
PROBLEMEN VOOR HET MILITAIR GEZAG

Terug naar Oisterwijk. De burgemeester zei mij dat het vermoedelijk een Engels
officier uit Boxtel is geweest. De andere dag naar Boxtel, eerst naar de Town
Major, hij wist er niets van, misschien was het iemand van Civil Affairs; dus naar
Civil Affairs. Een der officieren had inderdaad opdracht gehad van een Division
Headquarters om het meubilair in beslag te nemen. Dat Division Headquarters zat
in Vught. In Vught na lang zoeken het HQgevonden en eindelijk bij een kolonel
terecht die de opdracht had verstrekt, doch in opdracht van de Second Army HQ.
Hij zou een ordonnans daarheen zenden om toestemming te vragen om mij dat
meubilair ter beschikking te stellen, doch tot op heden nog geen bericht, alhoewel
het al weer 8 dagen geleden is.

Ik heb ook geen zin om nu weer eens naar Vught te gaan fietsen. Ik heb er op
deze manier schoon genoeg van. Ik kan ook niet verder zo. Met veel moeite heb
ik 2 schrijfmachines kunnen lenen, ze zijn me althans toegezegd, doch ik kan ze
op een flets niet laten halen. Contact met de verschillende consulenten en het op
gang gaan brengen van hun apparaat, daar is geen sprake van. En zo is het met
alles.' I

Maar Boerma, ontvanger van deze typerende klacht (talloze Neder-
landse ambtenaren ondervonden vergelijkbare moeilijkheden), had zelf
klachten te over. Hij zond begin december aan een van de officieren van
de staf Militair Gezag in Brussel de volgende 'kleine opsomming':

'a. Ofschoon mij vorige week te Brussel uitdrukkelijk werd toegezegd dat men
zich met de z ist Army Group in verbinding zou stellen voor de uitbreiding van
de huisvesting van mijn bureau, heb ik van enig resultaat van deze démarche nog
steeds niets bespeurd. Momenteel is de toestand zó, dat er tenminste tien leidende
personen van mijn dienst zijn, die niet over een eigen kamer beschikken (laat
staan hun personeel) en dientengevolge regelmatig bij de enkele gelukkigen, die
wel een kamer hebben, rondhangen.

b. Met ingang van hedenavond zijn ca. vijftien ambtenaren van mijn dienst,
die in Hotel Suisse te Tilburg waren ingekwartierd, aan de deur gezet omdat het
gehele hotel door een Canadese legereenheid in beslag genomen is. Voor de
meesten van deze personen is tot op dit ogenblik nog geen nieuwe huisvesting
gevonden. Vermoedelijk zullen zij dus de nacht in mijn kantoor moeten door-
brengen.

c. Hoewel de heer van Blankenstein ' heeft voorgesteld de wel zeer povere
voeding van onze mensen door beschikbaarstelling van wat Army rations te
verbeteren, is hiervan nog niets gekomen. Het gevolg was dat het deze week
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