
PROBLEMEN VOOR HET MILITAIR GEZAG

West Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, Noord-Beveland en Tholen
bieden het volgende beeld.' Deze delen van Zeeland telden tezamen 42
gemeenten. In 14 gemeenten was de burgemeester gehandhaafd die op
10 mei '40 die functie had bekleed en haar de gehele bezetting door was
blijven bekleden. In 4 gemeenten was degeen die op 10 mei burgemeester
was geweest, in die functie hersteld. In 24 gemeenten had het Militair
Gezag een andere oplossing moeten kiezen; daarbij was in 8 gemeenten
degeen die op IQ mei '40 loco-burgemeester was geweest (in de regel
was dat de oudste wethouder) tot tijdelijk burgemeester benoemd, in 2

gemeenten omdat de burgemeester van 10 mei '40 niet aanwezig was, in
2 omdat hij 'fout' was gebleken, in 4 omdat hij ongeschikt was geoordeeld
(in één geval vanwege zijn hoge leeftijd); 16 gemeenten bleven dus over
waar het Militair Gezag een 'nieuwe' oplossing moest kiezen (dan werd
vaak een arts, een schoolhoofd of een notaris tot tijdelijk burgemeester
benoemd). Een en ander betekende dat van die 42 burgemeesters 22

waren gestaakt of geschorst.
Dat het niet zo simpel was geweest, geschikte burgemeesters te vinden,

bleek aan Homan toen deze medio oktober een eerste inspectiereis kon
ondernemen naar de gemeenten die in de 'Corridor' lagen. In Valkens-
waard had het XXXth Corps, toen het er op 17 september binnentrok,
geen enkele Nederlandse autoriteit kunnen vinden die voldoende ver-
trouwen inboezemde, en het betrokken Civil Affairs-Detachment had toen
maar een burger die capabelleek, als burgemeester aangewezen: hij was
door het Militair Gezag gehandhaafd. In Megen (bij Oss) was de burge-
meester gestaakt, waren de wethouders ongeschikt geacht om als burge-
meester te fungeren en was als zodanig de gemeente-ontvanger be-
noemd. 'Nog enkele dergelijke gevallen deden zich voor, welke thans',
zo rapporteerde Homan, 'bij de overbezette en personeelloze C[ommis-
saris] d[er] K[oningin] in onderzoek zijn' - Homan bedoelde de waar-
nemend commissaris, Smits van Oyen, die de grootste moeite had om
dat onderzoek uit te voeren, want hij had geen auto. In Deurne was de
burgemeester ondanks bezwaren van een deel van de burgerij gehand-
haafd, in Veghel was hij op grond van dergelijke bezwaren gestaakt en
voorlopig vervangen door een commies van de gemeentesecretarie te
Helmond, 'daar geen geschikte wethouder disponibel.' In Bakel (bij
Helmond) had men een waarnemend burgemeester door een burger
moeten vervangen, 'de beide wethouders (oud 71 en 64 jaar) zijn tegen
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