boeken

donderdag 30 januari 2014
Reformatorisch Dagblad

11

geschiedenis

roman

Na de bevrijding. De loodzware jaren 1945-1950, Ad van Liempt;
uitg. Balans, Amsterdam, 2014; ISBN 978 94 600 3692 7; 384 blz.; € 25,-

Vlam van verzet, Tracy Groot;
uitg. Den Hertog, Houten, 2013; ISBN 978 90
331 2597 3; 368 blz.; € 21,90.

tekst Anne-Minke Hakvoort

Moeizaam weer
op de been
was duideljk genoeg. De ellendelingen waren weg, de ellende nog
lang niet. „Ook een jaar na de beDe Duitsers zijn weg, nu
vrjding heerst in Nederland nog
steeds de schaarste, de armoede”,
wordt alles beter. Alles.
vat Van Liempt samen. De oorlog
En zo greep Nederland
had ook de moraal een knauw
naar het ongrijpbare. Om
gegeven. „Wat was de Vrede mooi,
er al heel snel achter te
toen het nog Oorlog was”, schreef
het blad Je Maintiendrai eind
komen dat de werkelijk1946.
heid van de wederopDe doorbraak van de verzuiling
bouw uiterst weerbarstig
waarop sommigen hoopten, kwam
was.
er maar mondjesmaat. De oude
structuren bleken nodig voor
de wederopbouw van de samenleving.
e narrige opsomming
Het strafrechteljk onderzoek
waarmee de Leeuwarnaar begane oorlogsmisdaden
der Koerier het jaar
vorderde moeizaam. Een aantal
1946 afsloot, typeert de
NSB’ers moest voor het vuurpeloteleurstelling die zich na de feestton. Anderen niet, al waren hun
roes van de bevolking meester
misdaden soms erger.
maakte. „Indië, de inanciële puzEn dan was er Indië, het weszle, de misère met de politieke depennest waar een deel van de
linquenten, de bureaucratisering,
bevolking de terugkeer van de
het radiovraagstuk, de gerechtNederlanders probeerde te voorvaardigde klachten over het te
komen. Het leidde in Nederland
langzaam voortschrjdende herstel
tot diepgaande verdeeldheid en
in onze verwoeste gebieden, de
meermalen bjna tot een kabinetsnjpende tekorten op het stuk van
crisis.
eerste levensbehoeften, ziedaar
Maar er gebeurde nog
wel meer: de arrestatie
van Han van Meegeren
die met zjn meesterljke vervalsingen van
oude schilderjen tal van
mensen in het ootje genomen had en de ophef
rond het eerste boek van
Gerard van het Reve.
Het jaar 1948 bracht de
oprichting van de VVD,
de jacht op Jodenjagers,
de Marshallhulp, de
opkikker die veel Nederlanders kregen door
de sportprestaties van
Fanny Blankers-Koen,
de troonsafstand van
een vermoeide koningin
Wilhelmina.
In 1949 ging Indië
verloren, maar daarmee
was geen rampspoed
geboren. Juist in de jaren
vjftig brak een periode
van economische voorspoed aan.
Van Liempt heeft
opnieuw in korte tjd
een vlot leesbaar boek
afgeleverd met een keur
aan treffende citaten.
Bj het boek hoort een
zevendelige tv-documentaire over de wederopbouwjaren die NTR vanaf
Inwoners van Gennep demonstreren in 1946 voor toevoeging van een stuk van Duitsland
morgen uitzendt.
bij Nederland als vergoeding voor oorlogsschade.
tekst L. Vogelaar
beeld gennepnu.nl

D

een boeketje, losweg geplukt uit
het onkruid dat Neerlands tuin
nog overwoekerd houdt.”
Alles werd na de Bevrjding niet
snel beter. Helemaal niet. „Een
jaar van problemen”, vatte de
redactie de gebeurtenissen van
1946 samen.
Historicus Ad van Liempt spit
de jaren veertig diep door. In
eerdere boeken doorvorste hj
het Nederlandse aandeel in de
Jodenjacht en de onaf hankeljkheidsstrjd in Nederlands-Indië.
In zjn nieuwste werk vat hj de
vjf naoorlogse jaren in één veeg
samen. Dat betekent: keuzes
maken. Hj besteedt opnieuw
veel aandacht aan Indië. Andere thema’s, zoals het herstel
van de verwoeste gebieden, de
verwerking van oorlogstrauma’s,
kerkeljke ontwikkelingen en de
massale emigratie, komen minder voor het voetlicht.
Van het feesten leek een groot
deel van Nederland in 1945 geen
genoeg te kunnen krjgen. Ook
wel tegen beter weten in. Dat de
wederopbouw een gigantische
krachtsinspanning zou vergen,

