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G-r oot-Br ittannie" {"~

HEÏ ARTIKEL IN DS '3ÏMBS' BB5ESPPBNDE VERVANGING VAN

SELWYN LLOYD

In verband met het geruoh-teiakende
artikel van David WOOD in de Times, waarin gesteld
werd, dat M&OMILLAN voornemens is de Minister van
Buitenlandse Saken, Selwyn LLOYD, over enige maanden
te vervangen, wordt op de volgende punten geweaen:

a) Het "belangrijkste punt ia dat het
onjuist is, dat MAÖMÏLLAN van plan is of was zich van
Selwyn LLÖYD, in de functie van Ministar van Buiten-
landse Saken, te ontdoen. Wat volgens politieke en amb-
telijke zijde wél waar is, is dat LLOYD op het hoogte-
punt van zijn onpopulariteit in het land en het Lager-
huis, ongeveer een jaar geleden, aan MACMILLAH meedeel-
de , dat onder de heersende ongunstige omstandigheden
zijn taak te zwaar zou kunnen "blijken en hij zich ge-
noopt KOU kunnen voelen zijn portefeuille "beschikbaar
te stellen. Eveneens ia het waar, dat K&GSffLIAN hem
overhaalde vooralsnog aan te blijven en dat sedertdien,
mede dank zij de krachtige steun van de premier, Selwyn
LLÖYDs prestige enorm is gestegen, zodat hij nu zelfs
enig respect bij de oppositie afdwingt.

b) ïben ongeveer zes maanden geleden
begon uit te lekken, dat Selwyn LLOYD zich in bovenge-
noemde zin tot MACMILLAH had gewend, begon het voor de
hand liggende, normale en in wezen geheel onschuldige
proces van gissingen omtrent LLOYDs toekomst. In poli-
tieke kringen wist men, dat MftCMILLAH meer dan tevreden
was over Selwyn LLOYD en diens toewijding en trouw en
hem, indien hij zou ophouden Minister van Buitenlandse
Z,aken t© ssijn, een andere portefeuille zou aanbieden.
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Aangeaien in een dergelijk geval degradatie in rang on-
denkbaar is, was er maar één voor de hand liggende poat
beschikbaar, n.l. de ministeriële post van lord Kanse*
lier, d.w.z. leider van het Hogerhuis, een hoogbetaalde
ministeriele post dia vanzelfsprekend verheffing in de
adelstand met zich meebrengt, en een van de weinige mi*
nis ter iele posten waaraan een vaarwelgift bij aftreden
{£ 10,000} verbonden ia, mitsgaders een pensioen. Het
was derhalve heel gewoon, dat men in politieke kringen
en in de pers in deze zin speculeerde over de toekomst
van Salwyn 110YD. Da laatste 113d werd evenwel als van-
zelfsprekend aangenomen dat» indien Selwyn LIX3YD een
nieuwe portefeuille zou krijgen, dit niet fcou geschie-
den vóór de algemene verkiezingen, en zeker niet op een
ogenblik waarop -hij (ondanks alle geruchten van het te-
gendeel) energiek en kerngezond een leidende rol speel-
de in de moeilijke onderhandelingen in Grenève.

o) De drukte en het tumult rond het ar-
tikel van de Times is te wijten aan twee factoren. De
eerste factor is, dat iaën in het buitenland nog steeds
niet beseft, dat de fimes al lang niet maar spreekbuis
van de regering is (onder de huidige redacteur S ir
William HAEBY is het blad dikwijls van "socialisme" ba*
sohuldigd). Dit had tot gevolg dat in het buitenland en
vooral in (Jenèva een vrij onbeduidend artikel veal te
hoog werd aangeslagen. De tweede factor is, dat men in
het buitenland het artikel niet juist heeft gelezen en
da ware aard van het artikel niet besefte. David WOOD
maakte onmiskenbaar in zijn artikel duidelijk, dat hij
speculeerde over een toekomstige gebeurtenis, minstens
tteniga maanden1* later in het jaar. Hij doelda op de
waarschijnlijkheid van algemene verkiezingen in hat na-
jaar an een onvermijdelijke kabinetsherzianing, indien
de conservatieven opnieuw zouden winnan. De meeste poli-
tiake waarnemers zijn het gehael met WOOD eens, dat hat
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voor de hand ligt, dat LLOYD bij een dergelijke her-
ziening lord Kanselier zou worden.

