli 1945 ontbonden. Met de ontbinding eindigde tevens de eerste 

militaire fase en kwam de verantwoordelijkheid voor het bestuur weer bij de Nederlandse 

regering te liggen. Grote vooruitgang was gemaakt om tot normale toestanden terug te 

keren. Dat was, aldus de SHAEF-missie, het best mogelijke compliment voor al het goede 
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werk dat het MG had gedaan en er zou een leemte ontstaan als het verdween. De missie 

hoopte dat Kruls en ook zijn organisatie in de toekomst de erkenning en de waardering zou 

krijgen die het ruimschoots verdiende. Dat was niet het geval. 

Ondervond het MG in de eerste dagen na de bevrijding veelal wel waardering, later 

kwam kritiek als verbetering de mensen te langzaam ging. Ook ministers waren weinig 

behulpzaam geweest door vanuit Londen beloften te doen, zonder die te kunnen 

waarmaken. Later maakte kritiek op het MG deel uit van de wens tot beëindiging van het 

militair gezag. De bevolking zag zich na de Duitsers niet graag opnieuw door militairen 

geregeerd. Lokale autoriteiten werden naar mate de situatie zich stabiliseerde mans genoeg 

geacht tot oplossing van de problemen te komen, al konden zij zonder militaire hulp weinig 

uitrichten. 

Ondanks alle uitgebreide voorbereidingen was dat in de eerste periode in het Zuiden 

een moeizaam proces temeer omdat vanuit Brussel en gebrekkige verbindingen moest 

worden gewerkt. In Noord-Brabant en Limburg had het ontbroken aan hartelijke 

samenwerking met de illegaliteit, in het Noorden verliep dat aanmerkelijk soepeler. In het 

Noorden had de bevrijding van hele provincies in snel tempo plaats, anders dan in het 

Zuiden waar dat bij stukjes een beetjes zijn beslag had gekregen. Het MG kon nu vanuit de 

provinciale hoofdsteden functioneren en gebruikmaken van het civiele bestuursapparaat op 

een wijze zoals dat bij de opzet was voorzien. Het beschikte toen over meer personeel en 

dat had de nodige ervaring opgedaan. Daarnaast was de planning op meer realistische 

grondslagen gestoeld dan de vele aannames waarmee men in Londen noodgedwongen had 

moeten werken. Bij de planning en uitvoering van de hulp aan het Westen had het MG laten 

zien wat het werkelijk waard was. 

De aankondiging van de eerste naoorlogse minister-president W. Schermerhorn dat 

het militair gezag, behalve voor enkele taken, op 1 september 1945 zou worden beëindigd, 

ontving de bevolking met vreugde. Nadat vaststond dat het MG zich geen blijvende positie 

zou verwerven, keerde de stemming zich weer ten gunste van het MG. De bevolking begon 

zich af te vragen of de regering en incompetente organen wel in staat waren het werk over 

te nemen. 

Het proces van liquidatie van het MG had meer voeten in de aarde dan gedacht. De 

chaos in het land was nog groot en een overhaaste beëindiging van de taken zou dat hebben 

versterkt. Niet in alle gevallen beschikten de pas gezuiverde ministeries over het 
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instrumentarium om taken over te nemen, ook omdat sommige activiteiten die betrekking 

hadden op de nasleep van de oorlog eerder onbekend waren geweest of omdat er tussen 

departement strijd was over de vraag wie dat moest overnemen. In september 1945 kwam 

kabinet Schermerhorn-Drees tot het inzicht dat vele overheidsorganen de medewerking van 

het MG nog niet konden missen. Ook de regelgeving was nog niet op orde, zodat het 

bestaan van het MG om juridische reden langer werd gerekt dan het zelf noodzakelijk 

achtte. 

Pas op 4 maart 1946 werd de Bijzondere Staat van Beleg beëindigd en kwam formeel 

een einde aan het bestaan van het MG. Kruls schreef: 

 

Aan het M.G. werd verweten, dat het zo lang bestaan heeft. A qui la faute? Het M.G. 
heeft steeds met grote ernst er naar gestreefd zichzelf overbodig te maken, maar zijn 
vele en omvangrijke arbeidsterreinen moesten dan toch door een ander worden 
overgenomen en het zoeken naar instanties, die in staat en bereid waren de M.G.-
taak over te nemen, was voor de regering en het M.G. zelf een niet eenvoudige 
opdracht. 
Ondanks de gemaakte fouten en ondanks de vele critiek durf ik met stelligheid mijn 
overtuiging uit te spreken, dat het M.G. er steeds naar gestreefd heeft om te dienen 
en in een der moeilijkste periodes van onze geschiedenis het Nederlandse volk en 
Nederland een grote dienst heeft bewezen. Slechts weinigen hebben een helder 
inzicht in datgene, wat het M.G. gedaan heeft om zijn grote door de regering en 
geallieerde legerleiding verstrekte opdracht uit te voeren.188 
 

Tot slot 

Nederland had gekozen voor een omvangrijk militair gezagsapparaat met vergaande 

bevoegdheden. Voor de Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940–1945 was 

het een vraag of het Belgische stelsel, een beperkt apparaat met voornamelijk liaisontaken, 

niet meer voor- dan nadelen had kunnen opleveren. De Belgische regering kon echter 

dadelijk naar Brussel terugkeren, in een na enkele dagen vrijwel geheel bevrijd land zonder 

grote verwoesting, waar zij over een bestuursapparaat beschikken dat beter in tact was 

gebleven dan het Nederlandse. Ook de planning van het MG had zich gericht op het leggen 

van contacten met de Haagse departementen en bestaande instellingen om in goed overleg 

invulling aan de werkzaamheden te geven. Was die mogelijkheid waarheid geworden, dan 

had het karakter van het MG meer een liaisonfunctie laten zien. Nu was er geen andere keus 

dan het MG ten volle van zijn uitgebreide bevoegdheden gebruik te laten maken. Door de 
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gefaseerde wijze waarop Nederland werd bevrijd en doordat op nationaal en provinciaal 

niveau nauwelijks gebruik kon worden gemaakt van de door zuivering deels onthande 

bestuurskracht, zag het MG zich voor enorme en onverwachte organisatorische problemen 

gesteld. 

Door de voortdurende oorlogsomstandigheden veranderde het karakter van het MG 

noodgedwongen. De Nederlandse regering was zolang Nederland gevechtszone bleef 

machteloos en zij kon weinig anders doen dan zich vanuit Londen verlaten op het apparaat 

van het MG. Wat ooit was gezien als een gezag voor een interim-periode van enkele weken, 

drukte anderhalf jaar zijn stempel op het Nederlandse openbare leven. Achteraf mocht 

Nederland zich gelukkig prijzen dat het over een gezagsapparaat met uitgebreide 

bevoegdheden beschikte. 
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PAN Partizanen Actie Nederland 

PEC Parlementaire 

Enquêtecommissie 

Regeringsbeleid 1940–1945 

PG  Procureur-Generaal 

PMC  Provinciale Militaire 

Commissaris 

PUS Permanent Undersecretary 

PWX Prisoner of War Exchange 

(R) Det Refugee CA Detachment 

QMG Quartermaster General 

CRASC Canadian Royal Army Service 

Corps 

RVV Raad van Verzet 

SCAO Senior Civil Affairs Officer 

SDAP Sociaal Democratische 

Arbeiders Partij 

Sectie I  (Binnenlandse Zaken) 

Sectie II  (Juridische Zaken) 

Sectie IID  (Kampen) 

Sectie IIE  (Oorlogsbuit) 

Sectie III  (Politie) 

Sectie IV  (Brandweer en 

Luchtbescherming) 

Sectie IX  (Openbare Werken) 

Sectie V  (Financiën) 

Sectie VI  (Economische Zaken) 

Sectie VII  (Transport) 

Sectie VIII  (Volksgezondheid) 

Sectie X  (Arbeidszaken) 

Sectie XI  (Voorlichting) 

Sectie XII  (PTT) 
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Sectie XIII  (Sociaal werk voor 

oorlogsgetroffen) 

Sectie XIV  (Onderwijs) 

Sectie XV  (Oost- en West-Indische Zaken) 

SHAEF  Supreme Headquarters Allied 

Expeditionary Forces 

SMN SHAEF Mission to the 

Netherlands 

Tgm Telegram 

TNA The National Archives 

UNRRA United Nations Relief and 

Rehabilitation Administration 

USFET United States Forces European 

Theatre 

UVV  Unie van Vrouwelijke 

Vrijwilligers 

VHK  Vrouwen Hulp Korps 

WD War Department 

WO War Office 
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90696-Q(OPS)2. 
164 Deze cijfers zijn gebaseerd op Onderwater, Operation Manna/Chowhound, p. 140 en zijn veel 
hoger dan het cijfer van 2.600 ton dat De Jong geeft voor (alleen) de Operatie Manna (Koninkrijk, dl. 
10b p. 1348). Onderwater stelt dat door de Britten is aangevoerd (Operation Manna) 7.143 ton en 
door de Amerikanen (Operation Chowhound) 3.770 ton. Een SHEAF-rapportage geeft aan dat in 
negen dagen 9.890 ton was gedropt. (Canadian Military HQ, Historical Section, Canadian 
Participation in Civil Affairs/Military Government, Report No. 172, p. 43.). Het MG meldde dat 5.927 
ton voedsel uit de lucht was afgeworpen (Weekrapport, No. XXV van 18/05/45). Onderwater en ook 
de rapportages maken echter geen uitsplitsing naar verpakkingsgewicht en voedselgewicht.  
165 Coles & Weinberg, Civil Affairs, p. 831. 
166 MG, 651. Kruls aan Galloway, 01/04/45, nr. B 135–31–78. 
167 MG, 637. Cazenove aan CoS NMA, 13/04/45, nr. SMN/TOPSEC/9/G-5. Top Secret met Main HQ 21 
AGp aan First Canadian Army, HQ L of C, HQ ND copy SMN, 06/04/45, nr. 21 A Gp/00/510/Ops(B). 
168 TNA, WO 205/1052. The Netherlands Responsibilities and Arrangements for Command and 
Control Within First Canadian Army, 22/04/45, nr. 45/1–3/G Plans Main First Cnd Army. 
169 TNA, WO 177/217. War Diary Medical Branch HQ ND, 08/05/45; MG, 651. Schuitema aan Kruls, 
24/07/45, nr. B1029–23–913 met Kort verslag van de werkzaamheden van den Staf voor B2-zaken. 
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170 Canadian Military HQ, Historical Section, Canadian Participation in Civil Affairs/Military 
Government, Report No. 172, Part VI: Belgium and the Netherlands, p. 42–4. 
171 NIOD, 2336/4. SHAEF Fwd from Dijxhoorn aan NL Government for Gerbrandy, 041250B, nr. FWD-
20545 en 071600B May, nr. FWD-20850. 
172 ; NARA, RG 331, Entry 2-A (A1), Box 1, Roll 10. Tgm Netherlands Solid Fuel Sub-Section to SHAEF 
Fwd, info EXFOR Rear Q (Maint), ND, SMN, NMA, 06/05/45. 
173 NIOD, 233b/4. Dijxhoorn aan Gerbrandy, 02/05/45 met afschrift SHAEF/G-5/FWD(Econ-
DP)/2031/4 van 30/04/45. 
174 MG, 431. Cazenove aan Kruls, 02/05/45, nr. SMN/TOPSEC/9/G-5. 
175 MG, 2560. Conference on Revised System of Relief Supplies for B2 Area, 04/05/45, 05/05/45, nr. 
ND/286/1/Adm/CA. 
176 MG, 569. ND, CA Adm Instr No. 4, Relief Distribution System, 09/05/45, nr. ND/402/Adm/CA. 
177 MG, 691. Notulen van de vergadering der Repatriëring PMC Overijssel, 03/05/45. 
178 MG, 569. ND General Movement Instruction No.1, 13/05/45, nr. ND/536/8/Mov. 
179 NARA, RG 331, Box 264. SMN Fortnightly Report, No. 16, Period ending 18/05/45; MG, 433, map 
15. FPSCN, Minutes of the Sixth Meeting, 24/05/45, nr. FPSCN/14. 
180 MG, 569. Meeting at Wageningen, 08/05/45, Secret. 
181 MG, 569. Report of the Meeting of Supply Sub-Committee Held at Wagingen, 08/05/45. 
 
