
WEINIG 'NIEUWELINGEN'

dat de benoeming van 'nieuwelingen' onvermijdelijk met allerlei jaloe-
zieën alsook politieke spanningen gepaard ging: de 'nieuweling' die door
een bepaalde groep in het bevrijde Zuiden als 'haar' representant werd
gezien, werd juist niet als zodanig beschouwd door andere groepen; en
de derde factor was dat van een Militair Gezag-officier nogal wat scholing
werd gevergd vooral in de beginselen van de Nederlandse staatsinrich-
ting, in de Londense wetsbesluiten en in de verordeningen van de
chef-staf Militair Gezag. Die kennis werd aan candidaat-officieren bijge-
bracht in cursussen die enkele weken duurden; die cursussen werden
eerst in Brussel, vervolgens in Breda gegeven aan in totaal ca.driehonderd
cursisten welke nagenoeg allen in de bevrijde delen des lands benoorden
de rivieren werden ingezet.

Nu zou het onjuist zijn het zo te stellen alsof het bevrijde Zuiden
maandenlang nagenoeg uitsluitend is bestuurd door uit Engeland over-
gekomen officieren. KruIs had al in een vroeg stadium een college van
commissarissen in het leven geroepen, bestaande uit personen uit het
bevrijde Zuiden, aan welke hij het bepalen van het beleid op het gehele
gebied van de economie had opgedragen - en overgelaten. 'Naar boven',
d.w.z. jegens de Londense ministers, verdedigde hij zijn bevoegdheden
met kracht, maar tegen delegatie van die bevoegdheden 'naar beneden'
had hij geen enkel bezwaar, trouwens: de gehele opzet van het Militair
Gezag was om de taken welke het in een noodsituatie toevertrouwd had
gekregen, zo spoedig mogelijk aan de normale bestuursinstanties over te
dragen.

*

Nauwe samenwerking met de Shaef-Mission was een eerste vereiste voor
het werk van het Militair Gezag en die Shaef-Mission op haar beurt was,
gelijk eerder vermeld, tot eind december '44 ingevoegd in het hoofd-
kwartier van de 21St Army Group. Dat hoofdkwartier bevond zich in
Brussel; gevolg was dat de Shaef-Mission en KruIs met zijn staf ook in
Brussel terechtkwamen. Er waren ook andere omstandigheden welke die
locatie wenselijk maakten: Brussel had de beste huisvestingsmogelijk-
heden en, belangrijker nog: ten opzichte van de delen van het bevrijde
Zuiden zat men er centraal; er was ook, als de weersomstandigheden het
toelieten, een relatief snelle verbinding met Engeland: de in september
,44 in Londen opgerichte Nederlandse Militaire Luchttransportdienst


