
REACTIES EN RECENSIES

, van nationale instellingen. Deel lOA is dan ook niet alleen gebaseerd op de
(in hoofdzaak vóór 1970) verschenen literatuur maar voor het belangrijkste
deel op ongepubliceerd materiaal: archiefstukken en persoonlijke getuige-
nissen, in de loop der jaren door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumen-
tatie (RIOD) verzameld.

Hoewel De Jong in deel lOA ongetwijfeld het meest gedetailleerde
beeld van het bevrijde Zuiden tot nu toe heeft geleverd, kan dat door talloze
feitelijkheden gedomineerde overzicht toch bezwaarlijk een totaalbeeld
worden genoemd. Waar het aan ontbreekt is nu juist de synthese, dat wil
zeggen een samenvatting, waarin de vele, zeer uiteenlopende ontwikkelin-
gen op het terrein van de arrestatiekwestie, de zuivering, de politiek, de
militaire en materiële situatie met elkaar in verband worden gebracht en
worden verklaard. Bij gebrek aan een centrale vraagstelling volgt logischer-
wijs ook geen eindconclusie of samenvattende typering van deze periode
als geheel.

In dat verband is het dan ook kenmerkend dat De Jong elke poging tot
periodisering, dat wil zeggen tot indeling van de zeer veelzijdige stof in
betekenisvolle chronologische parten, achterwege laat. Hij ordent de
historische materie op thematische wijze, behandelt per terrein de meest in
het oog springende gebeurtenissen en laat het bij conclusies per thema.
Voor een zo chaotische overgangsperiode als die van het bevrijde Zuiden
betekent dat dat de lezer wél van een aantal goed geschreven thematische
stukken kan genieten en aldus met de belangrijkste problemen kennis
maakt. Maar aan de laatste thematische inventarisatie gekomen, heeft hij
nog steeds geen inzicht in de bijzondere aard van de hele periode en de
bepalende fasen die daarin te onderscheiden zijn.

Op grond van mijn eigen onderzoekingen kwam ik tot de volgende
typering en periodisering.

Hét kenmerk van de periode van het bevrijde Zuiden was haar
overgangskarakter: niet alleen de moeizame militaire en psychologische
overgang van bezet gebied naar bevrijd gebied, maar ook die van be-
zettingsbestuur enerzijds en verzet en hulp door de illegaliteit anderzijds
naar een regulier burgerbestuur in een vrije maatschappij, zoals die tot
10 mei 1940 bestaan had.

In deze parallel lopende processen van na de bevrijding vervulden het
Militair Gezag (MC) en de voormalige illegaliteit als gezaghebbende
Fremdkörper, afkomstig uit respectievelijk Londen en de bezettingstijd, een
centrale rol. In fasen werd de voormalige illegaliteit door het MC met horten
en stoten vanuit een hoofdrol teruggedrukt in een bijrol. Zo vormden zij
beiden actief en passief de wezenlijke en bepalende krachten in de
overgangsperiode van het bevrijde Zuiden. Hun positie en de invloed die
zij uitoefenden, lijken daarom bijzonder geschikt om te dienen als
graadmeter van de mate van normalisatie in de maatschappij van na de
bevrijding.


