zaterdag 4 november 1989
Waar is de tijd gebleven dat er
onbekommerd op het Koninklijk
Huis kon worden gekankerd?
pit verschijnsel is geheel in on
bruik geraakt. De critici van vroe
ger zwijgen, vrijwillig of noodge
dwongen. Wie van de samenstel
lers van het roemruchte pamflet
Tien over Rood hoor je nog de
wenselijkheid ener republiek be
pleiten? De socialistische voor
man G.M. Nederhorst, die voor
spelde dat de jonge Beatrix „vol
ledig vreemd tegenover de harde
eisen" van het koningschap zou
staan, is inmiddels overleden. Net
ais zijn partijgenoot Jacques de
Kadt, die trouwens niet zozeer te
gen het koningschap, als wel te
gen het erfelijk koningschap was
gekant. Want dat kan ons opzade
len „met een over het paard getil
de, grondig bedorven, verwende
blaag, tegen wier permanente
grijns we dertig jaar lang moeten
aankijken en wier hooghartige,
bekakte stem we bij alle officiële
gelegenheden moeten aanhoren."
Het geschrevene dateert uit het
najaar van 1965, toen Beatrix
zich met haar Claus verloofde.
Tot menigeens republikeinse ont
stemming. Iemand als Renate
Rubinstein werd in die dagen in
heur kraag gegrepen omdat zij
een antimonarchistisch pamflet
probeerde te verspreiden.
Twintig jaar later schreef zij
een allerhartelijkst boekje over
kroonprins Willem Alexander.
Het antimonarchisme is uitge
woed. De brochure Oranje zonder
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'Zij had al tricks in sixty-six'
Mythe, die Anton Constandse in
1980 over 'deze povere familie'
schreef, kreeg nauwelijks aan
dacht. Van de dwarse hoogleraar
H.Th.J. van Maarseveen („Het
koningsschap is een onwaardig in
stituut. Wij dienen ons te scha
men dat we het niet allang afge
schaft hebben.") hoor je allang
niets meer. De Nieuwe Linie,
waarin Wim Klinkenberg een ter
gend lange serie over Prins Bernhard schreef, is voor straf opgehe
ven. De grammofoonplaat van het
gezelschap The Royalties („Bea
trix, nee, dat wordt niks, ze had
al tricks in sixty-six, die bolle har
ses op een riks, nee, dat wordt
niks") is voornamelijk een collec
tors item.
Conclusie van H.A. van Wij
nen, alweer vijftien jaar geleden:
„Het koningschap is buiten schot
geraakt en daar treuren in Neder
land ook de republikeinen niet
om.

• • •
Behalve Hans van den Bergh,
hoogleraar Cultuurwetenschappen
aan de Open Universiteit te Heer
len, waarmee ik overigens niets
kwaads wil zeggen. Hij heeft een
vlugschrift geschreven onder de
titel Een over Oranje — of de
Republiek der Nederlanden. He
laas, de geopperde bezwaren te

Door Martin van Amerongen
gen de monarchie ogen even an
tiek als het koningshuis-zelve.
Het is een instituut, constateert
de schrijver, dat 'gekuip en gevlij'
bevordert. Ook Van den Bergh
breekt de staf over het erfelijk
element in de bezetting van de
troon. „Zelfs als we zeker weten
dat Beatrix haar taak op onberis
pelijke wijze vervult — wie zal er
dan zijn hand voor in het vuur
durven steken dat het straks on
der Willem IV ook weer goed zal
gaan?"
Het boekje is een achtendertig
pagina's omvattende republikein
se herhalingsoefening, met de ar
gumentatieve machteloosheid van
iemand die tegen het winderige
najaar polemiseert.
Het weekblad Elsevier gewaag
de verleden week schamper van
'naar publiciteit dorstende hoogle
raren', die het in hun antiroyalistische overijver presteren vrijwel
alles te negeren „dat een funda
menteel debat over de monarchie
in Nederland aantrekkelijk zou
maken." De schrijver van deze re
censie is de historicus Bastiaan
Bommeljé, een even onverschrok
ken als geleerde jongeman, voor
wie ik veel respect heb. Ik ben

het dus met de teneur van zijn re
censie eens, zij het dat ik genood
zaakt ben om Van den Bergh op
één punt tegen hem in bescher
ming te nemen.

