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moment in de problemen omdat 
de praktijk inhoudeHjk politieke 
vragen niet tot stijlkwesties kan 
bombarderen. De esthetiek van 
het aangename is zelfondermij
nend. Er is hier een parallel met 
de decentrering en de virtualise
ring: je kunt nog zo lang de lof 
zingen van mensen zonder vaste 
identiteit die in een zelfreferen
tiële wereld zonder centrum le
ven, maar ook op dit vlak is deze -
esthetische strategie niet lang vol 
te houden. We mogen hopen dat 
de postmoderne bestuurskunde 
geen mode wordt in politieke 
kring. Als er geen doelstellingen 
gesteld worden, geen pogingen 
gedaan worden om h talgemeen 
belang te verwoorden, kan men 
niet eens meer nagaan waar het 
fout ging en ho ver men van de 
doelen is afgebleven. Een politiek 
van de ironie is een lege politiek. 
Van het b sturen blijft inderdaad 
alleen maar het proces over. 

Verplichte lectuur 
voor bureaucraten 

René Cuperus bespreekt: 

jos van der Lans, De onzichtbare samenle

vina. Beschouwineen over de publieke moraal, 

Nederlands Instituut voor Zorg en 

Welzijn(NIZw): Utrecht, '995· 

'Omdat de meeste autoriteiten 
zich er niet meer van bewust zijn 
dat zij er voor de mensen zijn, 
heeft mijn vader in steeds ernsti
ger mate de ziekte onder de leden 
gekregen waar hij uiteindelijk aan 
bezweken is. Hij ging zich steeds 
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Een anti-utopie 

Fri sen heeft een intrigerend 
boek geschreven. Een koel boek 
dat gepassioneerde reacties op
roept. Een ironisch boek dat doet 
verlangen naar een verdediging 
van de ernst en het alledaagse. 
Frissen heeft beter en scherper 
dan de meesten gezien dat pogin
gen om met nieuwe middelen 
(informatietechnologie, sturings
inzichten) tot effectievere be
heersing te komen, belangrijke 
tegenreacties oproepen. Hij is 
erin geslaagd met grote conse
quentie het verhaal te vertellen 
van een politiek van de ironie en 
de onverschilligheid. Daarmee 
levert hij een belangrijke bijdrage 
aan de discussie over politiek, 
bestuur en technologie. Maar het 
is geen aantrekkelijk of overtui
gend verhaal. De virtuele staat is 
geen wenkend paradijs van tevre
den postmoderne bourgeois libe
ralen, maar een schijnstaat waarin 
een menswaardig bestaan niet 

vaker druk maken'. Met deze 
dramatische aanklacht worden de 
beschouwingen van Jos van der 
Lans, cultuur- en godsdienstpsy
choloog en tekstschrijver over de 
siftware-zijde van de verzorgings
staat, aardig getypeerd. Het boek 
'De onzichtbare samenleving' is 
een ode aan zijn vader in de ge
daante van een J'Accuse tegen de 
professionals en bureaucraten 
van de verzorgingsstaat. 

Vader Joop van der Lans was 
het prototype van de klassieke 
vrijwilliger, een van 'het soort 
van mensen die uit het pre-wel 
vaartstijdperk stammen, mensen 

goed voor te stellen is. Het einde 
van de politiek zal ook het einde 
zijn van het goede leven. Ik lees 
dit boek vooral als een anti-uto
pie, met die combinatie van hui
ver en fascinatie die mij ook 
bevangt bij het lezen van 
Huxley's Brave New World. Al bij 
het omslagontwerp scheiden zich 
de wegen. Daarop is drie keer 
(fragmentatie!) een schilderij van 
Pyke Koch ('Het wachten') te 
zien, waarop mannen en vrou
wen indringend langs elkaar heen 
kijken. Eenlingen die samen zijn 
afgebeeld, maar geen gemeen
schappelijk verband hebben. 
Frissen koos dit als omslagillus
tratie omdat het 'genadeloos 
mooi' is. In de politiek moeten 
mensen elkaar in de ogen kunnen 
zien. Het boek van Frissen is 
mooi, maar genadeloos. 