d) In verband met het voorafgaande ver-
dient één omstandigheid bijzonder de aandacht, Precies
hetzelfde verhaal (dat trouwens al eerder hier en daar
de ronde deed) verscheen esn dag tevoren op de hoofd*
pagina van de Sunday Express in de kolom van de gevrees-
de en verafschuwde Cross-Benoher. Dit verhaal wekte geen
enkel opzien, als zijnde'bude kost1*. Maar aangezien men
in hst buitenland de Sunday Bxpress niet hoog aanslaatf

in tegenstelling met de Times, sohonk niemand in binnen-
of buitenland er enige aandacht aan. Sveneans verdient
het varmelding, dat het artikel van WOOD in de Times
niet mear was dan een "gossiptt-artikel dat aan het eind
van het Pinkster-races verscheen, toen er voor politieke
oorrespondenten geen interessante kopij was. WOQD haalde
derhalve een oud paard van stal, dat evenwel door de re-
dacteur op de prominente hoofdnieuwspagina werd geplaatst,
en wel op de belangrijkste plaats,

e) Van politieke aijde heeft men herhaal-
delijk verzekerd, dat Jtó.CMILIxWi nooit eijn toevlucht tot
aan openlijk dementi zou hebben genomen, indien de zaak
in het buitenland niet zo was opgeblazen.

f) In de sensatiepers en onder enige lager-
huis leden die men niet au sérieux pleegt te nemen, hebben
enige geruchten opgang gedaan over een samenzwering tus-
sen enige leden van MAOMIIiIAUs kabinet en de fimes. Deze
geruchten worden echter van politieke zijde tegengespro-
ken. 2*ij komen hierop neer, dat één van de drie ministers
die als eersten voor de portefeuille van Buitenlandse 2aken
in aanmerking Kouden komen, met de Times onder één hoedje
zouden hebben gespeeld. Deze drie ministers zijn H.A,BUTLER,
Dunoan SANDYS en lain MkOIEOD, Aangezien zij allen uitge-
slapen politici zijn, kan geen van hen in staat geacht wor-



den door middel van een so botte intrigue ta trachten
LLOYB op ean dergelijk ogenblik: te "wippen". Het lag
voor de hand, dat ds schuldige het tegenovergestelde
resultaat sïou hebben bereikt, want als ar iets is dat
MUOMILIAN geen oollaga ooit zou vergeven is het ga-
Isrek aan loyalitait tegenover hemzelf en het gezamen-
lijke kabinet*

Ben nog onwaarschijnlijker thsorie
verscheen in een Lodens avondblad, waarin gesegd werd,
dat Selwyn LLOZD zelf zijn positie heeft willen ver-
atsrken door het te doen voorkomen, dat er een. sainen-
zwaring tegen hem aan de gang was.

(Opmerking; "^tenslotte zij nog opgemerkt, dat
het promoveren van L3X5ÏP naar het Hogerhuis en de por-
tefeuille van Lord Kanselier geen enkele moeilijkheid
mat aioh mee bahoef t te brengen met betrekking tot de
huidige Kanselier, Lord KIUUIR. • Niet alleen eou de
laatste zijn vaarwelgift en zijn pensioen ontvangen,
maar ook 2ou hij» indien hij zulks verkoos, aanspraak
mogen maken op een hoge nist-politietoe post, zoals dat
van gouverneur van een van de Gemene bes tlanden}.
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