Noten bij Hoofdstuk 15 
 
182 MG, 594. 38e vergadering S.B., 05/01/45. 
183 MG, 651. Schuitema aan Kruls, 09/08/45. 
184 MG, 572. Posthumus Meyes aan P. Rijkens, 14/01/45, nr. S 737; MG, 429, map 40. Beschikking 
CSMG, 19/04/45, nr. 790; MG, 2562. Notulen van de Stafbespreking gehouden op 13/04/45. 
185 MG, 603. Notulen van de 7e vergadering der Samenwerkende Fabrikantenkringen, Eindhoven, 
15/02/45. 
186 MG, 671. Oosterkamp aan Van Heuven Goedhart, 15/02/45; Van Heuven Goedhart aan Snijders, 
16/02/45. Van Heuven Goedhart verwees naar een brief van natuurkundige dr. ir. W.J. Oosterkamp 
uit Eindhoven dat voor officiersfuncties uitsluitend leden van de GOIWN in aanmerking kwamen. Van 
Heuven wilde zijn brief graag terug, maar die belandde in het archief MG met de aantekening ‘dit is 
niet juist’. 
187 MG, 696. Van Limburg Stirum aan Kruls, 08/02/45; Kruls aan Van Limbirg Stirum, 09/02/45, nr. S 
910, ZG; Kruls aan MC Noord-Brabant, MC Limburg en Smulders, 10/02/45, nr. S 909. 
188 MG, 630. Cazenove aan No. 7 Civil Affairs Group, 09/01/45, nr. SMN/GEN/22/G-5; MG, 651. 
Schuitema aan Posthumus Meyes, 24/02/45; MG, 436, map 20. B2 Basic Detachments, 22/03/45, nr. 
7 Civil Affairs/A/75/4 (56); MG, 431. Julius aan kap Van Amstel, 19/01/45, nr. S 777. 
189 MG, 433, map 2. Lkol E.B.W. Schuitema aan CSMG, Memorandum Organisatie B2, 16/03/45. 
190 TNA, WO 171/4619. Minutes of Conference Held at HQ West Holland District, 09/03/45. 
191 MG, 569. Minutes of a Working Party on Distribution Below CDPs Held at HQ ND, 26/03/45, nr. 
ND/211/CA. 
192 MG, 569. ND, Medical Appreciation CA B2 Area, Position of Entry, 01/04/45, nr. ND/CA/S23/MED 
Top Secret. 
193 MG, 569. Minutes of a Conference at HQ ND, 09/04/45, nr. ND/225/CA dtd 12/04/45. 
194 MG, 569. ND CA Adm Instr No. 1, Relief Distribution System, 31/03/45, nr, ND/402/CA. 
195 MG, 651. Nota Fauré aan MvO, 28/12/44, nr. BMG 691; Fauré aan Julius, 10/01/45, nr. 691; Julius 
aan Fauré, 20/01/45, nr. S 782. 
196 MG, 436, map 20. B2 Basic Detachments, 22/03/45, nr. 7 Civil Affairs/A/75/4 (56). 
197 MG, 433, map 2. Schuitema aan Hfd Sie VIII, 24/03/45, nr. B 96–8–12. 
198 MG, 651. Schuitema aan Hoofdintendant maj S. van den Berg, 02/04/45, nr. B 137–21–74. 
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199 MG, 433, map 2. Lkol E.B.W. Schuitema aan CSMG, 31/03/45. 
200 MG, 569. Comd ND aan SMN, NMA, BRC, 04/04/45, nr. ND/206/CA. 
201 MG, 569. Comd ND aan NMA, 08/04/45, nr. ND/206/WEL/CA; Location and Mail 7 Group (CA), 
10/04/45, nr. ND/321/X/CA. 
202 NIOD, War Diary, Military Government, Rear HQ 1 Cdn Corps, 1 Apr – 30 Apr 45, 09/04/45. 
203 MG, 2720. Minutes of a Conference on Proclamations, Instructions and Messages for B2 Area, 
05/04/45, nr. ND/403/CA. 
204 MG, 569. Minutes of Meeting Held at NMA (Public Safety Section) Eindhoven, 13/04/45. 
205 MG, 569. Comd ND, 18/04/45, nr. ND/2047/Q. 
206 MG, 631. Locn Stat Militair Gov 1 Canadian Corps, 28/04/45. 
207 NIOD, 284/11. Weekrapport M.G. nr. XXI, periode per 20/04/45. 
208 NARA, RG 331, Entry 2-A (A1), Box 1, Roll 10. Tgm Bernhard to SHAEF Fwd for General Smith, 
02/05/45; SHAEF Rear signed SCAEF to SHAEF Fwd info SMN, 03/05/45, nr. RR-17608. 
209 NIOD 284/11. MG, Weekrapport No. XXVI, periode 25/05–01/06/45; Burger, Sandstead, en 
Drummond, Malnutrition and Starvation in Western Netherlands, p. 48. Zie voor het werk van de 
Special Feeding Teams p. 50 e.v. 
210 MG, 551. Overeenkomst betreffende het binnengaan van het Roode Kruis 
Hulpvereeningspersoneel in het door de Duitsers bezette gebied van Nederland (vertaling Engelse 
tekst), 02/05/45. 
211 MG, 651. Notes on Conference Held at HQ ND, 01/05/45. 
212 NIOD, 284/11. MG, Weekrapport, No. XXIII, periode per 04/05/45. 
213 Coles & Weinberg, Civil Affairs, p. 833. Voor de capitulatiebesprekingen zie De Jong, Koninkrijk, dl. 
10b, p. 1410–14. 
214 NIOD, War Diary, CA Branch, Rear HQ 1 CDN Corps, 1 May – 31 May 45, 05, 06, 07 en 09/05/45. 
215 MG, 631. 5 L of C, Administrative Instruction No.4. 
216 MG, 430, map 47/9. Proclamatie Lt-Gen Charles Foulkes, Commander 1 Canadian Corps, z.d. 
217 NIOD, War Diary, Civil Affairs Branch, Rear HQ 1 CDN Corps, 1 May – 31 May 45, 05, 06, 07 en 
09/05/45. 
218 MG, 595. De van der Schueren aan CSMG, 06/05/45. 
219 MG, 436, map 21. Schuitema aan De van der Schueren, 05/05/45, nr. B430–23–278; ND, 
Statement showing personnel to be called forward to transit area, z.d. 
220 TNA, WO 171/4619. CA Branch ND, War Diary May 45. 
221 MG, 634. SMN, Entry into B-2 Area, 08/08/45, nr. SMN/2012/1/G-2. 
222 MG, 436, map 8. Kapt-adj Kruls aan De van der Schueren, 09/05/45; MG, 428, map 10. GC NBS, 
09/05/45. 
223 Groen, Landverraad, p. 24. 
224 TNA, FO 238/306. Clark aan Neville Bland, 18/07/45, nr. SMN/GOC/DO/86. 
225 Ministerraad, 17/07/45. Voor ontslag stemden Beel, De Booy, Kolfschoten en Meynen. 
226 MG, 1067. MG, Sie I (getekend Kruls), Vertrouwensmannen en Tijdelijke Bestuursvoorziening, nr. 
1003, z.d.  
227 MG, 1067. Kruls aan Gerbrandy, 08/05/45, nr. 1003. 
228 Ministerraad, 246. Notulen ministerraad, 01/05/45; 05/06/45; 07/05/45. 
229 MG, 436, map 8. Kapt-adj Kruls aan De van der Schueren, 09/05/45. 
230 MG, 1208. Buitengewone Nederlandsche Staatscourant, 06/05/45, nr. 38A; Nota betreffende de 
besluiten en benoemingen, door of vanwege de door de Regeering aangewezen 
Vertrouwensmannen genomen/gedaan, welke zijn geplaatst in de Nederlandsche Staatscourant van 
8 mei 1945, no 39 [opgesteld door MG]. Verslag van de werkzaamheden van Vertrouwensmannen, p. 
5–6; Van Randwijk, ‘Het probleem van het “vacuüm”’, p. 118–9. 
231 MG, 1208. Hfd Sectie II aan Sectie II Breda, 22/05/45; PV van 22/05/45; Hfd Sie II aan Sectie II 
Breda, 28/05/45.  
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232 MG, 595. Gerbrandy aan CSMG, 05/05/45, nr. G.U.99/45; Julius aan vz Raad van Ministers, 
11/05/45, nr. IIC 2981/262. 
233 MG, 594. Rapport omtrent bespreking van Hfd Sie I te ’s-Gravenhage, 09–11/05/45; PEC, 5B, p. 
548–53. 
234 MG, 1208. Verordening van de CSMG No. V4, 25/05/45. 
235 MG, 1208. Hfd Sie II aan Sie II Breda, 26/05/45 Tenkink aan Hfd Sie II, 14/05/45. Voorzitter werd 
hoofd Sectie PolitieVan Mourik Broekman, leden waren mr. G.E. Langemeijer, mr. F.R. Mijnlieff en W. 
Valken. Na een machtstrijd tussen de departementen van Justitie en Binnenlandse Zaken legde het 
Politiebesluit van november 1945 vast dat er voortaan slechts een Korps Rijkspolitie en een beperkt 
aantal gemeenten gemeentepolitie mochten behouden. Ontleend aan Cyrille Fijnaut, 
‘Zwaartepunten in de geschiedenis van de Nederlandse politie’, 12/02/07. 
[http://www.caop.nl/downloads/04/2007/32_267189.doc.] 
236 TNA, WO 219/3525. Mil Gov Branch Main HQ First Cdn Army, Weekly Report No. 26, Period 06–
12/05/45. 
237 Coles & Weinberg, Civil Affairs, p. 833. 
238 NARA, RG 331, Box 264. SMN, Fortnightly Report No. 17, Period Ending 31/06/45. 
239 NARA, RG 331, Box 264. SMN Fortnightly Report, No. 16, Period ending 18/05/45; MG, 433, map 
15. FPSCN, Minutes of the Sixth Meeting, 24/05/45, nr. FPSCN/14; NIOD 284/11. MG, Weekrapport 
No. XXVI, periode 25/05–01/06/45. 
240 NIOD, 284/11. MG, Weekrapport, No. XXVI, periode per 25/05- 01/06/45. 
241 TNA, WO 219/3979. [Utrecht Province] Public Safety Weekly Report, 15–23/05/45. 
242 MG, 69. SCMG aan CSMG, 16/06/45, z.nr. 
243 TNA, WO 219/3979. Weekly CA Report Hague Province, 16/05/45, nr. H/417. 
244 MG, 696. MC Noord-Holland, Eerste verslag, 09 t/m 14/05/45; NIOD, War Diary, CA Branch, Rear 
HQ 1 Cdn Corps, 1 May – 31 May 45, 09/05/45. 
245 TNA, WO 171/4619. HQ ND, 20/05/45, nr. ND/433/4/G. 
246 TNA, WO 219/3979. Comd 720(P) Det CA aan 1 Cdn Corps, 12/05/45, nr. 720/CA/A/35. 
247 MG, 651. Galloway aan Kruls, 23/05/45; Galloway aan Schuitema, 23/05/45. 
248 TNA, WO 205/1056. Weekly Report 322 (P) Detachment Rotterdam Province, Period week ending 
06/06/45. 
249 TNA, WO 205/1058. Fourth Weekly Report Hague Province, 06/06/45, nr. H/417. 
250 NIOD, War Diary, Civil Affairs Branch, Rear HQ 1 Cdn Corps, 1 May – 31 May 45, 12/05/45. 
251 TNA, WO 219/18. Clark aan Grasset, 10/05/45, nr. N-1086. 
252 TNA, WO 219/3979. Weekly CA Report Hague Province, 16/05/45, nr. H/417. 
253 TNA, WO 219/3979. [Utrecht Province] Public Safety Weekly Report, 15–23/05/45. 
254 De Jong schrijft in Koninkrijk dl. 10 b, p. 1423 dat onder de Duitsers en BS geen doden vielen, maar 
er 22 burgerslachtoffers waren en zestig gewonden van wie een onbekend aantal overleed. Zie ook 
hier voor de toedracht en andere incidenten. 
255 MG, 696. Wekelijks rapport van de Sectie III Politie over de week van 16/07 t/m 31/07/45; 27/07 
t/m 02/08/45; 03 t/m/ 09/08/45. 
256 TNA, WO 219/3979. 719 CA Det, 48 hrs Sitrep Amersfoort, 09/05/45. 
257 TNA, WO 219/3975. 615 CA Det, Weekly Report Schiedam Area, 13/05/45, nr. 615/CA/3/11. 
258 TNA, WO 219/3979. Comd 720(P) Det CA aan 1 Cdn Corps, 12/05/45, nr. 720/CA/A/35. 
259 MG, 635. Head G-2/G-3 Section SMN aan Col Fauré, 14/05/45, nr. SMN/3069/G-3(Ops). 
260 MG, 569. Notes on 9th Adm Conference Held at HQ ND, 21/05/45, nr. ND/2105/Q. 
261 Cdn NA, RG 24, Vol. 10.689, 2/5 CI (D174). Ref. Western Holland, 08/05/45. 
262 TNA, WO 219/3525. Mil Gov Branch Main HQ First Cdn Army, Weekly Report No 27, Period 13–19 
May 45. 
263 NARA, RG 331, Box 264. SM, Fortnightly Report No. 17, Period Ending 31/05/45. 
