
VRAGEN IN KATHOLIEKE KRINGEN

weinigen duidelijk; trouwens, van wat die regering in ballingschap wel
of niet had verricht, had men ook geen beeld. Enkele malen (in novem ber
'41 en mei '44) had Radio Oranje het aftreden van katholieke ministers
bekendgemaakt - wat zat daar achter? Onder de katholieken in Zuid-
Limburg en Noord-Brabant waren niet weinigen tot wie vóór de oorlog
was doorgedrongen dat koningin Wilhelmina nogal negatief over het
katholieke geloof en de katholieken dacht - de daardoor gewekte ach-
terdocht jegens de koningin was na ruim vier jaar bezetting, al haar
inspirerende radiotoespraken ten spijt, nog niet verdwenen. Kapitein van
Houten van de sectie-Voorlichting van de staf Militair Gezag ging in de
eerste week van januari '45 in besloten kringen antwoord geven op
vragen. 'De belangstelling voor dergelijke gemoedelijke praatavondjes
is', schreef hij aan een collega, 'buitengewoon groot' - hij gaf van de
'steeds weer bij een in hoofdzaak katholiek publiek' levende vragen het
volgende overzicht:

'1. Waarom zijn de katholieke ministers uit het kabinet heengegaan?
2. Was het ontslag van Steenberghe een conflict tussen Steenberghe en Ger-

brandy of een conflict tussen Steenberghe en de koningin?
3. In het algemeen: is Gerbrandy sterk anti-Paaps of zit de koningin daar

achter?
4. Waarom is er in de uitzendingen van Radio Oranje zo weinig gehoord over

de Herderlijke Schrijvens van de bisschoppen?
5. Denkt u dat de koningin thans anders staat ten aanzien van het Zuiden dan

vóór I940?
6. Hoe stond onze regering in Engeland en in het buitenland aangeschreven?
7. Krijgen wij Indië weer helemaal terug?
8. Wordt er alles gedaan om de Nederlanders een zo groot mogelijk aandeel

te geven in de bevrijding van Indië?
9. Wat is de verhouding tussen Militair Gezag en de regering en de verhouding

tussen Militair Gezag en de ministers die naar Nederland zijn gekomen? I

10. Waarom treedt het MG niet krachtiger op tegen de Duitsers, NSB'ers,
collaborateurs, etc.?

I 1. Waarom wordt er getalmd met de executie van algemeen erkende land-
verraders zoals ambtenaren (advocaten, notarissen, politie, etc.) die de eed van
trouwaan de koningin gebroken hebben?

12. Waarom schakelt het MG niet meer experts uit het Zuiden in, resp. waarom
detacheren sommige secties van het MG niet meer bevoegdheid aan burgerlijke

I Dit sloeg op de ca. zes weken tevoren gearriveerde ministers- 'kwartierma-
kers'.


