
PROBLEMEN VOOR HET MILITAIR GEZAG

tienduizenden evacué's in het Zuiden goed werden opgevangen; aan het
onderwijs materiële hulp geboden; brandweer en luchtbescherming weer
op peil gebracht en mobiele colonnes gevormd voor de inzet benoorden
de rivieren; de grensbewaking een solide organisatorische grondslag
gegeven; het herstel van de PTT-verbindingen bevorderd en een deug-
delijk censuurapparaat geschapen; aan voorlichting gegeven wat ondanks
het tekort aan papier mogelijk was; het beschikbare papier aldus verdeeld
dat weer een redelijk gevarieerde pers ontstond; in de vorm van 'Her-
rijzend Nederland' een gewaardeerde omroeporganisatie geïmprovi-
seerd; de pers en 'Herrijzend Nederland' op een verstandige wijze ge-
censureerd; de Geallieerden gestimuleerd om minimaal voldoende hoe-
veelheden voedsel, zeep en medicamenten naar het bevrijde Zuiden te
zenden; terecht prioriteit gegeven aan de noden van de mijnwerkers;
bevorderd dat er een minimaal voldoend aantal vrachtauto's kwam en
deze via het Centraal Transportbureau zo efficiënt mogelijk gebruikt; de
Geallieerden gestimuleerd tot het weer bevaarbaar maken van de kanalen
en het herstel van de spoorwegen; het College van algemene commis-
sarissen voor landbouw, handel en nijverheid in het leven geroepen
hetwelk door middel van talrijke lagere overheidsorganen leiding heeft
gegeven op economisch gebied en op dat gebied controle uitgeoefend;
het herstel van de gasfabrieken en de electrische centrales bevorderd; wat
aan energie en grondstoffen ter beschikking kwam, zo goed mogelijk
gedistribueerd; de Nederlandse belangen bevorderd bij het verdelen van
de oorlogsbuit; de aanvoer van door het Nederlandse Voedselbureau en
door het Netherlands Office for Relief and Rehabilitation aangekochte voor-
raden en goederen op gang gebracht; een eerste grondslag helpen leggen
voor het droogmaken van Walcheren; de stabilisatie van lonen en prijzen
en het afkondigen van een royale wachtgeldregeling bevorderd; werk-
lozen opgenomen in een nieuwe dienst: de Dienst Uitvoering Werken;
voor voldoende circulerend geld gezorgd; de financiering van het gehele
overheidsapparaat geregeld; zelf de overheidsorganen gezuiverd dan wel
die zuivering door het doen instellen van talrijke commissies bevor-
derd; een politiereserve gevormd, alweer: voor de inzet benoorden de
rivieren. En wat het gebied benoorden de rivieren betreft, herinneren wij
er aan dat wij van de omvangrijke werkzaamheden van het Militair Gezag
ter voorbereiding van de daar te bieden hulp pas een beeld zullen geven
in deel IQ b (en van zijn bemoeienissen met de arrestaties pas in een later
hoofdstuk van dit deel, IQ a).

De billijkheid gebiedt voorts er op te wijzen dat het Militair Gezag,
hetwelk in materieelopzicht niet verder kon gaan dan de Geallieerde
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