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Woord vooraf
Dit boek is géén geschiedschrijving, noch een ‘objectieve’ analyse van het
universitaire bedrijf zoals zich dat na 1945 in Nederland heeft ontwikkeld. Het is
evenmin een volledige autobiografie, intellectueel of anders. Het bevat, zoals de
ondertitel aangeeft, universitaire herinneringen van één gewoon hoogleraar. Deze
zijn naar beste weten, maar zonder aarzeling subjectief verteld, al zijn bepaalde
onderdelen mede gebaseerd op archiefstukken en persoonlijke aantekeningen die ik
maakte in de tijd dat een aantal van de hierna beschreven gebeurtenissen plaatsvond.
Het panopticum ontstond uit een serie bijdragen (ruwweg de eerste hierna volgende
zeven hoofdstukken) gepubliceerd in het tijdschrift Maatstaf tussen februari 1994
en februari 1995. Ik schreef deze vignetten met twee ogenschijnlijk tegenstrijdige
opvattingen: enerzijds een onmiskenbare vereenzelviging met een vakgebied en met
het universitaire bedrijf, nationaal en internationaal, anderzijds in de overtuiging dat
het alleen goed verkeren is in de universiteit indien men af en toe op afstand de
merkwaardigheden van het optreden van mensen in universitaire rollen blijft zien.
Ik vond, zo zal de lezer blijken, het gemakkelijker de eerdere decennia ‘sine ira et
studio’ te beschrijven dan de periode daarna. Dat ondanks tal van positieve ervaringen
de latere periode voor mijzelf, en dus onvermijdeljk ook voor de lezer, er een werd
van toenemende vervreemding en minder amusement, is kennelijk onderdeel van
het verhaal.
Het boek bevat geen noten, wel een uitvoerige inhoudsopgave, een chronologie
van gebeurtenissen en beleidsontwikkelingen, en een register. Niet-politicologen
zullen het aantal namen van door mij genoemde vakgenoten uit binnen- en buitenland
hier en daar, in het bijzonder in de hoofdstukken 11 en 14, soms te talrijk vinden.
Mijn hoogleraar pers, propaganda en openbare mening, K. Baschwitz, leerde ons
echter dat mensen zo geïnteresseerd zijn in mensen dat zelfs een krantenkolom die
louter gevuld is met wisselende bladzijden van het telefoonboek, nog zijn lezers zou
weten te vinden. Waar of niet, het gaat om personen met wie ik nauw heb mogen
samenwerken en die mijn herinneringen kleuren.
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Voordat dit manuscript ter perse ging is het bezien door een aantal vrienden en
collegae in Leiden en elders, werkzaam in het universitaire bestuur, onderzoek en
onderwijs of buiten de universiteit. Ik heb op tal van punten met hun kritische
aantekeningen mijn voordeel gedaan. Met hun instemming laat ik de opsomming
van hun namen achterwege, met één uitzondering: die van de mediëvist A.E. Cohen,
decaan van de Leidse letterenfaculteit tussen 1968 en 1971, daarna de eerste Leidse
rector onder de Wet universitaire bestuurshervorming tussen 1972 en 1976, een
dergenen die door het aanvaarden van belangrijke verantwoordelijkheden de
universiteit door de troebele ontwikkelingen van de ‘democratisering’ hielp sturen.
Hij deelde zijn grote kennis van universitaire mores en instituties met mij en behoedde
mij bij de eindredactie voor fouten en foutjes.
Zij aan wie dit boek opgedragen is, deelde - soms gaarne, soms minder gaarne de bijna vijftig jaar van mijn academisch bestaan en maakte dat mogelijk. Zij was
en is ook van dit boek de meest kritische lezer, zorgvuldig ‘redacteur’, en als het
moest censor. Het is ook háár boek. Dankzij haar weet ik dat er ook leven buiten de
universiteit is, al dreigt iemand wiens werk zijn voornaamste hobby is dat vaak te
vergeten.
H. Daalder
Den Haag, zomer 1997
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Hoofdstuk 1
Studeren in de Zevende Faculteit
Studiekeuze
Studie in de nieuwe Zevende Faculteit in Amsterdam (later bekend als Faculteit der
Politieke en Sociale Wetenschappen of PSF) was een voor de hand liggende keus
voor iemand die in een politiek bewust leraarsgezin was opgegroeid in de schaduw
van de opkomst van het Duitse nationaal-socialisme en de bezetting. Een ‘normale’
jeugd hebben leden van mijn generatie niet gekend, ook zij niet wie in die donkere
jaren weinig is overkomen. Ik werd zeventien op de dag (4 mei 1945) waarop de
Duitse capitulatie bekend werd. Ik zou nog tot mijn eindexamen in 1946 het
Murmellius Gymnasium in Alkmaar bezoeken, in het eerste bevrijdingsjaar, dat
tegelijk vol hoop en vrees was. Hoop op een democratische toekomst in een
internationale samenleving die langzaam ‘open’ ging. Vrees door twijfel aan de
mogelijkheid en de duurzaamheid van een ‘normale’ wereld en de nachtmerrie van
bezetting: de bezetting die geweest was waarover men al spoedig meer zou lezen en
begrijpen, maar ook een bezetting door een ander totalitair regime die nog zou kunnen
komen.
Plannen voor een nieuwe Zevende Faculteit aan de GU (de Gemeente Universiteit
van Amsterdam) werden bekend in het voorjaar van 1946. Ik had voordien geaarzeld
tussen een studie rechten of geschiedenis. Ook was ik toegelaten tot de eerste lichting
studenten van het nieuwe Instituut Nijenrode, dat ‘iets internationaals’ beloofde. De
nieuw geplande faculteit zou een brede combinatie van vakken bieden. Mijn vader,
die leraar was geworden via de kweekschool en een MO-opleiding, had zelf geen
universiteit bezocht, maar hij beschikte over tal van contacten. Hij regelde graag:
een eigenschap die ik geërfd schijn te hebben, niet altijd tot vreugde van mijn
kinderen. Hij belde Jan Romein, een van de initiatiefnemers van de nieuwe faculteit,
die hem verwees naar de nieuwe hoogleraar sociologie A.N.J. den Hollander. Ik
bezocht een keer diens spreekuur. Ietwat nors liet hij weten dat het nog wel even kon
duren voor de nieuwe faculteit zijn beslag kreeg. Maar intussen zou ik alvast een
aantal vakken
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kunnen volgen die toch al aan de universiteit werden gegeven. Ik schreef mij voorlopig
in voor de studie geschiedenis.

Eerstejaars
Zoiets als een introductie voor eerstejaarstudenten bestond in die dagen niet of
nauwelijks. Men betaalde een relatief hoog collegegeld, naar ik meen 335 nog harde
guldens per jaar. Er bestond een series lectionum, een biljet op groot aanplakformaat
dat de wand van menig studentenkamer zou sieren, waarop in het Latijn voor alle
faculteiten werd aangekondigd welke hoogleraren wanneer welke vakken zouden
doceren. Verder was er een bord in het gebouw van de Oudemanhuispoort waarop
hoogleraren mededelingen prikten over de aanvang van hun colleges, de tentamenstof,
hun mogelijke afwezigheid, of wat ook. Staf (anders dan hoogleraren) was er
nauwelijks en zou er vooreerst ook weinig zijn, ook niet toen in 1947 de nieuw
ingestelde faculteit een grote toeloop van studenten bleek te trekken. Er was het
bureau van de pedel, dat examenboeken bijhield en als een soort inlichtingenbureau
fungeerde. Hoogleraren en lectoren hielden spreekuren, soms in een faculteitskamer,
vaak ook thuis. Alleen de hoogleraar Romein had een geleerd factotum, P.A.L.
Oppenheimer, die via een spreekuur in een klein kamertje in de UB de toegang tot
de meester streng bewaakte. Vaste tentamendata bestonden niet. Wie zo ongeveer
‘klaar’ was met het doorwerken van uitgebreide literatuurpakketten, maakte een
afspraak voor een mondeling tentamen bij de verantwoordelijke hoogleraar. Er
bestond een systeem van tentamenbriefjes, geen facultaire tentamenadministratie.
Elke hoogleraar zette waar nodig een eigen kaartsysteem op voor zijn studenten, ook
toen hun aantal sterk groeide.
In mijn eerste jaar, 1946-1947, volgde ik diverse geschiedeniscolleges, waaronder
oude, middeleeuwse en economische geschiedenis (de laatste gegeven door N.W.
Posthumus, grondvester van belangrijke instituten als het Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis, de Nederlandse Economisch-Historische Bibliotheek en
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie). Ik deed tentamen oude geschiedenis
bij D. Cohen, die mij liet weten dit ‘met genoegen’ te hebben afgenomen. Niet op
de hoogte van de mos van academische judicia, haastte ik mij te zeggen dat ik het
tentamen ook ‘met genoegen’ had afgelegd. Niet lang daarna zou deze oude
hoogleraar, die onder andere interessante colleges met lichtbeelden
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Hoogleraren in de Zevende Faculteit. Boven van links naar rechts: J. Presser; S. Kleerekoper (foto:
Boris Kowadlo); A.N.J. den Hollander (foto: Annelies Romein). Onder: J. Barents reikt op 30 november
1956 bij diens afscheid aan K. Baschwitz een opstellenbundel uit, getiteld Pers, progaganda en openbare
mening. (Foto: ANP.)
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gaf over de ontwikkeling van het perspectief in de beeldende kunst van de oudheid,
korte tijd in hechtenis worden genomen. Ik was nog zo weinig ‘ver’ in de
bezettingsgeschiedenis dat ik nauwelijks in deze Cohen de man gezien had die tijdens
de bezetting een zo beslissende rol gespeeld had in de Joodse Raad.

J. Presser
De meest sprekende figuur in mijn preliminaire geschiedenisjaar was ongetwijfeld
J. Presser, toen nog lector in de politieke geschiedenis, mede belast met de opleiding
van geschiedenisleraren. Jan Romein was voor ons nauwelijks zichtbaar. Ik herinner
mij als enig contact een huisbezoek dat het kleine aantal eerstejaars in de geschiedenis
vergund werd aan hem te brengen.
Presser gaf fascinerend college voor een gehoor dat vooral na het openstellen van
de ‘Zevende’ snel zou groeien. Ik herinner mij vooral zijn cyclus over de Verenigde
Staten, die hij spoedig in zijn boek Amerika. Van kolonie tot wereldmacht (1949)
zou vastleggen. Hij had in zijn openbare les tegenover Huizinga betoogd dat de
geschiedenis van Amerika wel degelijk kon worden ‘verbeeld’ en deed dat in de
vorm van een oneindige stroom kenmerkende vignetten en anekdotes. Nooit zal ik
zijn typering van het klimaat van Florida vergeten ‘waar de ochtenddauw zo af en
toe een brug wegspoelt’, zijn vernietigende aanval op Margaret Mitchell's Gone with
the Wind, zijn biografische schetsen van de founding fathers van de Amerikaanse
republiek, zijn uiteenzettingen over de slavernij en de ‘freedom trail’ die naar het
Noorden leidde, zijn analyse van de immigratie en de vorming van grote metropolen
met ‘hyphenated Americans’, de mate waarin hij geboeid werd door Lincoln en
Roosevelt. Er stak een sterke spanning in Pressers colleges tussen zijn politiek
afwijzen van het naoorlogse Amerika, dat hij pas lang na het verschijnen van zijn
boek zelf zou bezoeken, en zijn fascinatie met het land en de tallozen die erheen
trokken en er woonden. Hij noemde Time zijn lijfblad en attendeerde ons, toen al,
op Alistair Cooke's Letter from America die ook nu nog wekelijks voor de BBC
gesproken wordt. Hij leed, zo leek het, onder het atoomspionageproces tegen de
Rosenbergs, dat hij ook zag als het vervolgen van joden - en dat niet minder, maar
meer waar de rechter die hen veroordeelde zelf jood was.
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A.N.J. den Hollander
Amerika leek ook nimmer ver in de colleges van A.N.J. den Hollander, schrijver van
een belangrijke studie over de arme landelijke blanken in het zuiden van de Verenigde
Staten. Hij richtte zich in zijn colleges sociologie in belangrijke mate op Amerikaanse
conceptuele en empirische tradities, al verwaarloosde hij de grote Duitse klassieken
niet. Den Hollander was een bij uitstek welsprekend docent, beeldend, bijtend,
bewustarrogant. Zijn colleges schokten door een cynisch blootleggen van
maatschappelijke mechanismen waarin weinig heel of heilig bleef. Waarden werden
tot sociaal-culturele verschijnselen zonder veel intrinsieke betekenis gereduceerd.
Ideologische stromingen schilderde hij als groepen die elkaar algauw in negatieve
stereotypen, als ‘het andere volk’, beoordelen. Met een onmiskenbaar welgevallen
beschreef hij processen van opgang en neergang van elites. Hij gaf een exacte schets
van een opkomende socialistische intelligentsia die maatschappelijk klom via een
onderwijzersopleiding, het koesteren van alternatieve waarden als geheelonthouding,
niet-roken, vegetarisme, antimilitarisme, met een hang naar een zeker anarchisme,
soms in autonome communautaire gemeenschappen beleefd. Een dergelijke schets
schokte: het was alsof hij mijn ouders beschreef. Een milieu dat uitzonderlijk leek
werd tot een sociologische categorie gereduceerd, niet langer uniek, anders, beter,
zoals ik tot dan toe had verondersteld.
Den Hollanders colleges kunnen ertoe hebben bijgedragen dat ik mij bewust niet
voegde bij socialistische studentenverenigingen als Politeia of Pericles. Ik had mij
op het gymnasium een uitzondering geweten, want zelfs in 1945 en 1946 vond men
er weinig sympathisanten met de in februari 1946 definitief opgerichte Partij van de
Arbeid. Een flauwliberale, vaak apolitieke houding had de meesten van mijn
klasgenoten gekenmerkt. Met mijn achtergrond viel aan een van de traditionele
gezelligheidsverenigingen niet te denken. Ik werd lid van de Wereldfederalisten
Studentenvereniging, die spoedig werd omgedoopt tot de Nederlandse
Studentenfederalisten. Zij zou niet veel later haar federalistische ziel verkopen voor
de nog neutraler titel Nederlandse Studentenvereniging voor Wereldrechtsorde toen
dat een subsidie bleek te kunnen opleveren van de VIRO (de Vereniging voor
Internationale Rechtsorde) in Den Haag. Ik heb veel aan deze vereniging gehad. Ik
ontmoette er personen uit geheel andere milieus onder wie nog steeds trouwe vrienden.
Via de NSW werd ik gevraagd als student helper voor het befaamde Congres van
Europa in Den
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Haag, dat in mei 1948 talrijke leidende Europese politici samenbracht, onder wie
Winston Churchill. Ik ontmoette daar mijn latere vrouw, die in dezelfde rol aanwezig
was. Ik zou, met veel moeite, van haar leren dat niet iedereen zat te wachten op het
‘gelijk’ dat ik krachtens principieel geboorterecht in allerlei zaken meende te hebben.

K. Baschwitz
In mijn eerste jaar liep ik ook college bij K. Baschwitz, die net tot lector was benoemd,
met als leeropdracht ‘pers, propaganda en openbare mening’. Baschwitz, ooit
prominent Duits journalist, had na 1933 in Nederland onderdak gevonden. Hij had
daar al in 1936 zijn boek De krant door alle tijden gepubliceerd en (onder pseudoniem
Casimir K. Visser) een studie geschreven over de Heksenwaag in Oudewater. Aan
de hand van een geschiedenis van heksenvervolgingen en -processen had Baschwitz
de betekenis van massawaandenkbeelden belicht, die ook in zijn analyse van de
opkomst van het Duitse nationaal-socialisme van grote betekenis was. Hij gaf heel
menselijk, maar weinig systematisch college. Pas later zou men zich bewust worden
welke belangrijke inzichten juist hij bood. Hij liet ons als studenten schattingen
maken van optochten en andere massabijeenkomsten om ons te laten zien hoe gering
in aantal de daarbij direct betrokken deelnemers gewoonlijk zijn, al ziet een grote
meerderheid van individuele niet-deelnemers dat niet door de ‘stille paniek’ en de
‘verlammende idee’ die hen beheersen. Hij analyseerde werkelijkheden achter het
verwarrende begrip ‘publieke opinie’, die vooral volgens een ‘hiërarchisch principe’
gevormd werd. Daarbij kon opnieuw een vertekening ontstaan, omdat velen niet
beseften dat wat men publieke opinie noemt niet de mening is van ieder en allen,
doch de in het publiek geuite mening van hen aan wier oordeel men belang hecht.
Hij leerde ons respect voor de gewone man, met lessen als: ‘overschat nooit de kennis
van hen tot wie u spreekt of schrijft, maar onderschat nooit hun vermogen tot
begrijpen’. Mijn eerste spreekbeurt (in de zaal van het Persinstituut, in het gebouw
Keizersgracht 604 dat na 1945 een tijdlang Vrij Nederland gehuisvest had) onderbrak
hij vrijwel direct toen ik uiteenzette wat ik niet, of niet goed, zou kunnen behandelen.
In het hem typerende Duits-Nederlands sprak hij de gedenkwaardige woorden: ‘Herr
Dalder, Schtop! Verontschoeldigt U sich niecht, dat demoraliseert doch het Poebliek’
- een les die ik later verwoord vond in Tucholsky's Ratschläge für einen

Hans Daalder, Universitair panopticum. Herinneringen van een gewoon hoogleraar

21
schlechten Redner: ‘Fang nie mit dem Anfang an.’
Vroeg in mijn studie legde ik een tentamen af bij Baschwitz thuis. Hij leek daarvoor
even beducht te zijn als de kandidaat. Hij nodigde mij uit (zoals ongetwijfeld
sommigen voor en velen na mij) eerst maar eens een ‘wetenschappelijk gesprek’ te
komen voeren. Hij zette mij neer op een leunstoel met de waarschuwing: ‘U weet,
die stoelen zijn niet sterk’, waarop zodra ik ging zitten prompt de leuning daarvan
op de grond viel. Het was per slot kort na de bevrijding, een tijd waarin elke
opgedoken onderduiker in een tijdperk van grote schaarste opnieuw moest beginnen.
Het ‘wetenschappelijk gesprek’ eindigde met de mededeling: ‘Goed, u weet doch
alles, ik geef u uw briefje mee.’ Een echt tentamen was niet meer nodig.