WILLEM WITTEVEEN 

Hoogleraar encyclopedie van het 

recht, K u Brabant; redacteur s&.P 

bij wie de gemeenschapszin nog 
van nature ingebakken zat' . Hij 
kon niet binnenkomen of hij 
begon iets voor anderen te orga
niseren. Zijn leven bestond uit 
sportwedstrijden, rommelmark
ten, hobbyclubs, ziekenhuisbe
zoeken en verenigingen. Een sim
pele opvatting over de overheid 
begeleidde dit sociaal actieve 
leven: de overheid is er voor de 
mensen en dus moet ze meewer
ken. Dat meewerken ging in de 
loop der tijden steeds moeilijker: 
'Zo gaat dat niet, meneer Van der 
Lans'. Bovendien, en dat is waar 
het Van der Lans junior om gaat, 
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werden de afgelopen decennia 
steeds meer van zijn vaders werk
zaamheden door professionals 
overgenomen: door buurtwer
kers, politie-agenten, inspraak
functionarissen of medewerkers 
van woningbouwcorporaties. 
Maar waar het voor zijn vader zijn 
bestaan was, is het voor hen een 
vak. Met als voordeel: 'nuchter
der en realistischer verhoudin
gen' en een beter geregelde for
mele positie van burgers, maar 
met als nadeel: 'afstandelijker en 
bureaucratischer omgangsvor
men' en een fragmentatie van 
contacten. 'Iedere publieke 
dienstverlener heeft zijn eigen 
formele verantwoordelijkheid en 
beroept zich op specifieke rege
lingen, methodieken en verorde
ningen'. Als gevolg daarvan, zo 
betoogt Van der Lans, is het ver
bindende verhaal achter de publie
ke dienstverlening zoekgeraakt. 
Hij wil in zijn boek dit teloorge
gane verhaal op het spoor komen: 
wat is de publieke moraal in een 
moderne samenleving of waar 
treffen we het 'sociale gezicht van 
een moderne, onzichtbare sa
menleving' aan? 'Het gaat over 
mijn vader en over zijn drijfveren 
die tijdens zijn leven zo vanzelf
sprekend waren dat hij er ge~n 
woorden voor had. Dus moeten 
we die woorden opnieuw uitvin
den'. 

De Gerrie Kneteman van de 
verzorainasstaat 

Van der Lans' queeste naar een 
nieuwe terminologie van de 
publieke moraal speelt zich af in 
een achttal essays. Het is, goed 
beschouwd, een sluwe bundeling 
van eerder gepubliceerde stuk
ken. Door zijn essays in de vorm 
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van een dialoog met zijn overle
den vader te gieten (een kwestie 
van smaak: maar ik vind dat een 
ontroerend mooie keuze) en 
door het synthetiserende begrip 
'publieke moraal' te gebruiken, 
heeft Van der Lans eenheid in 
verscheidenheid aangebracht. 
Overigens zijn dit niet zomaar 
kunstgrepen om een bundeling 
van een stel reeds eerder gepubli
ceerde artikelen te rechtvaardi
gen. Ook al zijn de essays ver
schillend van thematiek en oor
sprong, het is niet moeilijk een 
rode draad in de vlot-journalis
tiek geschreven stukken van Van 
der Lans aan te wijzen. Zelf 
spreekt hij in zijn - wat al te 
biografische - verantwoording 
(het persoonlijke slaat hier wat 
door) van 'etappes op mijn 
Ronde van de Nederlandse Ver
zorgingsstaat'. De preoccupatie 
van deze wielrenner is de 'cul 
tuur' van de Nederlandse verzor
gingsstaat, uitgedrukt in concrete 
interventies van regelingen en 
'regeling-bewakers' in het dage
lijks leven van mensen. Dat levert 
deze 'Gerrie Kneteman' van de 
Nederlandse verzorgingsstaateen 
blikrichting op die op prettig
ondermijnende wijze haaks staat 
op het dominante, schrale be
leidsdenken van politiek en 
bureaucratie. 

Duidelijk komt dit tot uitdruk
king in het eerste essay 'Het vuile 
werk van de verzorgingsstaat. 
Professionals en de paradox van 
zorgbureaucratieën'. Hierin valt 
zelfs een wet van Van der Lans te 
ontwaren: 'het soort werk dat 
ooit aan de basis stond van 
(dienstverlenende en publiekge
richte) werkorganisaties, wordt 

• < I I I 

op den duur als vuil, statusarm 
werk gezien'. Bewijsvoering: de 
journalist is voor een nieuwsbe
richt niet meer de straat op te 
krijgen, want deze wil 'het grote 
verhaal' schrijven of exclusief 
specialist worden; de onderwijs
gevende wil eigenlijk zo snel 
mogelijk voor de klas weg en 
'hogerop' en de hulpverlener 
komt de deur niet meer uit, maar 
verschanst zich in een luxe 
spreekkamer. Iedereen lijkt weg 
te vluchten van het eigenlijke 
werk waar het allemaal om 
begonnen was; een vlucht die 
nota bene ondersteund wordt 
door een van het basiswerk afge
wende hiërarchie in status en 
salaris. 'Als een spons zogen 
zorg- en dienstverlenende pro
fessionele organisaties nieuwe 
taken en problemen op, waarbij 
als institutionele wet gold dat het 
nieuwe specialisme meer status 
verwierf dan het oorspronkelijke 
handwerk'. 

