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kantoorgebouw van de Bataafse Petroleum Maatschappij. In juni waren
er in den lande elf Provinciale Commissariaten en negen-en-veertig
Distriets-Commissariaten - begin oktober evenwel waren er nog maar
vier Provinciale Commissariaten (Gelderland, Noord- en Zuid-Holland
en Noord-Brabant) en die vier werden per I december opgeheven. Het
aantal Distriets-Commissariaten kromp nog sneller in - zij werden per
provincie meestal een maand vóór de Provinciale Commissariaten opge-
heven. Drente was de eerste provincie waar het Militair Gezag spoedig
in het geheel niet meer aanwezig was: al van I augustus af. Dat die
Provinciale en Distriets-Commissariaten verdwenen, betekende uiter-
aard niet dat het Militair Gezag als zodanig zijn bevoegdheden verloor:
de centrale staf in Den Haag bleef tot de opheffingsdaturn, 4 maart '46,
zijn (toen aanzienlijk geslonken) bevoegdheden uitoefenen en ook de
meeste daaronder ressorterende bureaus en diensten bleven in stand; zij
werden, voorzover hun werk na de 4de maart moest worden voortgezet,
onder diverse ministers geplaatst, het Bureau Nationale Veiligheid bij-
voorbeeld onder de minister-president.

*

Er hebben zich tussen het Militair Gezag en het kabinet-Schermerhorn
geen moeilijkheden voorgedaan - men kan hieruit afleiden dat het
kabinet van het nut van de instelling overtuigd was en dat Kruls zich
bewust was dat hij de ondergeschikte was der ministers. Moeilijkheden
kwamen er wèl tussen het Militair Gezag en de BS - zij vloeiden voort
uit het feit dat de Binnenlandse Strijdkrachten geen andere taak meer
hadden dan 'foute' elementen op te pakken, maar dat menige BS'er
meende op grond van zijn prestaties in de illegaliteit bevoegd te zijn, ter
plaatse het gezag uit te oefenen, bijvoorbeeld een burgemeester die naar
zijn oordeelonmiddellijk diende te verdwijnen, te arresteren en een
opvolger te benoemen. Hier en daar liet ook de verhouding tussen de
Militaire Commissarissen en de commissarissen van de koningin c.q. de
burgemeesters te wensen over. In Drente bijvoorbeeld trok de in zijn

Commissariaat Noodvoorziening Geteisterde Gebieden, de Dienst Identificatie en
Berging (voor het opgraven van stoffelijke overschotten van gefusilleerden en anders-
zins omgekomenen), het Bureau Bestrijding Vermogensvlucht en het Bureau Ge-
schiedschrijving.
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