• • •
Het boekje van Hans van den
Bergh bevat vanzelfsprekend de
onmisbare inventarisatie van de
pekelzonden der diverse koningen
Willem. „De korte geschiedkun
dige schets over de Nederlandse
monarchie die Van den Bergh
geeft", schrijft Bommeljé, „is
niet alleen flinterdun, maar lijkt
mij rechtstreeks, en zelfs nu en
dan woordelijk overgeschreven uit
De Grote Winkler Prins Encyclo
pedie (deel 24, blz. 229-231)/'
Ai! Is de hoogleraar Cultuur
wetenschappen aan de Open Uni
versiteit te Heerlen in zijn vrije
tijd een ordinaire letterdief?
Daar moet ik het mijne van we
ten. Dus begeef ik mij naar de
Openbare Leeszaal en leg Van
den Berghs Een over Oranje naast
deel 24 van de Grote Winkler
Prins. „Van de verwarring door
de terugkeer van Napoleon van
Elba", schrijft Van den Bergh,
„maakte Willem gebruik om zich

nu maar meteen te titel van ko
ning der Nederlanden aan te me
ten. Gedurende zijn regeringspe
riode trok hij zich weinig aan van
de Staten-Generaal, schakelde die
zelfs bij voorkeur uit en regeerde
liefst bij 'ordonnantiën' of Ko
ninklijke Besluiten." Zijn zoon
Willem II had een reputatie van
'wilde vechtjas' opgebouwd, maar
tussen het krijgsbedrijf door „was
hij betrokken bij diverse samen
zweringen en komplotten."
Wat schrijft deel 24 van de
Grote Winkler Prins? „Bij Napoleonas terugkeer uit Elba nam
Willem eigenmachtig met de titel
van Koning der Nederlanden be
zit van genoemd gebied. Over
tuigd van zijn gelijk, duldde de
koning op den duur geen kritiek
of medezeggenschap; de StatenGeneraal schakelde hij liefst uit,
bij voorkeur regeerde hij bij Ko
ninklijk Besluiten." Zijn zoon
Willem II onderscheidde zich
door 'onstuimige dapperheid'. He
laas, levenslang behield hij de
„gevaarlijke neiging zich te laten
exploiteren door intriganten."
Het lijkt inderdaad aanneme
lijk dat Van den Bergh bij het
schrijven van zijn vlugschrift deel
24 van de Grote Winkler Prins
heeft geraadpleegd. Daar is dit
naslagwerk namelijk voor. Ik kan
er in mijn ondoorgrondelijke
mildheid, anders dan Bastiaan

Bommeljé, geen encyclopedisch
plagiaat in zien. Afgezien van het
feit dat Elseviers huishistoricus
zich op riskant terrein begeeft.
Ik ben, om even op Kurt Tucholsky te leunen, 'geen plagiaat
snuffelaar', ik ken 'de lokroep van
verwaaide geluiden'. Maar als er
iemand bewijsbaar van 'overschrijverij' is beschuldigd, dan
was 'het Bommeljé — zowel in
Vrij Nederland van 28 november
1987 als in het Hollands Maand
blad van februari 1988, een ver
wijt waartegen Bommeljé zich op
verre van overtuigende wijze (Hij
was, naar eigen zeggen, „nog jong
• en bereid om veel te leren") heeft
verdedigd.

• • •
Zolang Hans van den Bergh nog
tot de 'sporadische republikeinen'
in den lande behoort, verzucht
hij, hoeven de Oranjes voorlopig
niet naar een andere betrekking
om te zien. Hem zij bij wijze van
troost de voorspelling van J.L.
Heldring voorgehouden: Als de
Koninklijke Familie zich zo uit
bundig voort blijft planten, is het
moment onafwendbaar dat ook zij
met homoseksualiteit, openbare
dronkenschap, winkeldiefstal en
andere eigentijdse verschijnselen
wordt geconfronteerd. De boule
vardpers zal ons nauwkeurig op
de hoogte houden. Daarmee zal
.het debat over het voor en tegen
van de monarchie weer worden
geopend.