Strijd om benoemingen
In januari 1947 besloot de Amsterdamse gemeenteraad tot de formele instelling van
de nieuwe Zevende Faculteit. Daartoe was de financiering van een viertal nieuwe
hoogleraarsplaatsen nodig: twee ordinariaten, respectievelijk voor de wetenschap
der politiek en voor economie, en twee extraordinariaten, respectievelijk voor nieuwste
geschiedenis na 1870 en voor pers, propaganda en openbare mening. De nieuwe
voorzieningen waren vooral bedoeld voor de zogenaamde sectie A van de PSF, al
zouden alle studenten het nieuwe hoofdvak wetenschap der politiek moeten volgen.
(De PSF zou uit drie secties bestaan: naast ‘onze’ sectie A, was er de sectie B bestemd
voor de studierichtingen sociologie en etnografie, en de sectie C voor pedagogiek en
sociale psychologie). Meer nog dan Den Hollander zal hebben gedacht, zou deze
gelijk krijgen toen hij mij in het voorjaar van 1946 zei dat het nog wel even kon
duren voordat de nieuwe faculteit volledig zou functioneren. De sinds 1946 optredende
minister van Onderwijs en Wetenschappen, J.J. Gielen, traineerde eerst lange tijd de
vereiste goedkeuring voor het instellingsbesluit en veroorzaakte verder uitstel door
hantering van het goedkeuringsrecht dat een minister bezat ten aanzien van de
benoeming van Amsterdamse hoogleraren.
Dit zijn herinneringen van een academicus in spe, niet een geschiedschrijving van
het ontstaan van de Zevende Faculteit, waarover A.P. Geelhoed een dissertatie
voorbereidt. Voor de zekerheid heb ik echter mijn herinneringen aan zijn kennis van
de documenten getoetst. De faculteit, en allen daarbinnen, werden in toenemende
mate geconfronteerd met
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politieke conflicten over de bezetting van de nieuwe leerstoelen. Het ging daarbij
om de historicus J. Suys, die werd voorgedragen als hoogleraar wetenschap der
politiek, de econoom en accountant S. Kleerekoper, die was gedacht als hoogleraar
in de economie, en de benoeming tot hoogleraar in de Zevende Faculteit van Presser
en Baschwitz, die beiden reeds als lector werkzaam waren aan de GU. De voordrachten
wekten vrijwel dadelijk politiek gerucht. Er was sprake, zo werd binnen en buiten
Amsterdam betoogd, van personen van een uitgesproken ‘rode’ signatuur. De
benoemingscommissie was kennelijk zozeer overtuigd van de voortreffelijkheid van
haar kandidaten (van wie vooral Suys en Presser heel duidelijk afkomstig waren uit
de kring van Romein, wiens eigen benoeming in 1938-1939 fel omstreden was
geweest) dat men gemeend had met enkele voordrachten in plaats van dubbeltallen
te kunnen volstaan. De gemeenteraad ging in november 1947 met de voordrachten
akkoord, maar minister Gielen weigerde in februari 1948 zijn goedkeuring voor drie
van de vier voorgedragen personen. Alleen Baschwitz (hoewel ook hij op enkele
voordracht was aanbevolen) vond genade, de andere drie niet.
Gielens afwijzing sloeg bij ons in als een bom. Zij werd in brede kring gevoeld
als een politieke interventie onder een formeel voorwendsel. Er werden tal van
massavergaderingen van studenten georganiseerd, waarbij scheidslijnen ontstonden
tussen groepen die in de wandeling met de nummers 1 tot en met 5 werden aangeduid
en die liepen van politiek uitgesproken linkse (soms communistische, soms
trotskistische) studenten tot de meest ‘conservatieve’ groep, die vond dat de minister
als het erop aankwam politiek groot gelijk had. Ik behoorde tot groep 2: ik stond wel
in contact met mensen van groep 1 als Wim Klinkenberg, Ruud Schoonman, Geke
Linker, André With en anderen, maar was met hun agitatorische en polariserende
koers niet vertrouwd. Ik werd een klein soort woordvoerdertje van mijn eigen ‘groep’
in fel gevoerde debatten.
De gemeenteraad verleende de afgewezenen een tijdelijke leeropdracht, zodat van
begin 1948 af het onderwijs in de ‘Zevende’ toch kon beginnen. Presser en Baschwitz
kende ik al en waardeerde ik hogelijk. Kleerekoper bleek een fel docent,
Amsterdams-socialistisch in hart en nieren, direct, welsprekend, boeiend, ook indien
het om schijnbaar wezensvreemde onderwerpen in zijn colleges ging. Indrukwekkend
was ook Suys, door zijn politieke vijanden beschreven als een politiek gevaar, mede
om zijn zeer abstracte boek over De nieuwe politiek (1946), waarin hij een synthese
leek te bepleiten van West en Oost op een moment dat de politieke verhoudingen in
Europa zich tot een koude oorlog toespitsten. Uit zijn colle-
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ges bleek daarvan niets. Suys gaf een grondig overzichtscollege over de geschiedenis
van politieke theorieën, waarbij hij in de klassieke oudheid begon, fair, wijs,
diepzinnig. De beroering om Gielens weigering de voordrachten te bekrachtigen
werd steeds politieker en persoonlijker. In Socialisme en Democratie van maart 1948
verscheen een ‘wetenschappelijke notitie’ van J. Barents, die kort voordien was
benoemd tot directeur van de Wiardi Beckmanstichting. Hij betoogde dat een faculteit
‘waarin drie hoogleraren (een zittende, en twee nieuw benoemde) politieke
sympathieën hebben die hen, om het concreet te formuleren, recente gebeurtenissen
in Tsjecho-Slowakije niet ronduit zouden doen afkeuren, alle kans maakt ‘haar gezicht
te verliezen’ bij het Nederlandse volk.’
De faculteit kwam met nieuwe voordrachten voor de drie nog niet bezette
leerstoelen. Suys, Kleerekoper en Presser stonden opnieuw nummer één, doch nu op
dubbele voordrachten. Zo stond achter Suys als nummer twee de Nijmeegse
universiteitsbibliothecaris A.J.M. Cornelissen die een boek over beginselen van
politieke partijen had geschreven, achter Kleerekoper F.L. Polak, achter Presser
B.H.M. Vlekke. Curatoren draaiden de voordracht voor Polak en Kleerekoper om,
en konden het vooreerst niet eens worden over de voordracht van Presser. Eind juli
1948 stemde de gemeenteraad over de eerste twee voordrachten: de raad benoemde
Kleerekoper, maar stemde voor de leerstoel wetenschap der politiek voor Suys noch
Cornelissen, maar voor een niet door de universiteit voorgedragen kandidaat. Dat
was niet J. de Kadt, al was over diens mogelijke kandidatuur binnen en buiten de
universiteit wel gesproken, niet het minst door het gemeenteraadslid Sal Tas. Maar
ondanks respect voor zijn geleerdheid en intellect had De Kadt het in universitaire
kring als niet-academicus en te geprononceerd politiek dier niet kunnen halen (zoals
al in die tijd Den Hollander mij - pas tweedejaars student - op een feestje uiteenzette).
Een nieuwe politieke meerderheid in de raad, mogelijk gemaakt door een ommezwaai
van de PvdA-fractie, benoemde J. Barents, de man die in studentenkring vooral
bekend was geraakt door bovengenoemd artikel dat alom verontwaardiging had
gewekt. Leden van de faculteit verzochten Barents een zo ongewone, want buiten
de voordracht om tot stand gekomen en onmiskenbaar politieke benoeming niet te
aanvaarden. Hij ging daar niet op in. Hij verwees, zo heette het, naar zijn ernstige
diabetes die hem geen lang leven beloofde. In de hem nog resterende jaren wenste
hij een positie te bekleden waarvoor hij zich alleszins gekwalificeerd achtte. De
voordracht van Barents verkreeg instemming van de minister. Posthumus en Romein
traden uit protest als bestuurders in de
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faculteit af en zouden in de toekomst niet langer actief zijn binnen de Zevende
Faculteit.
Dit alles speelde zich af in de zomermaanden van 1948. Een kritische massa voor
een mogelijk studentenprotest was er nog niet. Ik zeilde met een schoolvriend in
Friesland toen het bericht van Barents' benoeming in de krant stond. Ik las het heet
van verontwaardiging, en die hitte bleef ook toen in het najaar van 1948 de conflicten
in Amsterdam weer opleefden. Op 2 november 1948 gaf Barents zijn eerste college.
Hij deed dat, evenals andere hoofdvakdocenten, vanwege het grote aantal studenten
in de toenmalige aula van de Oudemanhuispoort. Klinkenberg en de zijnen
verspreidden voor de aanvang een gestencild pamflet met de oproep dit eerste college
niet bij te wonen: of dit een boycot inhield of een bewustdemonstratief weglopen,
was niet direct duidelijk. Ik stond met sommige activisten van ‘groep 1’ te debatteren
over de vraag hoe opportuun en effectief een dergelijke protestactie zou zijn. Men
moest immers aannemen dat de overgrote meerderheid van de studenten zou blijven
zitten. Toen ging als een lopend vuur een bericht door de zaal dat de omstreden
nieuwe hoogleraar zou worden vergezeld door de rector H.R. Hoetink, terwijl zich
ook politie in het gebouw bevond. Op het moment dat Barents met Hoetink
binnenkwam liep een twintigtal van zo'n 150 aanwezige studenten weg. Ik liep mee.
Dat kwam even onverwacht voor hen die gingen, als voor hen die bleven. Ik kreeg
van een al oudere activiste buiten op het pleintje onder het toeziend oog van de heren
Barlaeus en Vossius, die daar nog altijd op een sokkel prijken, een spontane natte
klapzoen. Deze smaakte mij als een kus aan Judas.
Curatoren hadden uiteindelijk Presser toch als nummer één op de voordracht
geplaatst, en de gemeenteraad benoemde hem vervolgens voor de tweede keer. Bij
de kabinetswisseling van augustus 1949 was J.J. Gielen als minister van Onderwijs
en Wetenschappen vervangen door F.J.Th. Rutten. Blijkens lang nadien publiek
geworden notulen van de ministerraad, die A.P. Geelhoed in 1993 op een
tentoonstelling over het ontstaan van de Zevende Faculteit toonde, had Rutten zich
uitgebreid laten voorlichten. Maar hij ging uiteindelijk in januari 1949 met Pressers
benoeming akkoord waar hem ‘uit de stenografisch opgenomen belangrijkste colleges
van deze docent slechts zijn objectiviteit, zijn grote bekwaamheid en wars zijn van
reclame-zucht’ bleek. Pas met de bekrachtiging van Pressers benoeming was het
hooglerarenbestand van de faculteit compleet. De roerige jaren van het ontstaan van
de Zevende Faculteit liepen langzamerhand ten einde.
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Voorpaginanieuws Het Parool, 2 november 1948: Een groep studenten (onder wie H.D.) loopt
demonstratief weg uit de aula van de universiteit wanneer J. Barents zijn eerste college geeft. Hoe
ongewoon de gebeurtenis ook was, veel meer publiciteit zou er niet zijn. Dit werd in de jaren zestig
en zeventig wel anders!
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Studie-eisen en studieduur
De PSF was ontstaan uit het verlangen een nieuw, democratisch gezind kader te
scholen voor belangrijke politieke en maatschappelijke functies. De initiatiefnemers
hadden er tijdens en na de Duitse bezetting voor gepleit personen met een aanzienlijke
maatschappelijke ervaring, doch zonder de vereiste formele vooropleiding, tot de
nieuwe studie toe te laten. Dat idee was op verzet van velen gestuit en sneefde
uiteindelijk door een verbod van de minister. Ook zonder dat bood de
studentenpopulatie een bont beeld dat sterk afweek van de cohorten van net
afgezwaaide HBS'ers of gymnasiasten die normaliter universitaire leslokalen
binnentraden. Ik was zelf een van de jongste studenten in de faculteit. Vele anderen
hadden tijdens de bezetting en na 1945 veel meer maatschappelijke ervaring opgedaan.
Ik was al een jaar eerder met de studie begonnen dan de meesten en zou in juli 1949
met drie anderen het eerste kandidaatsexamen in de sectie A van de faculteit behalen.
Spoedig daarna zouden mij twee opeenvolgende kandidaat-assistentschappen ten
deel vallen. Het was een luxueuzer vorm van werkstudentschap dan andere
studiegenoten te beurt viel.
Groot was het aantal studenten dat de studie in de faculteit aanving, relatief gering
het aantal van hen die daarin ook een doctoraal behaalden. Dit had ten dele structurele
oorzaken. Elke sectie bood een zeer uitgebreid vakkenpakket, waarvan telkens drie
vakken niet alleen via tentamens, maar ook tijdens langdurige mondelinge kandidaatsen doctoraalexamens werden getoetst. In sectie A was dat voor beide examens steeds
politieke wetenschap en economie. Daar kwam voor het kandidaatsexamen sociologie
en voor het doctoraalexamen Nederlands en vergelijkend staatsrecht bij. Maar voordat
een student tot een examen werd toegelaten, moest deze tal van andere verplichte
vakken volgen en daarin tentamen doen. Vóór het kandidaatsexamen waren dat
inleiding tot de rechtswetenschap, volkenrecht en leer der internationale betrekkingen,
moderne geschiedenis en een keuzevak, erna sociale psychologie en twee keuzevakken
(in mijn geval: opnieuw moderne geschiedenis en volkenrecht, gecombineerd met
de leer der internationale betrekkingen). Iedere hoogleraar stelde geheel autonoom
zijn tentamen- en exameneisen vast. Voor elk van de drie hoofdvakken in het
doctoraalexamen diende een scriptie te worden voorgelegd en hetzelfde kon gelden
voor keuzevakken. Zo schreef ik er niet minder dan vijf. De Zevende Faculteit ging
uit van de wenselijkheid van een breed vakkenpakket, de betrokken hoogleraren
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deden dat niet, of tenminste niet allemaal. Het lijdt weinig twijfel dat bijvoorbeeld
Kleerekoper - naar veler en eigener mening een van de knapste leerlingen van de
beroemde Amsterdamse econoom Th. Limperg - veel liever hoogleraar in de
economische faculteit (of aan de Hebrew University in Jeruzalem) zou zijn geworden
dan in het bont geheel van de PSF. Presser zou in 1959 de Zevende Faculteit bewust
voor die van de letteren inruilen. Niet veel anders verging het de hoogleraar W.G.
Vegting, die zichzelf zag als een bij uitstek juridisch hoogleraar, maar die voorlopig
tot taak kreeg de niet-juristen van de ‘Zevende’ tot het recht in te leiden en vertrouwd
te maken met het brede palet van het Nederlands en vergelijkend staatsrecht. (Zelf
zou ik deze slechts meemaken tijdens de doctoraalfase van de studie: in de eerste
jaren van de faculteit werd de inleiding tot de rechtswetenschap nog gegeven door
J. Valkhoff, hoogleraar in de economische faculteit, wiens Een eeuw
rechtsontwikkeling liet zien dat het ook anders dan alleen positief-rechtelijk kon.)
De hoogleraren overvroegen doordat ze ter wille van het te bereiken niveau voor
elk afzonderlijk vak eisen stelden die waren ontleed aan de disciplinaire
moederfaculteit. Er kwam nauwelijks samenhang in de studie en de onderdelen
werden niet begrensd in het licht van een totaal op te leggen studiebelasting.
Uiteindelijk zou van de eerste generatie studenten omstreeks negen procent de
eindstreep halen, en dat dan nog met een gemiddelde studieduur van negen jaar.
Leidde een overmaat van volstrekt afzonderlijk gedoceerde en geëxamineerde vakken
al tot problemen, het geheel werd verergerd door het hoogst arbitrair optreden van
één hoogleraar in het bijzonder: S. Kleerekoper.

S. Kleerekoper
Kleerekoper - naar de woorden van de sociaal-historicus Frits de Jong ‘vroeger geliefd
en gevreesd docent aan de Troelstra-kaderschool van de SDAP en het NVV’ - zou de
studievoortgang van velen in de PSF bepalen en dikwijls breken. Een goed docent
was hij ongetwijfeld. Voor de tijd onorthodox gekleed in een manchesterjasje, klein
van stuk, duimen achter zichtbare bretels gespannen over een breed torso, sprak hij
niet alleen tot, maar ook met zijn ‘Geehrtes Publikum’. Hij richtte zich daarbij dikwijls
tot de zichtbaar conventionele elementen daaronder, met wie hij bijvoorbeeld aan
de hand van goede bourgognewijnen de verschillende prijs- en waardetheorieën
doornam. Hij hanteerde een breed gamma van
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benaderingen. Hij dwong ons, aan de hand van originele teksten en een tweedelig,
met uitvoerige kleinletterige noten voorzien Frans overzichtswerk, ons grondig in
de ‘klassieken’ te verdiepen, met wie hij bleef polemiseren als leefden zij nog. Zijn
denken stond sterk in het teken van de crisistheorie. Hij gaf maandenlang college
over economische crises in de negentiende en twintigste eeuw. Levendig blijft mij
zijn uitspraak bij: ‘Schrijft u op: “De moderne crisis: de crisis van 1873”.’ Wij
moesten in detail de bewegingen van het goud onder de gouden standaard, aan de
hand van ‘goudpunten’ leren berekenen. Hij had een diepe minachting voor ‘dat
gokkersclubje aan het Damrak’. Zijn invloed was zo direct dat een onzer vol schrik
zijn enkele aandeel Koninklijke van de hand deed toen dat het onwaarschijnlijke
cijfer van 500 bereikte (het zou spoedig 1400 punten noteren!). Maar Kleerekoper
was tegelijk bedrijfseconoom en accountant in de Limpergiaanse traditie. Wij moesten
zijn eigen leerboek bedrijfseconomie tot in de kleinste bijzonderheden kennen. Hij
eiste bovendien dat wij ons bekwaamden in boekhouden en handelsrekenen, en hij
belastte zijn nogal dorre assistent H.A.J.F. Misset met het onderwijs in dat vak.
Daarentegen leerden wij weinig van moderne algemene economie. Pas ver in de
doctoraalfase zouden wij aan de hand van een boek over Keynes iets beginnen te
begrijpen van wat voor anderen vanzelfsprekende stof in de economie was.
Kleerekoper zelf was daarmee zo weinig vertrouwd dat hij mij daarover aan de hand
van een tussentijds geraadpleegd excerpt tentamineerde, waarbij ik het gevoel kreeg
dat hijzelf de stof kende noch begreep. Wat ik van moderne economie geleerd heb,
dank ik aan een repetitor tot wie ik in arren moede mijn toevlucht nam.
Vaak kom ik oud-studenten van de PSF tegen die Kleerekoper hun leven lang
dankbaar zijn gebleven. Zij houden vol dat zij door Kleerekoper ‘systematisch hebben
leren denken’ (en doelen daarbij voornamelijk op de axiomatisch-theoretische
benadering van zijn boek Grondbeginselen van de bedrijfseconomie). Velen hebben
hem daarentegen met reden gehaat. Kleerekoper was niet slechts veeleisend, hij was
wispelturig en wantrouwend op het paranoïde af. Hij kon, tijdens tentamens en ook
wel op colleges, mensen terroriseren. Daarbij zocht hij zijn slachtoffers veelal onder
de intelligentsten. Het leek daarbij soms dat hij, zelf voorzitter van de Nederlandse
Zionistenbond, bepaalde joodse jongeren tot speciaal doelwit koos. Hij weigerde een
in het Engels geschreven doctoraalscriptie te lezen over de Israëlische economie van
de student S.I.P. van Campen (later kabinetschef van de secretaris-generaal van de
NAVO in Brussel) ‘omdat
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die kennelijk toch geschreven was onder censuur van de Israëlische gezagsdragers’.
Hij zond mensen heen omdat hun literatuurlijst niet zou deugen. Hij hield de studie
van anderen maanden op door voorgelegde scripties niet te lezen, wat hem niet
weerhield de meest vernietigende oordelen te vellen. Zelf had ik hem na lange
voorbereiding volgens afspraak een doctoraalscriptie over de marxistische
(economische) verklaringen van het imperialisme voorgelegd. Ik had mij veel
voorgesteld van de kritiek van een leermeester die zijn marxistische klassieken kende.
Zijn voornaamste commentaar - na de mededeling dat hij het stuk niet gelezen had,
ook al had hij dat vijf maanden in zijn bezit - was de opmerking (in mijn aanwezigheid
tot de assistent Misset gericht) dat ‘iemand die zoveel nonsens schreef toch eigenlijk
niet tot het doctoraalexamen kon worden toegelaten’.
De barrière-Kleerekoper was voor sommigen niet of nauwelijks te passeren. Zijn
vak was verplicht, hij was als hoogleraar soeverein, een alternatief was er niet.
Omzwaaien naar een andere universiteit was nauwelijks denkbaar, tenzij men een
geheel nieuwe studie zou aanvangen. Hoogstens kan men het achteraf typerend
noemen voor de kracht van de verzuiling toen dat vrijwel niemand eraan dacht uit
te wijken naar de VU, waar in die tijd een eigen studie politicologie ontwikkeld werd.
Barents slaagde erin een regeling te treffen waarbij Van Campen tijdens een
afwezigheid van Kleerekoper vervangend door de hoogleraar P. Hennipman uit de
economische faculteit werd geëxamineerd. Mij adviseerde hij echter mijn studie af
te maken aan de London School of Economics, waar ik toen een jaar doorbracht. In
Amsterdam, vreesde hij, zou ik gezien de hordes die Kleerekoper oprichtte, de studie
wellicht niet tot een goed einde kunnen brengen. Het is mij ten slotte gelukt. Maar
het lijdt weinig twijfel dat Kleerekoper bij sommigen ernstige traumata naliet. Niet
ieder ondervond de troost van die éne student die tijdens een sollicitatie bij een bekend
warenhuis aan het Damrak van de leiding te horen kreeg: ‘U hebt moeilijkheden bij
het doctoraalexamen met de hoogleraar Kleerekoper, mijnheer? Een aanbeveling!’

