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De universiteit 
à la Daalder 

Job Cohen bespreekt: 1 

H. Daalder, Universitair Panopticum; 

herinneringen van een gewoon hoogleraar, 

Amsterdam: De Arbeiderspers, 1997 . 

Hans Daalder, emeritus hoogle
raar in de wetenschap der politiek 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden 
heeft zijn universitaire herinne
ringen op schrift gesteld. Zij 
lopen van de periode dat hij zich 
in 1 946 inschreef bij de Univer
siteit van Amsterdam tot het 
moment van zijn afscheid als 
hoogleraar in 1993, waarmee een 
periode van bijna vijftig jaar 
geboekstaafd is. En wat voor 
jaren! Jaren van enorme verande
ringen voor universiteiten, en 
zeker niet voor hen alleen. 

De ondertitel Herinnerineen 
van een sewoon hoosleraar geeft de 
inhoud van het boek mooi weer 
waarbij ik graag stipuleer dat het 
begrip sewoon maar op één 
manier gelezen moet worden -
want zo gewoon was het hoog
leraarschap van Daalder nu ook 
weer niet. Alleen al uit de be
schrijving van wat hij meege
maakt heeft, blijkt wat hij gepres
teerd heeft: hij is een spin in het 
web geweest van de nationale en 
de internationale politicologie, 
waarbij met enige nadruk aange
tekend moet worden dat dat web 
niet bestond toen hij zich als een 
van de eerste studenten inschreef 
bij de Zevende faculteit van de 
Gemeente Universiteit. In die zin 
geeft het boek een interessant 
overzicht van de ontwikkeling 
van de politieke wetenschap, die 
sinds de Tweede Wereldoorlog 

een enorme bloei heeft doorge
maakt. Overigens is het zeker 
geen volledig overzicht. Dat was 
ook bepaald Daalders bedoeling 
niet, en kon dat ook niet zijn, 
gegeven diens wijze van weten
schapsbeoefening: sterker ge
richt op beschrijving dan op theo
rievorming, zoals hij uiteenzet in 
het hoofdstuk dat gewijd is aan 
zijn promovendi; overigens het 
soort uitspraken dat men eerder 
van oude rotten in het vak hoort, 
dan van jongeren die nog bezig 
zijn de wereld te veroveren. 
Maar dat de wetenschap der poli
tiek de afgelopen halve eeuw de 
wind mee heeft gehad, dat is 
overduidelijk - al blijkt dat niet 
zo één, twee, drie uit Daalders 
Panopticum; ik kom op die uit
spraak natuurlijk terug. 

Wat zijn de mooiste hoofd
stukken in Daalders boek - en 
misschien tegelijkertijd de mooi
ste hoofdstukken in Daalders 
professionele leven? Het begint 
onmiddellijk met het eerste 
hoofdstuk, waarin hij zijn studie
tijd beschrijft, met portretten van 
zijn leermeesters (Presser, Den 
Hollander, Baschwitz, Kieere
koper en Barents, met over ieder 
wel een fraaie dan wel verschrik
kelijke uitspraak) en de politieke 
strijd rond hun benoemingen. 
Daalder beschrijft ook de inrich
ting van de studie, of liever, het 
gebrek daaraan (van de eerste 
lichting slaagden na negen jaar 
negen procent!), en de ponte
neur van de hooggeleerden: hij 
beschrijft hoe Kieerekoper zijn 
afstuderen bijna onmogelijk 
maakte, en hoe zijn vriendschap 
met promotor Barents omsloeg 
in een door Barents gevoelde vij 
andschap met opnieuw bijna de-
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sastreuze gevolgen. Je ziet voor je 
dat deze academie niet kon blij
ven bestaan, zeker niet met de, 
overigens juist om dit soort rede
nen, groeiende behoefte aan 
democratie, alsmede met de 
groei van de aantallen studenten 
die eraan stond te komen. 

Daalder beschrijft daarna hoe 
hij zijn vleugels uitsloeg, interna
tionale contacten legde die de 
rest van zijn leven zouden blijven 
bestaan, hoe hij angelsaksisch 
georiënteerd raakte om dat nooit 
meer kwijt te raken, om tot zijn 
eigen verrassing in I963 het aan
bod te krijgen voor een nieuwe 
leerstoel in de wetenschap der 
politiek in de faculteit der rechts
geleerdheid in Leiden. 

