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, Reynders naar Zeist werden gestuurd, omdat ze daar door het militair gezag
konden worden geopend. Het ging daarbij om poststukken, die men niet
vertrouwde. Wie zijn die "men"? Toch zeker niet generaal Reynders, die de
poststukken niet zag. De ambtenaar van de posterijen, onder wie deze
stukken berustten, vertrouwde ze blijkbaar niet en waarschuwde waar-
schijnlijk dan de politie of de inlichtingendienst. Teneinde zekerheid te
krijgen omtrent de inhoud zal het wel eens noodzakelijk geweest zijn het
stuk te openen, hetgeen wettelijk alleen in het in staat van beleg verklaarde
gebied geoorloofd was. Dat generaal Reynders deze raad gaf aan de post, die
niet onder zijn bevelen stond, is bepaald geen bewijs dat generaal Reynders
zich niet aan de afspraak hield; het was de post, die het stuk langs een
ongewone weg naar zijn bestemming bracht.

De vervolgens door Prof. De Jong op dezelfde bladzijde aangegeven
voorbeelden kunnen evenmin als bewijs voor zijn stelling worden
aanvaard.

Hij maakt bezwaar tegen het feit, dat de ondercommandanten op 4 no-
vember de bevoegdheid kregen openbare vergaderingen toe te staan. Dit
was geen "bevoegdheid" maar een plicht. Art. 25 was één van de zeer
weinige artikelen van de wet, die niet een bevoegdheid aan het militair
gezag toekende, welke dit zo nodig zou mogen toepassen; maar aan dit
gezag een "recht" gaf of een "plicht" oplegde, die uitgeoefend moest
worden. Zonder schriftelijke toestemming van het militair gezag mochten
in het in staat van beleg verklaarde gebied geen openbare vergaderingen
worden gehouden. Aangezien de regering noch generaal Reynders er over
dacht het recht van vergaderen aan te tasten, moest het militair gezag een
regeling maken, dat de helaas wettelijk noodzakelijke vergunningen met de
minste last zouden worden verstrekt. Dit was het wettig onvermijdelijke
gevolg van het in staat van beleg verklaren van een deel van het
grondgebied.

Het bewaken van telefooncentrales, d.w.z. die van de P.T.T., niet de met
eigen middelen ingerichte militaire centrales, werd zeer noodzakelijk
geoordeeld, omdat deze knooppunten van verbindingen een van de eerste
doelen zijn van opstandelingen, revolutiemakers of leden van een vijfde
colonne. Vandaar de wens om op de dag, dat voor de eerste keer groot alarm
was gelast, deze inrichtingen te doen bewaken. Alle troepen hadden die dag
hun gevechtsopstellingen ingenomen en waren daarom niet beschikbaar
voor deze extra-bewakingsdienst. De regering heeft geen bezwaar tegen
deze maatregel geuit.

Het daarop volgende voorbeeld is evenmin een bewijs voor het "naar
zich toeschoffelen" door generaal Reynders. Het was een gevolg van het
feit, dat de afspraak tussen regering en opperbevelhebber geen kracht van
wet had en ook niet openbaar was gemaakt. De burgemeester van
Eindhoven was van oordeel dat art. 14 van de wet hem de bevoegdheid om
in bijzondere gevallen bijzondere bevelen te geven ter handhaving van de
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