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, 'De dictatuur van het proletariaat. Heeft die ooit in het program gestaan? Ik
heb het niet nagekeken, maar ben overtuigd van niet. Wel werd uitgegaan
van de gedachte, dat de arbeidersklasse aan de macht zou komen, maar de
ongelukkige uitdrukking over de dictatuur, die Marx overigens na de
Commune zo merkwaardig toelichtte, placht niet te worden gebruikt,
behalve door sommige "marxisten".' (M)

In zijn reactie hierop hield De Jong staande, dat

, 'in het denken van de meeste SDAP-erStot in de loop van de jaren' 30 de
"dictatuur van het proletariaat" zij het als een vrij vaag element, toch wel een
rol speelde.' (M)

Maar hoewel de begeleidingscommissie hiermee instemde, (v) wijzigde
De Jong zijn uiteindelijke tekst in de geest van Drees' opmerking.'

Over het gebruik van de term Opium des Volkef schreef Drees:

, 'Overigens speelde die uitdrukking in de SDAPstellig alleen een rol bij een
betrekkelijk klein deel. Je weet dat ik geen behoefte eraan heb de
socialistische beweging een godsdienstig, laat staan een specifiek christelijk
tintje te geven, maar de algemene houding was toch meer gericht tegen
misbruik van de godsdienst in de politiek dan tegen de godsdienst zelf, al
leidde b.v. het verbod voor R.K. om lid te worden tot felle tegenstellingen.
[...] Vrijzinnig-godsdienstigen zijn er van het begin af in de partij geweest.
De spot in de eerste periode luidde: studenten, dominees en advocaten-
partij.' (M)

De Jong bleef echter van mening dat vrijzinnige predikanten aanvankelijk
geen belangrijke rol in de SOAP speelden en voor het gros van de
partijgenoten een 'corpus alienum' bleven.

In Voorspel ging veel aandacht uit naar de persoon en drijfveren van
Colijn, in de woorden van De Jong 'een man in wiens capaciteiten en
tekortkomingen wij in veelopzichten de weerspiegeling kunnen zien van
een heel tijdperk' (p. 195). Van der Kooy voelde zich genoopt de
toenmalig eerste minister en antirevolutionair leidsman met kracht tegen
het oordeel van De Jong te verdedigen. Zo bestreed hij dat Colijn - in de
woorden van De Jong - een 'aanhanger van klassiek-liberale theorieën'
was geweest:

, 'Hij was ook geen economist. Als man van de praktijk had hij natuurlijk wel
behoefte aan wetenschappelijke voorlichting. Hij kwam dus terecht bij de
klassieke economische theorie van die dagen. Een andere was er niet.' (M)

1 Deel I, wetenschappelijke editie 668-669 (populaire editie 603-604).
2 Deel 1,669 (604).
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