Een falende politie 
Van der Lans laat dit verschijnsel 
fraai zien aan de hand van de poli
tie en de ambulante geestelijke 
gezondheidszorg. Tegen alle 
retoriek van 'meer blauw op 
straat' in, is de politie juist van 
haar oorspronkelijke kerntaken 
afgedreven. Terwijl de organisa
tie groeide, verminderde het aan
tal frontsoldaten. Het straatwerk 
kwam meer en meer onderaan de 
statusladder te hangen . Gesti
muleerd door contraproduktief 
uitpakkenqe vakhondscao's (de 
mantra van Bomhofl) werd de 
politie een log apparaat, met een 
dermate grote functiedifferen
tiatie, dat niet alleen de afstand 
tussen top en diender steeds gro-
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ter werd, maar ook het 'eigenlij
ke politiewerk' ondergesneeuwd 
raakte in een uitdijend beheers
apparaat. 'Terwijl in de samen
leving de behoefte aan gewone 
basisvaardigheden van de politie 
met de dag toeneemt, heeft de 
politie zich in een organisatie ver
schanst die deze vaardigheden 
steeds minder kan bieden . ' 

Jets soortgelijks schetst Van 
der Lans voor de geestelijke 
gezondheidszorg: professionali
sering en specialisatie zorgden er 
hier voor, dat individuele hulp
verlening in een cleane Riagg
spreekkamer een hogere status 
kreeg dan op bezoek gaan bij een 
gekke achterbuurman. De zoge
heten sociale psychiatrie, ooit de 
bestaansreden van de Riaggs, 
moest tegen de stroom in dus 
weer worden herontdekt: 'be
moeizorg', wat staat voor een 
niet-afwachtende, proactieve 
hulpverlening, is het concept dat 
de instituties momenteel op
nieuw wakker moet schudden. 

Volgens Van der Lans is deze 
terugtocht uit de frontlinie van de 
verzorgingsstaat overal zichtbaar. 
En niet grote maatschappelijke 
analyses (de anonimisering van de 
samenleving) liggen hieraan ten 
grondslag, nee, 'de bureaucrati
sche logica die bezit heeft geno
men van grote dienstverlenende 
instituties'. In een bureaucrati
sche-professionele orde, met zijn 
salarisregelingen en werkne
mersrechten, blijft het arbeids
intensieve en moeilijk binnen 
kantoortijden programmeerbare 
handwerk systematisch aan de 
onderkant van de statusladder 
steken. En met (mantel)pak en 
aktetas, vlak na de lunch, is het nu 
eenmaallastig ontspoorde zwerf-

s &.o 5 •996 
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jongeren actief benaderen, 'por
tiekgesprekken voeren', langdu
rig werklozen stimuleren of op 
psychiatrisch huisbezoek gaan. 
De huidige roep om werkvormen 
die het contact met de burger 
moeten repareren - de op indivi
duen toegesneden maatwerk
gedachte bij arbeidsbemiddeling, 
woningbouwverenigingen, poli
tie en dergelijke - moeten (net 
zoals het helaas uit de gratie 
geraakte idee van sociale vernieu
wing) begrepen worden als cru
ciale tegendruk tegen de 'vlucht 
naar binnen' van publiekgerichte 
dienstverlenende sectoren. 'Het 
vuile werk van de verzorgings
staat ligt voor het oprapen, maar 
daarvoor moeten professionals 
wel achter hun bureau vandaan 
komen. ( ... )De verzorgingsstaat 
van de toekomst is niet alleen een 
kwestie van actieve burgers, 
maar ook van een zichtbare aan
wezigheid van de overheid -
gepersonifieerd door professio
nele vertegenwoordigers van 
maatschappelijke instituties - in 
de frontlinies van de samen
leving'. 