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264 NIOD, 284/11. MG, Weekrapport, No. XXIX, periode per 15/06/45; No. XXXIII, periode per 
13/07/45. 
265 MG, 651. Van Hengel aan Kruls, 04/06/45 met bijl Verslag werkzaamheden petriode 21/05–
03/06/45. 
266 TNA, WO 219/3975. Weekly Report 322 (P) Detachment Rotterdam Province, Period week ending 
22/05/45. 
267 TNA, WO 171/4619. HQ ND, 20/05/45, nr. ND/433/4/G. 
268 MG, 631. Rationing and Control of Electrical Power Generated in B.2 Area, opst Brigadier E.E. Read 
[26/05/45?], nr. ND/311/4/CE. 
269 TNA, WO 171/4619. Minutes of Meeting of Solid Fuels Board held at CA HQ ND, 16/05/45. 
270 TNA, WO 219/3525. Mil Gov Branch Main HQ First Cdn Army, Weekly Report No 27, Period 13–19 
May 45. 
271 MG, 631. Tgm SD 1 Canadian Corps, 161700B May 45, nr. SD 4353; NIOD, War Diary, Civil Affairs 
Branch, Rear HQ 1 Cdn Corps, 1 May – 31 May 45, 15 en 21/05/45. 
272 TNA, WO 171/4619. ND, Weekly Progress Report No. 2, 27/05/45. 
273 MG, 696. Veertiendaags rapport van Sectie III Politie over het tijdvak van 01 t/m 15/06/45, 
inhoudende een samenvatting der door de Commandanten der Politieonderdelen in de Provincie 
Noord-Holland ingediende rapporten. 
274 MG, 603. Kruls aan Sous-Chef Staf MG Voorhoede Echelon, 14/05/45; NIOD, 284/11. MG, 
Weekrapport, No. XXV, periode per 18/05/45. 
275 MG, 2522. Voedselvoorziening en aansporing tot hogere arbeidsprestaties, opst. Lt J.H. van 
Opstal, 09/06/45. 
276 NARA, RG 331, Box 264. SMN Political Intelligence Report, No. 11, Period ending 15/05/45. 
277 TNA, WO 219/3975. OC 321 CA Det aan OC 322 (P) Det CA, 13/05/45, nr. 321/5; Weekly Report 
321 (A) Town Det Rotterdam, 15/05/45, nr. 321/45. 
278 MG, 569. Staf voor B2 zaken MG, diverse enquêteformulieren ingevuld door MCn; MG, 
Weekrapport No. XXVI, periode 25/05–01/06/45. 
279 TNA, WO 219/3979. Comd 720(P) Det CA aan 1 Cdn Corps, 12/05/45, nr. 720/CA/A/35. 
280 MG, 2562. Rapport over de voedselvoorziening in het District Haarlem, 10–20/05/45. 
281 TNA, WO 219/3975. CO 322 (P) Det CA aan CA Adm ND, 13/05/45, nr. 322/CA/11. 
282 TNA, WO 219/3979. Comd 720(P) Det CA aan 1 Cdn Corps, 12/05/45, nr. 720/CA/A/35. 
283 TNA, WO 171/8062. 720 (P) Det CA, Weekly Report on Amsterdam Province, No. 1, 09–16/05/45; 
No. 3, 24–31/05/45. 
284 NIOD, War Diary, CA Branch, Rear HQ 1 Cdn Corps, 1 May – 31 May 45, 09/05/45. 
285 TNA, WO 171/8062. 720 (P) Det CA, Weekly Report on Amsterdam Province, No. 1, 09–16/05/45; 
No. 3, 24–31/05/45. 
286 MG, 2552. ANEP-ANETA, ‘Goede vooruitzichten, maar nog lang geen luilekkerland’, 22/05/45; MG, 
631. Notes on 8th Administrative Conference at HQ Netherlands District, 22/05/45. 
287 NARA, RG 331, Box 264. SMN Political Intelligence Report, No. 12, Period ending 31/05/45; NIOD 
284/11/ MG. Weekrapport, No. XXVIII, periode per 08/06/44. 
288 MG, 436, map 20. Minutes of Conference held at The Hague to Discuss the Progress of Relief and 
Rehabilitation of B2 Area, 20/05/45; NIOD, 284/11. MG, Weekrapport, No. XXVI, periode per 25/05–
01/06/45. 
289 MG, 2522. Rapport lt Ingelse, 21/05/45. 
290 MG, 631. Notes on 8th, 13th, 15th Administrative Conference at HQ Netherlands District, 22, 28, 
30/05/45. 
291 TNA, WO 219/3978. 622(A) Det CA Weekly Report, 03/06/45, nr. 116/Gen. 
292 MG, 696. MC Noord-Holland, Vierde verslag 29/05 t/m 04/06/45. 
293 TNA, WO 171/8062. 720 (P) Det CA, Weekly Report on Amsterdam Province, No. 4, 31/05- 
06/06/45. 
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294 TNA, WO 219/3979. Initial Report Situation Hague Province, 10/05/45, nr. H/404. 
295 MG, 69. SCMG aan CSMG, 16/06/45, z.nr. 
296 TNA, WO 219/3979. Initial Report Situation Hague Province, 10/05/45, nr. H/404. 
297 TNA, WO 219/3979. Initial Report CA Gouda Area, 09/05/45. 
298 TNA, WO 219/3979. Prelimenary Report Province Utrecht, 08/05/45. 
299 TNA, WO 219/3979. Prelimenary Report Province Utrecht, 08/05/45. 
300 MG, 2558. Van Boetzelaar aan CSMG, 30/06/45, nr. 805/01. 
301 TNA, WO 219/3979. 719 CA Det, 48 hrs Sitrep Amersfoort, 09/05/45. 
302 TNA, WO 219/3979. 719 CA Det, 48 hrs Sitrep Amersfoort, 09/05/45. 
303 TNA, WO 219/3979. Comd 324 CA Det, 24 Hr report, 08/05/45. 
304 TNA, WO 219/3979. Utrecht Province Weekly Report, 15/05/45, nr. 7CA/UP/18/6/1. 
305 TNA, WO 219/3975. Weekly Report 322 (P) Det Rotterdam Province, Period 09–15/05/45. 
306 TNA, WO 219/3975. OC 321 CA Det aan OC 322 (P) Det CA, 13/05/45, nr. 321/5; Weekly Report 
321 (A) Town Det Rotterdam, 15/05/45, nr. 321/45. 
307 TNA, WO 219/3975. Weekly Report 322 (P) Det Rotterdam Province, Period 09–15/05/45. 
308 TNA, WO 219/397. CO 322 (P) Det, Answers to Points in Appdx A to ND/905/1x/CA of 28/05/45, 
30/05/45. 
309 TNA, 219/3975. 705 Det CA, Weekly Report, z.d. 
310 TNA, WO 219/3975. OC 321 CA Det aan OC 322 (P) Det CA, 13/05/45, nr. 321/5; Weekly Report 
321 (A) Town Det Rotterdam, 15/05/45, nr. 321/45. 
311 TNA, WO 219/3975. Weekly Report 322 (P) Detachment Rotterdam Province, Period week ending 
22/05/45. 
312 TNA, WO 205/1056. Weekly Report 322 (P) Detachment Rotterdam Province, Period week ending 
06/06/45. 
313 TNA, 219/3975. Progress Report 707 Det CA from 08/05 to 14/05/45. 
314 TNA, WO 219/3975. 615 CA Det, Weekly Report Schiedam Area, 13/05/45, nr. 615/CA/3/11. 
315 TNA, WO 171/8022. 605 (L) CA Det, Weekly Report for week ending 09/05, 16/05, 23/05, 30/05, 
06/06/45. 20/06/45 
316 MG, 569. Notes on 8th Adm Conference Held at HQ ND, 22/05/45, nr. ND/2105/Q. 
317 NIOD, 284/11. MG, Weekrapport, No. XXVI, periode per 25/05- 01/06/45. 
318 MG, 569. Notes on 8th Adm Conference Held at HQ ND, 22/05/45, nr. ND/2105/Q. 
319 TNA, WO 219/3975. Weekly Report 322 (P) Detachment Rotterdam Province, Period week ending 
30/05/45. 
320 TNA, WO 205/1056. Weekly Report 322 (P) Detachment Rotterdam Province, Period week ending 
06/06/45. 
321 TNA, WO 219/3975. Weekly Report 322 (P) Detachment Rotterdam Province, Period week ending 
11/06/45. 
322 NARA, RG 331, Box 264. SM, Fortnightly Report No. 17, Period Ending 31/05/45;TNA, WO 
171/4619. ND, Weekly Progress Report No. 2, 27/05/45. 
323 MG, 2720. SMN, Public Health Branch, Nutrition Conference, 18/05/45. 
324 TNA, WO 219/3975. CO 322 (P) Det CA aan CA Adm ND, 13/05/45, nr. 322/CA/11. 
325 TNA, WO 205/1056. Weekly Report 322 (P) Detachment Rotterdam Province, Period week ending 
06/06/45. 
326 TNA, WO 219/397. CO 322 (P) Det, Answers to Points in Appdx A to ND/905/1x/CA of 28/05/45, 
30/05/45. 
327 MG, 569. Report of the Meeting of Medical Sub-Committee Held at Wagingen, 08/05/45. 
328 TNA, WO 171/8062. 720 (P) Det CA, Weekly Report on Amsterdam Province, No. 1, 09–16/05/45; 
No. 3, 24–31/05/45; NARA, RG 331, Box 264. SMN Fortnightly Report, No. 16, Period ending 
18/05/45; MG, 433, map 15. FPSCN, Minutes of the Sixth Meeting, 24/05/45, nr. FPSCN/14; NIOD 
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284/11. MG, Weekrapport No. XXVI, periode 25/05–01/06/45; NIOD, War Diary, CA Branch, Rear HQ 
1 Cdn Corps, 1 May – 31 May 45, 09/05/45. 
329 MG, 3251. Dagrapport betr. Inspectie Britse Rode Kruis secties te Rotterdam op 20/05/45 met 
Generaal Lindsay en Col. Agnew, opst. W. Pluygers. 
330 MG, 3251. Dagrapport inspectiereis teams Ned. Roode Kruis Hulpkorps te Amsterdam op 
23/05/45, opst. W. Pluygers. 
331 TNA, WO 171/8062. 720 (P) Det CA, Weekly Report on Amsterdam Province, No. 5, 11–25/06/45. 
332 TNA, WO 171/8062. 720 (P) Det CA, Weekly Report on Amsterdam Province, No. 5, 11–25/06/45. 
333 TNA, WO 219/3979. Initial Report Situation Hague Province, 10/05/45, nr. H/404. 
334 NARA, RG 331, Box 264. SMN Political Intelligence Report, No. 11, Period ending 15/05/45. 
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337 MG, 3251. J.J. Jager aan Laman Trip, 18/05/45. 
338 MG, 3251. Approximate figures about activities of Medical Feeding Units till the end of June 1945, 
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367 NARA, RG 331, Entry 2-A (A1), Box 1, Roll 10. SFHQ aan SF Liason Det, 01/05, nr. 403; Bull aan 
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446 NARA, RG 331, Box 264. SMN, Political Intelligence Report, No. 15, Period ending 15/07/45. 
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SMN/DP/3/1/G-5; Cazenove aan De Boer, 17/12/44; NIOD, 284/11. MG, Rapport over de periode per 
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38 Neij en Hueting, Nederlands Volksherstel, p. 25. 
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204 (R) Detachment  
212 (R) Civil Affairs Detachment   
213 Civil Affairs Detachment   
214 Civil Affairs Detachment   
217 Civil Affairs Detachment   
218 Civil Affairs Detachment   
219 Civil Affairs Detachment   
21st Army Group   
221 Civil Affairs Detachment   
224 Civil Affairs Detachment   
25. Armee   
2nd Army  2nd Devonshire Regiment   
302 Civil Affairs Detachment   
304 Civil Affairs Detachment  3 
30th Corps   
312 (P) Civil Affairs Detachment   
321 Civil Affairs Detachment   
322 (P) Civil Affairs Detachment   
324 Civil Affairs Detachment   
3rd British Division   
3rd Canadian Division   
49th Infantry Division   
4th Canadian Division   
501 Civil Affairs Detachment   
509 Civil Affairs Detachment   
602 Civil Affairs Detachment   
605 Civil Affairs Detachment   
606 Civil Affairs Detachment   
607 Civil Affairs Detachment   

