
DEEL 10

, opgewondenheid die ontstond, kan naar mijn oordeel niet worden
losgemaakt van die twee berichten. Zij vormden "groet nieuws".' (M)

Wat betreft de verklaring die Klein wilde: De Jong meende dat de zaak
nogal eenvoudig lag: 'men haakte naar de bevrijding en men nam aan dat
die bevrijding ophanden was.'

Brugmans kwam terug op een punt dat hij ook naar aanleiding van deel
7 aan de orde had gesteld, namelijk de vraag naar de ontwikkeling van het
dagelijks leven gedurende de bezetting, vooralook op sociaal-econo-
misch terrein:

, 'Allerlei vragen komen op die geen antwoord vinden in de tekst.Hoe stond
de arbeidende klasse er voor? Was er veel werkloosheid en hoe ging de
ondersteuning van werklozen ?Werden de belastingen alsvóór 1940 geïnd
en wat brachten zij op? Hoe zag het staatsbudget er eigenlijk uit? Waren er
tekorten en, zo ja, hoe werden die gefinancierd>Hoe was de gestie van de
Nederlandse Bank ten opzichte van het prijsniveau?' (M)

De Jong antwoordde dat hij de vragen die Brugmans stelde impliciet of
expliciet had beantwoord in het lange hoofdstuk 'Verarmend Nederland'
in deel 7, terwijl hij in de betrokken paragraaf van deel IOA21 slechts de
meest essentiële zaken opnieuw had weergegeven. (M)

In de nachtvan 30 september op loktober I 944legde een groep BS 'ers
in de omgeving van Putten een hinderlaag voor een Duitse vrachtauto; er
ontstond een schietpartij waarbij een Duitser sneuvelde. Dit was de
aanleiding tot de bekende represaille op de inwoners van het dorp Putten.
De Jong vond dit soort overvallen van verzetszijde op zichzelf niet
onverantwoord maar noemde de uitvoering in dit geval 'hoogst ongeluk-
kig'. Manning en Haas vonden deze kwalificatie te mild: de aanslag
noemden zij willekeurig en de uitvoering ondeskundig. De Jong
antwoordde dat hij het begrip 'willekeurig' niet zou willen gebruiken
omdat de actie was voortgekomen uit een algemene instructie. Willekeu-
rig waren volgens hem alleen het punt en het tijdstip waarop de aanval
werd uitgevoerd. Op een opmerking van Haas dat men op een felle Duitse
reactie had moeten rekenen schreef De Jong dat dit voor hem niet
vaststond. Bovendien merkte de auteur op dat hij in het algemeen
terughoudendheid wilde betrachten in het uiten van kritiek op daden van
illegale werkers. Ook de uitvoerders van de overval bij Putten waagden
iets terwille van de goede zaak, aldus De Jong, terwijl de overgrote
meerderheid van de Nederlanders passief bleef. (Mii) In de begeleidings
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