Mediaheisa maakt van beving gretig 'The Big One'
Het'gaat goed met de aardbeving
in Californië: het dodental zakt
gestaag. De staat houdt het in
middels op 66 doden. Voor de na
bestaanden blijft het tragisch,
maar het valt toch behoorlijk mee
wanneer je dit cijfer afzet tegen
krantekoppen van de ochtend na
de ramp: 'Massale sterfte!' (Philadelphia Inquirer), 'Honderden
Doden' (San Francisco Chroniclé), '270 Doden door Aardbe
ving' (The New York Times).
De media buiten Amerika, de
ze krant incluis, volgden de cij
fers die persbureaus en alle moge
lijke autoriteiten noemden dan
wel suggereerden. Na een dag
meldde plaatsvervangend gouver
neur Leo McCarthy van Califor
nië 'dat 271 mensen de dood heb
ben gevonden in de aardbeving'.
Gevraagd of de eerste opgave
van 200 doden alleen al onder de
ingestorte snelweg niet aan de ho
ge kant was, reageerde brand
weer-commandant Stark na twee
dagen: „We weten het eigenlijk
niet precies, het kunnen er ook
slechts tachtig zijn." Zelfs dat
bleek achteraf nog veel te hoog
geschat.
De vluchtiger media maakten
het nog veel bonter. Men had het
over honderden doden, zelfs over
'meer dan vierhonderd doden' en
de grote omroepen stuurden aan
vankelijk beelden de wereld in,
waarbij je moest vermoeden dat
Noord-Californië erbij lag als in
dertijd Dresden: één grote vuur
zee, niets meer overeind. Terwijl
toch een kleine zwenking met een
camera voldoende zou zijn ge
weest om enig perspectief te bie
den.

World Series
Hoe kon dat allemaal zomaar?
Er is hier nauwelijks enig onder
zoek, laat staan zelfkritiek, maar
één antwoord hoor je steeds. Dat
ene antwoord verwijst naar de
World Series, de finale om de
Amerikaanse honkbaltitel: ieder
een zat om even over vieren al
voor het beeldscherm, waardoor
de middagspits veel rustiger was
dan anders.
Een tweede antwoord ligt ook
voor de hand: het ging om een
aardbeving in Californië'. De pla
teaus onder het vasteland van
Amerika en de Stille Oceaan ver
wijderen zich van elkaar langs de
San Andreasbreuk, die dwars
door Californië loopt. Geologen
vermoeden al sinds jaar en dag
dat The Big One in aantocht is.
De kans binnen afzienbare tijd op

èen schok van 7,5 tot 8 op de
schaal van Richter schatten zij op
vijftig procent. Eén stevige be
ving in San Francicso, waarbij
zelfs zoiets sacrosancts als de
World Series van de beeldscher
men verdwijnt, en iedereen weet
het zeker: The Big One!
De hoofdredacteur van het
CNN-nieuws, Ed Turner (niet te
verwarren met de eigenaar Ted
Turner), geeft toe dat de „eerste
beelden de indruk wekten dat de
stad op of de bodem van de oce
aan lag of daarheen afgleed". Pas
het daglicht bracht enig houvast.
Zijn omroep deed daar voorlopig
niet veel mee, net zo min als an
dere landelijke zenders trouwens.
Een gevolg was panisch getele
foneer, dagenlang. Hoewel het
feitelijke dodental niet veel hoger
lag dan de oogst van een druk
verkeersweekeinde, belden tien
tallen miljoenen elkaar om te la
ten weten dat ze nog leefden. Op
een gegeven moment registreerde
A.T.& T. 15 miljoen gesprekken.

Door Ben Knapen
Correspondent NRC Handelsblad in Washington
Amerika de laatste jaren stap
voor stap steeds meer opwinding
en overdrijving in hun program
ma's gestopt. Ze zijn door de verkabeling van het land en de groei
van lucratieve nieuwsnetten en
nieuwsprogramma's in heftige
concurrentie verwikkeld. De kij
ker — een ongeduldig-verveelde
speler met de afstandbediening,
zo blijkt uit onderzoek — wil ge
vangen worden met beelden, en
niet worden lastig gevallen met
verhandelingen.
Het leidt tot gekke verschijnse
len. Steeds vaker worden bijvoor
beeld scènes gewoon nagespeeld.