608 (P) Civil Affairs Detachment   
609 Civil Affairs Detachment   
614 (A) Civil Affairs Detachment  365 
615 Civil Affairs Detachment   
618 Civil Affairs Detachment   
620 Civil Affairs Detachment   
621 Civil Affairs Detachment   
623 Civil Affairs Detachment   
7 Civil Affairs Group   
706 (R) Detachment   
707 Civil Affairs Detachment   
710 (R) Detachment   
713 (P) Civil Affairs Detachment   
719 Civil Affairs Detachment   
720 (P) Civil Affairs Detachment   
724 (P) Civil Affairs Detachment   
79th Armoured Division   
805 (P) Civil Affairs Detachment   
812 Civil Affairs Detachment   
824 (P) Civil Affairs Detachment   
828 (P) Civil Affairs Detachment   
82nd Airborne Division   
935 Port Construction Company   
9th U.S. Army   
Aalten   
Aanwijzingsbesluit MG   
Abbing, J.A., toegevoegd hoofd van de 

Politiedienst van de BS   
Achterhoek   
Adams, A.D., Colonel, CO 724 (P) 

Detachment   
Administratie voor Relief en Rehabilitatie   
Admiralty   
Advies Bureau voor het Mijnwezen   
Afsluitdijk   
Afwikkelingsbureau MG   
Air Ministry   
Albarda, J.W., minister van Waterstaat   
Algemene Lastgeving  Algemene 

Nederlands Beheer van Onroerende 
Zaken  363Algemene Oorlogvoering 
voor het Koninkrijk (ministerie))   

Algemene Rekenkamer   
Alkmaar   
Allied Broadcasting Service Inside Europe   
Allied Control Council   
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Allied Surplus Export Committee   
Almelo   
Almen   
Alphen   
Alsche, C., burgemeester van Elst   
American Red Cross   
American Relief for Holland   
Amersfoort   
Amsterdam   
Andel, J.A.G. van, kolonel, Chief Liaison 

Officer PWX Branch SHAEF   
Andelst   
Anderson, A.V., Major-General, Director of 

Civil Affairs War Office  Angelo, H.G. 
Captain, SHAEF-missie,  

Angeren, J.R.M. van, minister van Justitie 
en SG van Justitie   

Aninga, S, luitenant-kolonel, Coördinator 
Staf MG in Eindhoven, PMC Friesland   

Antwerpen (B)   
Apeldoorn   
Apeldoornskanaal   
Appelbergen   
Appingedam   
Arbeidsbemiddelingswet 1930   
Arbeidsbureau(s)   
Ardennen-offensief   
Arendonck   
Armenraad   
Army Refugee Camp   
Arnhem  
Artemidze, Eugène Georgisch politiek 

commissaris op Texel   
Assen   
Asten   
Ath (B)   
Attlee, C.R., Deputy Prime Minister   
Auxuliary Territorial Service   
Axel   
Baarland   
Baarn   
Baexem   
Bakker, Martha, historica   
Balgoij   
Bamberg (D)   
Banks, Colonel, G-5 Division SHAEF   

Banning, C. Geneeskundig 
hoofdinspecteur voor de 
Volksgezondheid   

Banning, J.P.D. van, burgemeester van 
Gennep 

Barker, R.W., Major-General, Assistant 
Chief-of-Staff G-1 SHAEF   

Barneveld   
Barraclough, J.A., Colonel, OC 720 (P) CA 

Detachment   
Batavier II   
Baud, J.C. Baron, kolonel, particulier 

secretaris prinses Juliana en voorzitter 
NCHN   

Baudin, G.J.D., kolonel b.d., Inspecteur van 
de Koninklijke Marechaussee   

Bavoor   
Bazel (Zw)   
BBC   
Beckers, J.H.M.K., medisch adviseur 

Grensvak IV   
Bedburg (D)   
Beek   
Beek en Dal   
Beek-Ubbergen   
Beel, L.J.M., adviseur sociale zaken en 

voorlichting Militair Gezag; minister van 
Binnenlandse Zaken   

Beelaerts van Blokland, J.J.G., voorzitter 
van de Buitengewone Raad van Advies   

Beemster   
Beening, André, historicus   
Beerta   
Beesel-Reuver   
Beijerland   
Belfeld   
België   
Belgische Rode Kruis   
Belinfante, A.D., auteur   
Bellingwolde   
Belt, J.A.F. van den, majoor, hoofd Sectie 

VIII (Volksgezondheid)   
Bemmel   
Bemmelen, J.M. van, luitenant-kolonel, 

hoofd Sectie Kampen en 
Gedetineerden   
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Bennett, M.K., Lieutenant-Colonel, CO 605 
CA Detachment   

Berg en Dal   
Bergen (NH)   
Bergen op Zoom   
Bergharen   
Bernhard, Z.K.H. Prins der Nederlanden   
Best   
Bestebreurtje, A.D., kapitein, LO van 82nd 

Airborne Division   
Betuwe   
Bijzondere Gerechtshoven   
Bijzondere Kerkelijke Gezinszorg   
Bijzondere Staat van Beleg   
Billiau, Maria, moeder-overste St. Anna 

Venray   
Binnenlandse Strijdkrachten   
Binnenlandse Zaken (minister(ie))   
Birma   
Bisschoppelijke Hulpactie   
Blaauw, A.F.H, luitenant-kolonel, MC 

Nijmegen en PMC Gelderland   
Black, Ira W. Amerikaans kolonel, chef-staf 

G-5 SHAEF Mission (Netherlands) 
Bladel 
Bland, Sir Nevile, Britse chargé d’affaires 

bij de Nederlandse regering 
Blankenstein, H. van, luitenant-ter-zee der 

eerste klasse, hoofd Sectie VI 
(Economische Zaken) 

Blaskowitz, J.A., Generaloberst, 
Befehlshaber Heeresgruppe H en 
Festung Holland 

Blerick 
Bleys, L.A., pater, verbonden aan staf BS 
Blitterswijck 
Blizard, C.C., Brits kolonel, SHAEF Mission 
Bloem, M.A.A., wijkverpleegster uit 

Boxmeer 
Bloemers, H.P.J., burgermeester van 

Arnhem 
Blokzijl, Max, NSB-propagandist 
Blom, F.J., vertegenwoordiger 

Rijkswaterstaat in Londen 
Boekel 
Boekkooi, A., majoor, ‘gevolmachtigde 

NBS voor Brabant’ 

Boelaars, A., kapitein, staf MC Gelderland 
Boer, J.H. de, luitenant-kolonel, souschef 

MG belast met repatriëring 
Boerma, A.H., Algemene Commissaris voor 

de Voedselvoorziening 
Boetzelaer, D.C.C. van, luitenant-kolonel, 

MC Breda en later Utrecht 
Boeyen, H. van, minister van 

Binnenlandse/Algemene Zaken 
Bokhorst, M., majoor, Chief LO 2nd British 

Army en AMC Noord-Holland en 
Utrecht 

Bolkestein, G., minister van Onderwijs 
Bomber Command 
Bommelerwaard 
Boogerd, J.G., majoor, MC Winschoten 
Booy, J.M. de, minister van Scheepvaart 

en Visserij en van Oorlog a.i. 
Borculo 
Bordass, W.H., Colonel, SCAO 12th Corps 
Borghouts, J.J.F., (‘Peter Zuid’) 

commandant Stoottroepen 
Borgstellingsfonds 
Borkum (D) 
Bosmans, J., auteur 
Bosworth, H.P., Lieutenant-Colonel , 

SHAEF Mission 
Bourbon, L. de, burgemeester van Oss 
Bourg Léopold (B) 
Boven Leeuwarden 
Bovenschen, Sir Frederick, Permanent 

Undersecretary War Office 
Boxmeer 
Boxtel 
Braakman 
Bradley, Omar N., Lieutenant-General, 

Commanding General 12th AGp   
Brandel, J.M., adjunct-

Regeringscommissaris voor de 
repatriëring 

Brandhof, J.C.E. van den, auteur 
Brauw, G.A. de, kolonel, hoofd Bureau 

Terugkeer Krijgsgevangenen 
Breda 
Bremen (D) 
Bremervörde (D) 
Breskens 
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Bresloff, S., Captain, 614 CA Detachment 
Bridge, H.J., Major, Displaced Persons 

Branch SHAEF-Missie 
Brigade Prinses Irene 
British Military Mission 
British Red Cross 
Broecke, Van den, majoor, commandant 

Grensvak I 
Broek, H.J. van den, kapitein, hoofd van de 

Sub-Sectie Radio van Sectie XI 
(Voorlichting) 

Broek, J. van den, minister van Financiën 
Broekhuizen 
Broekman, H.G., luitenant-kolonel, 

departement van Oorlog 
Bronbeek 
Brouwer, Jef de, journalist 
Brown, H.S., Colonel, CO 805 (P) CA 

Detachment 
Bruijne, P. de, kapitein, toegevoegd aan de 

MC Zeeland 
Brunssum 
Brussel 
Bruyne, M.R. de, kolonel der mariniers, 

hoofd Bureau Voorbereiding Terugkeer 
Bruyne, P. de, kapitein 
Buchenwald (D) 
Budel 
Bueninck, H.J., kapitein-ter-zee, MC Den 

Helder 
Buggenum 
Buitenlandse Zaken (minister(ie)) 
Bull, H.R., Major-General, Assistant Chief 

of Staff G-3 SHAEF 
Bureau Afvoer Burgerbevolking 
Bureau Bijzondere Aangelegenheden 
Bureau Contact Binnenlandse 

Strijdkrachten 
Bureau Evacuerings- en 

Repatriëringszaken 
Bureau Export Aardappelen 
Bureau Inlichtingen 
Bureau Nationale Veiligheid 
Bureau Oogstvoorziening 
Bureau Terugkeer Krijgsgevangenen 
Burger, G.C.E., Plaatsvervangend 

Inspecteur voor de Volksgezondheid 

Burgerlijk Wetboek 
Bussum 
Cadzand 
Calais (F) 
Canadian Royal Army Supply Corps 
Casembroot, A.F.C., wnd Commissaris der 

Koningin in Zeeland 
Castricum 
Cazenove, A. de L., Brigadier, Head G-5 

SHAEF Mission 
Centraal Bureau Verzorging 

Oorlogsslachtoffers 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Centraal Comité voor naar België 

geëvacueerde Nederlanders 
Centraal Distributiekantoor 
Centrale Adviescommissie 
Centrale Dienst Politie 
Centrale Opsporingsraad 
Centrale Vereeniging voor de Opbouw van 

Drenthe 
Chapin, J.P.J.M., commandant Sociale 

Verbindingsgroep 23 
Chef van de Generale Staf 
Chief Administrative Officer SHAEF 
Chilton, M.S., Major-General, 

Administrative Branch, Rear HQ 21st 
AGp 

Christofoor 
Churchill, Sir Winston, Brits premier 
Chicago Daily News 
Civil Affairs 
Civil Affairs Agreement 
Civil Affairs Division 
Civil Security Liaison Mission Holland 
Claims & Hirings 
Clark, J.G.W., Major-General, Head SHEAF 

Mission (Netherlands) 
Clark, Major, OC 614 CA Detachment 
Cobbenhagen, M.J.H., voorzitter Comité 

voor Maatschappelijke Wederopbouw 
Cochrane, J.R., Colonel, Netherlands 

District 
Cohen-Stuart, H.G.C., districtsingenieur 

Provinciale Waterstaat Zeeland 
Cohen-Stuart, H.A.A., Economisch adviseur 

MC Zeeland 
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College van Algemene Commissarissen 
voor Handel, Landbouw en Nijverheid 

College van Inspecteurs der Politieke 
Opsporingsdiensten 

Combined Chiefs of Staff 
Combined Civil Affairs Committee 
Comité Kinderuitzending 
Comité Nieuw Venray 
Comité ter voorziening van het B1 en C-

gebied 
Comité voor Maatschappelijke 

Wederopbouw 
Commentaar 
Commissariaat Noodvoorziening voor de 

Geteisterde Gebieden 
Commissaris voor de belangen van de 

Nederlandse Weermacht 
Commissie Privaat- en Strafecht van de 

Tweede Kamer 
Committee on Relief Supply to Western 

Holland 
Communisme 
Communistische Partij 
Congregatie van de Zusters van Liefde 
Coolsma, S., predikant 
Corcoran, E.A., Major, OC 615 CA 