J. Barents
Was Barents' binnenkomst geen gelukkige, zijn optreden als hoogleraar in het centrale
vak van de wetenschap der politiek werd dat in tal van opzichten wel. Barents was
een fel strijder in de Koude Oorlog en liet dat
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vooral in colleges over de internationale politiek duidelijk blijken. Hij was lid van
het hoofdbestuur van de Partij van de Arbeid, en ook anderszins goed in de
Nederlandse politiek thuis. Hij was op heel jonge leeftijd parlementair redacteur
geweest van De Nederlander en had onder de bezetting een rol gespeeld bij politieke
discussies in christelijk-historische kring. In 1945 werd hij naast G.E. van Walsum
een van de leidende figuren in De Nieuwe Nederlander, het dagblad van de
‘doorbraak’. Hij ontwikkelde snel internationale contacten en werd onder meer
correspondent van The Economist.
Barents was onmiskenbaar politiek eerzuchtig, maar hij was ook een geboren
tegenstrever. Hij beschikte in spreek- en schrijftaal over een puntig woordgebruik,
dat hij met duidelijk welbehagen en dodelijk effect kon aanwenden. Nooit zal ik
zinnen vergeten als: ‘hij is wel een man met zeep aan zijn handen’, ‘hij behoort tot
de mensen met een kaartenbak van relaties: ik sta daar ook in, onder het ruitertje
“eenmaal per jaar opbellen”’, ‘dr. X., die op dat en dat instituut huiselijk gezegd het
orgel trapt’, en zo meer. Hij stichtte verschillende discussiekringen (één daarvan
stond bekend als Nova Zembla) en had onder meer goed contact met dissidenten als
Frans Goedhart en Jacques de Kadt. Maar hij wist ook met personen van andere
inslag goed om te gaan. Na aanvankelijk kille verhoudingen zou hij redelijk bevriend
raken met Presser. Zij gaven respectievelijk als voorzitter en secretaris jarenlang
leiding aan de nieuwe faculteit. Barents en Presser zouden gezamenlijk een
literatuurcolloquium Politica Hodierna verzorgen, dat een hoogtepunt in de studie
werd.
Mijn contact met Barents werd het eerst gelegd toen ik niet lang na zijn aantreden
mijn eerste mondelinge tentamen moest doen. Ik had per brief om uitstel van een
afgesproken tentamendatum gevraagd in verband met een studentenconferentie in
Parijs waartoe ik onverwacht was uitgenodigd. Ik vond bij terugkeer de mededeling
dat ik toch maar op de afgesproken dag moest verschijnen. Het dwong mij in ijltempo
het standaardwerk van G.H. Sabine, A History of Political Theory, door te werken,
een rijk boekwerk waarover ik nadien zelf vele studenten mondeling zou (helpen)
tentamineren. Ondanks de krappe voorbereidingstijd verliep het tentamen kennelijk
zo gunstig dat Barents mij eerst bij Baschwitz voordroeg als assistent om mij binnen
een jaar terug te halen als assistent voor de wetenschap der politiek. Mijn vrouw en
ik raakten na 1950 zeer goed met Barents bevriend.
Barents was nog geen 32 jaar toen hij als hoogleraar aantrad. Hij had zowel rechten
als filosofie gestudeerd en beide studies afgesloten met een
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promotie. Zijn betekenis voor de Nederlandse politieke wetenschap is groot geweest,
vooral door drie kwaliteiten: hij had een voortreffelijke kennis van de internationale
literatuur, hij legde al vroeg tal van organisatorische contacten met buitenlandse
vakgenoten (hij was in 1949 onder andere medeoprichter van de International Political
Science Association) en hij muntte uit in een gelukkige combinatie van common
sense en kritisch vermogen. Niet zijn hoorcolleges maar zijn werkcolleges en de
ruime aandacht die hij gaf aan het kritisch doorlichten van schriftelijke werkstukken
en scripties, maakten hem tot een uitstekend opleider. Ikzelf vond bovendien baat
bij de grote verantwoordelijkheid die hij ook aan een jong assistent gaf. Kort nadat
ik aangesteld was, vertrok hij voor een halfjaar naar de Verenigde Staten. Hij gaf
mij - ik was 23 jaar oud - de verantwoordelijkheid voor een van zijn hoorcolleges
en alle mondelinge tentamens. Hij zette mij op het pad van de studie van de
Nederlandse politiek en bepaalde zo veel van mijn latere werk. Hij hielp mij ook in
internationale richting uit te groeien. Ik was in een faculteit van talrijke studenten
onmiskenbaar bevoorrecht.
Het ging na luttele jaren niet goed met Barents. Als gevolg van zijn diabetes werd
hij al in het midden van de jaren vijftig blind. Een dergelijke ziekte, verklaarde later
een van zijn medische collegae, had wel meer karakterdeformerende invloed. Hij
werd in stijgende mate wantrouwend en liet zijn assistenten (onder wie nu ook mijn
studiegenoot Lucas van der Land) veel minder ruimte dan waaraan wij eerder gewend
waren. De relatie tussen Barents en mij werd slechter. Ik ging intellectueel meer mijn
eigen weg in het onderzoek en kon moeilijk bijdragen aan de door hem gehoopte
‘school van Barents’ die gezien zijn meer kritische dan constructieve kwaliteiten in
wezen een contradictio in terminis was. Ik begon de mogelijkheid onder ogen te zien
elders een functie te zoeken. Barents ervoer dit als deloyaal en achtte het ‘beter voor
de universiteit en beter voor de betrokkene’ dat ik dan maar zou vertrekken. Zo verliet
ik in 1957 de universiteit van Amsterdam, twee jaar nadat ik daar mijn
doctoraalexamen had afgelegd.
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Hoofdstuk 2
Een Korte Mars door instituten
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Eerstejaarsstudenten in de geschiedenis zoals ik werden in 1946 als vrijwilliger
gestrikt om de bibliotheek en archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis (IISG) te helpen inruimen. Vrijwel de gehele collectie van dit instituut
(dat in 1935 met hulp van De Centrale voor Arbeiders-Verzekerings- en Depositobank
door N.W. Posthumus en anderen was opgericht) was door de Duitse bezetters
geroofd. Het materiaal kwam bij stukjes en beetjes terug naar Amsterdam. De chaos
was onvoorstelbaar, de heropbouw zou meer dan tien jaar vergen. Wel hadden
vooruitziende geesten de kostbaarste stukken vóór 1940 in Londen in veiligheid
gebracht, maar toch! Het verhaal ging dat de staf na de bevrijding in het vrijwel lege
pand aan de Keizersgracht 264 nog wel een grote brandkast aantrof. Een sleutel was
niet te vinden, wel een inbreker die de kast voorzichtig open kon krijgen. Ieder hoopte
op kostbare documenten. Toen de deur openzwaaide, aanschouwden de aanwezigen
één enkel doosje met paperclips.
In de jaren veertig en vijftig keerde ik regelmatig terug naar het IISG. Het herbergde
een belangrijke collectie boeken over de Nederlandse politiek, die beheerd werd door
Frits de Jong (Edz., zo duidde hij zich met nadruk). Deze werkte in die tijd aan zijn
dissertatie over de eigenstandige marxist J. Saks (Pieter Wiedijk) en daarna aan een
geschiedenis van het NVV. De Jong kwam uit een traditioneel rood nest, en speelde
in de jaren vijftig soms een oppositionele rol in de Amsterdamse PvdA. Hij was
tegelijk onmiskenbaar op een wetenschappelijke carrière gespitst. Ik had, toen hij
nog assistent bij Jan Romein was, een overzichtstentamen moderne geschiedenis bij
hem moeten doen, dat peuterig werd afgenomen en zuinig beoordeeld. Er zou een
tijd komen dat Frits de Jong, hoogleraar geworden aan de PSF, ‘wijs’ geworden door
druk van studentenactivisten aan het einde van de jaren zestig, ‘collectieve
verrichtingen’ onveranderlijk met hoge cijfers zou waarderen.
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Tijdens mijn studie groef ik mij door een flink brok marxistische literatuur. Niet
omdat ik daar van huis uit een ideologische Anklang mee had, of omdat dit door
Barents of andere hoogleraren, enkele verplichte stukken daargelaten, geëist werd.
Maar omdat ik in mijn wereldfederalistische dagen getroffen was geraakt door de
paradox dat een in aanvang zo internationalistische revolutionaire beweging als het
marxistisch socialisme zo onmachtig gebleken was tegenover de realiteiten van het
nationalisme. Socialisme en nationalisme leken de twee belangrijkste ideologieën
van de negentiende en twintigste eeuw. Hoe was het dan mogelijk dat Marx, en vele
marxisten na hem, zo weinig begrip hadden voor de realiteiten van natie en
nationalisme? Ik las veel Marx en zijn grote navolgers, als Kautsky, Rosa Luxemburg
en de Austro-marxisten Karl Renner en Otto Bauer, om te zien hoe marxisten het
begrip ‘natie’ zagen en mogelijk verklaarden. Behalve dat ik daartoe van de rijke en
steeds toegankelijker collecties van het IISG profiteerde, begaf ik mij frequent - en
ook wat schichtig, wie weet zat er aan de overkant wel een BVD-agent achter de
ramen! - naar de communistische boekhandel Pegasus in de Leidsestraat, waar ik
voor dubbeltjes en kwartjes een grote collectie Lenin en Stalin kocht. Ik koos bewust
scriptieonderwerpen die dicht lagen bij het onderwerp ‘marxisme en de natie’. Zo
maakte ik voor de hoogleraar volkenrecht en internationale betrekkingen A.J.P.
Tammes - oud-journalist van de NRC, begaafd kenner van internationale organisaties,
maar een aartsverlegen docent die eerder aan verre hoeken van een zaal dan aan het
voor hem zittende gehoor college leek te geven - een studie over het nationaal
zelfbeschikkingsrecht. Voor S. Kleerekoper schreef ik een analyse van rivaliserende
marxistische verklaringen van het moderne imperialisme, voor J. Barents een opzet
voor wat een dissertatie over Het marxisme en de natie had moeten worden.
Het is daar niet van gekomen. Barents, polyglot die zelf wat Russisch kende, eiste
dat ik voor een echt wetenschappelijk onderzoek Pools, Russisch en Jiddisch zou
leren, om recht te doen aan schrijvers en stromingen in Centraal- en Oost-Europa,
waar de problematiek van marxisme en natie het meest gespeeld had. Na enkele jaren
van Marx-Studiën in het Duits trok mij dat perspectief onvoldoende. Ik haakte af en
schakelde over op een ander dissertatieonderwerp. Maar ik zou in de jaren zestig en
zeventig blijvend gewapend zijn tegen studenten die het ‘marxistisch’ licht hadden
gezien, maar van Marx en marxisten nauwelijks weet hadden. Als iemand al in Das
Kapital gebladerd had, dan bleek al spoedig dat men van het bestaan van een tweede
en derde deel daarvan niet wist, laat staan van
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de problemen die deze delen voor een goed begrip van Marx' theorieën omtrent de
ontwikkeling van het kapitalisme opriepen. Zolang het bij een intellectuele discussie
bleef, was het meestal niet moeilijk de overhand op radicale studenten te houden.
Door mijn werk in het IISG werd ik algauw gevraagd lid te worden van de
Sociaal-Historische Studiekring. Dat was een in oorsprong ietwat amateuristisch
geleerd gezelschap met als dominante leden ‘revolutionairen’ en radicalen als Arthur
Lehning, Albert de Jong, mr. B. van Tijn en dr. P.J. Meertens, die zelf nog wel aan
iets hadden ‘meegedaan’, stafleden van het IISG, en enkele wetenschappelijke novieten
als ik. De nostalgie vierde soms hoogtij, met een ondertoon van verwijt tegen al wat
reformist, laat staan kapitalist was. Een aantal van de leden was actief betrokken bij
pogingen een Sociaal-Democratisch Centrum binnen de PvdA te vormen. Het was
mijn wereld niet, maar boeiend was het wel, zowel om de referaten als om de mensen.
Vooral door het onvermoeibaar streven van P.J. Meertens werd in deze kring de basis
gelegd van een Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging
in Nederland. Toen realiseerde ik mij nog niet hoeveel baat ik veel later daarbij zou
vinden voor onderzoek naar de politieke biografie van W. Drees, iemand die in deze
kring voornamelijk antagonisme wekte.
Het IISG huisvestte ook het Ruslandinstituut, waar Karel van het Reve
‘bibliothecaris’ was. Ik herinner mij een gesprek met hem, kort voor de dood van
Stalin. Het ging over het veronderstelde joodse ‘dokterscomplot’. Jan Romein was
daarvan danig geschrokken, maar kon moeilijk geloven dat het vaderland van het
proletariaat toch echt op de antisemitische toer was. Een suggestie dat hij toch meer
zou moeten lezen over de ontaarding van het Russische regime, kon hij spoedig
daarna weer dankbaar ter zijde leggen omdat de mythe van het dokterscomplot na
Stalins dood algauw ten grave werd gedragen.
Eenmaal rees de mogelijkheid dat ik aan het IISG verbonden zou raken. Directeur
A.J.C. Rüter, schrijver van een beroemde studie over De Spoorwegstakingen van
1903, benaderde mij met het voorstel een dubbelfunctie te bekleden: halftime onder
Werner Blumenberg als beheerder van de rijke verzameling Marx-manuscripten in
het IISG, halftime als bureauredacteur van de International Review of Social History.
Het laatste lokte mij, het eerste niet - zeker niet toen Blumenberg mij Marx'
handschriften toonde, geschreven in minutieuze gotische letters, vol aantekeningen
en doorhalingen, een uitdaging eerder voor gelovigen en puzzelaars dan voor een
ongeduldig iemand als ik ben. Het IISG had financieel
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nog weinig armslag. Rüter noemde mij een salaris van 4800 gulden per jaar voor een
volle baan als afgestudeerd academicus. Ik zei hem dat ik liever mijn vrijheid nog
behield, in de overtuiging dat ik via freelance werk nog wel een vergelijkbaar inkomen
zou weten te verwerven. Hij achtte mij typisch iemand van een verwende generatie,
die niet als hij met onder meer Menno ter Braak de ervaring had van een sollicitatie
tijdens de grote depressie naar een twaalfurenbaan als leraar aan het gymnasium in
Gorinchem, die geen van beiden had weten te verwerven. Tegenover derden beschreef
hij mij als te veel bohémien. Hij was bij mijn weten de enige die dat ooit in mij gezien
heeft.

Het Instituut voor Perswetenschap
Als assistent van Baschwitz was ik korte tijd werkzaam op het Instituut voor
Perswetenschap. Dat was in die dagen nog geen volledig universitair instituut, maar
wat men nu een joint venture zou noemen van universiteit en dagbladondernemingen.
De staf vormde een klein gezelschap: Baschwitz zelf, mevrouw dr. J. de Boer (die
een dissertatie had geschreven over het omroepbestel vóór 1940 en die de grondslag
legde voor een goede, internationaal georiënteerde bibliotheek over pers, openbare
mening en politiek gedrag), D.H. Couvée (die in een stofjas op de zolder talloze
stapels oude kranten beheerde welke de Nederlandse Persbibliotheek vormden), zijn
vrouw (als de alziende administratieve kracht waarop het instituut dreef) en twee
student-assistenten. Het instituut verzorgde cursussen voor aankomende journalisten,
waarmee ik niet veel bemoeienis had, en had tot taak het wetenschappelijk onderzoek
naar het perswezen en de vorming van de publieke opinie te stimuleren. Baschwitz
droeg mij op een studie te verrichten over de beheersvormen van de Britse pers en
pogingen om de rol van Press Lords daarin te beteugelen. Het Persinstituut had nog
een intieme sfeer. Ik herinner mij dankbaar taarten en andere zoetigheden, sinds kort
niet meer op de bon, die Baschwitz onder tal van voorwendsels liet aanrukken. Maar
ik zou de Keizersgracht 604 algauw verlaten voor een assistentschap bij J. Barents,
die nog lang geen instituut had. Wat dat betreft zou A.N.J. en Holander sneller
‘bouwen’ als directeur van een Sociologisch Instituut en een Amerika-Instituut. Ik
was Den Hollander al ‘voorbij’ in mijn studie voordat het zover kwam. Wel deden
al spoedig verhalen de ronde over de autoritaire wijze waarop hij leiding gaf aan de
kleine staf van beide instituten. Menig
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later vooraanstaand Nederlandse hoogleraar zou als jong maat zijn controlerende
telefoontjes in de vroege ochtend leren vrezen. Ik kon mij daarentegen gelukkig
prijzen als assistent vooral een ‘thuiswerker’ te zijn.

Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
Een tijdlang bezocht ik intensief ‘Oorlogsdocumentatie’ (de term RIOD is voor mijn
generatie een neologisme). Ik deed in 1951 en 1952 een scriptieonderzoek voor J.
Presser naar de rol van Nederland in de internationale politiek, in de periode van
overgang van volledige neutraliteitspolitiek in 1936 naar de omhelzing van het
Atlantisch Bondgenootschap in 1949. Daarbij ging het zeker zo sterk over het
Selbstbild als over de feitelijke handelingen van beleidsmakers. Ik verdiepte mij in
vooroorlogse ‘institutionele’ schrijvers over de Nederlandse buitenlandse politiek,
zoals C. van Vollenhoven, A.A.H. Struycken, H.A. van Karnebeek, J.A. van Hamel
en B.M. Telders, in de wetenschap dat van al hun illusies over een speciale ‘Roeping
van Holland’ weinig terecht was gekomen. Ik las nogal wat stukken over Nederland
in Londen, waaronder rapporten van de parlementaire enquêtecommissie. Maar de
hoofdmoot van mijn onderzoek vormde de illegale pers. Daarin voltrok zich het
demasqué van vooroorlogse illusies en werd tussen voorzichtige hoop en een bewust
realisme, om niet nog eens de dupe te worden van te hoge verwachtingen, een fel
debat gevoerd over de wereld na de bevrijding.
Oorlogsdocumentatie stond nog sterk in het teken van verzameling en beschrijving
van materiaal. Ik heb er de later hooggezeten bibliothecaris van de Rijksuniversiteit
te Leiden, mr. J.R. de Groot, nog in een stofjas zien rondlopen. Er werd gezocht naar
de beste methode de geschiedenis van Nederland in bezettingstijd te schrijven. Een
deel van het onderzoek werd uitbesteed via opdrachten aan personen van wie de
hoofdtaak buiten het instituut lag. Zo kwamen studies totstand over Het Nationaal
Steunfonds (door P. Sanders, 1960), de spoorwegen in bezettingstijd (Rijden en staken
van A.J.C. Rüter zou na langdurig verzet van de NS-directie pas in 1960 worden
gepubliceerd) en niet te vergeten Pressers Ondergang (1965) over de vernietiging
van de Nederlandse Joden. Andere studies kwamen voor rekening van de betrekkelijk
kleine wetenschappelijke staf. De bekendste auteurs werden A.J. van der Leeuw en
B.A. Sijes (met onder meer diens beroemde boeken over De Februaristaking (1954)
en later De arbeidsinzet (1966), maar er waren ook anderen onder wie een opvallend
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aantal vrouwen als Ruth Zimmerman-Wolf (samensteller van Het woord als wapen,
een bloemlezing van de belangrijkste stukken uit de illegale pers, verschenen in
1952), Els Fraenkel-Verkade, die het eerste deel van de correspondentie van Rost
van Tonningen bewerkte, en Lidya Winkel, schrijfster van het uitvoerig overzicht
van De ondergrondse pers 1940-1945 (1954). De gedachte was dat het hoofdwerk
over Nederland in de Tweede Wereldoorlog zou worden geschreven door een viertal
auteurs, I.J. Brugmans (liberaal), C.D.J. Brandt (socialist), L.J. Rogier (katholiek)
en J.C.H. de Pater (protestant), keurig naar verzuild patroon. Lou de Jong was nog
slechts de chef van Oorlogsdocumentatie, die in die dagen werkte aan een proefschrift
over de Duitse Vijfde Colonne. Medewerkers van Oorlogsdocumentatie legden hun
bevindingen veelal vast als ‘Notities voor het hoofdwerk’.
Ook mijn scriptie voor Presser kreeg die status. Ik werd uitgenodigd deze op 10
november 1952 te komen bespreken met de auteurs van het Hoofdwerk, de leden van
het directorium en de wetenschappelijke staf van het instituut. Het werd een
memorabele avond. Voor de pauze stond Lou de Jongs concept-proefschrift ter
discussie. Het werk oogstte hoge lof, met kennelijke ingenomenheid door de schrijver
geaccepteerd. Mijn geschrift stuitte daarentegen op felle kritiek, niet het minst om
de ironische toon die ik mij had veroorloofd, kennelijk in de wetenschap dat het stuk
in feite voor de ogen van de hoogleraar Presser bestemd was. Ik had onder andere
de spot gedreven met een actie in het toen nog niet bezette Nederlands-Indië, waarbij
Hare Majesteits trouwe onderdanen koningin Wilhelmina voor haar verjaardag op
31 augustus 1941 geld voor een torpedojager hadden aangeboden. Pas later hoorde
ik dat enkele hooggeplaatste aanwezigen daarin een werkzaam aandeel hadden gehad!
Slechts Rogier toonde waardering en maakte mij duidelijk dat de kritiek
(‘geschiedschrijving met een sneer’, aldus Brugmans) het in wezen over mijn hoofd
heen op mijn hoogleraar Presser gemunt had.
Het stuk werd, nadat ik op verzoek van de redactiesecretaris J.G. van Dillen de
toon hier en daar ietwat gematigd had, als mijn wetenschappelijke eersteling
gepubliceerd in het deftige Tijdschrift voor Geschiedenis. Het zou onverwacht tot
een van de kleinere ‘klassieken’ over de Nederlandse buitenlandse politiek uitgroeien.
Enkele jaren later zou B.A. Sijes er mij de oren over wassen. Ik had onder meer E.N.
van Kleffens gehekeld, in nogal retorisch getoonzette passages, zoals de volgende
voetnoot:
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Herlezing van dit in de oorlogsjaren zo bewonderde boek [De overweldiging van
Nederland, geschreven en gepubliceerd in Londen onder de titel The Rape of the
Netherlands, HD] is zeer de moeite waard. Het meest opvallend is soms de naïveteit
van dit toch tot de Angelsaksen gericht geschrift. Wat te denken, indien men leest
dat in 1939 de toestand van de buitenlandse politiek ‘oppervlakkig beschouwd niet
onbevredigend kon worden genoemd’, al ‘openbaarde zich reeds (!) in het voorjaar
van 1939 een onmiskenbaar gevoel van onrust’? Hoe moet het in 1940 een Engelsman
in de oren geklonken hebben, dat een buitenlander in ernst het grapje van Punch
overneemt, dat een neutraal land zou zijn een land, waartegen alle landen oorlog
voeren? [...] Hoe een inwoner van Londen, dat de Duitsers het bestaan hadden zelfs
de stad van het Vredespaleis aan te vallen?
Sijes' les? ‘Weet je wat ik dacht toen ik dat zo las? Nou, da's een intelligente jongen.
Die durft het eventjes flink te zeggen! Maar weet je wat ik had moeten denken? Ik
wist niet dat die Van Kleffens zo'n ongelofelijke 1.1 was. Maar dat deed ik niet. Want
dat jongetje die dat geschreven had, die zat er tussen. En dus komt een lezer er toch
onder uit te denken wat hij zou moeten denken.’ Ik heb dit verhaal nadien aan talloze
auteurs van scripties en proefschriften ter lering voorgehouden.

