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divers domein als parlementaire geschiedenis te

democratie’ werd een feit.

vatten onder één algemene vraagstelling. Er werd
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Het boek is zo volgepakt met feiten, dat er

verschuivingen analyseren via spanningsvolle

voor bijkomende analyses nauwelijks ruimte is.

momenten), ware een radicale ommezwaai naar
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nadat hij voordien al prominent aanwezig was
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vanaf pagina 444. Op pagina 135 wordt het debat

de vraagstelling sprake?
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analogie’ van Bakker (juni 1966). Op pagina 147

het mooie resultaat. Het boek is een sterke
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aanvulling in een standaardreeks. De veelheid

beschreven en pas dan wordt het punt uitgewerkt.

aan bronnen wordt perfect in elkaar geschoven.

Soms zijn er tegenstrijdige conclusies. Het

De nauwgezette reconstructie van bepaalde
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besluitvormingsprocessen is zonder meer

Marijnens grootste succes zijn sterke houding

indrukwekkend. Vaak is er geen speld tussen te

tijdens de Irene-crisis was. Marijnen voer een

krijgen. De auteurs verdienen ook een pluim voor

‘vaste koers’ waarin de ‘eenheid van de kroon’

het feit dat ze erin slagen het geheel verrassend

het belangrijkst was (111). Maar in de beschrijving

vlot en leesbaar te houden. Het boek leest vaak

van het proces, bleek het heel lang te duren voor

als een trein. De thematische eindconclusies zijn

de onervaren Marijnen grip kreeg op de situatie.

helder en duidelijk. De klassieke beeldvorming

Vooral wilde hij lange tijd dat de koningin Irene

over Schmelzer als de ‘Brutus’ van dienst, wordt

zou afvallen. Pas na de forse tussenkomst van

fundamenteel herbekeken. De coalitiepartners

Beel bij het kabinet leek Marijnen in te binden:

hadden zelf het kabinet eigenlijk al lang opgegeven

‘Beel wilde koste wat het kost een breuk in de

en de beruchte motie werd op een bepaald

koninklijke familie voorkomen. Daarom mocht

moment onafwendbaar (378-379).

de koningin in geen geval de door het kabinet

Toch wordt de hernieuwde aanpak van

verlangde verklaring afleggen waarin zij Irenes

de reeks in dit achtste deel niet helemaal

gedrag afkeurde’ (92). De conclusie over Marijnen

waargemaakt. Dit boek toont dat de reeks nog te

lijkt niet helemaal te stroken met de beschrijving.

veel op twee verschillende concepten hinkt. Men

probeert volledigheid van thematische beschrijving
te koppelen aan een analytisch concept, en hoewel
dit soms samengaat, verhindert de blijvende
encyclopedische aanpak dat de centrale theorie
rond de fundamentele politieke verschuivingen
in dit boek én in de reeks echt tot volle recht kan
komen.
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