Detachment 
Cort van der Linden, P.J.W.H., 

burgemeester van Groningen 
Costa, J.D. Da, Lieutenant-Colonel, SHAEF-

missie 
Cox, H.E., Amerikaans kolonel, Deputy 

Head G-5 Sectie SHAEF Mission 
Crawford, C.B., Lieutenant-Colonel, 

Director Finance Branch SHAEF Mission 
Crerar, H., Lieutenant-General, 

Commanding General First Canadian 
Army 

Crichton, W.H., Colonel, Public Health 
Officer 21st AGp Civil Affairs 

Crisis Controle Dienst 
Cruger, Bertram de N, Londense 

vertegenwoordiger American War 
Relief Society 

Cunningham, John, Colonel, SCAO 16th 
U.S. Corps 

Cuyk 

Dachau (D) 
Dalton, Hugh, Minister of Economic 

Warfare 
Daubenton, F., kolonel, souschef MG 
De Telegraaf 
de Volkskrant 
De Waarheid 
Deelen, F.A.J., wnd procureur-generaal 

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 
Delden 
Delft 
Delfzijl 
Dempsey, M.C., Lieutenant-General, 

Commanding General 2nd Army 
Den Haag 
Den Helder 
Denemarken 
Derks, B.J.J.M., burgemeester van Echt 
Derksema, R.P.J., hoofd Sectie III (Politie) 
Deurne 
Deutsche Rote Kreuz 
Deventer 
Dickens, Sir Gerald, Vice-Admiral, Flag 

Officer Holland 
Dienst der Repatriëring 
Dienst der Wederopbouw 
Dienst Droogmaking Walcheren 
Dienst Evacuatie en Repatriëring 
Dienst Grensbewaking 
Dienst Identificatie en Berging 
Dienst Landbouwherstel 
Dienst Vliegvelden 
Dienst voor de Uitvoering van Werken 
Diepenveen 
Dieppe (F) 
Dieten, S.W.J. van, eerste luitenant, chef 

Veterinaire Dienst MG 
Dijk, W.J. van, commandant OD Eindhoven 
Dijxhoorn, A.Q.H., minister van Defensie 
Dinteloord 
Directeur-generaal voor de 

Voedselvoorziening 
Directoraat-generaal voor de Bijzondere 

Rechtspleging 
Dishoek 
Dispatch Rider Letter Service 
Displaced Persons 
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Dissel, J.B. van, majoor, 
Grensvakcommandant 

Distributiedienst 
Dodewaard 
Doesburg 
Doetinchem 
Dolle Dinsdag 
Donders, loodshoofd Kamp Levantkade 
Dongen 
Donker, L.A., voorzitter van de Sociaal-

Democratische Vereeniging voor 
bevrijd Nederland 

Doorman, P.L.G., kolonel, chef-staf BNS 
Dordrecht 
Dorsman, C., chef-staf Sociale 

Verbindingsgroepen 
Drake, H.P., Lieutenant-Colonel, SHAEF-

missie 
Drees, W., minister van Sociale Zaken 
Drenthe 
Dreumel 
Drexel Biddle, Anthony J. Jr., Amerikaans 

ambassadeur, hoofd European Allied 
Contact Section 

Driebeek, P.J.M., majoor, Bureau 
Inlichtingen Londen 

Drimmelen, H.J.M. van, luitenant-kolonel, 
hoofd Sectie VI (Economische Zaken) 

Drost, J., Voedselcommissaris voor 
Zeeland 

Drost, R., officier-vlieger der eerste klasse, 
Militair Repatriëringcommissaris 

Drummond, Sir Jack, professor of 
biochemistry London University 

Drunen 
Drury, Charles M., Brigadier General, 

Commanding General 4th Canadian 
Division 

Duindigt 
Duitsland 
Duiven 
Duynstee F.J.F.M., auteur 
Ebels, E.H., wnd Commissaris der Koningin 

in Groningen 
Echt 
Economisch Front 
Ede 

Eden, Anthony, Foreign Secretary 
Edwards, J.K., Major-General, Head SHEAF 

Mission (Netherlands) 
Eefde 
Eemnes 
Eemsmond 
Eenheidsvakbeweging 
Eenheidsvakcentrale 
Eersel 
Eggens, J., jurist 
Eighth U.S. Air Force 
Eijkman, J.C.B., majoor, Militair 

Repatriëringcommissaris 
Eindhovensch Dagblad 
Eindhovensche en Meijerijsche Courant 
Eindhovense Fabrikantenkring 
Einthoven, L., hoofd BNV 
Eisden 
Eisenhower, Dwight D., Supreme 

Commander Allied Expeditionary 
Forces 

Ekloo (B) 
Elisabeth, Koningin van België 
Elk, W. van, burgemeester van Bemmel 
Ellekom 
Ellewoutsdijk 
Elst 
Emden (D) 
Emmerich (D) 
Ems (D) 
Engeland 
Enghien (B) 
Engineer Rehabilitation Committee 
Enschede 
Erp 
Erskine, G.W.J.E, Major-General, Head 

SHAF Mission (Belgium) 
Eshuis, J.J., majoor, Subsectie 

Voedselvoorziening, Sectie VI 
European Allied Contact Section 
Everdingen, H.G. van, luitenant-kolonel, 

MC Gelderland, commandant 
Grensbewaking 

Faeröer 
Fauré, J.C.A., luitenant-kolonel, sous-chef 

MG te Londen 
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Ferwerda, G.F., Regeringscommissaris 
voor de repatriëring 

Field Security 
Field, L.F., Brigadier, Assistant Chief 

Economics Branch G-5 Division SHAEF 
Fiévez, A.H.J.L., minister van Oorlog 
Financiën (minister(ie)) 
First Airborne Division 
First Canadian Army 
FitzHugh, G.E., Lieutenant-Colonel, OC 509 

CA Detachment, commandant kamp 
Vught 

Flag Officer Holland 
Fock, C.L.W., majoor, hoofd Bureau 

Inlichtingen Londen 
Foreign Office 
Foulkes, Charles, Lieutenant-General, 

Commanding General 1 Canadian Corps 
Four Party Supply Committee for the 

Netherlands 
Frankrijk 
Frantsen, BS-commandant Kamp 

Levantkade 
Fraser, J.D., Major, CO 321 CA Detachment 
Frederik, W.S., reserveofficier van 

Gezondheid 1e klasse, Sectie 
Volksgezondheid 

Frencken, Mgr. F., initiatiefnemer 
Nationale Gezinszorg 

Friesland 
Frowein, H.W.L., majoor, Staf BS 
Fulham Power Station 
Furstner, J.Th., vice-admiraal, minister van 

Marine 
Gale, Sir Humfrey M., Lieutenant-General, 

Chief Administrative Officer van SHAEF 
Galle, D.J., majoor, Militair 

Repatriëringcommissaris Vak II 
Galloway, A., Major-General, Commander 

West Holland District 
Ganshof van der Meersch, W., Belgisch 

Hoog Commissaris voor ’s Rijks 
Veiligheid 

Gaskell, G.N., Colonel, CO 828 (P) CA 
Detachment 

Gazet van Limburg 
Geertruidenberg 

Geldens, J., Inspectrice Kinderpolitie 
Nijmegen 

Gelderblom, A.J., vertegenwoordiger 
GOIWN 

Gelderland 
Gelderland Zuid helpt Noord 
Gelderlander 
Geldermalsen 
Geldrop 
Geleen 
Gemeenschap Oud-Illegale Werkers 

Nederland 
Gemert 
Gennep 
Gent (B) 
George V, Britse Koning 
Geraardsbergen (B) 
Gerbrandy, P.S., minister-president 
Gerritsen, J.C., chef-staf Stoottroepen 
Gestapo 
Gewestelijke Arbeidsbureaus 
Gezagstroepen 
Giberius, A., majoor, Districtshoofd CNV 

voor Amsterdam 
Gielen, A., burgemeester van 

Grubbenvorst 
Ginkel, van, Stichting Kinderzorg 

Nederland 
Gispen, J.H., lid College van Algemene 

Commissarissen voor Landbouw, 
Handel en Nijverheid, minister van 
Handel, Nijverheid en Landbouw 

Goes 
Goetshouwers, J.C., lid van de illegaliteit 
Gongladze Noë, Georgisch commandant 

op Texel 
Goor 
Goossens, J.M., burgemeester van St. 

Antonis 
Gorkum 
Gorman, H.A., Major, OC 218 CA 

Detachment 
Gouda 
Goudriaan, J, president Nederlandse 

Spoorwegen, en luitenant-kolonel MG 
Goudriaan, mej. C.M., leidster Sociale 

Verbindingsgroep 
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Gould, Major, G-5 9th U.S. Army Rear HQ 
Graham, M.W.A.P., Major-General, Head 

of the Administrative Branch of 21st 
AGp 

Grasett, A.E., Lieutenant-General, Chief G-
5 Division SHAEF 

Grave 
Grebbelinie 
Grensbewaking 
Greven (D) 
Grigg Sir James, Secretary for War 
Groenewold, H.R.B., burgemeester van 

Marum 
Groenier, BS-commandant Kamp 

Levantkade 
Groesbeek 
Groningen 
Grontmij 
Groot, M. de, ambtenaar ministerie van 

Sociale Zaken 
Grote Adviescommissie der Illegaliteit 
Grotenhuis van Onstein, R.M.J.F. van, 

burgemeester van Groesbeek 
Grubbenvorst 
Guingand, F. de, Major-General, Chief of 

Staff 21st AGp 
Gullion, Allen W., Major-General, Chief 

Displaced Persons Branch SHAEF 
Gulpen 
Guthrie, Major, vertegenwoordiger Claims 

& Hirings 
Haaksbergen 
Haan, A.W., Gedeputeerde in Friesland 
Haaren 
Haarlem 
Haines, Oliver L., Brigadier General, 

Theater Inspector General U.S. Army 
Halsteren 
Hamersveld 
Hamilton, CO 720 (P) CA Detachment 
Hamm (D) 
Handel, Nijverheid en Landbouw 

(minister(ie)) 
Hangest Baron d’Yvoy van Mijdrecht, 

D.M.M., d’, burgemeester van 
Rosendaal 

Hannema, L.S., majoor, MC West-Brabant 

Hannover 
Harderwijk 
Harinxma thoe Slooten, P.A.V. baron van, 

Commissaris der Koningin in Friesland 
HARK 
Harlingen 
Harskamp 
Hasselt, B. van, luitenant, Sectie IV, 

liaisonofficier 
Haven Transport Dienst 
Hechtel (B) 
Hedel 
Hedikhuizen 
Heel 
Heemstra, S. baron van, Commissaris der 

Koningin in Gelderland 
Heerenveen 
Heerlen 
Hees 
Heesbeen 
Heeze 
Hegge, L.H., Lieutenant-Colonel, OC 812 

CA Detachment 
Heijden, H. van der, burgemeester van 

Geldrop 
Heist 
Helden 
Heldringstichting 
Helmond 
Helmondsch Dagblad 
Help Holland Campaign 
Help Holland Society 
Hemmen 
Hemmes, G.D., Inspecteur voor de 

Volksgezondheid voor Utrecht en 
Overijssel 

Hengel, M.M. van, luitenant-kolonel, 
Commissariaat Noodvoorziening 

Hengelo 
Herenthals (B) 
Herpt 
Herrijzend Nederland 
Herveld 
Het Parool 
Het Vrije Volk 
Heumen 
Heusden 
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Heuven Goedhart, G.J.van, redacteur van 
Het Parool en minister van Justitie 

Heyden, C. van der, OD-commandant te 
Maasbracht 

Heythuyzen 
Hicks, G.R., Group Captain, CO 713 (P) CA 

Detachment 
Hien 
Hilvarenbeek 
Hilversum 
Himmler, Heinrich, hoofd Gestapo en 

Waffen-SS 
Hingen 
Hoedekenskerke 
Hoei (B) 
Hoek van Holland 
Hoensbroek 
Hoffmeister, B.M., General-Major, CO 5th 

(Armoured) Division 
Hoge en Lage Zwaluwe 
Hoge Raad 
Holmes. T., Lieutenant-Colonel, Public 