Een tekort aan 'overheidszin' 

In een ander essay doet Van der 
Lans een originele aanval op de 
idee van de calculerende burger. 
Het mengsel van conservatieve 
kritiek op de verzorgingsstaat -
de mens als niet-solidaire, door 
de staat verwende burger - en 
confessionele bezorgdheid over 
de losgeslagen geïndividualiseer
de burger werpt hij ver van zich. 
Het spreken over 'Nederland is 
ziek', normvervaging, calcule
rend burgerschap en gebrek aan 
gemeenschapszin is hem te eendi
mensionaal qua diagnose: louter 

een fixatie op de zogenaamde 
morele tekortkomingen van de 
moderne burger. Prachtig analy
seert Van der Lans de onderlig
gende habitus: 'het debat over 
moderne culturele ontwikkelin
gen wordt steeds somberder van 
toon. Het verwordt steeds meer 
tot een populaire vorm van 
'sociologie-in-mineur', met als 
ijkpunt een overzichtelijk pseu
do-verleden, waartegen alle ver
anderingen als verslechteringen 
worden afgezet. Met als resul
taat: een beauifenissocioloaie, 'de 
wetenschap van de teloorgang: 
van orde naar chaos, van gemeen
schap naar particularisme, van 
solidariteit naar egoïsme, van 
zorgzaamheid naar on
verschilligheid, van collectief
belang naar eigenbèlang, van 
helderheid naar onduidelijkheid, 
van sociale controle naar norm
loosheid ( .. ). Tegenover dit 
'wereldbeeld in socio-mineur' 
kunnen, zo meent Van der Lans, 
evenwel alternatieve noties wor
den ingebracht: wat als je 'norm
vervaging' percipieert als 'bevrij
ding van normdwang' of'normli
beralisering'? En wat als je met 
Hans Achterhuis moreel hande
len bovenal ziet als 'zichtbare 
praktijk' en derhalve uitgaat van 
de noodzaak van een materiële 
inbedding van moreel handelen 
(demoralisering van apparaten)? 
Dan, en dat is ook de positie van 
Van der Lans, is 'de verdamping' 
van de publieke moraal niet een 
kwestie van burgers, maar een 
resultante van het handelen van 
de overheid. En in het verlengde 
van zijn hierboven aangehaalde 
essay, meent Van der Lans inder
daad dat niet de burger, maar de 
overheid verzaakt heeft. 'De aan-



wezigheid van de overheid heeft 
de afgelopen twee decennia 
steeds meer de vorm aangeno
men van een georganiseerde 
afwezigheid. Het zijn niet zozeer 
de burgers die zich de afgelopen 
twintig jaar een ander moreel 
jasje hebben aangemeten, het is 
de (terugtredende, bezuinigen
de, privatiserende, bureaucrati
serende) overheid die haar aan
wezigheid anders is gaan opvat
ten. ( ... ) Waar het in een moder
ne samenleving in toenemende 
mate aan ontbreekt is niet een 
tekort aan 'burgerzin', maar een 
gebrek aan 'overheidszin' (het 
publieke besef van de overheid). 
( ... ) Niet de burgers moeten 
gemoraliseerd worden, maar de 
overheid'. En wel in deze rich
ting: de overheid (bestuur en 
publieke sector) dient zichtbaar, 
fysiek aanwezig te zijn op de werk
vloer va~ de samenlevins. 'Ze speelt 
de rol van de tourniquet bij de 
metro; ze zorgt voor de materiële 
voorwaarden voor het morele 
handelen, dwingt deze af en legt 
sancties op aan overtreders'. 

Gebrek aan overtuisins 
In het slothoofdstuk, waarnaar de 
titel van het boek genoemd is, 
keert Joop van der Lans, de 
vader, terug. De jonge Van der 
Lans zegt te hebben geprobeerd 
de geest van zijn vader voor 
moderne verhoudingen te ver
woorden. Zijn vaders geestelijke 
nalatenschap omschrijft hij als 
'(besef van) de behoefte aan 
onderlinge verbondenheid' of' de 
geest van de permanente inslui
ting van burgers'. Gold vader 
Van der Lans nog als 'prototype 
van lokaliseerbare burgerzin en 
plaatsgebonden gemeenschaps-
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gevoel in een '~zichtbare samenle
ving"', het is nu zaak om in de 
moderne, ontzuilde samenleving 
(onzichtbaar voor hen die ouder
wetse referentiekaders hante
ren), die 'vadersrol' opnieuw te 
definiëren. De zoon is daar helder 
over: het zijn de overheid en de 
publieke dienstverlening van 
professionals die die rol hebben te 
spelen. Dat vergt een radicale 
koerswijziging. Want de over
heid heeft het hoofd in de schoot 
geworpen. De crisis van de maak
baarheidsfilosofie en de voort
durende aanslag van recessies 
(bezuinigingen) en marktideolo
gie op de overheid, hebben deze 
al terugtredend en bureaucratise
rend - haar authentieke overtui
ging doen verliezen: 'het gevoel 
van publieke importantie is syste
matisch verdampt( ... ). De over
heidszin, de aanwezigheid van 
een publieke moraal werd uit de 
sfeer van de overheid verdreven'. 
Daarmee is, aldus Van der Lans, 
de kern van de verzorgingsstaat 
aangetast: het uitgangspunt dat 
niemand aan zijn lot wordt over
gelaten. Door gebrek aan over
tuiging en door de metamorfose 
van publieke dienstverlening in 
bureaucratie en technocratie, 
heeft de overheid haar cruciale 
rol op de grens van 'erbij horen 
en het erbuiten staan' voor men
sen niet kunnen vervullen. Die 
nalatigheid vooral heeft de 
publieke moraal in onze samenle
ving aangetast. 