Een belangrijk hoofdstuk gaat 
over die 'vroede faculteit': hij 
treft daar een atmosfeer die hij 
weldadig vindt, en waar hij vol
gens mij de rest van zijn leven 
naar terug is blijven verlangen: 
een minimum aan bestuur, met 
overigens grondige aandacht 
voor benoemingen, maar amper 
voor inrichting van onderwijs, 
onderzoek of zelfs maar de meest 
elementaire zaken van beheer. 
(Pas onder zijn decanaat in I 969 
werden de functies van faculteits
directeur en secretaresse van het 
faculteitsbestuur ingesteld.) 
Daartegenover stond een maxi
mum aan vrijheid, dat niet alleen, 
en zelfs niet in de eerste plaats 
voortkwam uit een vorm van 
benien neelect, maar vooral uit de 
daar heersende liberale traditie, 
waar slechts oog was voor kwali
teit, en niet voor persoonlijke of 
politieke tegenstellingen - de 
laatste zeker niet. De grote voor
delen van die mentaliteit mogen 
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duidelijk zijn, de nadelen ervan 
naar mijn stellige overtuiging 
ook, zeker in een tijd waarin uni
versiteiten, en zeker juridische 
faculteiten, zo.enorm groeiden. 

Autoritaire democratiserinB 

Het spreekt vanzelf dat de demo
cratisering vervolgens een pro
minente plaats in het boek in
neemt. Daar zijn, denk ik, ver
schillende verklaringen voor te 
vinden. Hoezeer Daalder oog 
heeft gehad voor de onvolkomen
heden die voor I 968 aan universi
teiten bestonden (ik noemde er al 
een paar), als rechtgeaarde soci
aal-democraat moest hij niets 
hebben van de revolutionaire 
storm die vervolgens door de aca
demie trok, waarvan hij de auto
ritaire trekken doorzag en waar
tegen hij zich teweer stelde. 2 Hij 
vreesde zeer de aanslag op de aca
demische vrijheid en was aller
gisch voor zwakke ruggegraten, 
die hij meer dan hem lief was aan
trof. Overigens, dat hij er zoveel 
aantrof, had naar mijn overtui
ging ook te maken met zijn al
lergie daarvoor; ik ben tenminste 
geneigd lang niet zoveel onder 
die kwalificatie te rangschikken 
als hij doet, zo goed als ik meen 
dat hij wel erg weinig oog heeft 
voor de tijdgeest waarin dit alles 
zich afspeelde. Ongetwijfeld is 
dat mede een gevolg geweest van 
zijn nauwe betrokkenheid bij de 
zaak-Daudt, die om allerlei rede
nen en voor allerlei personen als 
een zwarte bladzijde te kenschet
sen valt. Maar ook al is er met de 
uit die storm resulterende w u B 

van alles mis gegaan, onder deze 
wet is ook een heleboel tot stand 
gekomen, zo~ls Daalder zelf be
schrijft in de hoofdstukken over 

de Leidse universiteit. Uit het 
boek proef je dat hij dat niet 
alleen toeschrijft aan de Leidse 
mentaliteit, die een stuk minder 
opgewonden is dan de Amster
damse, maar ook aan het feit dat 
een aantal getrouwen met voort
durende argwaan zich hebben 
ingespannen om de zaak goed te 
laten komen. Daalder zal onge
twijfeld zeggen dat veel van wat 
tot stand gekomen is, tot stand 
gekomen is ondanks de wus, 
maar ik vrees dat die discussie 
snel academisch van karakter 
wordt . 