Safety SHAEF Mission 
Holtkamp, H, majoor, DMC te Oss en PMC 

Groningen 
Home Guard 
Home Office 
Hondelink, E.R., voorzitter commissie 

voorbereiding repatriëring 
Hongarije 
Hoogeloon 
Hoogeweegen, E.H.M, kapitein BS 
Hoorn 
Hooykaas, J.P., raadsadviseur minister-

president 
Horn 
Horrocks, B.G., Lieutenant-General, GOC 

30th Corps 
Horst 
Houten, C.H.J.F. van, majoor, gemachtigde 

van prins Bernhard voor de BS 
Houten, J.A. van, kapitein Sub-Sectie Pers 

MG 
Howell, G.P., Brigadier-General, Deputy 

Head SHAEF Mission (Netherlands) 
Hugenpoth tot Aerdt, W.J.F.M., 

burgemeester van Overasselt 

Huges, J., civiel repatriëring official 
Huize Padua 
Huizinga, J.H., kapitein, wnd hoofd van de 

Sectie Voorlichting 
Hulpactie Rode Kruis 
Hulst 
Hustinx, Ch.M.J.H., burgemeester van 

Nijmegen 
Hutten, J.K.P., loco-burgemeester van 

Boxmeer 
Huysmans, G.W.M., minister van 

Financiën 
IJmuiden 
IJssel 
IJssellinie 
IJsselmeer 
IJsselmonde 
Illegaliteit 
Informatiebureau Arbeiders Duitsland 

(NIAD) 
Informatiebureau van het Nederlandse 

Rode Kruis 
Inkwartieringswet 
Inland Depot 
Inspecteur-generaal voor de Mijnen 
Inter-Allied Committee on Post-War 

Requirements 
Interkerkelijk Overleg 
Internationale Rode Kruis 
Italië 
Ittervoort 
Jannink, G.J.A., majoor MC Veendam 
Jansen, A.H.M., burgemeester van Venray 
Jansen, P.Ph., waterstaatsingenieur belast 

met droogmaking Walcheren 
Je Maintendrai 
Jean, Major, CO 212 (R) Detachment 
Jeugdzorg 
Joden/Jood 
Jong, A. de, voorzitter van de Joodsche 

Coördinatiecommissie in Eindhoven 
Jong, H.S. de, major, Chief Netherlands LO 

DPX SHAEF 
Jong, L. de, medewerker Radio Oranje en 

historicus 
Joodsche Coördinatie Commissie voor het 

bevrijde Nederlandsche gebied 
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Juliana, kroonprinses 
Julianakanaal 
Julius, W.O., luitenant-kolonel, 

vertegenwoordiger MG in Londen 
Jurgens, Arnold J., eerder consul in Kleef 

en wnd directeur Bureau Verzorging 
Oorlogsslachtoffers Gelderland 

Justitie (minister(ie)) 
Kalhorn, C.A.F., burgemeester van Rheden 
Kalis, E.D., majoor, MC Zuid- en Noord-

Beveland 
Kalis, J.J., aannemer 
Kamp ‘De Vergulde Hand’ 
Kamp Amersfoort 
Kamp Laren 
Kamp Levantkade 
Kamp Ommen 
Kamp Papenvoort 
Kamp Reusel 
Kamp Vught 
Kamp Westerbork 
Kampen 
Kamsteeg, H.J.C., luitenant-kolonel, hoofd 

Sectie V (Financiën) 
Katholieke Gezinszorg 
Kelly, Major, Public Security Officer 312 (P) 

CA Detachment 
Kennedy, A.F., Lieutenant-Colonel, 

Medical Staff Netherlands District 
Kerssemakers, K.C.F., majoor, MC 

Doetinchem 
Kerstens, P., minister van Handel, 

Nijverheid en Landbouw  
Kesper, L.A., gevolmachtigde voor 

Binnenlandse Zaken 
Keulen (D) 
Keyzer, J.L., Inspecteur voor de 

Volksgezondheid te Tilburg 
Kielerkanaal 
Kimmenade, van, plaatselijk OD-

commandant Venray 
Kinderbescherming 
Kinderpolitie 
Kingsford-Lethbridge, H.C.L., Colonel, 

DDCA Netherlands District 
Kirby, S.W., Brits generaal-majoor, 

Director of Civil Affairs 

Kist, W., luitenant-kolonel, commandant 
Grensbewaking 

Kleef (D) 
Kleffens, E.N. van, minister van 

buitenlandse Zaken 
Klein, J. de, eerste luitenant, inspecteur 

kampen MG 
Kleinbentink, J.W., luitenant-kolonel, 

hoofd Sectie VII (Transport) 
Kleine Meers 
Kloppenburg, POD Groningen 
Kluis, W.J.C., de, voorzitter CAC 
Klundert 
Knokke (B) 
Knokploegen 
Knowles, H., Ministry of Food 
Kok, Chr., majoor, hoofd Sectie XIV 

(Onderwijs) 
Kok. J., luitenant-kolonel, hoofd Sectie IX 

(Openbare Werken) 
Kolfschoten, C., pater 
Kolfschoten, H.A.M.T., minister van 

Justitie 
Koninklijke Landmacht 
Koninklijke Marechaussee 
Koninklijke Marine 
Korps van Vrouwelijke Vrijwilligers 
Kortrijk (B) 
Kroon, A., majoor, DMC Harderwijk 
Kroon, F.G. van de, majoor, commandant 

Grensbewaking Vak VI 
Kruijff, P.C., Gewestelijk commandant BS 
Kruisheer, P., chef kamppolitie Levantkade 
Kruisland 
Kruls, H.J., generaal-majoor, Chef-Staf MG 
Kuijper, Karl Willem, repatriant 
Kuyper, H.W., majoor, MC Nijmegen 
Laan, R.E., kapitein, LO 8th Corps; 

Subsectie Voedselvoorziening Sectie VI 
Lage Mierde 
Lagrou, Pieter, historicus 
Laman Trip, A.D., luitenant- kolonel b.d., 

commandant Nederlandse Rode Kruis 
Hulpkorps 

Laman Trip, R.E., majoor, hoofd Sectie XIII 
(Sociaal werk voor oorlogsgetroffenen) 

Lambert, Colonel, SCAO 30th Corps 
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Lambooy, R.J.J., burgemeester van Deurne 
Land van Heusden en Altena 
Land van Maas en Waal 
Land, A.A., ritmeester, Sectie I en LO 12th 

Corps HQ in Eindhoven 
Lande, G.J.L. van der, luitenant-kolonel, 

PMC Limburg 
Landelijk Herstel 
Landelijke Organisatie voor Hulp aan 

Onderduikers 
Landoorlogreglement 
Landsdrukkerij 
Lange, S.G.P. de, majoor, DMC Tilburg; LO 

First Canadian Army 
Langen van der Valk, J.A.H.P., majoor, LO 

2nd Army, Militair 
Repatriëringcommissaris 

Laren 
Law, Richard, Brits Minister of State 
Lawick van Pabst van Nijevelt, D.J.A.A., 

majoor, Militair 
Repatriëringscommissaris 

Lee, S.S., Brigadier, Brits Deputy Chief CAO 
Leende 
Leeuwarden 
Leeuwen, J. van, kapitein-ter-zee, MC 

Zeeuws-Vlaanderen, later MC 
Rotterdam 

Leger des Heils 
Leiden 
Leie 
Leijsen, A.C.J., secretaris Raad van Overleg 

der Plaatselijke Werknemerscentrale 
Eindhoven 

Leith, P.J.H., colonnecommandant Rode 
Kruis 

Leith-Ross, Sir Frederic, Inter-Allied 
Committee on Post-War Requirement 

Lek 
Lent 
Leslie, J.T., Colonel, CO 322 (P) CA 

Detachment 
Levi, B, eerste luitenant, inspecteur 

kampen MG 
Lewedorp 
Lewis, R.M.H., Brigadier, SCAO 2nd Army 

Lidth de Jeude, O.C.A. van, minister van 
Oorlog 

Lieftinck, P., minister van Financiën 
Lierop 
Liessel 
Lille (F) 
Limburg Stirum, W.J.H. van, majoor, LO 

First Canadian Army, ETO MC Nijmegen 
Limburgsch Dagblad 
Lindsay, G.M., Major-General (rtd), 

Commissioner British Red Cross for 
Northwestern Europe 

Line Crossers 
Linthorst Homan, H.P., kolonel, hoofd 

Sectie I (Binnenlandse Zaken) 
Linthorst Homan, J., Commissaris der 

Koningin in Groningen 
Lissabon 
Lith 
Llewellin, J. J., Minister of Food 
Lochem 
Lohuizen, Th. J. van, luitenant-kolonel, MC 

Amsterdam 
Londen 
London Committee van het Rode Kruis 
Losser 
Lottum 
Loudon, A., Nederlands ambassadeur te 

Washington 
Louwes, S.L. Directeur-generaal voor de 

Voedselvoorziening 
Lübeck (D) 
Luitweiler, H.A., majoor, commandant 

Grenswacht Nijmegen 
Lünenburgers 
Lunteren 
Luxemburg 
Lynden, J.C.E. Baron van, Eerste 

ondervoorzitter Rode Kruis 
Maarheeze 
Maas 
Maas, J., Deken van Eindhoven 
Maas, S.C.F., luitenant-kolonel, plv hoofd 

Dienst Evacuatie en Repatriëring 
Maasbode 
Maasbracht 
Maasbree 
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Maaseik 
Maashees 
Maassluis 
Maastricht 
Maas-Waal kanaal 
Maatschappelijk Hulpbetoon Tilburg 
Maatschappij tot Uitvoering van de 

Zuiderzeewerken 
Mackay, A.W.R. Baron, hoofd Sectie V 

(Financiën) 
Made 
Maenen, J.H., lid Gedeputeerde Staten 

Limburg 
Manion, J.P., Lieutenant-Colonel, SO1 

Displaced Persons and Refugees First 
Canadian Army 

Mans, D.B., majoor, Sectie VII (Transport) 
Mansholt, S.L. minister van Landbouw, 

Visserij en Voedselvoorziening 
Marechaussee 
Marine (minister(ie)) 
Marseille (F) 
Marshall, George, General, U.S. Army 

Chief-of-Staff 
Marum 
Matser, C.G., wethouder van Arnhem 
McCallum, R.M., Lieutenant-Colonel, Head 

Supplies Section SHEAF-Mission 
McDowell, W.D.J., Major, SHAEF Mission 
McSherry, F.J., Major-General, U.S. CAO in 

COSSAC 
Medical Feeding Unit 
Meerburg, C.G., majoor, commandant 

Haven Transport Dienst 
Meerlo 
Meerlo, A.M., majoor, psychologisch 

adviseur MG 
Meijer, J., lid Commissie van Bijstand voor 

de kampen 
Meijerij 
Meiningen (D) 
Melville van Carnbee, H.J.R.R., kapitein, LO 

30th Corps 
Mennes, L., commandant Kamp Vught 
Menten, E.E., regeringsgemachtigde 

Nederlands Volksherstel 

Mentrop, J.F.H.M.C., luitenant-kolonel, 
toezichthouder bewarings- en 
verblijfkampen 

Meppel 
Merriënboer, J. van, auteur 
Meursinghe Reynders, R., majoor, MC 

Emmen 
Mey, J.C. van der, majoor, Sectie IX 
Meyer, Duits Wehrmacht generaal en arts 
Meynen, J., minister van Oorlog 
Michiels van Kessenich, W., burgemeester 

van Maastricht 
Michiels van Verduynen, E.M.F.J., minister 

Zonder Portefeuille 
Mickelsen, S.R., Brigadier-General, Chief 

Displaced Persons Branch SHAEF 
Mierlo 
Miles, W., Major, Officer Commanding 224 

CA Detachment 
Mill 
Millingen 
Ministeriële Commissie Terugkeer 
Ministry of Supply 
Ministry of War Transport 
Mockler-Ferryman, E.E., Brigadier, Special 

Forces Headquarters SHAEF 
Moerdijk 
Moerdijkpont 
Moergestel 
Mol (B) 
Molenaar, W.P.C., majoor, hoofd 

Subsectie IID 
Molendijk, H., wethouder in Groningen 
Moll van Charante, G.H., geestelijk 

verzorger de Harskamp 
Möller, J., opvang NSB-kinderen Vught 
Monchy, S.J.R. de, burgemeester van Den 

Haag 
Montfort 
Montgomery, Sir Bernard, Field Marshall, 

Commander-in-Chief 21st AGp 
Mook 
Mook, H. van, minister van Koloniën 
Moore, J.E. Amerikaans kolonel 
Mooy, H.P., majoor, hoofd van de Sectie IV 

(Brandweer en Luchtbescherming) 
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Morgan, Sir Frederick, Lieutenant-General, 
Deputy Chief of Staff SEAC 

