
PROBLEMEN VOOR HET MILITAIR GEZAG

bevrijding van Eindhoven was, gelijk reeds in het vorige hoofdstuk
vermeld, voor de sectie- Voorlichting kapitein J. A.van Houten ter plekke
aanwezig en hij trof er, gelijk iedereen die uit 'Londen' kwam, een
ontzaglijke honger naar nieuws aan; hij had die honger enigermate
kunnen stillen indien hij de in Londen vervaardigde, gestencilde Anep-
Aneta-bulletins alsmede de dagelijkse overzichten van de Radioluister-
dienst regelmatig toegezonden had gekregen, maar de verbindingen
ware{l zo slecht dat het een volle maand duurde voordat hij de eerste
exemplaren van die bulletins en overzichten ontving. Van Houten drong
onmiddellijk bij Pelt op toezending van meer gedrukte en gestencilde
informatie aan. 'Indien u kans ziet', schreef hij voorts, 'om bij het
materiaal dat sectie XI naar bevrijd Nederland gaat verschepen, in te
sluiten een hoeveelheid kaarsen, dan zou dat van buitengewoon nut zijn.
Niet alleen heb ik ze nodig voor privé gebruik, maar ook voor onze
kantoorwerkzaamheden.'!

Dit alles betekende dat men, wat de nieuwsvoorziening betrof, in het
bevrijde Zuiden een maand lang aangewezen was op de BBC en Radio
Oranje. De situatie was in dit opzicht geen haar beter dan in de bezet-
tingstijd! Geruime tijd ontbraken ook alle middelen om aan een wijder
publiek duidelijk uiteen te zetten wat de bevoegdheden van het Militair
Gezag waren. Twee maanden was dat MG al aan het werk toen, overigens
in een veel te kleine oplaag, het eerste nummer van het Publicatieblad van
het Militair Gezag verscheen met daarin de teksten van reeksen verorde-
ningen welke al die tijd van kracht waren geweest, bekend aan de
~fIicieren die ze moesten toepassen en aan diegenen met wie dezen in
contact kwamen, maar onbekend aan buitenstaanders. Eind '44 arriveer-
den uit Londen ook recente exemplaren van de Nederlandse Staatscourant
en van het Staatsblad (alweer: te weinig), maar dat betekende niet dat er
voldoende informatie was over de 'terugkeer' -wetgeving want de be-
langrijkste wetsbesluiten waren opgenomen in nummers van het Staats-
blad die in september waren uitgekomen. Het werd begin maart '45
(rijkelijk laat, dunkt ons) voordat het Militair Gezag opdracht gaf aan
drukkerijen in Maastricht om voortaan van het Publicatieblad 20000 exem-
plaren te drukken, om de voordien verschenen nummers in een oplaag
van 17000 exemplaren te herdrukken en om van de belangrijkste 'terug-
keer' -wetten een uitgave te maken in een oplaag van 2 500 exemplaren.

De sectie-Voorlichting had inmiddels, telkens in een oplaag van een

I Brief, 19 okt. 1944, van J. A. van Houten aan A. Pelt (MG, Geheim archief, 271).