De geschiedenis van het illegale Parool
Met Sijes kwam ik in nauw contact door een onderzoek naar de totstandkoming van
het illegale Parool. De redacteuren van dit verzetsblad die de oorlog hadden overleefd,
hadden zich (verenigd in de Stichting Het Parool) verbonden de geschiedenis daarvan
te doen boekstaven. Daartoe waren al enkele pogingen ondernomen, onder meer door
G.J.M. van het Reve, en in brokstukken door Frans Goedhart, die in 1940 begonnen
was met zijn Nieuwsbrieven van Pieter 't Hoen, waaruit na overleg met anderen zoals
Koos Vorrink, Lex Althoff, Maurits Kann, Hans Warendorf en Jaap Nunes Vaz in
februari 1941 Het Parool zou groeien. Goedhart was niet de hoofdredacteur geworden
van het in mei 1945 legaal geworden Parool. Hij mocht dan als Kamerlid een geheel
eigen politieke carrière opbouwen en statutair voorzitter zijn van het Stichtingsbestuur,
het belette niet dat hij Het Parool aan zijn greep voelde ontsnappen. Zoals mij pas
later duidelijk zou worden, heersten binnen het Stichtingsbestuur grote conflicten.
Goedhart had gehoopt dat Sijes de Parool-geschiedenis zou willen schrij-
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ven. Ook was gedacht aan Lucas van der Land, die mij als assistent van Barents was
opgevolgd toen ik voor een jaar studie naar de London School of Economics was
vertrokken. Sijes noch Van der Land kon of wilde de opdracht aanvaarden. Op hun
aanbeveling werd ik benaderd met het verzoek een begin te maken met die taak.
Ongetwijfeld vonden veel leden van het stichtingsbestuur iemand als ik, die de
bezetting alleen als scholier had meegemaakt, rijkelijk jong voor een zo belangrijke
opdracht. Ik kreeg daarom Sijes als mentor. Bovendien zou het allereerst om een
proefopdracht gaan, waarin ik alleen de totstandkoming van Het Parool tot februari
1941 zou beschrijven. Wat ik onvoldoende wist of woog was dat de leden van het
Stichtingsbestuur zich verplicht hadden het besluit voor een definitieve opdracht
voor de geschiedschrijving alleen bij unanimiteit te nemen. Daartoe bestond weinig
kans aangezien intussen de conflicten binnen het Stichtingsbestuur huizenhoog
opliepen. Een studie over het illegale Parool werd daardoor een mogelijk wapen van
onderlinge strijd.
Kort na mijn afstuderen in mei 1955 werkte ik hard aan de proefopdracht. Deze
bracht mij voor bronnenonderzoek terug op Oorlogsdocumentatie. Ik oriënteerde mij
onder meer bij Presser en Sijes op de beste systemen voor het maken van
aantekeningen en ontving daartoe nogal contraire adviezen. Sijes riep uit dat alles
afhing van de levensbeschouwing van de onderzoeker! Ik opteerde voor een eenvoudig
fiches-systeem, van een model dat nog decennialang binnen mijn latere vakgroep
zou worden gebruikt totdat de computer nieuwere, efficiëntere systemen mogelijk
maakte. Ik interviewde een groot aantal mannen en vrouwen die al in de eerste twee
jaren van de bezetting rondom Goedhart en de andere oprichters van Het Parool
actief waren. Soms maakte ik voor het opnemen van interviews gebruik van een
loodzware dicteermachine die bij de directie van Het Parool overschoot. Maar vaker
volgde ik de raad die Sijes mij gaf voor het maken van interviews, waarvan hij er
zelf talloze had afgenomen lang voordat van ‘oral history’ als formele methode sprake
was. Ik moest, zei hij, tijdens een interview slechts enkele aantekeningen maken.
Als het om werkelijk belangrijke en gevoelige punten ging, was het beter niet direct
te gaan schrijven, maar alleen enkele slagwoorden op te tekenen op een moment dat
de geïnterviewde even over minder belangrijke zaken sprak. Maar ik moest wel direct
na het gesprek de eerste de beste kroeg in schieten om met behulp van de spaarzaam
gemaakte aantekeningen uit mijn geheugen een zo getrouw mogelijk gespreksverslag
vast te leggen. Dat moest ik dan in tweevoud zo spoedig mogelijk naar de
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geïnterviewde persoon toesturen met het verzoek het verslag zorgvuldig te bezien
en na correctie terug te sturen. Met een handtekening, waardoor het een citeerbare
bron werd. Een van degenen die ik op deze wijze interviewde was W. Drees, toen
minister-president. Ik sprak Drees over de ontwikkelingen in de SDAP vóór en in
1940. De rol van Vorrink, van de oud-journalist van Het Volk Lex Althoff en van de
korte tijd later eveneens als redacteur van Het Parool optredende Wiardi Beckman,
maakte het noodzakelijk diepgaand aandacht te schenken aan de deconfiture van de
SDAP en de daarmee verbonden instituten en organisaties na mei 1940. Drees prees
mijn verslag, al was ik dan onkundig van de door hem geprefereerde stenografie.
Het Parool-onderzoek werd een van de boeiendste ervaringen die ik ooit zou
opdoen. Het ging over mensen en groepen onder totalitaire bezetting, over politieke
verhoudingen vóór en na 1940, over breuklijnen in bestaande maatschappelijke
structuren, over handelingen, angsten en blijvende trauma's, niet alleen onder directe
slachtoffers of hun nabestaanden. Mijn band met Sijes en met zijn dappere Greetje
(‘de enige niet-joodse vrouw die zich in de jodenbuurt waagde toen die in februari
1941 werd afgezet’) werd hecht. Mijn vrouw en ik zouden overgetelijke avonden
met hen doorbrengen. Ik zou meer van Sijes leren over onderzoek en het schrijven
van boeken dan ik tijdens mijn studie (toch niet bij de minsten) had opgedaan.
Helaas, al mijn inspanningen en hechting aan het onderwerp zouden niet leiden
tot een definitieve opdracht. Wel kreeg ik de verzekering dat ik toegang zou blijven
houden tot mensen en bescheiden indien ik het onderzoek zelfstandig zou willen
voortzetten. Lou de Jong, die zijn verontwaardiging uitsprak over de omstandigheid
dat het Stichtingsbestuur zonder meer een jong wetenschapsbeoefenaar had laten
vallen, rekende mij voor dat dat mij vier jaar zou kosten. Ik zag daartoe geen kans.
Zoiets als NWO-steun, of een promotieplaats aan de universiteit, was er niet. Ik keerde
nog wel korte tijd terug als doctoraal-assistent bij Barents, maar dan voor andere
taken. Binnen een jaar volgde een nogal abrupt ontslag. Het zorgvuldig opgetekende
Parool-materiaal, waartoe mijn vrouw een ruime bijdrage had geleverd, bleef jaren
liggen. Velen met wie ik had gesproken overleden. Dertig jaar later kon Madelon de
Keizer mijn bewaard gebleven verslagen gebruiken voor haar geschiedenis van het
illegale Parool.
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Het Institute of Social Studies
Wie in de jaren vijftig in Nederland niet langer welkom was bij de enige hoogleraar
in de wetenschap der politiek aan een niet-confessionele universiteit, vond in dat vak
niet gemakkelijk een plaats elders. Er is wel gesproken over een functie voor mij bij
de Haagse redactie van Het Parool. Daar deed Dries Ekker aan ‘investigative
journalism’ van hoog niveau, lang voordat iemand die term had uitgevonden, en
schreef de parlementaire redacteur Nico Cramer zijn erudiete schetsen van de
Nederlandse politiek in verleden en heden, die ik diep bewonderde. Ekker had mijn
naam ook genoemd voor een post als tweede woordvoerder op Buitenlandse Zaken.
Ik solliciteerde daarnaar. Ik werd voor een gesprek ontvangen en zou later officieel
antwoord krijgen. Daar wacht ik nog altijd op.
Het lot wilde dat ik via internationale contacten toch een academische functie zou
verwerven aan een Nederlands instituut. Het Institute of Social Studies (ISS) was in
het buitenland op zoek naar een jong docent in ‘public administration’. Men sondeerde
enkele leidende Britse hoogleraren die mij kenden en aanbevalen (het was na ons
verblijf aan de London School of Economics, dat in het volgende hoofdstuk ter sprake
komt). Frans Goedhart (die mij tezelfdertijd ook pousseerde in kringen van de Raad
van Europa) zag niet zoveel in het ISS, waar naar hij zei ‘de oud-burgemeester Joris
in 't Veld de beginselen van de Zaanse gemeenteadministratie doceerde’. Met een
jong gezin was ik niettemin dankbaar voor een academische betrekking.
Het ISS, gehuisvest in het vervallen Paleis Noordeinde, was opgericht met de
gedachte dat Nederland door zijn ervaring als koloniale mogendheid beschikte over
kennis en ervaring die wellicht wat Indonesië betreft braak kwamen te liggen, maar
die van unieke betekenis konden zijn voor wat intussen de ‘derde wereld’ ging heten.
Het ISS had formeel een interuniversitaire structuur, onder een curatorium van bekende
hoogleraren van de verschillende Nederlandse universiteiten. Maar het was van de
aanvang af weinig gelukkig geweest in de keuze van de academische leiding. In hoog
tempo hadden de socioloog en afrikanist S. Hofstra, de sinoloog J.J.L. Duyvendak
tezamen met de linguïst C.C. Berg en de directeur van het Genootschap van
Internationale Betrekkingen B.H.M. Vlekke elkaar als directeur of rector afgewisseld.
Al vroeg werd daarbij de eigenlijke motor achter het instituut, de verzetsman J. le
Poole, ter zijde geschoven. Uiteindelijk werd de landbouwecononoom Egbert de
Vries benoemd, een man met grote internationale ervaring die onmiskenbare
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‘management’-talenten had. Hij was dominant aanwezig toen ik in januari 1958 op
het ISS arriveerde.
Het instituut had de pretentie ‘postgraduate’ te zijn, maar het was weinig duidelijk
of het zich vooral op wetenschappelijke scholing of op overdracht van praktijkkennis
zou richten. Het was evenmin helder wat Nederlandse kennis voor de derde wereld
precies inhield. Koloniale bestuurservaring ging niet zelden samen met een blijvend
paternalisme en verloor snel aan legitimiteit. De universiteiten boden alleen steun
via ad hoc cursussen van docenten die voor lessen kwamen en gingen. Zij hielden
het promotierecht angstvallig aan zichzelf. Een behoorlijke coördinatie en
programmering bleek moeilijk te bereiken. De selectie van studenten die met steun
van Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers en met beurzen van de directie
technische hulp van Buitenlandse Zaken werden geworven, was willekeurig en soms
slecht. Een bekwaam Indiaas politicoloog, die met een research fellowship van de
Rockefeller Foundation tijdelijk naar Den Haag kwam, zou mij binnen 48 uur na
zijn aankomst de pijnlijke vraag stellen: ‘how did you get such an anti-selection of
my compatriots?!’
Allengs ging het instituut de klemtoon leggen op kortere diplomacursussen in
‘public administration’, ‘economie planning’, ‘social welfare’, en ‘physical planning’,
met als deelnemers voornamelijk mensen met een behoorlijke bestuurlijke ervaring
in eigen land. Maar ook dan was vaak weinig duidelijk wat Nederlandse docenten
exact te bieden hadden. Velen werden uit de Nederlandse bestuurspraktijk geworven.
Vaak bleken de zo internationaal geheten Nederlanders hun eigen bestuurservaring
maar moeilijk in adequaat Engels te kunnen vertalen. Ik had als eerste taak alle
voordrachten van de diplomacursus bestuurskunde bij te wonen. Dat was dikwijls
een hoogst pijnlijke ervaring gezien het oprechte gestuntel van sommigen, dat gepaard
ging met weinig feeling voor het gehoor. Voorstellen voor een tamelijk drastische
vervanging van docenten stuitten bij de voorzitter van de cursus, In 't Veld (die in
bepaalde opzichten zelf een deel van het probleem vormde) op een vriendelijk en
lauw onbegrip, en bij de nieuwe rector Egbert de Vries op vrees dat een breuk met
docenten de toch al niet goede ‘public relations’ van het instituut te zeer zou schaden.
Veel hing in de praktijk af van de eigen staf, die naar hedendaagse maat nog slechts
een beperkte omvang had. Op hoogleraars- of lectorsniveau waren dat, naast rector
De Vries, die zelf slechts incidenteel onderwijs gaf, de nieuw aangetrokken vaderlijke
J.P. Thijsse (de ‘droge Thijsse’
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genoemd ter onderscheiding van zijn broer, de waterstaatkundige ‘natte Thijsse’),
die conrector werd, de katholieke priester-socioloog J.A. Ponsioen, de econoom L.J.
Zimmerman, de voor de bestuurskunde al genoemde J. in 't Veld, een angstige
cultureel-antropoloog H.Th. Chabot, die de vage positie van ‘dean of studies’ bezette,
en C.A.O. van Nieuwenhuijze, een arabist die in stijgende mate opging in een vooral
door hemzelf waargenomen stratosfeer van methodologie van de sociale
wetenschappen. Voor elke cursus was er daarnaast een jonger staflid als assistent.
Kort na mij kwam Hans Duller onze kring binnen, een literair begaafd ‘groeieconoom’
die niet werkelijk paste in de nogal kwantitatief-economische benaderingen die
Zimmerman bepleitte. Duller hield mij voor dat ik maar eens op moest letten hoe
gemakkelijk men economen kon herkennen aan een goed gesneden colbert, met
daarin altijd twee vulpennen. Dit gold overigens niet voor een erudiete man als
Zimmerman en evenmin voor een aantal van de door hem aangetrokken gastdocenten.
Tinbergen was onmiskenbaar de ster onder hen. Hij bracht een aantal jongere
medewerkers als Jan Pronk mee. Hij gebood hun zijn voorbeeld te volgen om de fees
te weigeren die het ISS placht te betalen, aangezien zij toch immers al een salaris van
hun eigen universiteit ontvingen.
Binnen het ISS werd vanzelfsprekend druk gediscussieerd over de noodzaak van
interdisciplinaire benaderingen. Sommigen pleitten daarbij voor het geheel en al
opgeven van disciplinaire grenzen, in een ontwikkeling naar geheel nieuwe
development studies, die vrij zouden staan van eng-‘westerse’ specialismen, theorieën
en modellen. Dergelijke standpunten werden, zo viel op, veelal het vurigst betoogd
door hen die zelf niet sterk in hun eigen wetenschappelijke schoenen stonden. Bij
anderen liep dat zo'n vaart niet en werd ‘interdisciplinariteit’ al spoedig verzwakt tot
‘multidisciplinariteit’. Dat kon tot boeiende debatten leiden, die vruchtbaarder werden
naarmate het ging om de analyse van concrete processen en ontwikkelingen.
Economen hadden daarbij de opvallende neiging om het mislukken van groeimodellen
of economische planning op het bord te leggen van politicologen of sociologen alsof
deze persoonlijk verantwoordelijk waren voor de politieke of maatschappelijke
factoren die economische wetmatigheden en voorspellingen tenietdeden. Maar ik
herinner mij tegelijk de goede les die Zimmerman mij ooit gaf toen het erom ging
vast te stellen wat een ‘krachtige overheid’ was. Hij hoefde een politicoloog toch
niet te vertellen, zo zei hij, dat er een wereld van verschil kon zijn tussen een autoritair
regime en een krachtig regime. Een overheid als de Nederlandse was met al haar
verbrokkeling en pluralisme immers onein-
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dig legitiemer, effectiever en dus krachtiger dan die in talloze landen met
verondersteld krachtdadige regeerders?
Het ISS was een merkwaardig instituut, het soort van instelling waar men 's avonds
vol ergernis vertrok om er de volgende morgen vol animo terug te keren. Het was
goed voor een jong academicus intensief te verkeren met mensen uit een snel groeiend
aantal landen, die wellicht academische kennis misten, maar aan praktische ervaringen
en verantwoordelijkheden soms grote wijsheid ontleenden. Vrijwel nooit heb ik een
zo levendig gehoor gehad als daar. Ik zou daaraan gezien ervaringen met Nederlandse
studenten soms met heimwee terugdenken.
Het ISS wist in mijn tijd nauwelijks een redelijk evenwicht tot stand wist te brengen
tussen wetenschappelijke pretentie en praktische oriëntatie. Het werd vooral door
het prestige en de effectieve managementstijl van Egbert de Vries gered, zodat diverse
ministeries de instelling bleven subsidiëren. In sommige zaken zocht De Vries het
in uiterlijkheden. Zo werd bij de opening van elke nieuwe cursus het gehele
diplomatieke corps uitgenodigd. Alle stafleden dienden zich voor die gelegenheid
in jacquet te hullen. Daartegenover deed De Vries weinig aan de werkelijk
noodzakelijke reorganisatie van staf en curricula. Voor iemand als ik, die tussen 1958
en 1963 in een ondergeschikte positie aan het instituut verbleef, hield dit een
maatschappelijke les in. Het werk van het ISS werd gelegitimeerd door een curatorium
met tal van coryfeeën. De Vries beheerde de toegang daartoe en wist gemakkelijk
rugdekking te verwerven. Formeel waren de leden van het curatorium daardoor
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van een instituut waarvan zij in
werkelijkheid niet erg veel wisten. Dat het niet tot een schipbreuk kwam, was
nauwelijks hun verdienste. Ik leerde inzien dat men maar beter geen
verantwoordelijkheden op zich kan nemen indien men deze niet werkelijk waar kan
maken.
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Hoofdstuk 3
Opengaande grenzen
Het buitenland in de verte
Het buitenland was in mijn jeugd een vreemd amalgaam. Mijn eerste politieke
herinnering (ik was vier jaar oud) is die van de Rijksdagbrand in 1933. Hitlers stem
zou vaak angstaanjagend in onze huiskamer klinken. Ik las al jong kranten. Op mijn
netvlies staan nog altijd grote koppen gegrift over de oorlog in Abessinië in 1935,
kaartjes met pijlen over de Italiaanse opmars naar Addis Abeba, het woord ‘gifgas’.
Niet veel later zou de Spaanse burgeroorlog die beelden verdringen. Mijn ouders
waren sterk geïntrigeerd door Gandhi, lichtend voorbeeld van geweldloos verzet, en
India, dat lelijk door Engeland werd onderdrukt. Mijn oudste broer was in 1932 vol
idealisme naar het communistische Rusland vertrokken. Soms luisterden wij naar de
stem van mijn schoonzuster, die incidenteel Nederlandse uitzendingen van Radio
Moskou verzorgde. Zij keerden in het voorjaar van 1937 veilig uit Moskou terug.
De omstandigheid dat mijn broer niet of nauwelijks durfde praten over zijn ervaringen
in het stalinistische Rusland en zelfs in Nederland tal van jaren angst bleef houden
voor de tentakels van de GPOE, bracht al vroeg iets over van de realiteiten van een
totalitair regime. Zo betekende het buitenland voornamelijk dreiging, geen lokkende
diversiteit. Voor het overige was Nederland het begin en het einde van mijn
ervaringswereld.
De Duitse bezetting zou dat nauwelijks veranderen en in sommige opzichten
versterken. Wij mochten dan door de Duitse invasie in een wereldoorlog betrokken
zijn, het dagelijks leven schrompelde ineen tot het eigen gezin, de eigen school,
enkele vrienden, sportbeoefening, orgelconcerten gehouden in kerken die niet als
bioscopen of theaters borden droegen ‘voor Joden verboden’ en die wij dus wel
bezochten. Er was natuurlijk de radio, die wij ondanks de Duitse eis tot inlevering
tot mei 1945 wisten te behouden. Het Engels van mijn ouders en van mijzelf was
echter te weinig ontwikkeld om directe BBC-uitzendingen te kunnen volgen. ‘Londen’
sprak voor ons Nederlands of Duits. Hoogtepunt daarbij was de
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uitzending elke avond om zes uur bestemd voor de Duitse Wehrmacht. ‘Jetzt hören
Sie Richard Crossman’ of ‘Zu ihnen spricht Hugh Carlton Greene’, zo klonk het
soms. Ik wist toen nog niet dat het hier ging om prominente, politiek geëngageerde
intellectuelen die tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uitmaakten van de Britse
staf voor psychological warfare. De stemmen van koningin Wilhelmina, P.S.
Gerbrandy, A. den Doolaard, de ‘Rotterdammer’ (H.J. van den Broek) en Lou de
Jong herinner ik mij wel, die van Churchill uit die tijd niet of nauwelijks.