Na de democratiseringshoofd
stukken volgen twee 'internatio
nale' hoofdstukken: één over het 
Europeon Consortium jor Politica] 

Research en één over zijn verblijf 
in Florence. Het zijn de hoofd
stukken waaruit Daalders belang 
en positie in de internationale 
wereld van de politieke weten
schap blijkt. Na zijn verblijf in 
Florence keert Daalder terug 
naar Leiden. Dat deel van zijn 
carrière beschrijft hij in de vol
gende hoofdstukken die handelen 
over de opbouw van een vak
groep, over de elkaar opvolgende 
sturingsinstrumenten en her
structureringen met bezuiniging 
en expansie, over de bekende 
TVC- en s KG-operaties, in het bij
zonder met de ingrijpende gevol
gen daarvan voor de politieke 
wetenschap in Leiden en Rotter
dam onder de veelzeggende titel 
De winter van RJ. in 't Veld. Het 
boek wordt besloten met een 
hoofdstuk over het promoveren 
("ars promovendi") en een hoofd
stuk waarin Daalder terugblikt op 
'een veranderend hoogleraar
schap'. Dat laatste doet hij aan de 
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hand van drie redes die hij eerder 
hield: (a) a view jrom below (toen al 
het perspectief van een gewoon 
hoogleraar!) over de toegenomen 
bureaucratie in het hoger onder
wijs op een oE co-conferentie in 
1984 die handelde over het 
Daalder bepaald niet aanspreken
de onderwerp Fjfective institu

tional manasement on external and 

interna I issues; (b) zijn dankrede 
bij de uitreiking van de Konink
lijke/Shell Oeuvre-prijs, eerder 
gepubliceerd in NRc/Handels
blad en toen naar zijn gevoel 
doodgezwegen; en (c) zijn af
scheidsrede Van oude en nieuwe 

reaenten, die overigens een veel 
bredere strekking had. 

Besturen tenen wil en dank? 
Een in mijn ogen merkwaardig 
groot deel van de memoires van 
Daalder is gewijd aan universitair 
bestuur. Merkwaardig veel, al
thans voor een gewoon hoogle
raar die 'zich in wezen nooit be
haaglijk had gevoeld in het uni
versitaire bestuur.' Het past ove
rigens wel bij hem, in aanmerking 
nemend dat hij over democratise
ring en bureaucratisering even
eens veel heeft gepubliceerd. Ik 
ben trouwens niet de enige die 
daar een beetje van staat te kij
ken: Daalder beschrijft dat ook 
binnen zijn vakgroep en faculteit 
zijn 'preoccupatie met de geva
ren van politieke verwording in 
de universiteit' gezien werd als 
'reactionaire aberratie' (zo erg 
was het natuurlijk niet!), terwijl 
ook zijn 'zo serieuze vergelijken
de studie' Universities, Politicians 

and Bureaucrats werd gezien als 
een 'niet al te gelukkige hobby, 
die op het onderzoeksprogram
ma geen plaats kreeg.' 
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Deze twee onderwerpen, poli
tiek c.q. democratisering ener
zijds, en bureaucratisering ander
zijds moeten overigens wel 
onderscheiden worden. Wat de 
democratisering betreft, denk ik 
dat Daalders standpunt is dat die 
in de jaren zestig en zeventig is 
doorgeslagen. Hij heeft duidelijk 
oog gehad voor de voor de hand 
liggende wensen van staf en stu
denten om mee te doen in het 
universitair bestuur -het zou ook 
wel gek wezen wanneer dat 
anders was geweest, met de 
voorbeelden van Kieerekoper en 
Barents ongetwijfeld levendig in 
zijn herinnering aanwezig. Het is 
de manier geweest, waarop die 
democratisering heeft vorm ge
kregen, die hem angst heeft inge
boezemd, een angst die met het 
voorbeeld van Daudt zo nabij, 
bepaald niet onbegrijpelijk was. 
Zeker niet voor iemand als 
Daalder die, ook dat blijkt uit het 
boek, voortdurend en zo over
duidelijk hart heeft voor zijn 
naaste omgeving. (Ik weet dat 
ook uit eigen ervaring: Daalder 
sjouwde zich suf om voor mede
werkers in tijdelijke dienst mini
maal drie vangnetten te creëren, 
zo bezorgd was hij om hun posi
tie). Een dubbele vrees dus: voor 
politisering van de universiteit en 
voor beschadiging van personen; 
beide niet onbegrijpelijk maar 
met een hevigheid beleefd die 
eigenlijk weinig recht doet aan 
hetgeen hij in zijn eigen naaste 
omgeving meemaakte; ik geloof 
dat hij nog steeds verbaasd is dat 
het in Leiden goed gegaan is. 

