
DISCUSSIE

Vervolgens maakte Van der Kooy bezwaar tegen de weergave van de
monetaire politiek in de jaren '20 en '30 aan de hand van prof. F. A. G.
Keesings De conjuncturele ontwikkeling van Nederland. (M) Over de politiek
ter bestrij ding van de economische crisis had De Jong geschreven dat deze
in hoofdzaak plaats vond op grondslag van de bestaande malaise. Daarom
'kon zij geen ander effect hebben dan dat de crisislasten van de ene
bevolkingsgroep afgewenteld werden op de andere'. Van der Kooy
bestreed dit: 'Een politiek die niet op de bestaande situatie is gebaseerd,
kan ik mij niet voorstellen'. (M) Ook hier zegde De Jong toe zijn
formuleringen opnieuw te bezien, wat overigens niet tot fundamentele
wijziging van de tekst leidde."

Rogier stelde daarentegen De Jong voor de persoon Colijn nog wat
scherper te karakteriseren dan hij aan het begin van hoofdstuk 8 had
gedaan; hij miste

, 'iets als een verwijzing naar de 5 à 6 gulden die hij, de aartsbezuiniger,
dagelijks verrookte, naar de weelde die hij zich bleef permitteren. Ik voor
mij zie in hem toch wel de gelijkenis met zo menige parvenugrootindustri-
eel, die, van het niet tot iet gekomen, harder oordeelt over zijn onderge-
schikten dan menig "geboren" [werkgever]' en die over de moderne sociale
eisen spreekt in de trant van: "Hadden wij dat vroeger allemaal? Juist door
het ontbreken ervan leert men hard werken." (M)

De Jong merkte op dat hij het rookgedrag van betrokkene al had
besproken en niemand voelde verder voor de voorgestelde uitbreiding.
(v; M)

In Voorspel moest natuurlijk veel aandacht uitgaan naar wat De Jong 'het
rechts-autoritair protest' in het interbellum noemde en vooral naar
Mussert en de NSB. Het concept-manuscript gaf aanleiding tot enkele
opmerkingen over de reacties op de opkomst van de NSB. Brugmans stelde
een aantal vragen over de NSB zelf aan de orde:

, 'Hoe komt het dat het nationaal-socialisme ooit enige aanhang in
Nederland heeft gehad? Wat appelleerde eigenlijk op de aanhangers? De
desbetreffende hoofdstukken geven wel enkele aanwijzingen: antisemi-
tisme, gefrustreerdheid. Ik vraag mij echter af of daarmee wel alles is
gezegd. Er was stellig ontevredenheid over de werking van de dernocrati-
sche machinerie, maar welke kritiek had men daarop? Wat verwachtte men
eigenlijk van "de sterke man"? De hoofdstukken [10 tot en met 12] geven
naar mijn mening niet afdoende uitsluitsel over de ondergrond van het

3 Deel I, 125 (113).
4 'Werknemer' in brief Rogier. Bedoeld wordt 'werkgever'.
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