
DE 'VERNIEUWING' MISLUKT

dagen en anders binnen enkele weken een slechte naam gaven. Duidelijk
was dat de rijen moesten worden gezuiverd (er kwam daartoe een aparte
sectie in prins Bernhards staf) - dat geschiedde in dier voege dat alle
armbanden moesten worden ingeleverd (in het westen al voor de tweede
maal) om door nieuwe te worden vervangen die alleen uitgereikt werden
als de commandanten van de betrouwbaarheid der betrokken BS'ers
overtuigd waren. Soms kwam het tot meer dan één van dergelijke
zuiveringen. Hun effect was dat de rijen van de BS aanzienlijk werden
gedund - zo bleven er in Den Haag van elfduizend BS'ers niet meer dan
ruim tweeduizend over.

*

Wij vermeldden al dat in het zuiden uit de Bewakingstroepen van de BS
vóór de bevrijding van het westen negentien gezagscompagnieën waren
gevormd die aan het Militair Gezag ter beschikking waren gesteld - bij
die negentien kwamen er na begin mei nog acht. Ook in het oosten,
noorden en westen werd tot de vorming van gezagscompagnieën over-
gegaan - in totaal kwamen hierin ongeveer tienduizend man van de
Bewakingstroepen terecht. Een ongeveer dubbel zo groot aantal gaf zich
op als vrijwilliger voor Indië: van de vier-en-twintig vrijwilligersbatal-
jons die in '45 en '46 oostwaarts zijn gezonden, hebben vijftien uit
vrijwilligers bestaan die zich in BS-verband opgegeven hadden, voorts
zijn naar schatting tweeduizend BS'ers in '45 naar Amerika vertrokken
om daar aan de Mariniersbrigade te worden toegevoegd en zijn in '46
nog eens zesduizend BS'ers naar Indië scheep gegaan als militairen van
de z.g. Expeditionaire Macht.

Tijdens hun opleiding maakten die twintigduizend militairen deel uit
van de Koninklijke Landmacht, waarin trouwens ook de ca. tienduizend
BS'ers van de gezagscompagnieën werden opgenomen. De afwikkeling
van de Binnenlandse Strijdkrachten begon op 8 augustus '45, d.w.z. dat
dat de datum was waarop het militair verband van de in de BS opgenomen
vrijwilligers (een verband dat voor de KP'ers, RVV'ers en OD'ers op 5
september '44 was ingegaan) geacht werd te zijn geëindigd, behalve voor
de velen die naar een ander onderdeel van de Koninklijke Landmacht
zouden overgaan (dat waren er in totaal ca. vijftigduizend) of die nu
ressorteerden onder de in het leven geroepen Gewestelijke Afwikke-
lingsbureaus der BS. Die Afwikkelingsbureaus werden eind oktober '45
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