Gaat het nieuws over een 'gehei
me ontmoeting tussen twee spion
nen in Wenen dan zie je door een
sneeuwend zwart-wit beeld twee
spionnen in Wenen. Dat is span
nender dan een verklarend hoofd
van een presentator — en wat
geeft het eigenlijk wanneer de
presentator er bij vertelt dat het
om een nagebootste scène ging?
Het leek net echt, het was dus
echt.
Een aardige illustratie van het
verschijnsel vormen de lokale sta
tions in Washington en hun be
richtgeving over de moorden in
de stad. Het aantal schietpartijen

met dodelijke afloop nadert dit
jaar gevaarlijk dicht de vierhon
derd.
In het grootste deel van de stad
merk je er zelfs niets van, want
het geweld speelt zich voorname
lijk af in enkele armenbuurten
van het oostelijke stadsdeel. Kijk
je echter naar de televisie dan
lijkt het oorlog en je hebt speciale
wekelijkse programma's met pak
kende titels als City under Siege,
die qua montage en muziek voor
Miami Vice niet hoeven onder te
doen: realiteit imiteert fictie.
Met dezelfde reflexen gaan
elektronische media rampen te
lijf. Een tip voor CNN-kijkers:
als daar een presentator eigenlijk
vindt dat de betreffende ramp he
lemaal niets voorstelt, dan ge

bruikt hij zinsneden als „which
might turn out to be one of the
most damaging in recent history". Het doet het als opmaat tot
beeldspektakel altijd nog heel be
hoorlijk en de woordjes might,
one en recent geven drie ontsnap
pingsroutes mocht het later alle
maal te waarneembaar meevallen.
Bij de schok van Californië kre
gen alle hyperventilatie-reflexen
vrij baan, de remmen weigerden.
Dat is geen ramp, maar het blijft
een vreemde gewaarwording om
te ontdekken dat de omvang van
een mogelijke catastrofe pas da
gen later in kaart blijkt te kunnen
worden gebracht. Niet wegens ge
brek aan communicatiemiddelen
ter plaatse, maar door een tot hal
lucinaties leidende overdosis.

Horror
De grote anchormen, lieden die
altijd met de president en elkaar
gewikkeld zijn in een onzichtbare
wedloop om het vaderschap van
<ie natie, haastten zich naar de
plek van het meest visuele onheil
en hadden vooralsnog geen be
hoefte aan relativering. De trivialisatie van een ramp vereist dat
eerst horror en heldendom aan
bod komen, pas dan is er ruimte
voor relativering en de daarbij be
horende salto van mensen en mid
delen van een omroeporganisatie.
Het merkwaardige gevolg van
die houding is dat de werkelijk
heid zich aan de perceptie aan
past in plaats van omgekeerd. Zo
kon uit het geringe aantal opgege
ven vermisten worden afgeleid
dat het dodental weieens veel la
ger kon uitvallen dan de circule
rende speculaties, maar omdat
niemand het precies wist, lieten
autoriteiten zich verleiden tot
overdrijving-in-vaagheid. En zo
kregen wij 48 uur na de schok de
bizarre realiteit voorgeschoteld
Van reddingswerkers, stadsbe
stuurders en opzichters die staan
de op een brok van de ingestorte
Interstate 880 in Oakland met
hun videocameraatjes de mediaheisa stonden te filmen.
De elektronische media —
beeld en geluid — zetten de toon
bij rampspoed en onheil in Ame
rika (en ook daarbuiten, wanneer
zij het beeldmateriaal aanleve
ren). Diezelfde media hebben in

Een schrijvende
bewindsman in
de ministerraad

Door H.A. van Wijnen

Het socialistische Lagerhuislid Richard
Crossman was wat Engelse journalisten
noemen een politician's politician: een
Politicus die door zijn collega's evenzeer
werd benijd om zijn welsprekendheid als
zijn journalistieke talent en zijn intel
lectuele stoutmoedigheid. Hij was een in
tellectueel van een zeldzaam soort die de
Politiek op praktisch en theoretisch ni
veau beoefende, maar de meeste waarde
ring genoot hij in zijn rol van verlicht pe
dagoog, als politiek schrijver in massabla
den en als spreker op scholingscursussen
van de arbeidersbeweging, waarvoor hij
een onvermoeibare geestdrift aan de dag
'egde.