Eerste internationale contacten
De verstikking van de bezetting week voor de realiteit van de bevrijding, een
bevrijding door Angelsaksen. Nooit zou het prestige van Engeland zo groot zijn als
onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog, geen dood zo betreurd als die van de
Amerikaanse president Roosevelt. Ik had sinds 1942 op het Alkmaars Murmellius
Gymnasium een bekwame leraar Engels gehad, Daan van der Vat. Hij was een van
die katholieke intellectuelen die in hun protest tegen het kleinburgerlijke Nederland
in de jaren dertig een tijdlang in fascistoïde vaarwater hadden verkeerd. Hij had, zo
begrepen wij althans, niet ver gestaan van Arnold Meijer. Hij zocht zijn wat dubieuze
politieke reputatie in de klas later overduidelijk te compenseren door gevaarlijk
openhartige kritiek op de Duitsers. Hij dresseerde ons op het punt van een goede
Engelse uitspraak en gaf ons al heel snel boeiend Engels proza te lezen, beginnend
met de sprookjes van Brer Rabbit en Brer Fox, gevolgd door Pride and Prejudice
van Jane Austen. Na 1945 vertrok Van der Vat vrijwel direct naar Londen als
correspondent van Nederlandse kranten. Al of niet onder het pseudoniem Daan
Zonderland verrijkte hij het Nederlandse taalgebied met tal van humoristische
puntdichten. Hij zou als Dan van der Vat uitgroeien tot een prestigieus internationaal
journalist.
Mijn eerste verblijf in Engeland dank ik aan de World Fnendship Association, een
organisatie die uitwisselingen van jongeren organiseerde. In de zomer van 1946
kwam een groep Engelse scholieren uit Bath naar Alkmaar. Ik raakte met enkelen
bevriend, begon een drukke correspondentie met een Engels meisje, en wist mijzelf
uit te nodigen voor een verblijf van enige weken rond Kerstmis 1946 bij haar ouders
in Bath. Op weg daarheen zag ik op Paddington Station voor het eerst sinds jaren
echte bananen en sinaasappelen. In de zomer van 1947 keerde ik voor
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een verblijf van ongeveer tien weken naar Bath terug. Ik kreeg een tijdelijk baantje
als junior clerk in het bureau van een plaatselijk ziekenhuis, waar het mijn taak was
geboorten en sterften in grote gebonden registers in te schrijven en bonnen te knippen
van de distributiekaarten van patiënten. In Bath werd vooral mijn band met de moeder
van het gezin waarin ik logeerde, hecht en blijvend. ‘Mau’ (mrs. Maud Chapman)
was geboren en getogen in Yorkshire en behield haar hele leven het accent van haar
geboortestreek. Zij was fel conservatief in haar politieke opvattingen, wat tot tal van
debatten leidde met haar onversneden socialistische logé. Ik droeg later de Engelse
editie van mijn dissertatie aan haar op. Ik had inmiddels in Amsterdam mijn eerste
tentamen sociologie bij A.N.J. den Hollander afgelegd. Een van de verplichte
literatuurnummers was een stadssociologie van een ‘gemiddelde’ Amerikaanse stad
geweest, fictief Yankee City genaamd. Daardoor geïnspireerd voerde ik een groot
aantal gesprekken met opinion leaders in Bath. Ik zou uiteindelijk weinig daarmee
‘doen’. Maar ik leerde er veel van. Mijn anglofilie groeide.
Activiteiten in studentenverenigingen droegen tot internationalisering bij. Ik
bezocht een kaderconferentie van een federatie van internationale socialistische
studentenverenigingen in het Meenthuis in Blaricum. Onder de sprekers waren Koos
Vorrink (in eloquent Duits) en de Labourrebel Richard Crossman. Op verzoek van
de organisatoren had ik Crossman van Schiphol afgehaald. Een gesprek met hem in
de auto, dat voornamelijk ging over de noodzaak van de eenwording in Europa als
een derde macht tussen Rusland en Amerika, werkte ik uit in de vorm van een politiek
interview voor Vrij Nederland. Het is mijn eerste publicatie. Als lid van de
Nederlandse Studentenvereniging voor Wereldrechtsorde bezocht ik een colloquium
in Parijs en hielp ik daarna een World Student Federalist Congress in Amsterdam
organiseren. Ik schreef als perschef voor dat congres gewichtige communiqués over
de wel veertigduizend studenten die zich over de hele wereld verenigd hadden, zonder
te vermelden dat dertig tot vijfendertigduizend leden van ‘onze’ internationale
behoorden tot een collectief aangemelde Nigeriaanse jeugdcentrale.

Een zomercursus en een wintercursus
De University of Cambridge ijverde na 1945 in samenspraak met Britse
regeringsinstanties voor wat in die tijd nog een German Re-education Programme
kon heten. Als laatste activiteit daarbinnen organiseerde de Board
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of Extramural Studies van deze universiteit in de zomer van 1950 een Special Course
for Western European University Students on Problems of Western Europe. Daartoe
werden vijfentwintig West-Duitse studenten uitgenodigd, een gelijk aantal Western
European students (uit Padua, Lyon, Amsterdam en Oslo) en tien Cambridge
undergraduates. Gezien de gebezigde terminologie werden Duitsland en Cambridge
kennelijk in die dagen nog niet tot West-Europa gerekend. De cursus bood een
intensief seminarprogramma van ruim een maand. Alle deelnemers werden verspreid
over de Cambridge Colleges, met alle privileges van dining in Hall, eigen rooms
compleet met bedders, die voor ochtendthee, een krant op de deurmat en het opmaken
van het bed zorgden. De cursus werd geleid door de historicus F.H. Hinsley (de later
beroemde auteur van studies over de Britse intelligence gedurende de Tweede
Wereldoorlog). Een bont gezelschap van geleerden, politici en journalisten verzorgde
een intensief programma van lezingen. Daarnaast moesten de deelnemers, gesplitst
in werkgroepen, tezamen een analytisch rapport opstellen. Naast onze eigen ‘cursus’
was er de meer algemene Vacation Course for Foreign Students on Contemporary
England: Its Literature and Institutions, waarin prominente geleerden voordrachten
hielden over tal van aspecten van het Engelse leven, gekoppeld aan intensieve
Engelse-taalcursussen die opleidden tot het Cambridge Diploma of Proficiency in
English. Organisator van onze eigen cursus en favoriet Engels docent was de
Assistant-Secretary of the Board of Extra-Mural Studies, Frank E. Bell, polyglot en
groot didacticus. Hij was met andere Britse militairen in 1942 naar Batavia gezonden,
slechts enkele dagen voordat de Japanners daar arriveerden. Zij werden voor jaren
geïnterneerd in een gruwelkamp in Noord-Borneo. Daar had hij met de primitiefste
leermiddelen een heuse academie weten te organiseren, beschreven in een na zijn
dood door zijn weduwe uitgegeven boek Undercover University. Hij bepleitte na
1945 dat Cambridge University het zich tot haar taak zou maken Engels te doceren
aan buitenlandse studenten. Toen hij daarvoor onvoldoende gehoor vond, zou hij
een steeds groter netwerk van particuliere Bell Schools of Languages organiseren,
met een organisatorisch en didactisch vernuft zonder weerga. Wij waren slechts de
eersten van vele generaties die van die gaven konden profiteren.
In februari 1951 verbleef ik bijna een maand op het Salzburg Seminar in American
Studies. Die werd gehouden in het oude Schloss Leopoldskron, dat ooit nog bewoond
was door Max Reinhardt. De belangrijkste hoogleraar was Hans Morgenthau, een
van de grondleggers van de ‘realistische’ school in de leer der internationale
betrekkingen, die het gedrag
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van staten herleidt tot het streven naar macht of zelfbehoud. De Koude Oorlog was,
niet lang na de blokkade van Berlijn en midden in de Koreacrisis, op een hoogtepunt.
Het was niet moeilijk in Morgenthaus bitterheid de deceptie van de verbannen
internationale jurist te ontwaren. In 1951 viel nog niet te bevroeden dat hij zich tot
een fel tegenstander van Amerikaanse interventie in Vietnam zou ontwikkelen, al
liet zich dat zeer wel verklaren uit zijn these dat een staat zich door het eigen nationale
belang laat leiden, en ook moet laten leiden. Onder de deelnemers bevond zich een
aantal ambtenaren van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken in statu nascendi.
Zij presenteerden zichzelf als vurige Europeanen. Enkelen van hen liepen woedend
weg toen ik betoogde dat opgeschroefd internationalisme voor een staat op weg naar
nieuwe erkenning en gelijkheid zeer wel nationalisme in tijdelijke vermomming kon
zijn. In Cambridge had zich eerder een vergelijkbaar incident met Duitse deelnemers
voorgedaan. Een Duits historicus had, in een doorwrocht betoog, gewezen op de
historische traditie van het oostwaarts blikken en expanderen van Pruisen en het door
Pruisen gedomineerde Duitsland. Hij had daarbij op de mogelijkheid gewezen van
een Duits-Russische toenadering, met een willig Duits ‘neutralisme’ als prijs voor
een herstel van de Duitse eenheid. Een aantal Duitse studenten siste verontwaardigd
en vertelde de volgende dag met trots en woede dat zij per brief aan Adenauer hun
regering gewaarschuwd hadden voor het onvaderlands gedrag van genoemde Duitse
historicus. Mislukte het Cambridge German Re-education Programme dan toch?
Als assistent van Barents werd ik ook in Nederland bij sommige internationale
activiteiten betrokken. Hij vroeg mij hem te assisteren bij werk voor The Economist,
waardoor ik dat blad elke week in de bus kreeg. Hij schakelde mij in bij de organisatie
van het tweede congres van de International Political Science Association in 1952
in Den Haag. Een van mijn taken was het maken van korte overzichten van ingediende
papers voor de binnen- en buitenlandse pers. Dat was een leerzaam emplooi, aangezien
zich onder de deelnemers een aantal befaamde internationale geleerden zoals Raymond
Aron, Maurice Duverger, Carl J. Friedrich, James Pollock en Karl Loewenstein
bevond. Mensen achter titelpagina's aan het werk zien zou mij blijven boeien.
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De London School of Economics and Political Science
Tijdens mijn Amsterdamse studie besteedde ik veel aandacht aan de Engelse politiek.
Barents had mij gewezen op de schat aan politieke ervaring en inzichten die in
biografieën en autobiografieën van Britse staatslieden te vinden is. Hij noemde het
lezen daarvan terecht de aangenaamste vorm van ‘wetenschap der politiek’ bedrijven
die er is. Regelmatig bezocht ik de bibliotheek van de British Council, die kort na
de bevrijding nog gehuisvest was in het schitterende Goudstikker-huis aan de
Herengracht. Ik schreef een kleine scriptie over het Engelse politieke model en een
langere staatsrechtscriptie, waarin ik poogde de Britse Prime Minister te vergelijken
met de Nederlandse minister-president. Als assistent zou ik ook een uitgebreid
werkcollege voor kandidaten geven over het Engelse politieke stelsel.
Ervaringen als die in Bath en Cambridge voedden ons verlangen naar een langer
studieverblijf in Engeland. Ik vroeg en kreeg een beurs van de British Council voor
een verblijf dat gericht was op nadere oriëntatie op het vak comparative government.
Daarbij was ik vrij in de keuze van de universiteit. De beurs was aangevraagd voor
het academisch jaar 1953-1954 in de verwachting dat ik zou zijn afgestudeerd. Maar
als gevolg van chicanes van de eerder genoemde hoogleraar Kleerekoper lukte dat
niet. Wij vertrokken begin januari 1954 toch maar voor een verblijf aan de London
School of Economics (LSE), dat het gehele kalenderjaar zou duren. Eerste probleem
was het vinden van huisvesting. De beurs van £ 35 per maand liet, zelfs in ponden
van die tijd voor een jong echtpaar met bescheiden wensen, weinig ruimte. Wij
vonden een zolderkamer ‘on the wrong side of the river’, in Tooting, waar wij tal
van aspecten van het leven van een doorsnee-Engels gezin leerden kennen. Onze
huisbaas overreedde ons van een vriend van hem een tandem met een piepklein
Power Pack-motortje over te nemen, waarmee wij ons redelijk snel en ietwat opzichtig
verplaatsten. Binnen Londen, maar ook op tal van excursies daarbuiten.
Waarin verschilde nu een Britse instelling als de LSE van een Nederlandse
universiteit? Vooral in de scherpe scheiding tussen undergraduate en graduate
studies. De eerste fase nam drie jaar in beslag, en geen dag langer. Van het in
Nederland nog altijd niet volledig uitgesleten systeem waarbij studenten in belangrijke
mate vrij waren zelf tentamendata vast te stellen, of in de zekerheid van
herkansingsmogelijkheden althans zelf konden besluiten al of niet aan tentamens
deel te nemen, was geen spra-
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ke. De vraag was niet wanneer men zijn eerste graad haalde, maar met welke
resultaten, die werden gemeten aan een hoogst zeldzame first class, een nog altijd
sterk selectieve upper second, dan wel een normaler lower second of third class.
Doorstroming binnen dezelfde instelling van undergraduate naar graduate studies
was automatisch noch gebruikelijk. Op beide niveaus was er een aparte
toegangsselectie, waarvoor kandidaten uit de gehele wereld zich meldden. Een
onvoorzien gevolg daarvan op de LSE was dat het aantal ‘normale’ Britse studenten
op graduate level verhoudingsgewijs laag was, al was het niet helemaal zo, als Barents
gekscherend voorspeld had, dat de ‘trom geroerd werd telkens wanneer zich weer
eens een bleekgezicht voor de poort vertoonde’. De graduate students hadden een
aantal voorrechten. Zij beschikten over een eigen common room. Zij genoten aparte
bibliotheekfaciliteiten, waarbij de toegang tot het uitgebreide boekenbezit veel
eenvoudiger was dan in Nederland gebruikelijk was en is. Het studieprogramma was
in beginsel gericht op werk voor een Master's degree of een Ph. D. waarbij het volgen
van een bepaald aantal cursussen en seminars verplicht gesteld werd, doch binnen
een groot aanbod rijke keuzemogelijkheden bestonden. Elke student kreeg een eigen
tutor toegewezen, die de vinger aan de intellectuele pols hield en met name werk
voor een Master's Thesis of dissertation diende te animeren en controleren.
Wij hadden geluk met onze supervisors. Anneke kreeg voor een studie over het
Britse gildensocialisme William Pickles toegewezen, een bekend BBC-commentator
en begenadigd docent, door Barents omschreven als een ‘pocket-size King Kong,
even breed als lang’. Hij was een vermaard deskundige op het terrein van de Franse
politiek, waarover zijn vrouw, Dorothy Pickles, bekende boeken schreef. Zijn geloof
in de gelijkheid van de seksen dreef hij zo ver dat hij het onacceptabel vond dat
Anneke, gezien het Londense verkeer (en misschien ook wel de wind en de regen?),
constant het achterste zadel op onze tandem prefereerde. Gecharmeerd als hij was
van het geheel eigene van Frankrijk, zou hij zich ontpoppen als een fel politiek
tegenstander van de Europese integratie, die alleen maar vervlakkend zou werken.
‘Imagine,’ zo riep hij uit, ‘fish and chips all the way from Marseille to Calais!’
Mijn tutor werd professor William A. Robson. Deze was formeel hoogleraar in
de bestuurskunde, maar tegelijk een van de oprichters van de International Political
Science Association. Gezeten achter het schrijfbureau dat hij had geërfd van Sidney
Webb - een van de grondleggers van zowel de socialistische Fabian Society als van
de London School of Economics -
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was hij een fraai exempel van de Britse academicus die een publieke rol paarde aan
een hoogst productieve wetenschappelijke carrière. Als zoveel academici was Robson
tijdens de Tweede Wereldoorlog praktisch werkzaam geweest als hoog ambtenaar.
Dat gaf zijn colleges een groot werkelijkheidsgehalte. Hij kon over schijnbaar aardse
publieke zaken een grote welsprekendheid aan den dag leggen. Ik had tenminste niet
eerder een hoogleraar eloquent horen spreken over de fundamentele taken van
plaatselijke overheden in termen van ‘onderwijs en gezondheidszorg, woningbouw
en transport, parken en musea, vuilnisophaaldiensten en het tegengaan van
luchtvervuiling’. (Het begrip air pollution behoorde in 1954 nog niet tot mijn actieve
politieke vocabulaire. Het zou nog even duren voordat milieuzaken in Nederland als
belangrijke politieke en bestuurlijke kwesties aandacht kregen.) Robson was voorzitter
van een Greater London Group, een gezelschap van academici, ambtenaren, politici,
journalisten en mensen uit het bedrijfsleven, dat de toenemende onbestuurbaarheid
van metropolen in Engeland en elders tot onderwerp had. Ik raakte gefascineerd door
de gedrevenheid voor de publieke zaak die Robson toonde, in de combinatie van
elitair optreden, technologische preoccupatie en sociale bewogenheid die zo
kenmerkend was voor een ‘latter day Fabian’. Blijkens mijn aantekeningen uit die
tijd begon ik mij vragen te stellen over de verzakelijking en vertechnisering van de
politiek, die verwant waren aan de tezelfdertijd ontwikkelde opvattingen over het
‘einde van de politieke ideologieën’. Maar tegelijk bleef ik bevreesd voor een
groeiende kloof tussen groepselites en de gewone burger, die ooit tot uitbarstingen
van onvrede zou kunnen leiden. Door Robson leerde ik het belang van bestuur en
bestuurskunde inzien, maar ik bleef afstand behouden van een te gemakkelijke
vereenzelviging van politiek en bestuur. Fascinerend was ook Robsons
onderwijsmethodiek. Hij was ooit zelf gepromoveerd op een befaamd proefschrift
over Justice and Administrative Law, en zijn onderwijstechnieken waren die van de
Britse jurist. Hij onderwierp de deelnemers in zijn seminars aan een scherp
kruisverhoor, waarbij alle ‘zekerheden’ tot vraag werden gemaakt. Daarbij was het
extra verrassend te bemerken dat elke ‘dialectische’ ronde vaak toch weer in tamelijk
conventionele conclusies eindigde.
Wie ontmoette ik verder op de London School? De roemruchte Harold Laski was
kort voordien gestorven, nogal wat vijanden achterlatend. Een van hen was Reginald
Bassett, grondig kenner van de Britse politiek die Laski's opvattingen over een
mogelijke ondergang van de parlementaire democratie als gevolg van groeiende
klassenstrijd had bestreden en het
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optreden van J. Ramsay MacDonald als premier van een nationaal kabinet in 1931
had verdedigd. Hij vertelde mij dat Laski zijn animositeit zo ver dreef dat hij erop
toezag dat de boeken van Bassett en andere hem onwelgevallige tegenstanders buiten
de bibliotheek bleven. Een ander was de Canadees Robert McKenzie, fameus
interviewer voor de BBC-radio en -televisie. Hij zou pas een jaar na ons vertrek uit
Londen zijn grote vergelijkende studie over het leiderschap in Britse politieke partijen
publiceren. Het establishment van LSE hield hem voordien in een zijvertrek bij de
sociologen verborgen. Michael Oakeshott had nog niet die grote reputatie als politiek
filosoof die hij later zou verwerven. Ik bezocht enkele van zijn colleges, maar voelde
te weinig affiniteit met zijn redeneertrant en met het gehele terrein van de politieke
filosofie, om dat vol te houden.

