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, Als gevolg van de militaire ontwikkelingen verliep de bestuurlijke
overgang in het bevrijde Zuiden bijzonder moeizaam en chaotisch. In de
meeste plaatsen deed zich aanvankelijk een eerste "wilde" fase voor van
meest enkele weken na de bevrijding, waarin het centrale bestuursniveau,
te weten het door de regering ingestelde MG, slechts een marginale rol
speelde. De plaatselijk gestationeerde functionarissen van dat MG, de
militaire commissarissen, baseerden hun gezag in eerste instantie voorna-
melijk op de aangebleven of teruggekeerde "oude" bestuurders.

Daartegen kwam vervolgens de plaatselijke oud-illegaliteit in het
geweer. Zij organiseerde zich in plaatselijke comité's en kantte zich vooral
tegen het uitblijven van een behoorlijke zuivering, met name van het
overheidsapparaat en de politie. Doordat de arrestaties van politieke
verdachten onder leiding stonden van oud-illegalen in de Binnenlandse
Strijdkrachten ( BS; een militair verband waarin leden van de Knokploegen,
van de Raad van Verzet en van de OD en hun hulpkrachten uit de
bevrijdingsstrijd samengingen), bestond er nog geruime tijd een "dualiteit
van de macht". Die hield in dat het plaatselijke MG weliswaar de
bestuursmacht uitoefende, maar geen greep kreeg op de door de BS

beheerste arrestaties en overigens evenmin op de door de "oude" bestuur-
ders verwaarloosde ambtelijke zuivering. Voormalige illegaliteit en BS

stelden in diverse gemeentes zelf burgemeesters aan of verwijderden door
de autoriteiten aangestelde functionarissen en zij weigerden de arrestaties
op te geven, zolang zij niet bij het bestuur en de zuiveringen werden
ingeschakeld.

Vervolgens, vanaf medio oktober tot en met eind november, verlegde
het MG zij n koers door op aansporing van de chef-staf van het MG, generaal
Kruis, de georganiseerde voormalige illegaliteit bij het beleid in te
schakelen en een serieus begin te maken met de zuivering van overheids-
personeel en politie. Tijdens deze fase werden in diverse plaatsen aanvanke-
lijk teruggekeerde burgerlijke functionarissen en onvoldoende krachtig
optredende militaire commissarissen alsnog verwijderd en vervangen. De
voormalige illegaliteit organiseerde zich inmiddels voor het hele bevrijde
gebied in de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland (GOIWN). De
nog gebrekkig gecoördineerde BS bleef echter nog op veel plaatsen
eigenmachtig arrestaties verrichten.

In september 1944 tot en met medio februari 1945 werd er onder druk
van de toenemende kritiek op BS en oud-illegaliteit op arrestatiegebied
overeenstemming bereikt door de toppen van het MG, van de BS, van de
GOlWN en van de politie in bevrijd gebied. Maar die overeenstemming had
voorlopig weinig resultaat omdat de tegenstellingen tussen GOlWN, BS, MG

en koningin enerzijds en kabinet en "oude" gezagsdragers anderzijds steeds
scherpere vormen aannamen. Zij resulteerden eind januari 1945 in de
verwijdering van het hoofd van de politie, procureur-generaal jhr. mr.
E. Speyart van Woerden uit bevrijd gebied en in de val van minister Burger