Modieus postmodern 
Met veel van wat Van der Lans zo 
hartstochtelijk betoogt, kan ik 
instemmen. Zijn geïdealiseerde 
ethos van overheid en publieke 
sector staat in schril contrast met 

de feitelijke gang van zaken. De 
instituties en 'het personeel' van 
de Nederlandse verzorgingsstaat 
komen in geen velden of wegen in 
de buurt van de drijfveren of de 
geest van vader Joop . De BV 

Nederland is niet zomaar een 
metafoor: kengetallen en niet 
concrete individuen zijn de 
'input' van de verzorgingsarran
gementen, en met de verdere 
vermarkting en rationalisering 
van publieke diensten die nu 
gaande is, zullen we nog verder 
afraken van de door Van der Lans 
bepleite radicale omwenteling in 
de publieke sfeer. 

Mijn kritiek geldt vooral het 
concept van 'de onzichtbare 
samenleving'. Niet alleen vind ik 
die term een knieval voor post
modern modebewustzijn, erger 
is dat Van der Lans die zogenaam
de onzichtbare samenleving alles
behalve plausibel maakt. Voor 
mij blijft die in elk geval onzicht
baar. De samenleving zou zijn 
'overzichtelijke culturele geo
grafie' zijn kwijtgeraakt, mensen 
zitten (het kon niet uitblijven) in 
'moeilijk te grijpen ruimteloze 
netwerkverbanden' en de tele
foon en de informatietechnologie 
'zullen de burgers nog meer aan 
het openbare oog onttrekken'. 
Van der Lans' 'onzichtbare 
samenleving' is een tautologische 
tautologie. Die nieuwe samenle
ving is zo onzichtbaar, dat die 
onzichtbaar is. Alleen te zien 
voor hen, die de oude referentie
kaders hebben afgezworen. 
Neen, deze digitale analyse van 
een 'gans andere samenleving' 
overtuigt nergens en verhoudt 
zich ook moeizaam met de door 
Van der Lans plotsklaps aan de 
voorheen 'zichtbare samenle-
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tingsrr 
als hot 

He 
betref 
vanh~ 

geest 
geloo, 
de m 
de po 
dat lil 
de ge 
zichtt 

De 

Hans ! 

H. Da 

over p• 

Neder1 

kcr, f 

Bij ! 
verj: 
nog: 
!ega 
hete 
Polit 
ma' 
wer 
198 
Dat 
narr 
wa< 
zitt' 
een 
van 
Da1 
naa 
Da1 

OP! 
daa 
ste 
dq 



-

De 
1an 

aat 
Jin 
de 
BV 

~en 

liet 
de 

an
ere 
·ing 
nu 

der 
.ans 
gin 

het 
>are 
dik 
ost
·ger 
am
les
oor 
cht
zijn 
~eo
~ 

1sen 
1) in 
loze 
:ele
ogie 
· aan 
:en'. 
bare 
sche 
mie
. die 
zien 

ntie-
>ren. 

van 
ving' 
oudt 
door 
n de 
enle-

ving' ontleende noties als uitslui
tingsmechanismen of de overheid 
als hoeder van het. publiek belang. 

Het slothoofdstuk is, wat mij 
betreft, dan ook het zwakste deel 
van het boek. Het is niet gelukt de 
geest van vader Van der Lans 
geloofwaardig te verzoenen met 
de modieuze inzichten omtrent 
de postmoderne samenleving, en 
dat ligt wat mij betreft vooral aan 
de geloofwaardigheid van die in
zichten. 