Mortel, J. van de, burgemeester van 
Tilburg 

Mortel, J.B.V.M.J. van de, majoor, 
Directeur BAB 

Morton, Sir Desmond, Major, LO 
regeringen in ballingschap 

Mountbatten, The Lord, Admiral, Supreme 
Allied Commander South East Asia 

Mourik Broekman, B.W. van, kapitein van 
de Sectie III (Politie) 

Munster (D) 
Muntendam 
Muralt, W.J.J. de, tijdelijk 

Rijksbemiddelaar 
Mussolini, B., Fascistisch leider van Italië 
Mutsaerts, W. P.A.M., bisschop van ’s-

Hertogenbosch 
Nationaal Comité Kinderuitzending 1945 
Nationaal Fonds Bijzondere Noden 
Nationaal Steun Fonds 
National Fire Service 
National War Fund 
Nationale Adviescommissie 
Nationale Centrale Hulpverlening 

Nederland 
Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps 
Nederasselt 
Nederbetuwe 
Nederlands Informatiebureau Arbeiders 

Duitsland 
Nederlands Volksherstel 
Nederlandsche Bank 
Nederlandse Militaire Missie 
Nederlandse Spoorwegen 
Nederlandse Volksdienst 
Nederlands-Indië 
Nederweert 
Neede 
Neerbosch 
Neerkant 
Netherlands District 
Netherlands Military Administration 
Netherlands Solid Fuels Sub-Section 
Neuengamme (D) 

Neville, A.G., Brigadier, hoofd 
Psychological Warfare Divison 21st AGp 

New York Times 
Nicolas, C.M.J.A.F., MC Mijnstreek en 

Inspecteur-Generaal van de Mijnen 
Niemeyer, G., kampcommandant Reusel 

en Vught 
Niesten, W.H.M., Rayonleider Maastricht 

van de Provinciale Voedselcommissaris 
Nieuwe Rotterdamsche Courant 
Nieuwendammerdijk 
Nijmeegsch Dagblad 
Nijmegen 
Nijnatten, A.A. van, generaal-majoor, 

hoofd Centraal Indelingsbureau 
Koninklijke Landmacht 

Nispen tot Sevenaer, C.H.J.I.M., 
burgemeester van Mill 

Nistelrode 
Noord-Afrika 
Noord-Beveland 
Noord-Brabant 
Noord-Brabantsche Museum 
Noord-Holland 
Noord-Limburg 
Noordoostpolder 
Noordwijk 
Noordzeekanaal 
Noorwegen 
Normandië (F) 
NSB-ers 
NSB-kinderen 
Nuboer, J.F.W., kapitein-luitenant-ter-zee, 

adviseur van Gerbrandy 
Nuenen 
O’Breen, J.E., Brits elektro-technisch 

ingenieur in dienst MG 
O’Connor, Sir Richard, Lieutenant-General, 

Commander 8th Corps 2nd Army 
O’Donohoe, Major, Displaced Persons 2 

Canadian Corps 
OD 
Odessa (R) 
Oeffelt 
Oerlemans, A.I., politieofficier te Nijmegen 
Oeveren, P.L.D.J. van, burgemeester van 

Axel 
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Ohé en Laak 
Oirschot 
Oldenburg (D) 
Oldenzaal 
Ommen 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 

(minister(ie)) 
Oorlog (minister(ie)) 
Oorlogsvrijwilliger 
Oost-Brabant 
Oostburg 
Oosterbeek 
Oosterhout 
Oosterschelde 
Oostmahorn 
Oostrum 
Operation Chowhound 
Operation Manna 
Operation Placket 
Oppenraay, B.F.R., NSB-er 
Oranjezon 
Organisation Todt 
Os van Delden, B.G., kolonel, hoofd 

Bureau voor Evacuerings- en 
Repatriëringszaken 

Oss 
Ossendrecht 
Otten, Frans, president N.V. Philips 
Ottersum 
Oud, P.J. burgemeester van Rotterdam 
Oudenbosch 
Oudgastel 
Overasselt 
Overbetuwe 
Overeem-Ziegenhardt, L.M.H.A. van, 

hoofd speciale hulpverlening 
Nederlandse Rode Kruis 

Overflakkee 
Overijssel 
Overijsselskanaal 
Overloon 
Padvinders 
Paget, Sir Bernard, Lieutenant-General, 

Commander-in-Chief Home Forces 
Palestina 
Panheel 
Parijs 

Parlementaire Enquête naar het 
Regeringsbeleid 1940-1945 

Partizanen Actie Nederland 
Pascalis (klooster) 
Pelt, A., hoofd 

Regeringsvoorlichtingsdienst en Sectie 
XI MG 

Pernis 
Perscommissie 
Persoonsbewijzen 
Perszuivering 
Peters, L.J.M., lid illegaliteit 
Phaff, H.J., generaal-majoor, militair 

attaché in Londen en hoofd Militaire 
Missie bij SHAEF 

Philips 
Philips, A., majoor, hoofd Subsectie IIA 
Philips, ir. F.J., directeur N.V, Philips 
Phipps Hornby, Colonel, SCAO 8th Corps 

2nd Army 
Pierson, H., majoor, LO 213 CA 

Detachment en MC Enschede 
Poel, A. van de, voorlichter MG 
Poel, A. van der, gewestelijk commandant 

OD in Noord-Brabant 
Politie 
Politieke Opsporingsdienst 
Posthumus Meyjes, W. Chr., kolonel, sous-

chef-staf MG 
Prins, R., luitenant-kolonel, hoofd Sectie II 

(Juridische Zaken) 
Prisoner of War Exchange (PXW) Branch 
Pro Juventute 
Proudfoot, M.J., Major, Displaced Persons 

Branch SHAEF 
Provinciale Geldersche Electriciteits 

Maatschappij 
Psychological Warfare Division 
Publicatieblad van het Militair Gezag 
Publicity & Psychological Warfare 
Puiflijk 
Quarles van Ufford, E.W.M., PMC Utrecht 
Quarles van Ufford, H.G.A., luitenant-

kolonel, LO First Canadian Army en 
PMC Zuid-Holland 

Quarles van Ufford, J.W., Commissaris der 
Koningin in Zeeland 
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Quay, J.E. de, voorzitter College van 
Algemene Commissarissen voor 
Landbouw, Handel en Nijverheid; 
minister van Oorlog 

Queen’s Messengers 
Raad van State 
Raad voor Binnenlands Bestuur 
Raad voor Herstel en Wederopbouw 
Rädda Barnen 
Radio Herrijzend Nederland 
Radio Nederland in Overgangstijd 
Radio Oranje 
Rambonnet, F.L., NSB thesaurier-generaal 
Ramsey, Sir Bertrand, Admiral, Allied 

Naval Commander-in-Chief 
Expeditionary Force 

Randwijk, H.M. van, redacteur van Vrij 
Nederland 

Rawlings, H., Colonel, Commanding Officer 
312 (P) CA Detachment 

Read, E.E. Brigadier, Chief Engineer 
Netherlands District 

Receveur, C.K.J.M., kapitein, MC Noord-
Limburg 

Rees (D) 
Regeringscommissariaat voor de 

Bijzondere Hulpverlening 
Reichskommisariat 
Reitsma, S.M.S., majoor, souschef Sie IID B 
Renaix (B) 
Renkum 
Reusel 
Rheden 
Rheine (D) 
Rhenen 
Rhijn, A.A. van, secretaris-generaal van 

Sociale Zaken 
Rickard, H.P., Wing Commander, OC 609 

CA Detachment 
Ridgway, M.B., Major-General, CG 18th 

Corps 
Riethoven 
Rijksarbeidsbureau 
Rijksbureau voor Aardolieproducten 
Rijksbureau voor Textiel 
Rijksverkeersinspectie 
Rijkswaterstaat 

Rijkswerkverschaffing 
Rijn 
Rijsbergen 
Rilland-Bath 
Ringers, J.A., minister van Openbare 

Werken en Wederopbouw 
Ritthem 
Robbins, T., Brigadier, DCAO 21st AGp 
Rode Kruis 
Roermond 
Roffel, C., patrouillecommandant 

hulppolitie Groesbeek 
Roggel 
Roijen, J.H. van, minister Zonder 

Portefeuille 
Rolde 
Rolfe, J.A.S., Brigadier, War Office 
Romijn, Peter, historicus 
Roosendaal 
Roosevelt, Franklin D., Amerikaans 

President 
Rose, A.I., Major, OC 620 CA Detachment 
Rosendaal 
Rost van Tonningen, M.M., NSB-president 

van de Nederlandsche Bank 
Rotterdam 
Rotterdam Port Party 
Rowell, P.J.E., Colonel, CA Supply Branch 

21st AGp 
Rowland-Dijxhoorn, M.E., VHK-officier 
Royal Air Force 
Royal Engineers 
Ruhrgebied (D) 
Rusland 
Rutten, Gerard, cineast 
Ruurlo 
Ruys J.A., kapitein, LO 
Salle, M.J.M. La, Captain, Public Health 

Officer 2 Canadian Corps 
Salters, J.B.M., majoor, LO 524 CA 

Detachment, Militair 
Repatriëringcommissaris 

Samenwerkende Fabrikantenkringen 
Sandbostel (D) 
Sanderbrook, H.G., Colonel, CO 824 (P) 

Civil Affairs Detachment 
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Sandstead, H.R, Major, Public Health 
Branch SHAEF Mission 

Sas van Gent 
Sassen, P., burgemeester van Beek 

Ubbergen 
Schalkhaar 
Scheepvaart en Visserij (minister(ie)) 
Schelde 
Scheldt Dredging Control 
Schellekens, O.A.M.A.W., kapelaan 

oprichter van het NIAD 
Schermerhorn, W, minister-president 
Scheveningen 
Schiehaven 
Schiermonnikoog 
Schijndel 
Schiphol 
Schipper, G.E., kapitein, Displaced Persons 

LO in België 
Schnitzler, C.A., majoor, Militair 

Repatriëringcommissaris Nijmegen 
Scholten, G.H., majoor, kampcommandant 

Harskamp 
School of Military Government 
Schoorl 
Schouten, W.G.J.M., lid van de hulppolitie 

in Bemmel 
Schouwen-Duiveland 
Schueren, J.B.G.M. Ridder de van der, 

kolonel, PMC Noord-Brabant en 
souschef MG 

Schuitema, E.B.W., luitenant-kolonel, 
souschef staf voor B2-zaken 

Schulten, J.W.M., auteur 
Schurmann, C.W.A., PMC Limburg en PMC 

Noord-Holland 
Schuylenburch, A. van, notaris te 

Nijmegen 
Schwebel, A.E., Seyss-Inquarts Beauftragte 

in Den Haag 
Scowden, F.F. Major-General, Chief Supply 

and Economics Branch G-5 Division 
SHAEF 

SDAP 
Second Tactical Air Force 
Secretary of State for War 
Sectie Arbeidszaken 

Sectie Binnenlandse Zaken   
Sectie Brandweer en Luchtbescherming 
Sectie Economische Zaken 
Sectie Financiën 
Sectie Juridische Zaken 
Sectie Kampen 
Sectie Onderwijs 
Sectie Oorlogsbuit 
Sectie Openbare Werken 
Sectie Politie 
Sectie Sociaal werk voor oorlogsgetroffen 
Sectie Transport 
Sectie Volksgezondheid 
Sectie Voorlichting 
Selzate (B) 
Senecal, Leo P., Lieutenant-Colonel, CO CA 

Detachement in Maastricht 
Serraris, W.J.Th., hoofd van de afdeling 

Politieke Zaken van de BS in ’s-
Hertogenbosch 

Seyss-Inquart, A., Reichskommissar 
SHAEF 
SHAEF Mission (Netherlands) 
SHAEF Mission to Belgium 
SHAEF-missie 
Short, J.L., Colonel, OC 720 (P) CA 

Detachment 
Sicherheitsdienst 
Sicilië 
Siertsema, T.W., MC Meppel 
Sinclair, Sir R.N.J.C.U., Major, CO 719 CA 

Detachement 
Sittard 
Six, P.J., chef-staf Ordedienst en later 

sous-chef MG 
Sliedrecht 
Slijk-Wijk 
Sloedam 
Slooff. J., plv Inspecteur voor de 

Volksgezondheid 
Slot, C.E., kapitein-luitenant ter zee, PMC 

Zeeland 
Sluiskil 
Sluyser, Meyer [Sluijser, Meijer], journalist 

en voorzitter Kring van Nederlandse 
Sociaal-Democraten in Engeland 
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Smeth, Th. baron de, leider van de 
ondergrondse in Deurne 

Smit-Dyserinck, C.S., commandant 
Vrouwen Hulpkorps 

Smith, C.S., Colonel, SHAEF-missie 
Smith, Walter Bedell, Amerikaans 

luitenant-generaal, chef-staf SHAEF 
Smits van Oyen, J.T.M., wnd. Commissaris 

der Koningin in Noord-Brabant 
Sneek 
Snijders, F.J.H., luitenant-kolonel, hoofd 

Sectie II (Juridische Zaken) en als 
kolonel souschef 

Sociale Zaken (minister(ie)) 
Soesterberg 
Sollewijn Gelpke, J.H.F., majoor, MC 

Groningen 
Somer, J.M., majoor, hoofd Bureau 

Inlichtingen 
Someren 
Son 
Sonsbeeck, W.G.A.van, Commissaris der 

Koningin in Limburg 
Spaatz, Carl A., General, CG U.S. Strategic 

Air Force in Europe 
Special Allied Airborne Reconnaissance 

Force 
Special Feeding Units 
Spekman dr., hoofd Medical Feeding Unit 

No. 27 in Velp 
Speyart van Woerden, E.L.M.H., 

procureur-generaal gerechtshof te ’s-
Hertogenbosch 

Spijkenisse 
Sproat, F.E.W., Lieutenant-Colonel, Legal 

Section SHAEF Mission 
SS 
St. Antonis 
St. Jansteen 
St. Joost 
St. Philipsland 
Staatsblad 
Staatscourant 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid 
Staf, C., Directeur voor de 

Oogstvoorziening 
Stafschool 

State Department 
Steenberghe, M.P.L., voorzitter van de 

Nederlandse economische, financiële 
en scheepvaartmissie 

Steenwijk 
Steinweg, J.A.H., burgemeester van 

Nijmegen 
Stempvoort, P.A. van, hoofd SVG team no. 