Intussen is er, ook wat die demo
cratisering betreft, net iets meer 
aan de hand. Ik zei al eerder, dat 

hij zich het behaaglijkst (om zijn 
eigen terminologie te gebruiken) 
heeft gevoeld in de oude hoogle
rarenfaculteit van de Leidse juris
ten. Zo te kunnen besturen: zo 
gemakkelijk, zo sine ira et studio, 

en toch op het scherpst van de 
snede. En niet te vergeten: daar 
maar zo weinig tijd aan besteden, 
niet overdag maar 's avonds, met 
als enige papier de convocatie 
voor de vergadering. Eigenlijk 
ademt het boek heimwee naar die 
tijd, terwijl tegelijkertijd Daalder 
als geen ander weet dat die tijd 
echt voorbij is en hij de dubbele 
bezwaren daarvan met de meest 
simpele voorbeelden treffend 
heeft weergegeven: enerzijds de 
willekeur en rechteloosheid die 
studenten kon treffen wanneer zij 
gevangen waren in de armen van 
almachtige hoogleraren (over 
beschadiging van personen ge
sproken!), anderzijds het gebrek 
aan organisatie: geen fotoko
pieermachine, geen secretariële 
ondersteuning, geen onderwijs
organisatie, niets. 

Hier schuilt een tegenstrijdig
heid: zo besturen kan alleen maar 
wanneer de te besturen groep 
buitengewoon klein is, en met de 
omvorming van hooglerarenfa
culteit naar faculteit met aanzien
lijkmeer leden, waarvanhij voor
stander was, kon dat natuurlijk 
niet meer. Maar die omslag naar 
serieus bestuur heeft hij eigenlijk 
niet willen maken: door het hele 
boek spreekt bekommernis over 
de toename van het bestuur, en 
wel in pejoratieve vorm, in toe
name van bureaucratie. Dat is het 
eigenlijke onderwerp waarin ik 
met Daalder van mening verschil. 

Wanneer ik terugkijk op de 
afgelopen veertigjaar, dan vind ik 
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dat we er, alles bijeengenomen, 
geweldig op vooruit zijn gegaan. 
Het allerbelangrijkste daarbij is 
dat er zoveel meer mensen in de 
gelegenheid zijn om te studeren. 
Dat geldt overigens niet alleen 
voor studenten in de eigenlijke 
zin van het woord; het geldt ook 
voor diegenen die daarna kunnen 
doorstuderen, de aio's (wat er 
verder ook op dit instituut aan te 
merken valt), en de zoveel uitge
breidere wetenschappelijke staf. 
Natuurlijk: ook in die categorie 
barst het van de problemen - pro
blemen die er vroeger niet waren 
om de eenvoudige reden dat er 
helemaal geen staf wàs. Merk
waardig is trouwens dat Daalder 
over deze groei als weldaad voor 
de wetenschapsbeoefening hele
maal niet rept: de groei van zijn 
staf en de opbouw van een vak
groep beschouwt hij als iets van
zelfsprekends, om later wel te 
sputteren tegen de bezuinigingen 
- ook al verpakt hij die vooral in 
de manier waarop zij plaatsvin
den. Aardig is het in dit verband 
te zien hoe, wanneer de totstand
koming van een leerstoel be
stuurskunde stokt, Daalder zich 
wendt tot de directeur-generaal 
Piekaar, die de zaak razendsnel, 
zelfs ter plaatse, regelt; een voor
val dat in schril contrast staat met 
- inderdaad ongewenste, maar 
even snelle - ingrepen van een 
van diens opvolgers In 't Veld. 
Uit die beide voorvallen wordt 
niet echt duidelijk, of Daalder 
sturing door het departement nu 
wel of niet wenselijk acht. 
Overigens moet In 't Veld het 
zwaar ontgelden, wanneer het 
om diens bestuurlijke daden gaat. 
Daar staat tegenover (dat is trou
wens typisch Daalder) dat hij 
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diens wetenschappelijke kwali
teiten niet onder stoelen of ban
kensteekt. 