Thatcher en het
Sociaal Handvest
ENGELANDS PREMIER Thatcher heeft haar pogingen
om een Europees Sociaal Handvest te blokkeren nog niet
opgegeven. Deze week mocht haar minister van sociale za
ken Fowler de al enigszins richting Verenigd Koninkrijk
aangepaste - en dus vagere - voorstellen van de Europese
Commissie naar de prullemand verwijzen. Begin decem
ber zal ze tijdens de Europese top in Straatsburg een
nieuwe poging kunnen wagen de in haar ogen verwerpelij
ke sociale revolutie, die vanuit Brussel zou moeten begin
nen, te dwarsbomen.
Wie ziet wat er inmiddels van het uit juni daterende
concept van het Sociaal Handvest is overgebleven kan
niet anders dan verbaasd zijn over de Britse reactie. That
cher schrijft het Handvest meer dwang en interventie toe
dan het bevat. Het handvest legt geen wijzigingen in de
sociale verhoudingen op. Het verplicht wel de lidstaten
een aantal sociale en arbeidsrechtelijke voorzieningen op
een minimaal niveau wettelijk te regelen, maar schrijft
geen grootscheepse harmonisatie op sociaal terrein voor.
Dat kan ook niet, tenzij wellicht voor de zeer lange ter
mijn, want men kan niet ontkennen dat er gegronde ver
schillen zijn in sociale omstandigheden en de ontwikkelin
gen van bijvoorbeeld loonpeil en arbeidsproduktiviteit.
HET HANDVEST legt vooral vast dat de burgers er in
geen enkele lidstaat sociaal op achteruit mogen gaan. In
de praktijk zal dat betekenen dat staten met een minder
goede sociale infrastructuur zullen worden gedwongen
zich op te trekken aan staten die voorop lopen, zoals
West-Duitsland en Nederland. Maar dat proces zal zonder
twijfel vele jaren in beslag nemen. Wel betekent het hand
vest op korte termijn voor Thatchers Verenigd Koninkrijk
- en daar ligt ook een belangrijke bron van onvrede van de
,iron lady', die er tot nu toe juist in was geslaagd zich
doof te houden voor de eisen van de vakbeweging in eigen
land - dat een aantal zaken bij wet moet worden geregeld.
Het gaat dan bijvoorbeeld om medezeggenschap, het
recht op een minimum aantal vakantiedagen of het recht
op een maximum aantal werkuren per week.
Bij de voortgang in de economische integratie, en zelfs
bij die in de monetaire integratie, steken de resultaten op
sociaal terrein nogal schril af. Economische integratie kan
alleen slagen bij een grotere mobiliteit van de arbeids
markt. Daartoe zullen nog heel wat belemmeringen moe
ten worden opgeruimd. Het meenemen van pensioenvoor
zieningen bij de overstap naar een baan in een ander EGland is een groot probleem. Hoe lang heeft het in Neder
land niet geduurd voor zicht kwam op een oplossing van
de pensioenbreuk? Maar ook ten aanzien van de simpele
erkenning van eikaars diploma's en opleidingen zijn tot nu
weinig vorderingen gemaakt.
OP HET EERSTE GEZICHT lijkt sociale dumping,
het door laagbeloonde arbeidskrachten uit een ander EGland laten uitvoeren van werk, bevorderlijk voor de mobi
liteit op de arbeidsmarkt. Maar dat is korte-termijndenken. Op langere termijn loopt men het risico van sociale
en economische ontwrichting. De Duitsers zien dat gevaar
levensgroot en zijn niet voor niets de grootste pleitbezor
gers van concrete richtlijnen en aanbevelingen. Bij de ont
wikkeling van een gezonde europese arbeidsmarkt, zonder
sociale dumping, is een Sociaal Handvest onontbeerlijk.
Sociale dumping kan optreden wanneer de economische
en sociale integratie niet samenvallen. Zij die de suggestie
wekken dat dat niet zo'n ramp is, zoals demissionair mi
nister De Koning deze week in Brussel deed, starten aan
de verkeerde kant. Ze geven voorrang aan de economische
ontwikkeling, maar leggen die tegelijkertijd beperkingen
op door niet de optimale voorwaarden te scheppen.
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Het Onze Vader
Na het nare stuk van M. Pam in
NRC Handelsblad van 27 okto
ber kregen we de grove en gods
lasterlijke bijdrage van G. Komrij
op 1 november te lezen. Waarom
moet Komrij mensen die probe
ren christen te zijn in het diepst
van hun ziel pijn doen door mis
bruik te maken van het gebed dat
Christus ons geleerd heeft? Durft
hij het aan ook de islamieten te
kwetsen door op een soortgelijke
wijze met teksten van de koran
om te gaan?