De British Political Studies Association
Robson beïnvloedde mijn toekomst op verschillende andere manieren. Hij nam mij
mee naar een bijeenkomst van de British Political Studies Association in Cambridge,
waardoor ik voor het eerst tal van leidende Britse onderzoekers ontmoette en werd
blootgesteld aan heel verschillende deelterreinen van het politiek-wetenschappelijk
bedrijf. Niet voor het laatst woonde ik een typisch theoretisch debat bij tussen politieke
filosofen, in dit geval over het onderwerp ‘Liberty, License and Freedom’, dat werd
ingeleid door John Plamenatz. Tot de discussianten behoorde Isaiah Berlin, die grote
indruk maakte, al verstond een buitenstaander nog niet de helft van diens snel
binnensmonds gesproken woorden en zinnen. Na hen kwam een menigte mindere
goden, in een tamelijk vast patroon, dat ik in latere jaren goed zou leren kennen.
Er waren geleerden die een leven wijdden aan één denker en als diens postume
vertolker het woord voerden. Een van hen was John Rees, hoogleraar in Swansea,
specialist in het leven en de werken van John Stuart Mill. Vier jaar later nam hij op
een kampeertocht in Zwitserland met een doctoraalstudent die een dissertatie over
een bepaald aspect van Mill's werk bij hem voorbereidde, zijn gehele
onderzoeksapparaat mee. Hun beider aantekeningen werden korte tijd later, toen hij
in september 1958 een congres in Rome bezocht, uit hun geparkeerde auto gestolen.
Rees nam ontslag als hoogleraar om zijn aantekeningen waar mogelijk te
reconstrueren, maar stierf voordat hij alsnog ‘het’ grote boek over Mill had voltooid.
Daarnaast waren er de gebruikelijke marxisten-in-de-contrami-
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ne, die zich tegen de ‘burgerlijke’ politieke filosofen afzetten. Weer anderen muntten
uit in etymologische en logische begrippenanalyse. Het geheel bood een verbaal
vuurwerk, waaraan de deelnemers minstens zoveel plezier beleefden als hun publiek.
Er waren andere sessies over de werking van Britse politieke instellingen, over
Amerika (waarbij Dennis Brogan excelleerde), over methodologische ontwikkelingen
in de politieke wetenschap, waarbij vooral de ooit als classicus begonnen Schot
W.J.M. Mackenzie belangrijke analyses gaf. Ik dronk het alles gretig in, mij ervan
bewust dat Nederland nog generaties lang niet in staat zou zijn een gelijkwaardig
professioneel spektakel te bieden.
Tijdens de bijeenkomst in Cambridge werd ik benaderd door Wilfrid Harrison,
een Oxford don die de redactie voerde van het nieuwe wetenschappelijke tijdschrift
van de Britse vereniging, Political Studies. Hij zei mij dat hij een serie artikelen
wilde publiceren over de politieke systemen van minder bekende Europese
democratieën. Ik ging gaarne akkoord met zijn suggestie dat ik mij zou wagen aan
een artikel over Nederland. Ik werkte daaraan rond het tijdstip dat in Nederland het
beruchte bisschoppelijk mandement werd gepubliceerd. Schrijven over het
Nederlandse politieke systeem was geen sinecure. Men moest ervan uitgaan dat zelfs
geschoolde Angelsaksische politicologen niets over Nederland wisten. Het artikel
zou daarom de nodige feiten moeten bieden, maar tegelijk een analytisch karakter
moeten hebben. Het diende niet alleen geschreven te worden in het Engels, maar in
feite ook ‘vertaald’ te worden in begrippen die onvermijdelijk de Britse of
Amerikaanse, en niet een Nederlandse politieke cultuur weerspiegelden. Zelfs een
beschrijvend artikel over het eigen land werd daardoor een proeve van vergelijkende
analyse, al beperkte men expliciete verwijzingen naar andere landen tot een minimum.
En dat alles zou moeten geschieden in een beperkt aantal pagina's, wat alleen kon
door een nogal strakke systematisering. Het voordeel van een dergelijke exercitie
was dat ik gedwongen werd schijnbare vanzelfsprekendheden van het eigen systeem
kritisch te bezien. Ik ervoer dat men het meest over het eigen land leert indien men
het aan buitenstaanders moet uitleggen. Nog altijd heb ik het gevoel dat mijn
publicaties in het Engels over de Nederlandse politiek beter zijn dan die in het
Nederlands.
Na een aantal weken stuurde ik het artikel in concept naar Harrison. Ik verzocht
zijn commentaar voordat ik hulp zocht voor de ongetwijfeld nodige correctie van
mijn nog verre van perfecte Engels. Wij besteedden een ochtend aan het manuscript
in de Fellows Garden van Queen's College
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Op verzoek van de redacteur van Political Studies, Wilfrid Harrison, schreef ik in 1954 mijn eerste
Engelstalige artikel over de Nederlandse politiek, getiteld ‘Parties and Politics in the Netherlands’.
Een pagina van het door Harrison duchtig geredigeerde manuscript van zestien pagina's dat wij
vervolgens in evenveel uren bespraken: een les voor het leven.
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in Oxford waarna Harrison zei dat hij de taalkundige sanering maar liever voor eigen
rekening nam. Hij bewerkte mijn tekst eerst in potlood, typte die opnieuw uit en
nodigde mij vervolgens uit voor een lang weekend bij hem thuis. Daar besteedden
wij samen nog eens zestien uren aan een manuscript dat uiteindelijk zestien pagina's
druk zou tellen. Eén keer debatteerden wij een heel uur lang over een enkel woord.
Ik had geschreven dat Drees en Beel ‘had served with one another as a Cabinet
minister, when not premier’. Dat moest volgens Harrison ‘under one another’ zijn.
Hij week pas voor mijn lezing nadat wij tezamen de gehele problematiek van de
formatie en werking van coalitieregeringen in Nederland hadden doorgenomen.
Halverwege reikte hij naar een stapel stukken achter zijn schrijftafel en viste daar
een stuk van een Britse collega uit. ‘Denk niet,’ zo zei hij, ‘dat ik alleen op jouw stuk
zo kritisch ben. Hier is een stuk dat ik pas in Political Studies zal opnemen wanneer
wij het met de helft bekort hebben. In jouw geval voegen wij alleen informatie toe,
in de tekst en in een groeiend aantal voetnoten. Mijn eigen stukken werk ik gemiddeld
in een negental versies door voordat ik die naar de drukker zend.’ Voor het eerst
leerde ik zien dat de hoge kwaliteit van Engelse of Britse publicaties niet alleen
voortkomt uit de omstandigheid dat Angelsaksische auteurs beter schrijven, maar
dat zij van jongs af leren dat het ertoe doet hoe men schrijft. Zij weten dat een concept
niet heilig is en dat het herschrijven van stukken geen uitzondering maar regel is. Ik
vertelde het verhaal later aan een van de beste schrijvers in de Engelse politieke
wetenschap, S.E. Finer. Op mijn mededeling dat Harrison zijn stukken negen maal
bewerkte, riep hij uit: ‘How ridiculous! If I can manage in five re-drafts, he should
be able to do in seven!’ Hoeveel moeite zou het mij later kosten, met dit verhaal in
de aanslag, schrijvers van scripties en dissertaties in Nederland te overtuigen dat een
eerste concept geen eindproduct is en dat aandrang tot herziening geen aanslag is op
hun ego! Mijn artikel verscheen als openingsartikel in de derde jaargang van Political
Studies. Het had niet alleen mijn eigen inzichten zeer verrijkt, maar zou tot tal van
contacten leiden die mij in de wereld van het internationaal-vergelijkend onderzoek
zouden binnenvoeren.

Internationale in Florence
Robson bood mij tevens de gelegenheid een internationaal colloquium bij te wonen
van de International Political Science Association in Florence. Dit
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bracht leidende specialisten uit de democratische wereld bijeen voor een groot debat
over de toekomst van de studie in comparative government. Aanleiding daartoe was
het verschijnen van een kritisch rapport van een groep jonge Turken in de
Amerikaanse politieke wetenschap die in 1952 bijeen geweest waren in Evanston,
Illinois. Zij stelden daarin dat de dominante schrijvers op het terrein van de
comparative government zich tot dusverre beperkt hadden tot overwegend
institutionele beschrijvingen van een klein aantal politieke stelsels, ten prooi aan
vooroordelen die voortkwamen uit een eenzijdige, niet-wetenschappelijke
vereenzelviging met enkele democratische systemen. Daartegenover pleitten zij voor
een meer ‘wetenschappelijke’ benadering, die gericht was op de ontwikkeling van
theorieën en begrippen die empirische analyses van een veel grotere verscheidenheid
van politieke stelsels mogelijk zouden maken dan die van een beperkt aantal
democratische landen alleen. Aan de oorsprong van hun werk lag de opkomst van
zowel totalitaire politieke stelsels als van een groeiend aantal ‘nieuwe staten’ die ten
gevolge van processen van dekolonisatie ontstonden. Niet toevallig werd de roep
om verandering vooral verwoord door deskundigen, vaak van
cultureel-antropologische herkomst, op het terrein van landen en beschavingen buiten
de westerse democratische wereld. Daarnaast speelde het verlangen om de politieke
wetenschap los te maken uit een traditionele omarming door filosofie, recht en
historische beschrijving, om vervolgens op basis van getoetste inzichten processen
van politieke ontwikkeling niet slechts te analyseren maar ook te sturen. Daarbij
speelde ongetwijfeld het voorbeeld van de exacte wetenschappen een rol die vakken
als economie en psychologie tot nu toe veel sterker hadden beïnvloed dan naar het
heette wetenschappelijk minder ontwikkelde disciplines op het terrein van de sociale
wetenschappen.
Robson had geregeld dat ik mocht aanzitten als observer. Niet ieder begroette mij
even vriendelijk. Een keer arriveerde ik eerder dan anderen in de gemeenschappelijke
eetzaal. Ik ging vast zitten aan een grote lege tafel. Daarop schreed de bekende Franse
geleerde en columnist Maurice Duverger met enkele collegae en hun dames binnen.
Hij liep op ‘mijn’ tafel toe en veegde mij, uit de volheid van zijn lengte, met een
imperatief gebaar ter zijde onder de uitroep: ‘Monsieur, ici c'est la table française!’
Met anderen, vooral Britten, Amerikanen en Scandinaviërs, enkele andere Fransen
en Italianen, ontstond gemakkelijker contact. Dat gold zowel ‘traditionalisten’ als
‘rebellen’ van de Evanston-groep. Beiden zouden mij zes jaar later tijdens een
postdoctoraal jaar in de Verenigde Staten profes-
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sioneel en persoonlijk allerhartelijkst ontvangen en verderwegwijs maken in het vak.
Ten tijde van het colloquium in Florence in 1954 was ik, vijfentwintig jaar oud,
tegelaten tot een privatissimum van het hoogste niveau, nog voordat ik aan de
Universiteit van Amsterdam een doctoraalexamen had kunnen afleggen. Als enig
aanwezige had ik zelf de kosten van reis en verblijf betaald. Het was niet de slechtste
investering in mijn leven.

Twee Finers
Nadat ik besloten had niet te promoveren op het onderwerp van het marxisme en het
nationaliteitenvraagstuk, en om eerder genoemde redenen ook niet verder kwam met
een studie over het illegale Parool, besloot ik een proefschrift te schrijven over de
Britse regeringsorganisatie, waarvoor ik in Londen al relevant onderzoek had gedaan.
Het werd, zonder twijfel, een geschrift in een traditioneel-beschrijvende sleutel. Maar
van januari 1958 af zou ik als jong medewerker aan het Institute of Social Studies
opnieuw geconfronteerd raken met alle wetenschappelijke problemen die
vergelijkende studies van politieke ontwikkelingen voor traditionele
benaderingswijzen opwerpen.
Op het ISS had ik het geluk een van de prominente deelnemers aan het Florentijns
colloquium aan te treffen als deeltijds hoogleraar: S.E. Finer, toen nog hoogleraar
aan een nieuwe Britse campus (het University College of North Staffordshire in
Keele), later hoogleraar in Manchester en vervolgens de bezetter van de Gladstone
Chair in Oxford. ‘Sammy’ was de jongste van twee Finers, afkomstig uit het Londense
East End. Zijn oudere broer Herman had zich eerder een weg gebaand naar een
belangrijke wetenschappelijke carrière, die hem naar de London School of Economics
en vervolgens naar de University of Chicago bracht. Herman werd de bewonderde
mentor van zijn achttien jaar jongere broer, die hem in geleerdheid zou evenaren en
in springerige ‘brille’ wellicht zou overtreffen. Herman Finer was de auteur van een
groots vergelijkend werk The Theory and Practice of Modern Government. Het
manuscript daarvan, zo luidt het verhaal, was bijna een meter hoog. Hij had het
omstreeks 1930 per rijtuig naar zijn uitgever in Londen gebracht, die het alleen wilde
uitgeven op voorwaarde dat het tot de helft bekort werd. Ik bezit zowel de naar die
eis ingekorte uitgave in twee delen uit 1932 (tezamen 1556 bladzijden druks) als de
nog meer ‘bekorte’ eendelige editie uit 1949 (978 bladzijden gedrukt in twee
kolommen). Deze boeken koester ik als een goudmijn vol
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schatten voor eenieder die zich wil verdiepen in de ontwikkeling van democratische
instituties in Engeland, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten.
Sammy, klein, scherpzinnig, geestig, erudiet, was al wat een academicus in wording
zich als mentor zou kunnen wensen. Ik kreeg tot taak studenten voor een
multidisciplinaire Master's degree aan het ISS, die niet eerder met de politieke
wetenschap in aanraking waren geweest, via speciale tutorials in het vak wegwijs te
maken. Finer gaf daarbij de onderwerpen aan en suggereerde waar nodig literatuur.
Hij leende mij zijn eigen collegeaantekeningen. Hij had, zo vertelde hij, als beginnend
docent dagen- en nachtenlang gewerkt aan het opstellen van zeer gedetailleerde
schema's ter voorbereiding van elk college. Dat leek verrassend, aangezien hijzelf
schijnbaar moeiteloos pratend zonder veel aantekeningen colleges en seminars placht
te geven. Het leerde mij iets te begrijpen van het geheim van zovele goede public
speakers in Engeland, die hun kwaliteit danken aan hoge normen en grondige
voorbereiding.
Sammy beschikte over een groot acteurstalent. Hij arriveerde per nachtboot van
Harwich, en zette zich om negen uur, soms in kleermakerszit, boven op een tafel,
gehuld in een knalrood vest onder een Harris tweed jasje. Zijn nog slaperig gehoor
werd abrupt wakker als hij zei: ‘You look like the stupidest, sleepiest, most sheepish
audience I have ever lectured to.’ ‘If you have difficulty getting the attention of an
audience,’ zei hij later, ‘insult them!’ Ik leerde veel van hem en nam een tijdlang
zelfs de ‘lilt’ van zijn Oxford-Engels over. Finer was niet te evenaren, in presentatie,
veelzijdigheid en scherpzinnigheid. Hij beheerste tal van deelgebieden van de politieke
wetenschap, variërend van de geschiedenis en de werking van Britse instituties en
bestuur tot het denken van Pareto, het traditionele terrein van comparative government
zowel als de rol van militaire regimes in de derde wereld (The Man on Horseback),
het terrein van het Anonymous Empire van de belangengroepen en veranderende
structuren van partijstelsels. Tegelijk sprak hij met even groot gemak over literatuur
in tal van talen. Hij werkte op het laatst van zijn leven, onderbroken door enkele
hartaanvallen, aan een gigantisch werk History of Government from Earliest Times,
maar stierf in 1993 voordat dit opus magnum het licht kon zien. Het zou geredigeerd
door J.S. Hayward in 1997 alsnog in drie delen verschijnen.
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Hoofdstuk 4
Europa, Amerika of Leiden?
Toekomst in Europa?
In de jaren vijftg bestond er nog niet zoiets als een academische carrière. Stafposities
in de universiteiten waren er nauwelijks. Het hoogleraarsambt torende zo hoog dat
men zich er wel voor hoedde enige hoop of ambitie in die richting aan zichzelf, laat
staan aan anderen, te bekennen. Dat ik acht jaar na mijn doctoraalexamen en drie
jaar na mijn promotie hoogleraar zou zijn in de deftige faculteit der rechtsgeleerdheid
in Leiden, was zelfs als stoute droom niet bij mij opgekomen. Wat dan wel?
Korte tijd leek het erop dat ik Europees ambtenaar zou worden. Toen de opdracht
tot teboekstelling van de geschiedenis van het illegale Parool in 1956 niet doorging,
had Frans Goedhart mij voorgedragen voor een functie bij de griffie van de
Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa. Ambtelijke molens, ook
internationale, malen langzaam. Ik werd pas uitgenodigd voor een onderhoud in
Straatsburg toen ik al werkzaam was aan het Institute of Social Studies. Daar kwam
ik intussen op onverwachte wijze ook op een andere manier in aanraking met
‘Europese zaken’.
Een Brits politicus-met-zijn-toekomst-achter-zich, Kenneth Lindsay, had de Ford
Foundation overreed een project te financieren over de werking van de talrijke
interparlementaire vergaderingen die na 1949 als democratisch correlaat van nieuwe
internationale organisaties overal ingesteld werden. Parlementariërs van een lidstaat
als Nederland waren lid van semi-parlementaire organen binnen de Raad van Europa,
de zich nieuw ontwikkelende Europese Gemeenschappen, de West-Europese Unie,
de NAVO en de Benelux. Het was onduidelijk hoe de selectie van leden van al deze
vergaderingen plaats vond, hoe de werkwijze en competenties van deze lichamen
zich ontwikkelden, welke de relatie was tussen deze organen en de nationale
parlementen en of niet wat meer coördinatie aangebracht kon worden in al het
vergader. Lindsay's voorstel was een kleine groep vooraanstaande Europese
parlementariërs samen te brengen
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met de internationale griffiers van deze verschillende lichamen en een klein aantal
ongebonden specialisten uit de wereld van het internationale recht en de politieke
wetenschap. Voor de locatie van een dergelijke rondetafelbijeenkomst ging de
voorkeur uit naar een van de kleinere Europese landen. Het ISS had, dankzij zijn
rector E. de Vries, hechte contacten met de Ford Foundation. Ofschoon het onderwerp
van de te organiseren conferentie weinig te maken had met de opkomende derde
wereld, aanvaardde het ISS gretig het organisatorisch patronaat. Binnen het ISS werden
de secretaris F.W. Hondius en ik belast met de voorbereiding van de bijeenkomst
die in april 1959 in het gebouw van de Tweede Kamer werd gehouden.
Lindsay's conferentie verliep voorspoedig. De formule om politici, griffiers en
academici samen te brengen zorgde voor boeiende en constructieve discussies. Ik
kreeg tot taak de resultaten daarvan samen te vatten voor een rapport dat Lindsay
zou schrijven. Ik maakte een opzet voor hem in de vorm van uitvoerige analytische
schema's, keurig ingedeeld in paragrafen, subparagrafen en sub-subparagrafen. Groot
was mijn verbazing te zien dat Lindsay zich als auteur en rapporteur grotendeels
beperkte tot het schrappen van de talrijke letters en cijfers waaronder ik de stof had
ingedeeld, en het opheffen van alinea's tussen de zinnen en paragrafen van mijn
concept. Wat een keurig ingedeelde tekst leek, werd daardoor een vormloze brij.
Deelnemers aan de conferentie zonden intussen kritische opmerkingen op mijn
skeleton report in. Lindsay nam vrijwel alle punten daaruit in de tekst op, ook al
onderbraken deze bepaalde lijnen in de redenering en waren zij in tegenspraak met
de tekst die eraan voorafging of erop volgde. Niet de inhoud, maar de herkomst van
de kritiek en de politieke standing van de criticus, was voor hem beslissend. Ik was
blij dat mijn aandeel in het geheel tot een bescheiden dankbetuiging in het voorwoord
van zijn rapport beperkt werd.
Ervaringen als deze bevorderden mijn gretigheid internationaal ambtenaar te
worden niet. Toch had ik interessante gesprekken in Straatsburg. Ik kreeg de functie
van secretaris van de economische commissie of die van tweede secretaris van de
politieke commissie van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa
aangeboden. Mijn vrouw, die tussen 1943 en 1945 de École Internationale in Genève
had bezocht, was niet ongenegen in een Franstalige omgeving te verblijven. Voor
mijn povere Frans en als tegenwicht tegen mijn onversneden Angelsaksische oriëntatie
zou het gunstig geweest zijn. Maar het prestige van de Raad van Europa was, zo had
ik intussen wel geleerd, niet groot. Kenners van internatio-
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nale organisaties waarschuwden mij dat rivaliserende nationale claims meestal
verhinderden dat iemand binnen eenzelfde internationale organisatie van functie
wisselt of promotie maakt. Duidelijk werd dat de secretarissen van een commissie
onder andere het initiatief moesten nemen voor rapporten waarom niemand had
gevraagd en die waarschijnlijk geen enkele invloed zouden hebben. Het leek daarnaast
riskant een universitaire functie in Nederland, hoe bescheiden die ook was, op te
geven. Ik vroeg verlof om één of twee jaar in Straatsburg internationale ervaring op
te doen, maar vond bij de rector van het ISS geen willig oor daarvoor.
Wel kwam ik door Lindsay's conferentie voor het eerst in aanraking met de Leidse
universiteit. De faculteit der rechtsgeleerdheid in Leiden was bezig een
Europa-instituut op te zetten en trad als medesponsor van de conferentie op. I.
Samkalden, in december 1958 afgetreden als minister van Justitie en bij de
verkiezingen van 1959 nog een van de lijstaanvoerders van de PvdA, zou op termijn
optreden als hoogleraar-directeur van dit instituut. Intussen werd het werk gedaan
door de Leidse hoogleraar in het administratief recht C.H.F. Polak, bijgestaan door
P.J.G. Kapteyn, die een dissertatie voorbereidde over de Gemeenschappelijke
Vergadering van Europese Gemeenschappen. Polak, fameus enfant terrible, riep mijn
vrouw bij hun eerste kennismaking op een ISS-receptie toe dat hij dat instituut ‘zo'n
gekke tent [vond], niets voor die man van jou’. Hij reageerde nogal instemmend op
het rapport dat ik voor Lindsay's conferentie had opgesteld over de rekrutering van
Nederlandse Kamerleden voor de verschillende internationale parlementaire lichamen.
Ik had in een voetnoot daarbij geschreven dat een merkbare neiging aan de kant van
parlementsleden om de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa te verlaten
voor het nieuwe Europese parlement mede beïnvloed kon zijn door de hogere
dagvergoedingen die het laatste lichaam betaalde. Hij begreep nu, zo riep hij uit, het
nut van de politieke wetenschap! Niet lang daarna vroeg hij mij, tezamen met Kapteyn,
een post als wetenschappelijk hoofdmedewerker aan het Leidse Europa-instituut te
aanvaarden. Het betekende een mooie promotie, maar ik weigerde om twee redenen.
Ik vreesde dat ik als medewerker van een geleerd manager als Samkalden aan het
soort afhankelijkheid ten prooi zou vallen waaraan ik kort tevoren bij Barents ontsnapt
was. Bovendien lokte mij de mogelijkheid van een verblijf in de Verenigde Staten.
Polak toonde ondanks deze weigering grote interesse in de voortgang van mijn
proefschrift over de Britse regeringsorganisatie, dat ik in 1960 zou verdedigen. Hij
benaderde mij een tweede maal, nu met de suggestie dat ik als hoofdmedewerker
Leidse
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Promotie 24 juni 1960 in de sinds lang gesloopte aula van de Oudemanhuispoort. De doctor in spe
met zijn twee paranimfen E.J. van Vloten en F.W. Hondius. In de hooglerarenbanken van links naar
rechts: H.C.J. Duijker (voorzitter van de faculteit), A.J.F. Kobben, J. Barents (promotor), A.N.J. den
Hollander, S. Kleerekoper, F. de Jong Edz, J.W. Bezemer en K. Baschwitz. Niet zichtbaar: J. Presser
en W.F. Wertheim. (Foto: Ed Suister.)
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studenten in het staatsrecht zou inleiden in de politieke werkelijkheid achter de
formele instituties en de rechtsregels. Ik weigerde ook dat aanbod. Polak vroeg mij
contact met hem te blijven houden.

