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- een der 'oude' wethouders werd tot waarnemend burgemeester be-
noemd. Eind september al werd vrij algemeen geklaagd over het zwakke
optreden van deze waarnemer (hij had zich bovendien in de zomer van
'42 in een vergadering ten overstaan van het gemeentepersoneel nogal
positief uitgelaten over het 'foute' Arbeidsfront) - de militaire commis-
saris, majoor ir. A. F. H. Blaauw, een energiek man, greep in en benoemde
de directeur van Maatschappelijk Hulpbetoon (de sociale dienst van de
gemeente), mr. eh. M. J. H. Hustinx, medio oktober tot tijdelijk burge-
meester. 'Een ieder te Nijmegen', zo rapporteerde luitenant-kolonel mr.
H. P. Linthorst Homan, hoofd van de sectie-Binnenlandse Zaken van de
staf van het Militair Gezag,

'is met deze regeling ingenomen, zowel de meer behoudende ingezetenen als de
verzamelde en locaal in een comité gecoördineerde verzetsbewegingen. Men
wilde tevens gaarne dat de wethouders, van wie inderdaad vrijwel niets uitgaat,
zouden worden vervangen om het gemeentebestuur meer push te geven" -

vervanging van die wethouders moest, meende Homan, wachten tot er
weer een gemeenteraad was.

*

Van de regelingen welke het Militair Gezag moest toepassen, deed het
Tijdelijk persbesluit terstond tal van vragen rijzen. Dagbladen waarvan
na I januari '43 (die datum was nogal willekeurig gekozen) de productie
was voortgezet, mochten niet langer verschijnen en alle illegale bladen
mochten, als zij dat wensten, voortaan legaal uitkomen. Die laatste
bepaling kon, als er in voldoende mate op werd gereageerd, een zekere
gevarieerdheid van de pers bevorderen, evenwel: er was nauwelijks
krantenpapier en daardoor dreigde die gevarieerdheid in het gedrang te
komen.

Eindhoven kende, toen Nederland werd bezet, twee plaatselijke dag-
bladen: het Eindhovens Dagblad en Het Dagblad van het Zuiden. De hoofd-
redacteur van het Eindhovens Dagblad, A. Jurriaan Zoetmulder, kwam in
de zomer van '42 als gijzelaar in een van de Brabantse kampen terecht
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