De 'zaak-Daudt' 

Hans Oversloot bespreekt: 

H. Daudt. Echte politicoloaie. Opstellen 

over politicoloaie, democratie en de 

Nederlandse politiek, Uitgeverij Bert bak

ker, Amsterdam '995· 

Bij gelegenheid van de zestigste 
verjaardag van H. Daudt, maar na 
nogal wat vertraging, vulden col
legae van hem een nummer van 
het driemaandelijkse vakblad Acta 
Politica met artikelen over 'ilie
ma's uit het politicologische 
werk van H. Daudt' (Acta Politica, 
1987/2). Bij gelegenheid van H. 
Daudts zeventigste verjaardag 
nam de Stichting Het Parool, 
waarvan Daudt twaalf jaar voor
zitter is geweest, het initiatief om 
een bundel te laten verschijnen 
van - voornamelijk - werk van 
Daudt zelf. De 'lijst van de voor
naamste publicaties van H. 
Daudt' die achterin het boek is 
opgenomen telt 67 nummers; 
daaruit zijn er 1 8 door de samen
stellers geselecteerd voor her
druk in deze bundel. Het negen-
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Twee blinde vlekken, tot slot, 
kent dit boekje over de publieke 
moraal: moraal (op het niveau 
van levensbeschouwing) en de 
morele imperativ die van de sfeer 
van de economie (de stress- en 
concurrentiemaatschappij) uit
gaat. Opmerkelijk is het dat een 
godsdienstpsycholoog van huisuit 
bij het nadenken over publieke 
moraal de rol van godsdienst en 
levensbeschouwing totaal ne
geert (vader Joop bleek bij 

tiende artikel uit deze bundel, dat 
het volgens de samenstellers ken
nelijk niet verdiende tot 'voor
naamste publicaties' te worden 
gerekend, is 'Daudt speelt geen 
uitwedstrijden meer', dat oor
spronkelijk, als stencil, op 24 
februari 1970 aan eerste- en 
tweedejaarsstudenten politicolo
gie in Amsterdam werd uitge
reikt, maar al wel eens, in 198 1, 

in druk was verschenen. Het is 
niet zo vreemd dat 'geen uitwed
strijden meer' toch in de bundel 
is opgenomen. Het conflict, de 
kluwen van conflicten, aan de 
Universiteit van Amsterdam 
waarbij Daudt eind jaren zestig, 
begin jaren zeventig was betrok
ken, heeft de carrière van Daudt 
mede bepaald, en gedeeltelijk 
verpest, vermoed ik. De echo's 
van het conflict zijn in het weten
schappelijk werk van Daudt soms 
duidelijk waarneembaar. 

Een van de drie inleidende 
opstellen over Daudt en diens 
omgeving in Echte politicoloaie 
(mooie titel!) gaat over wat dan 
bekend is geworden als de 'affai
re-Daudt'. H. Daalder, hoogleraar 

navraag rooms-katholiek te zijn 
geweest). Hoezo secularisatie? 

Hoe dan ook, bij de Van der 
Lansjes viel de appel gelukkig niet 
ver van de boom: de zoon heeft 
zich op een fraaie en relevante 
manier druk gemaakt over het 
onverschillige en hypocriete den
ken over de publieke moraal. 
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emeritus politicologie in Leiden, 
doet in 'Over standvastigheid en 
lafhartigheid in de Academie. 
Een geschiedenis van de 'zaak
Daudt" (pp. 40-86) nog steeds 
fel en betrokken verslag. Die 
kwestie is in ieder geval voor een 
aantal van de direct en indirect 
betrokkenen, onder wie Daalder, 
onder wie Daudt, een kwestie 
van 'goed of fout' geweest, 
'goed' of 'fout' zoals men spreekt 
over 'goed' of' fout' in de oorlog, 
van loyaliteit of verraad aan een 
hoge taak en opdracht. Op die 
manier verwijst W. van Norden 
in 'De Stichting Het Parool en het 
voorzitterschap van Hans Daudt' 
(pp. 87- 1o5) ook naar de zaak. 
De keuze van Daudt als opvolger 
van A.D. Belinfante als voorzitter 
van het Bestuur van de Stichting 
Het Parool 'was (mede] geba
seerd op zijn reputatie van onver
zettelijkheid en beginselvastheid, 
die hij in het gevecht met de uni
versitaire kaders had gedemon
streerd en waardoor het stich
tingsbestuur hem als geestver
want was gaan beschouwen' (p. 
92). 