Tekening Frits Müller

Als hij had gewild had hij alleen al van
de inkomsten van het lucratieve Ameri
kaanse lezingencircuit comfortabel kun
nen rondkomen (wat van het toen nog
schamel gehonoreerde lidmaatschap van
het Lagerhuis nauwelijks kon), want waar
hij sprak liepen de gehoorzalen vol
nieuwsgierige docenten en studenten, die
hij tracteerde op even smakelijke als ge
detailleerde beschrijvingen van de inwen
dige werking van de macht. Dat thema
beheerste heel zijn schrijvende leven, ge
tuige de dagboeken die hij als minister
minutieus bijhield.
Tot groot ongenoegen van sommige
collega's maakte hij, vaak onder de neus
van de Prime Minister in de vergaderin
gen van de ministerraad in Downing
Street de aantekeningen die hij in het
weekend vervolgens uitwerkte. Voor de
politieke wetenschap heeft hij zich daar
mee onsterfelijk verdienstelijk gemaakt,
want hij liet er geen gras over groeien
omdat hij de menselijke natuur (zijn ei
gen geheugen) niet vertrouwde en daar
om zijn ervaringen wekelijks aan zijn
dagboekmachine dicteerde voordat de
inkt van de kabinetsbeslissingen als het
ware was opgedroogd.
In drie kolossale delen zijn die dagboe
ken na zijn dood gepubliceerd. Eén van
zijn Nederlandse bewonderaars was J.M.
den Uyl, die hem al in het begin van de
jaren vijftig wekelijks las toen hijzelf nog
sterk georiënteerd was op 'de later aan la
ger wal geraakte intellectuele leiding van
de Labour Party in West-Europa. Die ge
fascineerdheid lag wel voor de hand om
dat er tussen de veelschrijver Crossman
en de intellectuele omnivoor Den Uyl
een zekere overeenkomst bestond.
Enoch Powell typeert Richard Cross
man in een bespreking van diens zojuist
verschenen biografie (geschreven door
zijn vroegere Parliamentary Private Se-

cretary Tam Dalyell*) met dat merk
waardige, onvertaalbare woord don, dat
de Oxford Dictionary omschrijft als fellow of tutor van een college, onder de
ironische toevoeging van de verklaring:
ongeveer geleerde. In de speciale beteke
nis die veel van zijn collega's aan die
naam en de bijbehorende gewoontes ga
ven, impliceerde dat veelal: onuitstaan
baar. Nadat hij zijn collega's in het kabi
net een college over bepaalde constitutio
nele procedures had gegeven, schreef
Crossman over sommigen in zijn dagboek
dat ze „een ogenblik zelf geloofden dat
ze het begrepen".
Crossman behoorde tot de selecte
groep Lagerhuisleden die bij elke verkie
zing steeds weer het vertrouwen van hun
kiezers kregen, waardoor hij sinds 1945
tot zijn dood in 1974 onafgebroken zijn
zetel behield. Hij bracht het driemaal tot
minister en in zijn laatste termijn combi
neerde hij zijn werk in het Lagerhuis
met het hoofdredacteurschap van het
toen nog linkse en invloedrijke weekblad
The New Statesman. Hoewel hij als mi
nister niet het politieke formaat van Attlee of Bevin had noch dat van Bevan, was
Crossman zeker geen tweede-rangs be
windsman. Hij bracht onder meer een
hervorming van het Lagerhuis en belang
rijke sociale wetten tot stand. Maar de
plaats die hij in de geschiedenis van de
democratische politieke instellingen van
het Westen inneemt, heeft hij niet ver
diend met zijn wetgevende arbeid, maar
met wat hij heeft geschreven.
„In tegenstelling tot de meesten van
mijn collega's in het Kabinet en in het
Lagerhuis," schreef hij in het eerste'deel
van zijn Dagboeken (Diaries as a Minis
ter 1964-66), „was ik tegelijk een waar
nemer en praktisch in de politiek werk
zaam, hield ik mij tegelijk bezig met de
politieke wetenschap en met de journalis
tiek. En ofschoon ik de kost verdiende