Onmiskenbare verbeterineen 
Aanzienlijk meer studenten dus 
met aanzienlijk meer middelen, 
geen wonder dat daardoor de 
organisatie fors moest worden 
uitgebreid, en er dus nogal wat 
middelen gingen zitten in de 
bureaucratie, in de organisatie 
van het onderwijs, in de organisa
tie van vakgroepen en faculteits
bureaus, en in de ondersteuning 
van die activiteiten, die er alle
maal toe hebben bijgedragen om 
de kwaliteit van onderwijs en 
onderzoek, ook bij de enorme 
groei die wij gekend hebben (en 
een enkele universiteit nog kent, 
sprak hij tevreden) in stand te 
houden, zo niet te verbeteren . 
Tot je dienst, zal Daalder zeggen, 
dat vind ik allemaal best, maar 
waarom was het nu zo nodig om 
ook zoveel in te zetten op 'strate
gisch beleid'- om eens een term 
te gebruiken waar hij vast van 
gruwt? Ik ben van oordeel dat dat 
in verband met de groei van de 
universiteiten noodzakelijk 
werd, en geleid heeft tot veel 
beter bestuur, met, om eens iets 
te noemen, een veelheid aan ge
gevens en feiten die aanmerkelijk 
meer inzicht bieden in het func
tioneren van universiteiten, 
waardoor het ook mogelijk werd 
om met die gegevens in de hand 
verder te denken over hun ont
wikkeling en beter te reageren op 
die krachten die vinden dat uni
versiteiten wel erg duur zijn, 
zeker als ze niet doen wat ze zou
den moeten doen. Dat die krach
ten er zijn, is niet het gevolg van 
het verminderde aanzien van uni-

versiteiten, maar van het in aller
lei opzichten toegenomen finan
ciële en economische belang van 
de universiteit voor de samenle
ving. 

Ook op het gebied van onder
zoeksbeleid ben ik per saldo een 
stuk positiever (geworden!) dan 
Daalder . Zeker, ik erken dat ook 
hier van nogal wat gekkigheid 
sprake is geweest - en zelfs nog 
wel is, in breedte en diepte bij
voorbeeld. Maar als je nu het 
landschap overziet, dan kan je 
constateren dat er in het alge
meen redelijk consistente onder
zoeksgroepen bestaan die in het 
algemeen uitstekend werk ver
richten . Daalder noemt zelf gun
stige voorbeelden daarvan, ook al 
hebben die niet allemaal over
leefd. Zou dat alles, of iets derge
lijks, ook tot stand zijn gekomen 
zonder de druk van buitenaf, zon
der strategisch beleid of hoe je dat 
ook noemen wilt? 

De groei heeft, gelukkig maar, 
nog iets opgeleverd, te weten een 
veel grotere autonomie, die uni
versiteiten bepaald geen windei
eren heeft gelegd. Vergelijk onze 
universiteiten maar eens met die 
in bijv. Duitsland, waar men nog 
steeds aan het einde van het jaar 
zijn geld op moet maken omdat 
het anders terugvloeit in de schat
kist, en waar men nog steeds voor 
ieder uit te geven kwartje toe
stemming nodig heeft van de 
regering; waar men dus met een 
jaloers oog kijkt naar de autono
mie die hier bestaat. Een autono
mie die er bijvoorbeeld ook toe 
heeft geleid dat hoogleraren niet 
meer door de Kroon worden be
noemd, maar door het College 
van Bestuur - een ontwikkeling 
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die Daalder 'een van de slechtst 
denkbare wijzigingen' noemt, 
omdat 'de wetenschap dat voor
drachten de Kroon bereiken 
garanties bood die bij de meer 
interne benoemingen door colle
ges van bestuur zijn weggeval
len' . Ik vind daar twee dingen 
van. Ik neem hem eerst even mee 
naar zijn oude, Zevende faculteit 
en de puur politieke benoemin
gen waar hij toen zo tegen gepro
testeerd heeft. En ik verbaas me 
er vervolgens over dat hij zo 
bevreesd is voor diegenen die 
'krachtens principieel geboorte
recht' over die benoemingen be
horen te gaan: de hoogleraren 
zelf, want zij zijn het die aan de 
wieg staan van de voordrachten. 
Als universiteiten dat niet kun
nen, ... dan hebben we echt een 
probleem (waarmee, helaas niet 
gezegd is dat dat altijd goed 
gaat!). 

