
DISCUSSIE

, roeien met de riemen die ze hadden? Zou het oordeel over deze politici niet
iets genuanceerder kunnen luiden?' (M)

Van der Kooy citeerde het manuscript:

, 'Een "defensief benepen conservatief confessionalisme" zou een bepalend
element geweest zijn voor de samenleving tussen de wereldoorlogen. Ik
vind deze manier van cultuurhistorie schrijven al te gemakkelijk en ook
onbillijk. Benepenheid en conservatisme zijn trouwens in strijd met de
confessie.' (M)

De Jong wilde echter handhaven dat 'de confessionele partijen in die tijd
over het algemeen in politiek opzicht conservatief dachten en handelden'.
(M) In de opmerkingen en in de daarop volgende discussie werd het
gebruik van de term 'conservatief' nog enkele malen bekritiseerd en De
Jong beloofde het gebruik ervan nader te bezien. (v)

In het verlengde van de algemene kritiek op de weergave van de
politieke ontwikkelingen in het interbellum adstrueerde een aantal
meelezers eerdere opmerkingen over De Jongs onvoldoende vertrouwd-
heid met de ontwikkelingen in de afzonderlijke geestelijke en politieke
stromingen. Van Winter, E. N. van Kleffens, oud-minister van Buiten-
landse Zaken, en Brugmans betoogden dat in het hoofdstuk over de
negentiende eeuw de betekenis van de liberale richting voor de ontwik-
keling van de moderne staat te weinig aandacht had gekregen en De Jong
beloofde een uitvoerige passage over dit onderwerp toe te voegen. Van
der Kooy trachtte De Jong ervan te overtuigen dat diens tekst ook wat
betreft de confessionelen te kort schoot. Zo zou de auteur de strekking van
het bisschoppelijk mandement van I februari 1933 niet juist hebben
geïnterpreteerd en te veel nadruk hebben gelegd op 'het isolement als
levensvorm'. (M) Rogier, de toonaangevende historicus van katholiek
Nederland, steunde De Jongs formuleringen echter krachtig. (v)
Opnieuw Van der Kooy opperde een reeks bezwaren tegen diverse
opmerkingen van De Jong over de protestants-christelijke groepen, wat
tot enkele nuanceringen in de tekst leidde; in de meeste gevallen hield De
Jong echter met steun van de overige leden van de commissie vast aan zijn
eerdere formuleringen.

Naar aanleiding van de deelname van de SOAPaan de formatie van het
kabinet-De Geer had De Jong betoogd dat in deze kring het streven naar
de dictatuur van het proletariaat en de afwijzende houding ten aanzien van
de godsdienst na 19 I 8 sterk aan betekenis waren gaan verliezen. Dit gaf
een vooraanstaand SDAP'eruit die dagen, dr. W. Drees, aanleiding tot
enkele opmerkingen:
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