
DEEL I

, De analyse van De Jong van de r çde eeuw is mede daarom onjuist. De
absolute armoede van Nederland, omtrent de eeuwwisseling, ontgaat hem.
Wij waren met 5 Y2 miljoen inwoners nog in 1902 een arm land; niet, zoals
De Jong meent, afhankelijk van het toenmalige Nederlands-Indië, maar
van de bloei van Duitsland. Zeker, in Nederland heerste, evenals in de rest
van de wereld, een gemis aan sociaal besef Dat is ons bezwaar tegen de
toenmalige "geest van de tijd". Particuliere personen daarom schuldig te
verklaren is fundamenteel onjuist. Zelfs Karl Marx spreekt hen vrij, en
moge het waar zijn dat men toen te veel waardering voor het overigens zuur
verdiende geld bezat, het kon wel eens zijn dat men thans, in 1969, te
weinig waardering voor de reële waardevastheid van de munt bezit, ten
koste van de loontrekkenden en economisch zwakkeren.

Dat brengt ons op de figuur van dr. Hendrik Colijn; een van de "boze
geesten" die De Jong oproept. Doch de heer Colijn had, om aan De Jongs
criteria te voldoen over de profetische gaven van Jesaja moeten beschikken
naar wie overigens het volk Israëls niet luisterde. Twee soorten bezwaren
voert De Jong tegen Colijn aan: de eerste vloeide voort uit Colijns politiek
van het redden van de gulden; de tweede uit Colijns mening dat Nederland
voor de Tweede Wereldoorlog evenzeer gespaard zou blijven als voor de
eerste.

Colijns economische politiek om althans de reële waarde van het loon te
handhaven was geen staatkunde die hij zelf bewonderde: zij werd
gedicteerd. De werkloosheid was in de jaren dertig niet nationaal op te
lossen. Zij hoorde tot de structuur van de toenmalige internationale
samenleving: de werkloosheid was (en is) geen vrucht van de liberale
economie die Colijn voorstond, maar een vrucht van het feit dat de grote
staten een autarkische politiek voerden, in strijd met de liberale (en
trouwens ook met de moderne) economie. Stalin loste de werkloosheid op
door doodvonnissen en Siberië, Hitler door van zijn werklozen soldaten te
maken. Geen enkele Nederlandse regering had de werkloosheid in ons land
kunnen oplossen, tenzij dan door grote verdedigingswerken aan te laten
leggen of de werklozen te mobiliseren; doch daarvan - dr. De Jong
constateert het terecht - wilde N ederland niets weten.

Ons land was vóór 1940 door en door anti-militaristisch. Ook daarmede
had Colijn rekening te houden. Om via landsverdediging het vraagstuk te
lijf te gaan, daarvoor was geen Kamermeerderheid te vinden. Het gehele
vraagstuk van de jaren dertig is veel ingewikkelder dan De Jong meent - en
de mens Colijn (wij misprijzen zijn brochure in 1940) een geheel andere.

Dat brengt ons tot het tweede bezwaar van De Jong tegen Colijn,
namelijk dat deze "de oorlog niet heeft zien aankomen". Wie wel? zijn wij
geneigd te vragen. Een van de weinigen die met een aanval op Nederland
rekenden was eenjournalist, dr. Van Blankestein van de NRC, die deswege
niet is geprezen ...maar ontslagen. Hij was te anti-Duits, zoals het nu vaak
iemand kwalijk wordt genomen als hij anti-Sowjet is. Voor Colijn was het
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