Een grotere autonomie dus, die 
onmiddellijk de eis met zich 
meebracht van het afleggen van 
verantwoording, inderdaad, in 
steeds toenemende mate. Ik ben 
het graag met Daalder eens dat de 
wijze waarop dat in de achter ons 
liggende jaren gegaan is, lang niet 
altijd de schoonheidsprijs heeft 
verdiend, ik erkende dat al eer
der. Sterker nog, we zijn dat met 
vallen en opstaan aan het leren. 
Maar we leren het wel, en we 
hebben er wat aan. Dat geldt wat 
mij betreft ook voor het systeem 
van visitaties dat we hebben ont
wikkeld, waarvan Daalder zo blij 
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is dat hij daar part noch deel aan 
heeft. Ik beweer niet dat bij die 
beoordelingen altijd de laatste 
waarheid verteld wordt, maar ik 
vind wel, als bestuurder van een 
universiteit, dat je wat aan die 
dingen hebt, dat het kwaliteit van 
onderwijs en onderzoek be
spreekbaar maakt, dat faculteiten 
zich er wat van aantrekken, dat 
we daarmee mechanismen heb
ben die we eerder niet hadden. 
De prijs die we daarvoor betalen 
is inderdaad: meer, en professio
neler bestuur. Ik ben daar niet 
tegen, sterker nog, ik ben ervóór 
- waarbij ik overigens graag en 
met overtuiging aanteken dat 
dergelijke bestuurders hun spo
ren in onderwijs en onderzoek 
verdiend moeten hebben. Maar 
met dergelijk bestuur, zo is mijn 
stelling, is de huidige universiteit 
niet slechter af (en in een aantal 
opzichten zelfs beter) dan die 
waar Daalder met nostalgie op 
terugkijkt. Universitair bestuur is 
zich, nog steeds, aan het ontwik
kelen van iets dat je doet omdat je 
aan de beurt bent en ongeacht de 
vraag of je daar iets van snapt, tot 
een serieus en belangrijk vak. Dat 
is trouwens de beste manier om 
'ambitieuze bestuursrakkers' er 
echt uit te knikkeren, gewoon, 
door ze niet in deze belangrijke 
banen te benoemen. 

Kortom, ik vrees dat ik het vlees 
geworden gelijk van Hans 
Daalder ben: er bestaat nogal wat 
verschil van inzicht tussen de 
gewone hoogleraar die veel be-

stuurlijk gedoe over zich heen 
krijgt, terwijl hij vindt dat er 
belangrijker dingen te doen zijn, 
en degene die een aantal jaren 
werkzaam is in het universitaire 
bestuur en daar, ook al erkent en 
herkent hij veel van die klachten, 
per saldo toch vindt dat dat 
bestuur ergens goed voor is. Uni
versiteiten zijn ingewikkelde or
ganisaties geworden; wat dat be
treft is er een wereld van verschil 
tussen de massa-universiteit en 
de universiteit uit Daalders stu
dententijd en diens eerste jaren 
als hoogleraar. Die ingewikkelde 
organisaties vragen om goed be
stuur, sterker nog, om ambitieu
ze bestuurders, die zich intussen 
één ding altijd voor ogen moeten 
houden: het eigenlijke academi
sche werk doen zij niet zèlf, maar 
maken zij mogelijk: zij moeten, 
daar zijn ze voor, dat werk koes
teren, zij moeten mensen als 
Hans Daalder koesteren, zeker 
als hij ongelijk heeft. 

JOB COHEN 

is tot januari 1998 Rector 

Maan!ficus van de Universiteit 

Maastricht; daarnaast is hijfractie

voorzitter van de PvdA in de Eerste 

Kamer. 

1 • Dit is de bewerking van een tekst die 
de auteur op een symposium bij de aan
bieding van het boek heeft uitgesproken. 
2 . Daalder heeft daarover zelf opge
merkt dat hij in dit opzicht beslissend is 
beïnvloed door de oorlog die hij als 
opgroeiende jongen heeft meegemaakt. 




