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W O O R D    V O O R A F 

 

De historicus heeft op de tijdgenoot voor, dat hij de afloop kent. Dat stelt hem in 

staat uit de vele , op het eerste gezicht vaak verwarrende, gegevens een verhaal 

samen te stellen met een begin en een einde; plus, als het mee zit, een 

evenwichtige en ordelijke uiteenzetting waarom het juist zo liep als het liep. 

Maar die kennis van de afloop is tegelijk het grootste probleem voor de 

historicus bij zijn pogingen terug te roepen hoe de tijdgenoot de werkelijkheid 

van toen beleefde. Van die beleving is immers de onzekerheid over hoe het 

verder zou gaan een wezenlijk bestanddeel. Die onzekerheid, de 

ongeïnformeerdheid in bredere zin, de emoties die deze oproept en de spanning 

die dit met zich meebrengt, maken de werkelijkheid dikwijls verwarrend of zelfs 

chaotisch. Dat geldt bij uitstek in periodes van snelle en ingrijpende 

verandering, van oorlog en bezetting dus ook. De tijdgenoten hebben dan nog 

minder dan in rustiger tijden de kans een zekere greep op het leven te krijgen of 

althans het gevoel te ontwikkelen die greep te hebben. De gebeurtenissen 

kunnen hun levens dan opeens volledig overnemen. De chaos dringt zich 

onontkoombaar op. 

 Over de Tweede Wereldoorlog en alle problemen en ontwikkelingen die 

deze met zich meebracht, nu zo’n zestig tot zeventig jaar geleden, bestaat 

inmiddels een enorme literatuur. Onontkoombaar domineert de kennis van de 

afloop in verreweg de meeste van die boeken. Hoe kan het anders. Het aardige 

van De oorlog in stukken. De Tweede Wereldoorlog op Zuid- en Noord-

Beveland is dat van een afgewogen historisch verhaal in hoge mate is afgezien. 

Daarmee brengt het die chaos van de werkelijkheid van toen dichterbij. Het zet 

‘stukken’ – een historicus zou wellicht liever van bronnen spreken – relatief los 

naast elkaar. Natuurlijk is er een zekere groepering rond thema’s en tijdstippen. 

En dat is een eerste stap in het proces van ordening door de historicus. Maar 



door de verbanden niet nadrukkelijk aan te brengen, door zich vooralsnog  

vooral te laten leiden door de beschikbaarheid van die stukken, en dus de 

representativiteit ook even te laten voor wat deze is, krijgt een veelheid aan 

perspectieven de volle ruimte.   

 ‘Stukken’: vooral foto’s, dagboekfragmenten, herinneringen, 

krantenberichten en documenten van (overheids)instellingen. Het zijn 

belangrijke categorieën van de brokstukken waaruit de historicus zijn verhaal 

probeert samen te stellen. Daarbij past hij de zogenoemde bronnenkritiek toe, de 

kern van de ambachtelijkheid van de geschiedbeoefening. Dat moet, want zo’n 

brokstuk (bron) behoort tot wel tot de werkelijkheid van toen maar is niet zonder 

meer bruikbaar voor het historische verhaal; niet zomaar de werkelijkheid of 

waarheid van toen. Is het een ‘echt’ stuk of een vervalsing dan wel manipulatie? 

Wie maakte het en hoe ‘waar’ is de inhoud? Welk doel had de maker en kon hij 

weten of wat hij schreef juist was ? Waarom schreef hij juist dit op en niet iets 

anders (wat liet hij weg)? Welk perspectief koos hij bewust of onbewust? Het 

zijn maar enkele van de vele vragen die wij bij elke bron moeten stellen. Alleen 

dan kunnen wij vast stellen in welk breder verband de bron past en hoe wij deze 

in ons historisch verhaal kunnen opnemen. 

 Zo bezien is Oorlog in stukken dus een interessant tussenproduct, een 

halffabricaat, zou je kunnen zeggen; een schakel tussen de chaos van toen en de 

ordening door de historicus van nu. Het biedt de lezer, behalve de mogelijkheid 

zich door de stukken te laten meevoeren, ook de uitdaging er zelf iets mee te 

doen. Hetzij achter deze collage  die chaotische werkelijkheid van toen te 

zoeken en proberen na te voelen. Denk de afloop weg! Hetzij er door 

samenvoegen en selecteren een stap verder mee te zetten naar het geordende 

verhaal van de historicus. Zoek de verbanden! In beide gevallen geldt als 

waarschuwing: geloof niets zonder meer. Bedenk dat er meer was dan deze 

verzameling, die een keuze van de samenstellers is. En bedenk wat de 



bronnenkritiek hier voor vragen zou stellen. In beide gevallen kan het ook iets 

laten meemaken van het spannende avontuur dat historisch onderzoek is. In dit 

bijzondere geval ligt er voor die historische onderzoeker  dan meer speciaal de 

opgave om in zijn verhaal, dat onontkoombaar met terugwerkende kracht orde 

suggereert, ook voor de Bevelanden die chaos van toen een plek te geven. Ik 

wens U veel leesplezier. 

 

J.C.H. Blom, zomer 2009. 