Verblijf in Amerika
De internationalisering van het wetenschappelijk bedrijf dankt onzegbaar veel aan
de Amerikaanse foundations die na 1945 ruimhartig het verblijf van talrijke jongere
academici uit de hele wereld in Amerika mogelijk maakten. In 1960 kreeg ik een
aanbod voor een royaal Harkness Fellowship, op voorwaarde dat ik mijn vrouw en
jonge kinderen thuisliet. Wij gingen hier niet op in, in de comfortabele wetenschap
dat ook uitzicht bestond op een bescheidener beurs van de Rockefeller Foundation
zonder dit onacceptabel beding. Het Rockefeller Fellowship maakte een verblijf
mogelijk in Harvard in het najaar van 1960 en in Berkeley in het voorjaar van 1961.
Ik was vrij het jaar te besteden aan het volgen van colleges en ongestoord lezen.
Harvard was als een Olympus, met nogal wat wedijver tussen de goden die er
resideerden, en grote naijver onder de aspirant-goden, van wie slechts een gering
aantal tot de top werd toegelaten. Nimmer in mijn academisch leven heb ik
veelbelovende academici elkaar en de senioren die over hun promotie en vaste
aanstelling (tenure) konden beslissen, zo tot de grond horen afbreken. Het was zelfs
een prominent geleerde als Carl J. Friedrich niet mogelijk gebleken voldoende steun
te vinden om Zbigniew Brzezinski in Harvard te houden. Henry Kissinger verkreeg
wel een permanente benoeming, zij het wat bezijden de normale hiërarchie in de
rang van lecturer. Jaren later vertelde Stanley Hoffmann (die wel binnen Harvard
de top zou bereiken) mij beeldend hoe Friedrich's secretaresse hem en Brzezinski,
beiden toen nog assistant professor in tijdelijke dienst, een keer meer dan een uur
liet antichambreren voor een afspraak met Friedrich. Toen verscheen Kissinger, die
de secretaresse en de beide wachtenden zonder meer voorbijliep en, al met de hand
op de deurkruk, hun over zijn schouder toevoegde: ‘That's what happens to junior
faculty in Harvard!’ Op dat moment, aldus Hoffmann, zag ik aan het gezicht van
Brzezinski dat het nooit meer goed zou komen tussen hem en Kissinger.
Als buitenstaander was ik geen concurrent. Ik ondervond van jong en oud alle
hulp en gastvrijheid die men zich wensen kan. Ik volgde tal van colleges, werd mij
voor het eerst bewust van de ongekende rijkdom van
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Amerikaanse wetenschappelijke bibliotheken en zocht advies van prominente
geleerden over veelbelovende ontwikkelingen in de Amerikaanse politieke
wetenschap. Ongemeen genereus daarbij was V.O. Key, nestor op het terrein van de
empirische studies van partijen en verkiezingen in de Verenigde Staten, die spontaan
aanbood wekelijks een privatissimum met twee andere buitenlandse bezoekers en
mij te houden.
Wij waren in Harvard in de tijd van de Kennedy-Nixon-verkiezingen en zagen de
fameuze televisiedebatten. Het kostte ons aanvankelijk moeite te geloven dat het hier
werkelijk ging om de bezetting van de belangrijkste politieke post ter wereld. Kennedy
paste nog minder dan de voor Europeanen al moeilijk te verwerken Nixon in het
ideaalbeeld dat men van een staatsman had. Het debat leek te bestaan uit het scoren
van punten, als ging het om het voorzitterschap van de plaatselijke voetbalvereniging
of high school debating society in plaats van om het lot van de wereld. Na het eerste
debat léék de uitkomst onbeslist. Maar al snel bleek onvrede in het Nixon-kamp om
te slaan in onzekerheid. Waarom, zo vroeg men daar, had Nixon niet gewonnen? De
media vertaalden deze twijfel in Republikeinse kring binnen een etmaal in de stelling
dat Nixon het eerste debat eigenlijk verloren had en begonnen te speculeren over de
oorzaken van het verlies, dat zij eerder niet hadden opgemerkt. Het was een
bevestiging van veel dat Baschwitz ons geleerd had over de interactie van politici
en media in de vorming van ‘de’ publieke opinie.
Het gonsde in de Harvard Faculty Club tijdens de verkiezingscampagne. Maar
na de nipte, in wezen suspecte overwinning van Kennedy, viel een diep stilzwijgen.
Niet de minsten wachtten op het telefoontje dat hen naar Washington zou roepen.
Het duidelijkst herinner ik mij onder hen Archibald Cox en Kenneth Galbraith. Eerder
dan zij werd echter David Bell genood, die Director of the Bureau of the Budget
werd. Deze mocht ervaring gehad hebben in een eerdere functie in Washington, in
Harvard was hem tijdens de Eisenhower-jaren niet méér toevertrouwd dan het
bestieren van een Pakistan extension program. ‘Would you have thought that Dave
would be the first...?’ zo hoorde ik het pijnlijk klinken aan de prestigieuze long table
in de Harvard Faculty Club.
Na de invallende barre winter koesterden wij ons in de zon van Berkeley,
Californië. De sfeer in Berkeley leek veel gemoedelijker en optimistischer dan die
in Harvard. Met instemming van de ouderen werd het roer in het Department of
Political Science in die tijd overgenomen door jongeren als Dwight Waldo, Ernst
Haas, Sheldon Wolin en Robert Scalapino. Weinig liet zich nog bevroeden dat als
gevolg van meningsverschillen
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omtrent studentenacties en studenteneisen binnen enkele jaren vrienden bittere
vijanden zouden worden.
In Berkeley werd ik even gastvrij ontvangen als in Harvard. Ik kreeg een eigen
kamertje hoog in de centrale bibliotheek. Ik leerde met gevoelens van verwondering
en bewondering zien dat bibliotheken in Amerikaanse universiteiten dag en nacht
open waren en gebruikt werden. Doordat ik zowel in Harvard als in Berkeley
onverplicht een aantal seminars bijwoonde, ervoer ik lijfelijk het harde werk van het
wekelijks doornemen van vele honderden pagina's literatuur, voor elke Amerikaanse
course een vanzelfsprekend vereiste. Steeds meer raakte ik ervan overtuigd dat het
Amerikaanse onderwijssysteem vele voordelen heeft boven het Nederlandse.
Internationaal-vergelijkend onderzoek mocht dan uitwijzen dat abituriënten van
Amerikaanse high schools minder wisten en intellectueel minder ‘volwassen’ waren
dan hun Europese leeftijdsgenoten, het toonde evenzeer aan dat dit na enkele jaren
college was veranderd. De spreiding van eisen tussen de verschillende onderwijsfasen
in Amerika trof mij als billijker en efficiënter dan in Nederland, waar in het
middelbaar onderwijs werd overvraagd en vervolgens in universiteiten een
studievrijheid heerste die met scholing in hard werk en selectie weinig uitstaande
had. Niet toevallig, zo leek het, keken Amerikaanse graduates en jongere academische
docenten wakkerder en met meer zelfvertrouwen uit hun ogen dan hun Nederlandse
tegenhangers.
Overweldigend was de indruk van hoge kwaliteit, veelzijdigheid, optimisme, van
de bereidheid nieuwe wegen in te slaan en van hoog ontwikkelde ambachtelijke
vaardigheden in de Verenigde Staten. Daartegenover stond een bijna dolgedraaide
specialisatie, mogelijk gemaakt en bevorderd door de omvang van de academische
markt en de dwang tot publiceren. Dit kon leiden tot overdreven eerbied voor
noviteiten, tot wat men fads and fashions noemt, in tal van deelcircuits, elk met eigen
ongekroonde koningen en geheimtaal. Omstreeks de tijd van ons verblijf in Amerika
brak als dominante stroming in de politieke wetenschap het political behavioralism
door, met zijn sterke klemtoon op nieuwe begripsvorming en kwantitatieve toetsing.
Dat stelde hoge beroepsmatige eisen, waaraan ik gegeven mijn eerdere scholing en
latere taken in mijn eigen academische bestaan maar gebrekkig zou voldoen. Ik werd
soms afgeschrikt door het veelal onverstaanbare academische jargon. Geërgerd
schreef ik op een stralende aprildag, hoog in mijn kamertje, een satire onder de titel
The Plethora of Polysyllables. A Behavioral Approach to the Frequent Use of Jargon
in American Political Science. Ik ontwikkelde daarin, naar orthodoxe recep-
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tuur, een aantal (uiteraard door anderen) te testen hypotheses in termen van: het
verleidend voorbeeld van de natuurwetenschappen, de zucht tot specialisatie in
deelmarkten, de verlokkingen van interdisciplinaire strevingen, de magie van de
methodologie en wat ik noemde de ‘continentale invasie’. Dat laatste sloeg op de
trek naar Amerika van Duitstalige ballingen die gewend waren aan moeilijke woorden
en wel Latijn of Grieks kenden, maar onvoldoende Engels en zich daarom in
publicaties in hun nieuwe vaderland bedienden van wat al gauw genoemd werd
‘pseudisch’ of ‘sozialscientisch’. Toen ik in september 1961 in een onberaden ogenblik
met dit geschrift op een panel van de International Political Science Association in
Parijs naar voren kwam, lokte dit de wrok uit van de befaamde Karl W. Deutsch, die
meende dat mijn pijlen speciaal op hem gericht waren. ‘You are an enemy of
American political Science,’ riep hij mij toe in zijn luid, onvergetelijk Sudeten-Duits
accent. Het zou enige jaren duren voordat hij mij vriendelijker zou aankijken.

Van navelstreng tot internationaal netwerk
Een jaar postdoctoraal lezen is een luxe waarbij algauw conflicterende prioriteiten
optreden. Ik poogde kennis te nemen van wat de groten in het vak hadden geschreven,
waarbij vanzelfsprekend werk over het Amerikaanse politieke systeem domineerde.
Maar ik was per slot verbonden aan een instituut dat zich richtte op
ontwikkelingsstudies, die zich in een periode van grote intellectuele gisting bevonden.
Mijn eigen werk was tot dusver voornamelijk op Nederland en Engeland gericht
geweest. Voorzover ikzelf iets te bieden had lag het op dat terrein. Zowel het
onderzoek over het Amerikaanse stelsel als algemenere theorieën over natie- en
staatsvorming wierpen tal van nieuwe vragen op over de politieke ervaringen van
het eigen land, die men zonder nadere analyse en empirisch onderzoek niet goed kon
beantwoorden. Ik begon aan een Engelstalig boek over het Nederlandse politieke
systeem en voltooide in Berkeley een eerste draft. Maar al schrijvende kwam ik voor
steeds meer vragen te staan, die alleen door nader onderzoek konden worden
beantwoord. Tegelijk ontwikkelde ik een zekere afweer tegen al te duidelijk op
Amerikaanse ervaringen geënte begrippen, die niet op de Nederlandse werkelijkheid
pasten. Dat kon noden tot theoretische polemiek, maar ook tot een verlangen naar
empirische falsificatie in de vorm van wat methodologen deftig deviant case analysis
noemen. Wat zich bij mij voltrok, zo zou mij tijdens
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mijn Amerikaanse verblijf en daaropvolgende jaren blijken, overkwam ook tal van
andere jonge Europeanen. Een goed stuk ‘Europese’ vergelijkende politieke
wetenschap zou zich paradoxaal ontwikkelen doordat jongere Europese onderzoekers
in Amerika een voorbeeld en stimulans zagen, maar toch ook een ietwat in zichzelf
gekeerde gigant. Toen voldoende Europeanen zich hun parallelle reacties bewust
werden, groeide uit wat eerst individuele navelstrengen met de Verenigde Staten
waren, een multilateraal netwerk voor vergelijkende Europese studies. Daarbij bleef
Amerika zowel katalysator als vaak ook de meest gerede financier.
In mijn geval speelden enkele opvallende personen een prominente rol in deze
ontwikkeling. Al voordat ik naar Amerika ging, had ik in 1958 bezoek gekregen van
Val Lorwin, sociaal-historicus, oud-ambtenaar van de New Deal, tijdens de Tweede
Wereldoorlog werkzaam in het Europese bureau van het Office of Strategic Services.
Lorwin was na 1945 bijna het slachtoffer geworden van de McCarthy-campagne.
Deze liep in zijn geval uit op een formeel proces. Slechts grote inspanningen van
vrienden en collega's als Robert A. Dahl, de toen reeds beroemd wordende
politicoloog uit Yale, hadden uiteindelijk geleid tot zijn ontslag van rechtsvervolging
nadat bewezen kon worden dat in oorsprong anonieme informanten meineed hadden
gepleegd over Lorwin's vermeende communistische verleden. Lorwin was wat de
Engelsen noemen een real wit, een taalkunstenaar, genereus lezer en redacteur van
ontelbare manuscripten. Hij voerde daarbij een uitgebreide correspondentie met
mensen over de hele wereld, in het eigenzinnigste type-script dat ik ooit zag, in een
mengelmoes van trefzekere idiomen uit tal van talen. Van auteur van een belangrijke
studie over de Franse arbeidersbeweging ontwikkelde hij zich tot specialist op het
terrein van de Belgische politiek. Wij speelden met de gedachte een vergelijkend
boek te schrijven over de politieke systemen van België en Nederland. Maar als
gevolg van mijn verblijf in Amerika reikte onze ambitie spoedig verder, in de richting
van een vergelijkend boek over de politieke systemen van alle kleine Europese
democratieën.
Daarover zocht ik allereerst contact met de Noor Stein Rokkan, die ik eerder op
vergaderingen van de International Political Science Association en de American
Political Science Association had ontmoet. Rokkan, acht jaar ouder dan ik, een
geleerde met de eruditie van een Max Weber, beschikte over weergaloze gedetailleerde
kennis van de Europese politieke kaart in heden en verleden. Hij was niet alleen
meester van tal van disciplines en onderzoekstechnieken, maar had tevens
uitgesproken organisatorische gaven. Hij werd de belangrijkste architect en bouwer
van het
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vergelijkend onderzoek over politieke ontwikkelingen in West-Europa die ik gekend
heb. Rokkan dacht van de aanvang af veel grootschaliger dan Lorwin en ik. Hij wilde
op zijn minst monografieën over elk van de kleine Europese democratieën in plaats
van hoofdstukken in een verzamelbundel. Hij ontwikkelde daarnaast ideeën over een
databank als basis voor vergelijkende empirische analyses. Hij was een onvermoeibaar
organisator van projecten en bijeenkomsten, en voerde een intensieve internationale
correspondentie waarvan ik na 1961 in ruime mate afschriften zou ontvangen, die
mij tot een bevoorrecht participant observer van internationaal-vergelijkend onderzoek
maakten. In Rokkan zou ik voor het eerst de volstrekt belangeloze toewijding aan
het ‘weten’ tegenkomen, die ik later ook bij enkele andere groten in het vak zou
aantreffen. Hij was wars van elke gewichtigdoenerij en zelfverheffing, intellectueel
ruimhartig, royaal, nieuwsgierig, open vooral ook voor jongeren.
De plannen voor onderzoek naar de Smaller European Democracies zouden in
belangrijke mate verweven raken met een project van Robert A. Dahl. Van
Noors-Amerikaanse afkomst, opgegroeid in Alaska, in de Tweede Wereldoorlog
verstrikt in tal van gevaarlijke militaire campagnes, idealist en tegelijk onverbiddelijk
analytisch denker, werd Dahl een van de grondleggers van de moderne politieke
wetenschap. Hij wijdde een academisch leven aan de studie van het verschijnsel
‘democratie’. Hij had in een baanbrekende serie lezingen, die werden gebundeld
onder de titel A Preface to Democratie Theory (1956) enkele rivaliserende
democratieopvattingen kritisch bezien in het licht van hun logische houdbaarheid en
de resultaten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar politiek gedrag van burgers
en elites. Toen ik hem via een introductie door Lorwin in het voorjaar van 1961 in
Californië ontmoette, bleek zijn aandacht intussen uit te gaan naar vergelijkende
analyse. Hoofdprobleem voor hem was daarbij hoe in de loop van de geschiedenis
in verschillende politieke stelsels oppositie gelegitimeerd en geïnstitutionaliseerd
werd. Hij bracht daartoe achtereenvolgens twee equipes bijeen, één die zich bezig
hield met het verschijnsel ‘oppositie’ in stabiele democratische landen en één over
hetzelfde probleem in autoritaire regimes. Hij nam Lorwin, Rokkan en mij op in het
eerste team. Gedurende een aantal bijeenkomsten in de door de Rockefeller
Foundation geërfde Villa Serbelloni in Bellagio aan de rand van het Como Meer
werd het oppositieproject nader uitgewerkt tussen 1962 en 1964. Het werden
onvergetelijke bijeenkomsten van unieke persoonlijkheden, gestuurd door Dahls
zorgvuldige intellectuele voorbereiding.
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Een van de markantste deelnemers was Otto Kirchheimer. Kirchheimer, van oorsprong
Duits jurist en links-socialist, assistent van Carl Schmitt, had een rol gespeeld in
kringen waaruit de Frankfurter Schule was voortgekomen. Hij was als balling
werkzaam zowel in het Amerikaanse State Department als aan de New School for
Social Research in New York. Kirchheimer was de auteur van een befaamd maar
ondanks Lorwins hulp moeilijk leesbaar werk over Political Justice. Daarnaast had
hij een aantal opzienbarende artikelen geschreven waarin hij met onmiskenbare spijt,
met vooral West-Duitsland en Oostenrijk: als voorbeelden, een analyse gaf van het
vervagen van beginselen en het oplossen van beginselpartijen in wat hij noemde
catch-all parties. Nooit zal ik de polemiek vergeten tijdens een lunch in 1964, het
jaar van de Johnson-Goldwater-verkiezingen. Met al het cynisme van de teleurgestelde
idealist riep Kirchheimer uit dat hij weigerde te stemmen in een verkiezing die ging
tussen ‘a sub-standard Texan lawyer and a nut’. Waarop Lorwin reageerde met: ‘But
Otto, how much of a fascist must the other man be before you will vote for his
opponent?’
Kirchheimer aanvaardde tijdens mijn verblijf in Amerika een functie aan Columbia
University. Hij droeg mij in 1961 voor als zijn opvolger aan de New School for Social
Research. Dat was een graduate school met een interessant, voornamelijk uit Europese
immigranten bestaand docentenkorps en een wat oudere studentenbevolking, die
overwegend een avondstudie volgde. Wij waren gefascineerd door New York. Maar
tegelijk was mijn vrouw door ons verblijf in Amerika overtuigd geraakt dat zij zich
niet blijvend in Amerika wilde vestigen. Belangrijke reden daarbij was haar gevoel
dat men in een zo mobiele Amerikaanse maatschappij met een zo grote pressie van
peer groups kinderen zou opvoeden die men vervolgens snel aan een vreemde
omgeving zou verliezen. Door de ervaringen van 1940-1945 was het verlangen bij
haar versterkt niet als emigrant te hoeven leven, een keus die Nederlandse joden in
tegenstelling tot de Duitse nog vrijstond. De New School was nog altijd een instelling
van overwegend Europese ballingen in een vreemd land. Professioneel was zij
mogelijk een cul-de-sac. Ernst Haas waarschuwde mij: de New School was ‘a place
where one moves to, but not away from’. En toch? Toen in de herfst van 1962 een
formele aanbieding kwam stond ik, eenmaal in Nederland terug, op het punt die te
aanvaarden. Het kwam er niet van omdat een telefoontje van C.H.F. Polak mij op
de hoogte stelde van het feit dat men in Leiden voor mij ‘een potje op het vuur had
staan’. Ik reageerde eerst niet-begrijpend. Totdat hij mij duidelijk maakte dat het
ging om een Leids ordinariaat.
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Enkele leden van het Political Oppositions-project in discussie tijdens een verblijf in de Rockefeller
Villa Serbelloni aan het Lago di Como. Van links naar rechts: Mary Dahl, H.D., Robert A. Dahl,
Stein Rokkan, Otto Kirchheimer en Val R. Lorwin.
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Een leerstoel wetenschap der politiek in Leiden
De instelling van de leerstoel en het telefoontje van Polak, dat zowel een mededeling
als een wel heel informele polsing inhield, konden niet onverwachter zijn. Leerstoelen
in de politieke wetenschap bestonden slechts in Amsterdam, de VU en op enigszins
verhulde wijze in Nijmegen. Door de vroege dood van Barents was de Amsterdamse
leerstoel in 1961 vrijgekomen. Al was ik een van de weinige gepromoveerde
politicologen, ik verwachtte niet tot de kandidaten voor Barents' leerstoel te behoren.
Ik was jong en de mogelijkheid van een Nederlands professoraat leek ver weg. De
gedachte dat men kon solliciteren naar een hoogleraarschap was in die dagen noch
bij benoemende universiteiten noch bij mogelijke kandidaten opgekomen. Bovendien,
ik had Amsterdam na spanningen met mijn hoogleraar en promotor Barents de rug
toegekeerd. Dat had bepaalde trauma's achtergelaten, zozeer dat mijn vrouw mij
expliciet meedeelde dat, als ik ooit overwoog naar Amsterdam terug te keren, zij niet
met mij mee zou gaan. Tot mijn verbazing ontving ik een brief van een functionaris
van de International Political Science Association die mij met mijn komende
Amsterdamse benoeming gelukwenste. Men had in Amsterdam blijkbaar
‘internationaal advies’ ingewonnen, waarbij mijn naam gevallen was. Hij had daaruit
kennelijk een verkeerde conclusie getrokken. Toen begin 1963 de benoeming van
H. Daudt als Amsterdams hoogleraar bekend werd, wist ik al dat mijn benoeming
in Leiden aanstaande was.
Pas jaren later zou ik kennisnemen van de stukken die ten grondslag lagen aan de
onverwachte instelling van een leerstoel voor de wetenschap der politiek in Leiden.
Een belangrijke factor daarin was een landelijke commissie-Wiarda, die tot taak had
de minister van Onderwijs en Wetenschappen te adviseren over de vraag of, en zo
ja hoe, bestuurskunde aan de universiteiten een eigen plaats diende te krijgen.
‘Leiden’, vanouds de universiteit die een belangrijk aandeel had gehad in de scholing
van de politieke en ambtelijke elite in Nederland (om van de koloniale bestuursdienst
niet te spreken), stond nogal sceptisch tegenover de vraag of bestuurskunde een
aparte wetenschap was. Een minderheidsnota van Leidse vertegenwoordigers meldde:
‘ Indien instelling van een nieuw vak in de juridische faculteit ter verbreding en
verdieping van inzicht in de verhoudingen van het openbaar bestuur zou worden
overwogen, zou het veeleer wenselijk zijn daartoe de keuze te doen vallen op de
politicologie.’
Een tweede factor die een rol speelde, was het bestaan van de leerstoel-Logemann.
J.H.A. Logemann, ooit hoogleraar aan de Rechtshogeschool
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in Batavia en tussen 1945 en 1946 minister van Overzeese Gebiedsdelen, had in
Leiden het ‘staats- en administratiefrecht van de overzeese Rijksdelen en Indonesië’,
later aangevuld met ‘de algemene staatsleer’, als leeropdracht. Toen zijn emeritaat
naderde, adviseerde Logemann het karakter van de leerstoel te veranderen. Het
Indisch staatsrecht was vieux jeu, het adatrecht werd in Leiden door anderen
onderwezen en het vak algemene staatsleer leek aansluiting te missen bij de meer
empirisch gerichte politieke wetenschap zoals die zich vooral in de Angelsaksische
landen, in Frankrijk en Berlijn ontwikkelde.
Een interfacultaire commissie bestaande uit R.F. Beerling, A.J.C. Rüter, I.
Samkalden en B.H.M. Vlekke adviseerde de bestaande leerstoel-Logemann om te
zetten in een nieuwe leerstoel wetenschap der politiek. Een benoemingscommissie
bezag vervolgens verschillende kandidaten. Daarbij, zo hoorde ik later, waren onder
meer de namen gevallen van L. de Jong en J.M. den Uyl, maar was uiteindelijk
besloten tot de benoeming van iemand die zelf als politicoloog geschoold was en op
de hoogte was van ontwikkelingen in dat vak buiten de Nederlandse grenzen.