met het schrijven voor kranten, ben ik
van het begin af bezield geweest door het
streven een boek te schrijven dat voor
mijn generatie dezelfde functie zou ver
vullen als Bagehot's Engelse Constitutie
honderd jaar geleden had gedaan".
Dat was zowel een programma als een
beginselverklaring, en het bijzondere van
die bepaald niet bescheiden ambitie was
dat hij zich zonder water in de wijn te
doen al die jaren consequent eraan hield.
Volgens zijn ex-collega's bevatten de dag
boeken niet de hoogste waarheid, maar
wat ze aan feitelijke accuratesse over de
handelingen van de andere ministers mis
sen, wordt ruimschoots vergoed door het
inzicht dat Crossman in de institutionele
processen verschaft. Daardoor zijn die
dagboeken inderdaad geworden wat hij
zichzelf tot doel had gesteld (en waar
voor hij ooit minister had willen worden):
onthullingen over de geheime werking
van het regeringssysteem.
Die geheime handelingen van de rege
ring, schreef hij, gaan schuil achter on
doorzichtig gebladerte dat de mythe van
de democratie aan het publieke onder
zoek onttrekt. Welk een aangenaam ge
voel moet hij hebben gehad toen hij daar
aan toevoegde: „Ik wist dat geen enkele
academicus dit boek kon schrijven. Het
kon alleen worden gedaan door iemand
die de politiek door en door kende en van
de binnenzijde kon beschrijven." Ook
Den Uyl had zich voorgenomen boeken
over de politieke geschiedenis van zijn
tijd te schrijven die een paar generaties
zouden meegaan, maar het verschil was
dat hij de uitwerking daarvan op de lange
baan had geschoven.
In 1970 degradeerde hij in zijn Godkin
Lectures voor de universiteit van Harvard het Engelse ministerschap tot de
constitutionele status van onderknuppel,
wat hem op luide protesten van een aan
tal beledigde voormalige ambtgenoten

kwam te staan. Een Engelse minister, zei
hij daar, is alleen zeker van zijn positie
zolang hij verzekerd is van de steun van
de premier, met wiens zegen hij daar zit.
Elke dag moest hij zich er rekenschap
van geven dat zijn politieke leven afhing
van de beslissing van de premier. Als die
zijn zegen introk, was het met hem ge
daan.
Met de hardvochtigheid van Wilson,
Heath en Callaghan viel het nog wel
mee, maar de harde hand van Thatcher
heeft die secretarissentheorie onomstote
lijk bevestigd. Er is tussen Cromwell en
Thatcher geen tweede premier te vinden
die zich zo gemakkelijk van ministers
heeft ontdaan als zij — zoals haar jong
ste slachtoffer Lawson vorige week nog
heeft ondervonden. Maar daarin lag, vol
gens Crossman, niet alleen de onweer
staanbare macht van de Engelse premier.
Zijn duurzame macht lag nota bene in
zijn bevoegdheid elke wens van een mi
nister te negeren en te doen alsof zijn
neus bloedde op grond van zijn exclusie
ve greep op de kabinetsagenda. Elke pre
mier zou aan het gebruik van die be
voegdheid een sadistisch genoegen ontle
nen.
„Als ik een conflict met de minister
van financiën had, legde ik dat aan het
kabinet van de premier voor, in de ver
wachting dat het dan aan het kabinet ter
beslechting zou worden voorgelegd.
Maar het punt verscheen nooit op de
agenda. Ik kon daar woedend over wor
den, ik kon zelfs stoom uit mijn oren la
ten komen, maar ik kon er niks tegen
doen, want de premier besliste welke
punten op de agenda kwamen en welke
niet." De enige macht die Crossman er
tegen in het veld kon brengen, en die hij
ook met een demonische vitaliteit mobili
seerde, was zijn literaire wraakzucht.
*Tam Dalyell, Dick Crossman, London (Weidenfeld & Nicolson).

