
Lezing “Na de bevrijding” 
De periode 1945-1950 (lezing door Ad van Liempt) 

 
Ad van Liempt is als het ware weggelopen uit het 
Instituut voor Beeld en Geluid. Signalen van 
verwondering ging dan ook op 30 januari jl. door de 
zaal van sociëteit Concordia, toen Marian Heeringa 
namens de Lezingencommissie aankondigde dat het 
een lezing zonder beamer en scherm zou worden. 
“We hebben veel te behandelen en plaatjes leiden 
maar af”, zo begon de bekende televisiemaker zijn 
verhaal over de periode vlak na de bevrijding van 
Nederland in 1945. Voor veel aanwezigen was dat een 
tijd die zij niet als volwassene hebben meegemaakt, 
maar waar ze wel veel over gehoord hebben. Door 
het onderzoek dat Van Liempt heeft gedaan, kreeg 
dat beeld een ander perspectief.  
 
Toen Van Liempt aan het project “Na de bevrijding” 
begon, verwachtte hij een positief gestemde 

productie te kunnen maken. Hij moet echter concluderen dat het een tamelijk sombere periode 
voor ons land was. De bevrijdingsfeesten waren natuurlijk een ontlading, die maandenlang duurde. 
Ze zijn op een ongekende manier vastgelegd, want iedereen had zijn laatste filmrolletje bewaard. 
Al snel kwam de ontnuchtering, omdat verwachtingen vooralsnog illusies bleken. De 
voedselproductie kwam traag op gang, waardoor de vervloekte distributie nog tot 1949 bleef. De 
woningnood (een gekrompen woningvoorraad voor een groeiende bevolking) kon door gebrek aan 
materiaal nauwelijks worden aangepakt. Daar kwam – voor Nederland – een bijzondere factor bij. 
Ons land ging al snel met 200.000 man naar Indonesië om oorlog te voeren. Zo zag de hele wereld 
het, maar zelf spraken we – ‘framing’ bedacht door Van Kleffens – consequent over politionele 
acties. Van Liempt betitelde het als een verwerkingsproces na het verlies van onze positie als 
wereldrijk; verkramping en paniek in de politiek, door een ruime meerderheid van de bevolking 
gesteund. 
 
Op deze aspecten ging Ad van Liempt nader in. Centraal element op de ontelbare foto’s van de 
bevrijdingsfeesten waren de Canadezen. Honderdduizend jonge, goed uitziende, mannen met 
chocola, sigaretten en nylons. Militair gezien waren ze al snel niet meer nodig, maar omdat hun 
terugkeer niet geregeld was, konden zij ook andere vaardigheden tonen. De bijzondere rechtspraak 
kwam aan de orde. Ondanks de negatieve klank is Van Liempt diep onder de indruk van de kwaliteit 
van onze rechtspleging, die tot gedegen 65.000 beslissingen leidde, tegenover 8000 veroordelingen 
in heel Duitsland. De politiek kwam in beeld, gebaseerd op een onverwacht sterke terugkeer van de 
verzuiling. Twee lichtpuntjes waren er te melden. Het idee om het gigantische tekort aan vet op te 
heffen door – na eeuwen- weer op walvissen te gaan jagen; 750 stuks bij de eerste raid. Daarnaast 
het succes van atlete Fanny Blankers-Koen op de sprintafstanden op de Olympische Spelen van 
Londen.  Het volk was opgetogen. 
 
Na de pauze ging het over het ‘buitengewoon ingewikkelde conflict’ met Nederlands Indië dat 
Indonesië ging worden; te ingewikkeld om 
hier in een paar woorden samen te 
vatten. Voor Nederland was het probleem 
te zwaar. Angst voor een faillissement en 
tragische misverstanden zaten erachter. 
De opstelling van het kabinet had ons 
bijna de Amerikaanse Marshall-hulp 
gekost. Het verhaal dat destijds op school 
werd verteld en in de kranten stond is 
inmiddels drastisch herzien, omdat 
allerlei primaire bronnen openbaar zijn 
geworden. Geheime onderhandelingen en 
politieke zetten, waar wellicht Trump nog van opgekeken zou hebben; zaken waar we ons nu niet 
meer op willen laten voorstaan. Voor wie die onthullingen niet op de voet had gevolgd, was het 
helemaal een leerzame avond. Knap ook om - zonder plaatjes of film - een zaal over een dergelijk 
onderwerp geboeid te houden, zo viel na afloop te beluisteren. (GJJ) 
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