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'een groot aantal verhalen over de slechte werkwijze van het MG zonder meer
te geloven. Immers, het staat vast dat zich in de uniform van het MG lieden
hebben weten te wringen die eigenlijk in een interneringskamp thuis behoorden.
Verder weet ik ook wel dat er dragers van het MG zijn geweest die de faciliteiten
welke dit MG verschafte, ten eigen bate hebben gebruikt' -

de premier bracht overigens hulde aan Kruls en erkende dat het Militair
Gezag veel goeds had gedaan.'

Voor het negatieve beeld van het Militair Gezag was van belang dat
velen de indruk kregen dat met geld gesmeten werd. In zijn algemeenheid
is dat laatste evenwel niet het geval geweest. Het Militair Gezag heeft
naar schatting van de Algemene Rekenkamer, die er in '48 een apart
rapport over uitbracht", in totaal ca. fIso mln gekost, maar de salarissen
waren bescheiden geweest en de financiële administratie over het alge-
meen goed. Jegens de Enquêtecommissie zei de secretaris van de Alge-
mene Rekenkamer in '49, 'dat, hoeveel fouten er ook zijn gemaakt, men
niet zonder meer mag zeggen dat dit wanbeheer is geweest van het
Militair Gezag.' 3 Bij de centrale staf in Den Haag was sprake van een
deugdelijke controle, maar deze strekte zich al niet tot de daartoe beho-
rende diensten en bureaus uit, laat staan tot alle Provinciale en Districts-
Commissariaten. Dat werkte buitensporigheden, soms ook malversaties,
in de hand. In het Victoria Hotel in Amsterdam dat in zijn geheel door
de Militaire Distriets-Commissaris was gevorderd om bezoekers van
buiten te huisvesten, bleef de helft van de kamers leeg staan, de adrni-
nistratie van het tot Sectie XI (Voorlichting) behorende fotobureau Anefo
was een complete janboel (het bureau heeft de staat ca. f 200000 gekost),
er is bij één gelegenheid bij na fIS 000 besteed voor de aankoop van Franse
francs teneinde cognac te importeren, welke evenwel door de Franse
douane wegens overtreding van de deviezenvoorschriften in beslag werd
genomen, en vooral heeft veelontbroken aan de goederenadministratie:
kantoormeubilair en kantoormachines zijn zoek geraakt en van de ruim
13 000 auto's die het Militair Gezag in totaal zelf in gebruik had genomen
of aan andere overheidsdiensten ter beschikking had gesteld, waren, toen
het onderzoek terzake in '48 werd gestaakt, 329 spoorloos verdwenen.

, Tekst in Commentaar (een uitgave van de Regeringsvoorlichtingsdienst), 29 okt.
1945. 2 Het rapport werd met een Memorie van Toelichting door de minister van
financiën, Liefrinck, aan de Tweede Kamer voorgelegd (Staten-Generaal, Tweede
Kamer, Zitting 1948-1949,1316, no. 3). 3 Getuige L. van den Tempel, Enq., dl. III
c, p. 886.
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