Dr. B. Maarsingh,
Amersfoort.

Meer van hetzelfde
In het hoofdartikel dat onder de
ze titel op de opiniepagina van
NRC Handelsblad van 28 okto
ber prijkte komt^de volgende zin
voor: „Brinkman heeft niet kun
nen verhinderen dat het Sterren
net van Joop van den Ende van
daag niet zoals gepland met de
uitzendingen begint, maar deze
heeft graag een paar maanden uit
stel over voor de koninklijke weg
die de scheidende bewindsman
openstelt." _
•
Dat lijkt wel wat erg veel van
hetzelfde: twee ontkenningen en
drie onderwerpen in een zin
(Brinkman heeft; Sterrennet be
gint; Van den Ende heeft over).
De mededeling die gedaan wordt
in het zinsdeel met de dubbele
ontkenning (Brinkman heeft niet
kunnen verhinderen dat Sterren
net niet vandaag begint) is ook
wel erg cryptisch. Als het eerste
'niet' ten onrechte is geplaatst
zou nog heel wat fantasie nodig
zijn om de strekking te doorgron
den. Misschien is bedoeld dat TV
10 op die dag weliswaar niet is
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begonnen maar dat zulks aan an
dere oorzaken (welke?) te wijten
was dan het optreden van minis
ter Brinkman.
F.J. van Velsen,
Rijnsburg.

Etrusken
In zijn bespreking van de Etruskische tentoonstelling in Amster
dam (NRC Handelsblad, 28 okto
ber) volgt recensent Joost Ver
meulen de opvatting van Pallottino dat de Etrusken 'nergens van
daan kwamen', dat dus de Etruskische beschaving autochtoon is.
Pallottino's visie is echter nogal
warrig en heeft vooral betrekking
op (het ontstaan van) de materiële
cultuur. Op taalkundige gronden
kan er echter nauwelijks aan wor
den getwijfeld dat de Etrusken,
dat wil zeggen mensen die de
Etruskische taal meebrachten, uit
het gebied van de Egeïsche Zee
kwamen. Pallottino miskent dit
doordat hij niet voldoende inzicht
in
taalkundige
verschijnselen
heeft. En deze conclusie wordt
natuurlijk schitterend bevestigd
door de mededelingen uit de oud
heid. (Een korte bespreking is te
vinden in een volgend nummer
van het tijdschrift voor classici
Lampas).
Het ligt inderdaad net zo als
bij 'de Nederlanders' die 'nergens
vandaan komen'. Natuurlijk heeft
de Nederlandse cultuur zich in
Nederland ontwikkeld tot wat hij
nu is. Maar dat neemt niet weg
dat de Nederlandse taal geba
seerd is op een Duits dialect, een
zogenaamd Frankisch dialect, dat
door mensen die die taal spraken
in ons land is gebracht.
R.S.P. Beekes,
Leiden.

STELLINGEN
Van de vier grootste Nederlandse
partijen telt het CDA doorgaans
het hoogste percentage vrouwelij
ke kiezers en het laagste percen
tage vrouwelijke partijleden.
M.L. Zielonka-Goei
Rijksuniversiteit Leiden

Een Workstation is als een tan
denborstel: niemand mag het
mijne gebruiken, en zeker niet
terwijl ik ermee bezig ben.
R. van Renesse
Vrije Universiteit Amsterdam