Bénouville, 1944. Aan
de vooravond van D-day
is de spanning in het
Franse stadje tastbaar,
met name in het bordeel
van de mooie Brigitte. De
gelegenheid is alleen toegankeljk voor de Duitse
bezetters. Wanneer
de Amerikaanse Tom
Jaeger in handen van het
Franse verzet valt, verzint het verzet een listig
plan. Door zjn Arische
uiterljk kan Tom als
Nederlandse majoor iniltreren in het bordeel,
waar Brigitte hem voorziet van informatie van
Duitse klanten over de
belangrjkste brug van
Normandië. Wanneer
Tom gevangengenomen
en gemarteld wordt,
bljkt wie de werkeljke
spil van het verzet is.
Tracy Groot heeft een
roman van formaat
neergezet. In bewogen
woorden tekent ze de
uitgebluste, hongerige
en wraakzuchtige Franse

bevolking. De wreedheden van de Milice, de
Franse Gestapo, en de
Duitsers zjn ingebed in
een veelheid aan historische gebeurtenissen.
Verweven met de ictieve
relatie tussen Brigitte
en Tom komt de voorgeschiedenis van D-day
tot leven. Behalve in de
historische nauwkeurigheid zit de kracht van de
roman in de trefzekere
vertolking van prostituee
Brigitte. Haar afkeer van
haar beroep, de keuze
die ze maakt om haar
land te helpen, maar
bovenal haar inzicht dat
er ook voor haar plaats
bj God is, maken dit
personage tot een vrouw
van vlees en bloed, met
herkenbare worstelingen. De auteur heeft een
sterke spanningsboog
opgebouwd, met een
weerzinwekkende weg
naar de ontknoping. Een
waardevolle toevoeging
aan de lange reeks van
historische romans over
de Tweede Wereldoorlog.

vogelgids
Vogelgids voor kids, Marc Duquet; met
potlood; uitg. Tirion Natuur, Utrecht, 2012;
ISBN 978 90 521 0867 4; 191 blz.; € 14,95.

tekst P. van der Waal

In de ”Vogelgids voor
kids” beschrjft Marc
Duquet 116 vogelsoorten die in Nederland en
België voorkomen.
Duquet, van huis uit
bioloog, is een van de
belangrjkste experts op
het gebied van vogelkunde in Frankrjk.
Wie een vogel heeft gezien kan die met het bjgeleverde potlood in het
boek afvinken. De auteur
geeft ook praktische tips.
Hj legt met afbeeldingen
bjvoorbeeld helder uit
welke verrekjker nodig
is om vogels te spotten
en hoe die moet worden
ingesteld.
Door de duideljke
foto’s en tekeningen
leren kinderen op een
leuke en eenvoudige
manier welke soorten
vogels ze zoal kunnen
tegenkomen en waaraan
die te herkennen zjn.
De tekst is eenvoudig, aansprekend en
leerzaam. Elke vogel is

afgebeeld met de kenmerken erbj vermeld.
Bj de vink bjvoorbeeld
worden de zeven kleuren
van zjn verenkleed
genoemd, wordt aangegeven wat hj eet en wat
het verschil is tussen
een mannetjes- en een
vrouwtjesvink.
De opzet is speels,
helemaal des kinds. Achter in het boekje staan
kolommen om waargenomen vogels aan te
kruisen; ook is er ruimte
om locatie en datum te
noteren. Op deze manier
kunnen kinderen actief,
nuttig en leerzaam bezig
zjn met de natuur in
eigen land.
Het was mooi geweest
als enkele zeldzame
vogels (bjvoorbeeld de
grauwe gors) waren
vervangen door meer
algemene (bj voorbeeld
de krakeend).
Een tip: pas op dat iemand anders het boekje
niet in handen krjgt,
want die gaat er zeker
mee aan de haal.

