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ministerraad gehouden; hij duurt tot na middernacht. 'Ettelijke malen stelt 
Colijn de president van de Nederlandse Bank', (mr. Trip nam aan het beraad 
deel) 'de vraag of vasthouden nu toch werkelijk onmogelijk is. Eerst voor de 
herhaalde aandrang van de president en van mij is hij gezwicht', aldus Oud 
die nog schreef, en wel terecht schreef: 'Ik geloof niet dat hem ooit een 
beslissing zo zwaar gevallen is als deze'! - 'onnoemelijk zwaar', waren 
Colijns eigen woorden toen hij maandagochtend vroeg voor de radio 
het genomen besluit toelichtte.2 

Alles bleef kalm. Oud had Trip er van weten te overtuigen (maar met 
moeite!) dat het beter was, niet met een vast percentage te devalueren maar 
de gulden enige tijd te laten 'zweven'3; hij stabiliseerde zich op een peil, bijna 
23% beneden het oude; met een nieuw ingesteld fonds, het Egalisatiefonds, 
groot f 300 mln, kon de Nederlandse Bank voortaan, onder toezicht van de 
minister van fmanciën, de wisselkoersen beïnvloeden; ongeoorloofde 
prijsopdrijving (alles wat Nederland uit het buitenland betrok, was door de 
devaluatie natuurlijk duurder geworden) werd effectief tegengegaan - en in 
drie dagen was' een mate van aanpassing teweeggebracht die het resultaat van 
drie jaar binnenlandse prijsdaling aanzienlijk overtrof'.ol 

Dat voordeel had men vijf jaar eerder kurmen behalen. En waarom was dat 
nagelaten 1 Omdat Colijn, Trip, Oud e tutti quanti normen die voor de 
particuliere huishouding golden, rechtstreeks ('Wij zijn geen muntver
valsers!') op de zoveel gecompliceerder volkshuishouding toegepast hadden. 
Of, aldus weer Keesing: 

'Men beriep zich op het penningske van de weduwe en vergat dat het con
junctuurverloop wordt bepaald door het rendement (of eventueel de winst
verwachting) van het risico-dragende kapitaal, men bepleitte versobering en zag 
over het hoofd dat vermindering van het verbruik de productie verder zou 
deprimeren, men verdedigde de gouden standaard op grond van het feit dat men 
daarmede de grondslag handhaafde voor een hernieuwde internationale samen
werking en verloor uit het oog dat diezelfde gouden standaard rechtstreeks 
noopte tot een toenemende oriëntering op de binnenlandse markt en een voort
schrijdende afbraak van de internationale economische betrekkingen.'5 

Zo had men tenslotte, ongewild overigens, ook de weduwe een slechte 
dienst bewezen: haar penningske mocht dan na '3 I zijn waarde behouden, 
maar haar kinderen bleven langer werkloos dan nodig was. 'Aan de opleving 
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