8 te Zwolle 
Stevens, M., burgemeester van Boxmeer 
Stevenson, R.C., Colonel, CO 829 (P) CA 

Detachment 
Stichting Herstel Betuwe 
Stichting Kinderzorg Nederland 
Stichting Landelijk Herstel Oorlogsschade 
Stichting Veluwezoom 
Stiles, H.D.S., Major CO 324 CA 

Detachment 
Stok, A.H., luitenant-kolonel, LO 8th Corps 

2nd Army, MC Noord- en Midden 
Limburg en PMC Drenthe 

Stoottroepen 
Stouthamer, J.C., eerste luitenant, 

toegevoegd aan PMC Zeeland 
Stramproy 
Studiegroep voor Reconstructieproblemen 
Suijlen, E.M.A., luitenant-kolonel, Chief 

Dutch Liaison Officer PWX Branch, G-1 
Division SHAEF Main 

Susteren 
Symons, P.J., OD-commandant in 

Maastricht 
Tak, A. van der, kampcommandant 

Levantkade 
Taylor, F.H., Major, CO 707 CA 

Detachment 
Tazelaar, P., kampcommandant 

Levantkade 
Tegelen 
Tempel, J. van den, minister van Sociale 

Zaken 
Templer, G.W.R., Major-General, Director 

CA 21st AGp 
Tenkink, J.C. loco secretaris-generaal 

Justitie 
Ter Apel 
Terneuzen 



887 
 

Terschelling 
Texel 
The Sunday Times 
Theater Inspector General U.S. Army 
Theresienstadt (D) 
Thielt (B) 
Tholen 
Thomassen, Provinciaal 

Voedselcommissaris Gelderland 
Thomassen, W., majoor, MC Zaandam 
Thompson, D, Major, OC 623 CA 

Detachment 
Thorn 
Tiel 
Tilburg 
Tinley, James M., Major, Resources 

Section SHAEF Mission 
Tjeenk Willink, mej. M., Algemeen 

secretaris NVH 
Tovey, Sir John C., Admiral of the Fleet, 

Commander-in-Chief in the Nore 
Tribunalen 
Tromp, Th.P., minister van Waterstaat 
Trouw 
Tungelroy 
Turnhout (B) 
Tuyll van Serooskerken, F.L.S.F. baron van, 

initiatiefnemer Nationale Gezinszorg 
Tweedsmuir, Lord, Lieutenant-Colonel, 

SCAO 1 Canadian Corps 
Twente 
Twentekanaal 
U.S. Forces European Theater Mission 
U.S. Strategic Air Forces in Europe 
Ubbergen 
Uden 
Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers 
Unilever 
United Nations Relief and Rehabilitation 

Administration 
Urmond 
Utrecht 
Vaals 
Vaart Smit, H.W. van der, auteur 
Valburg 

Valckenier de Greeve, J.W.L., hoofd 
afdeling Brussel van het Nederlandse 
Rode Kruis 

Valk, D., pelotonscommandant Kamp 
Reusel 

Valkenburg 
Valkenswaard 
Van Abbe Museum 
Vaticaan 
Veemgebouw Philips 
Veen, H. van der, hoofd Sectie IX 

(Openbare Werken) 
Veen, H.R.J., notaris 
Veenendaal 
Veer, B.I.A.A. Ter, kolonel, hoofd Sectie II 

(Juridische Zaken) 
Veere 
Veghel 
Velden, P.I.J.M. van der, loco-

burgemeester van Nijmegen 
Veldschuur 
Velp 
Veltman, J. Th., commissaris van politie te 

Nijmegen 
Veluwe 
Veluwezoom 
Venables, R.H.G., Brigadier, Director PWX 

Branch, G-1 Division SHAEF 
Venlo 
Venray 
Vente, G.J., luitenant-kolonel, plv CNVGG 
Verdijk, A., burgemeester van Eindhoven 
Vereeniging Landelijk Herstel 
Verenigd Koninkrijk 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
Vergeer, C.D., Major, Legal Section SHAEF 

Mission 
Verhagen, F., kapelaan 
Verhoeff, C., majoor, MC Eindhoven en 

PMC Overijssel 
Veritas 
Verordening Bewarings- en 

Verblijfskampen 
Verordening Grensbewaking 
Verre Oosten 
Verspyck, G.M., gedelegeerde 

Nederlandse Rode Kruis in Parijs 
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Vertrouwensmannen 
Verwey-Jonker, H., voorzitter Nederlandse 

Vereniging tot Bijstand aan Joodse 
Minderjarigen en aan Andere 
Onverzorgde Oorlogspleegkinderen 

Verzetsvereeniging Kempenaer 
Vianen Moerbeke (B) 
Vicarage-teams 
Vierlingsbeek 
Vijver, J.F. van de, luitenant-generaal en 

secretaris-generaal van Oorlog 
Villiers, A.R. de, Lieutenant-Colonel, SHAEF 

Mission 
Visser ’t Hooft, W.A., secretaris van de 

Wereldraad van Kerken, leider van de 
‘Zwitserse Weg’ 

Vlaardingen 
Vlam, E.J.M. de, Gevolmachtigde 

Nederlandse Rode Kruis in Noord-
Brabant 

Vliegende colonnes 
Vliegende Hollander 
Vlieland 
Vlierden 
Vliet, J.C. van, kapitein, Repatriation 

Official 
Vlijmen 
Vlissingen 
Voedselcommissaris 
Vogelensang 
Vogels, F.C.M., burgemeester van Leende 
Volendam 
Volkmann, J.H. Amerikaans Lieutenant-

Colonel, Displaced Persons Section 
SHAEF-missie 

Volksgezondheid 
Voogdijraad 
Voorhoeve, N.A.J., voorzitter GOIWN 
Voorst tot Voorst, E.H.J. van, wnd 

Commissaris der Koningin in Gelderland 
Voorwinde, A., vertegenwoordiger GOIWN 
Vos van Steenwijk, J.E. baron de, 

Commissaris der Koningin in Noord-
Holland 

Vos van Steenwijk, R.H. baron de, 
Commissaris der Koningin in Drenthe 

Vos, H. minister van Handel en Nijverheid 

Vosbergen 
Vreusen, F.J.C., Inspecteur van Politie 

Eindhoven 
Vries Robbé, mr. Officier voor Civiele 

Zaken BS Gelderland 
Vries, de, luitenant, evacuatie-officier MG 
Vrij Nederland 
Vrouwen Hulpkorps 
Vullinghs, H.J.H., luitenant-kolonel, PMC 

Limburg 
Waal 
Waalhaven 
Waals, F.J., burgemeester van Dreumel 
Waddenzee 
Wade, Arthur, kolonel, hoofd U.S. Army 

Civil Affairs Section 
Waffen SS 
Wageningen 
Wall Bake, J.W.H. van den, luitenant-

kolonel, hoofd Sectie X (Arbeidszaken) 
Walle, M. van der, Voedselcommissaris 

voor Zeeuws-Vlaanderen 
Wansum 
War Cabinet 
War Department 
War Office 
Warendorf, J.C.S., hoofd secretariaat MG, 

Engelandvaarder en eerder redacteur 
van Het Parool 

Waterpolitie 
Waterstaat (minister(ie)) 
Wedd, W.B., Brigadier, SCAO First 

Canadian Army 
Weerde, de 
Weert 
Wehr (D) 
Wehrmacht 
Weichs de Wenne, J. de, burgemeester 

van Meerlo en Wanssum 
Welling, W.H., adjunct kampcommandant 

Reusel 
Wemeldinge 
Werff, J. van der, kamparts Levantkade 
Werkgemeenschap Limburg 
Werner, J.J., directeur HARK 
Wervelwind 
Werwölfe 
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Weser (D) 
Wessem 
West Holland District 
Westerbork 
Westerhoven 
Westerschelde 
Westervoort 
Westkapelle 
Westland 
Wet tot vaststelling van de niet ten laste 

van de Rijksbegroting gebrachte 
uitgaven en ontvangsten 

Wetsbesluiten 
E 133 Besluit Vijandelijk Vermogen 
E 14 Zuiveringsbesluit 
E 43 Aanwijzingsbesluit Militair Gezag 
E 66 Besluit Rechtsmacht Geallieerde 

Militaire Gerechten 
E 69 Tijdelijk Persbesluit 
E 81 Repatriëringsbesluit 
E 88 Steunverlening Oorlogsslachtoffers 
E 93 Besluit bezettingsmaatregelen 
F 132 Zuiveringsbesluit 1945 
F 168 Besluit van 8 September 1945 

houdende nadere verlenging van het 
Besluit op de bijzondere staat van beleg 

F 206 Besluit van 1 October 1945, 
houdende beperking van de aan het 
militair gezag toegekende 
bevoegdheden 

F 244 Besluit Politieke Delinquenten 1945 
Whiteley, J.P.M., Major-General, Deputy 

Assistant Chief of Staff G-3 
Wickley, H.J., Lieutenant-Colonel Public 

Safety First Canadian Army 
Wieringermeer 
Wijffels, F.C.M., minister van Sociale Zaken 
Wijffels, H.C.M., secretaris Commissie tot 

Uitzending van Nederlandsche 
Kinderen 1945 

Wijk bij Duurstede 
Wilhelmina, Koningin der Nederlanden 
Willekens, A., burgemeester van Reusel 
Willemstad 
Winkel, H. kapitein, juridisch adviseur MG, 

samensteller Overzicht der 
Werkzaamheden van het Militair Gezag 

Winschoten 
Winterhulp 
Winterswijk 
Witteveen, C.J., belast met directies 

Noord-Brabant en Zeeland van 
Rijkswaterstaat 

Woezik 
Wolverhampton (GB) 
Wood, Mr., No.6 Friends Ambulance Unit 
Xanten (D) 
XXII U.S. Corps 
Yates, J., Lieutenant-Colonel, OC 608 (P) 

CA Detachment 
Yerseke 
Young People from Occupied Countries 
Young, T.W., eerste luitenant Sectie IX 

(Openbare Werken) 
Ypenburg 
Zaandam 
Zaltbommel 
Zanders, J.H., NSB-burgemeester van 

Venlo 
Zandvliet (B) 
Zandvoort 
Zeeland 
Zeeland, Paul van, Belgisch premier en 

minister voor repatriëring 
Zegers, L.M., schooldirecteur in Nijmegen 
Zeilberg 
Zeist 
Zetten 
Ziekenfondsbesluit 
Zoetmulder, A.J., hoofdredacteur van het 

Eindhovensch Dagblad 
Zondervan, A.J., commandant 

Weerafdelingen van de NSB en later 
Landwacht 

Zoutkamp 
Zuid helpt Noord 
Zuid-Beveland 
Zuid-Hollandse Eilanden 
Zuidhorn 
Zuid-Limburg 
Zutphen 
Zwagerman, C., agrarisch expert voor 

Zeeland 
Zweden 
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Zwijndrecht 
Zwingelspaan 
Zwitserland 
Zwolle 