De Leidse faculteit der rechtsgeleerdheid en de politiek
Al vóór mijn formele binnenkomst in Leiden, kreeg ik een typerend lesje in
universitaire liberaliteit. Ik had mij afgevraagd of het voor de Leidse universiteit of
voor de benoemende minister een punt kon zijn dat de leerstoel wetenschap der
politiek bezet zou worden door iemand van onmiskenbaar ‘roden’ huize. Was niet
de politieke kleur van de hoogleraar wetenschap der politiek in 1948 in Amsterdam
voorwerp geworden van manifest politiek conflict? Polak vroeg mij een keer, nog
vóór de benoeming officieel rond was, of ik ‘nu die penningmeester was van het
bestuur van de PSP’. Ik reageerde daarop als door een wesp gestoken, met alle aversie
van iemand uit een traditioneel sociaal-democratisch milieu tegenover ‘scheurmakers’.
‘Nou,’ vervolgde Polak, ‘dat hadden wij wel leuk gevonden, hoor! Wij hadden tot
voor kort hier als hoofdmedewerker voor staatsrecht F.R. Böhtlingk, net hoogleraar
geworden aan jouw oude faculteit in Amsterdam. Die was lid van de Socialistische
Unie, dus nog wel linkser!’
Enige jaren later, toen ik al ‘gevestigd’ hoogleraar was en zelf in diverse
benoemingscommissies had gezeten, zou ik opnieuw ervaren wat een liberale ‘Leidse’
houding inzake benoemingen inhield. In geding was de
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benoeming van een hoogleraar administratief recht, vacant geworden door de
benoeming van Polak in 1967 tot minister van Justitie. Na uitvoerig beraad leek de
keus te vallen op een bepaalde kandidaat. Op dat moment merkte een van de leden
van de commissie (evenals ik uit Amsterdam afkomstig en onmiskenbaar
PvdA-sympathisant) op dat met deze benoeming zo langzamerhand de hele sector
rondom het staatsrecht uit sympathisanten van de PvdA zou bestaan. Het kwam hem
op een onmiddellijk protest te staan van twee overtuigd liberale leden van de
benoemingscommissie, van wie K. Wiersma uitriep: ‘Als jij echt vindt dat deze
kandidaat de beste is, dan gaat het niet aan dat soort argumenten in geding te brengen!’
De vrijzinnige sfeer van de Leidse faculteit der rechtsgeleerdheid, in een tijd dat
de verzuiling nog hoogtij vierde, zou mij op tal van manieren duidelijk worden. Zij
herbergde een grote diversiteit aan talenten die ruimhartig met elkaar omgingen.
Toen de anciënniteitsregel er in 1966 toe leidde dat het faculteitsbestuur gevormd
werd door het oerconservatieve oud-Kamerlid van de Katholiek Nationale Partij, de
hoogleraar internationaal privaatrecht W.F.G. Lemaire, met de criminoloog W.H.
Nagel, die in den lande als J.B. Charles gerucht had gemaaid met boeken als Volg
het spoor terug en Van het kleine koude front, achtte niemand dit bijzonder. De
faculteit leverde hoogleraren als minister aan verschillende kabinetten en nam niet
zelden talentrijke ex-bewindslieden in haar midden op. Uit het laatste kabinet-Drees
kwamen zowel Samkalden als Hofstra over, naar het kabinet-de Jong vertrokken
zowel Polak als Wiersma. Men had graag Zijlstra als hoogleraar publieke financiën
gehad, maar ook H.J. Witteveen of W. Drees jr. De publieke zaak werd traditioneel
in Leiden hooggeschat, maar politiek bleef in hoge mate privé-zaak.
Nog vóór mijn benoeming had ik een gesprek met J.F. Glastra van Loon, stijlvol
benjamin in een faculteit van grote juristen. Hij gaf mij het manuscript van twee
artikelen voor het Nederlands Juristenblad ter lezing, waarin hij onder de titel ‘Kiezen
of delen’ kritiek uitte op de opvattingen van G. van den Bergh, de Amsterdamse
staatsrechtshoogleraar die een fanatiek pleitbezorger was van evenredige
vertegenwoordiging. Na een indringende analyse van de werking van het Nederlandse
staatsbestel concludeerde van Loon dat het tijd werd in Nederland voortaan de
minister-president aan te wijzen in een directe verkiezing. Dat hij door dit in 1964
gepubliceerde artikel zou bijdragen tot de komst van een nieuwe partij in de
Nederlandse politiek, was hem noch anderen op dat moment duidelijk. Ik hoorde
hem een keer hardop in een klein gezelschap pein-
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zen dat hij wat meer politiek actief zou behoren te zijn. Maar hij wist eigenlijk niet
goed of hij nu rechts in de PvdA of links in de VVD thuishoorde. H. Drion riep hem
spontaan toe dat hij dan maar voor dat laatste moest kiezen, omdat dit een zeldzamer
soort was dan de eerste.
De faculteit had in 1962 in haar voorstel aan curatoren over te gaan tot de instelling
van een leerstoel in de wetenschap der politiek onder meer als reden gegeven ‘dat
de studenten meer belangstelling krijgen voor de politieke problemen en meer inzicht
verwerven in de werking van onze democratische instellingen’. Ik besloot mijn
inaugurele rede onder de titel Leiding en lijdelijkheid in de Nederlandse politiek te
wijden aan de vraag hoe men de lauwe houding en lage dunk omtrent de politiek in
Nederland analytisch zou kunnen duiden. Ik voerde vijf verklaringen aan: 1. het
doorwerken van oude regententradities, 2. de afstand tot ongedeelde politieke macht,
die de parallelle verzuiling van minderheidsgroepen in het Nederlandse volk
teweegbracht, 3. de diffuse verantwoordelijkheden die daarvan het gevolg waren, 4.
de bewuste depolitisering van vraagstukken als middel tot het vinden van consensus
tussen gescheiden groepen, en 5. de groeiende invloed van het ‘anonymous empire’
(S.E. Finer) van belangengroepen enerzijds, en anderzijds de nogal grillige rekrutering
van ministers die voor een belangrijk deel buiten het parlement gekozen werden op
basis van technische deskundigheid in plaats van op politieke inzichten.
In Leiden bestond in 1964 nog de goede traditie dat een oratie gedrukt diende klaar
te liggen in het Academiegebouw. De pedel wierp deze dan op de middag van de
oratie op de post, zodat aanwezigen en afwezigen het boekje de volgende morgen in
hun brievenbus vonden. Dit impliceerde dat de tekst ruim van tevoren geschreven
moest worden. De tekst van mijn oratie was soms nogal bewust irreverent en satirisch.
Ik had niet kunnen voorzien dat de faculteit enkele dagen voordat ik de rede op 6
maart 1964 uitsprak, door de onverwachte dood van de hoogleraar burgerlijk recht
Jan Drion in het hart getroffen zou worden. Mijn oratie viel één dag na diens
begrafenis, in een ietwat nerveus-gespannen sfeer, die zich zelfs bij niet direct spits
bedoelde opmerkingen in lachsalvo's leek te ontladen. Ik genoot even de
merkwaardige mare een groot spreker en humorist te zijn. Samkalden
complimenteerde mij met mijn ‘Kronkel in de politiek’, een ander vroeg zich af of
de faculteit der rechtsgeleerdheid zich wel twee Polakken kon veroorloven. Deze
onverdiende reputatie legde het spoedig tegen de werkelijkheid af.
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Onder de vele reacties die een nieuw hoogleraar na zijn oratie ontving, bevond zich
een brief van R.P. Cleveringa. Ook als emeritus bleef hij de normen van oude
courtoisie trouw. Hij schreef, begreep ik later, elke nieuwe hoogleraar in welke
faculteit ook een persoonlijke brief, waarbij hij inging op de inhoud van diens
intreerede. Tegenover mij verklaarde hij helaas de waarheid van mijn analyse over
politieke lijdelijkheid te moeten onderschrijven. Hij had zichzelf wel eens verweten
dat hij niet méér actief in de partijpolitiek was geweest. Er werd vroeger in de faculteit
natuurlijk wel over politieke aangelegenheden gesproken. Maar hij wilde niet
ontkennen dat de conversatie niet zelden eerder ging over de wederwaardigheden
van figuren uit het stripverhaal van de NRC dan over de politiek in Den Haag. Het
waren woorden van een man die zich in 1940 niet aan de verantwoordelijkheid van
het ambt van decaan had onttrokken. Zijn op 26 november 1940 op het college-uur
van de als jood ontslagen E.M. Meijers uitgesproken protest had geleid tot
Cleveringa's eigen gevangenneming en tot sluiting van de universiteit door de Duitse
bezetter. Toen het erop aankwam, was de niet zo erg politiek actieve hoogleraar
Cleveringa niet lijdelijk.

Nog een Amerikaans jaar
Drie jaar nadat ik in Leiden benoemd werd, verbleef ik een tweede keer in de
Verenigde Staten, als fellow van het Center of Advanced Study in the Behavioral
Sciences, dat in Palo Alto boven de Stanford Campus gelegen was. Daar zouden de
eerste helft van 1967 Dahl, Lorwin en Rokkan eveneens komen voor gezamenlijk
werk over de kleine Europese democratieen. Het werd een memorabel verblijf, niet
alleen door het onderlinge contact van ons vieren, door een onzer echtgenoten ‘The
four Horsemen’ gedoopt. In Stanford leerde ik voor het eerst de mogelijkheden van
de computer kennen. Dat was toen nog een grote machine, opgesteld in een centraal
rekencentrum. Men bracht er zijn ‘data’ heen en kon die na bewerking met een
grootschalig programma weer ophalen, niet zelden midden in de nacht. Ik zag
mogelijkheden voor analyses van de sociale herkomst en de carrière van Nederlandse
ministers sinds 1848 en van de politieke samenstelling van Nederlandse
gemeenteraden. Helaas werden de gegevens door een Amerikaanse assistente dermate
slordig gecodeerd dat de bestanden niet werkelijk bruikbaar waren. Maar de opgedane
ervaring zou mijn werk en dat van anderen in Leiden in de toekomst sterk beïnvloeden.
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Het jaar in Palo Alto viel in een periode van sterke escalatie van het Vietnamconflict.
Met slechts enkele uitzonderingen waren de Amerikaanse fellows felle tegenstanders
van het Amerikaanse beleid, en hetzelfde gold voor vele politicologen die in Stanford
werkzaam waren. Twee hunner, Sidney Verba en Richard Brody, deden een uitgebreid
enquêteonderzoek naar de mate van steun die het Amerikaanse beleid van de zijde
van de Amerikaanse bevolking genoot, en vonden daarbij meer scepsis en afwijzing
dan het populaire beeld van die dagen deed vermoeden. Zij hadden een uitgebreid
persbericht rondgestuurd en vroegen zich rond elf uur 's avonds af of de New York
Times daar aandacht aan zou besteden. Vraag: wie sliep nog niet in New York en
zou al de straat zijn opgegaan om de vroege editie van de Times te kopen? Voor
kenners was het antwoord simpel: de aan de Columbia University werkzame Spanjaard
Juan J. Linz, belezen en nachtbrakend collega. Eén telefoontje was genoeg. Het was
als zij dachten, Linz was wakker, had de Times al doorgenomen en kon bevestigen
dat de onderzoeksresultaten breeduit op de voorpagina van de Times waren vermeld.
In 1967 viel ook de Zesdaagse Oorlog in en rondom Israel. Tal van fellows van
het Center en hun gezinsleden volgden de ontwikkelingen in grote spanning. Dat
was voor ons niet anders. Ik fietste tussen huis en Center met een kleine transistorradio
aan het stuur. Wij hadden vóór de vijandelijkheden een grote rijsttafelpartij gepland
en die in noeste arbeid toch maar bereid. De dagen en nachten van spanning van de
afgelopen week ontlaadden zich vlak nadat ieder met zijn volgeladen bord voor zich
zat in een knetterende ruzie tussen twee gasten over de vraag van de Israëlische
behandeling van de Arabieren. Lorwin trachtte het conflict te sussen door de driftigste
roeper aan de mouw te trekken en vergeefs te herhalen: ‘Please, listen. I don't say:
let me finish, let me begin!’ De vrouw van de betrokkene, anders zeer spraakzaam,
nu alleen zwijgend, wist haar man te evacueren. Zij belde ons de volgende avond in
haar gebruikelijke woordenstroom verheugd op. De beide kemphanen hadden het
inmiddels uitgepraat en zich van harte verzoend.
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Hoofdstuk 5
Een vroede faculteit en de Leidse mei
Blijde Incomste te Leiden
Er bestond in Leiden in 1963 nog een zeker ceremonieel rond een nieuw optredende
hoogleraar. Het eerste formele contact met de universiteit was een telefoontje van
de secretaris van curatoren, die persoonlijk de mededeling kwam doen dat het
Koninklijk Besluit van de benoeming was afgekomen. Kort daarop volgde een gesprek
met de president-curator en de secretaris. Dat bestond uit een heuse ontvangst en wat
vriendelijke kout als inleiding tot de af te leggen ambtseed of -belofte. Ik herinner
mij van die gelegenheid het ironische commentaar van de president-curator dr. E.H.
Reerink dat Leiden zoiets was als een omgekeerd Vaticaan. Kende het echte Vaticaan
een college van kardinalen met boven hen een paus, in Leiden was eerder sprake van
een college van pausen (de hoogleraren verenigd in de senaat) met onder hen één
kardinaal: hijzelf. De gedachte dat men zich bij dit bezoek zou hullen in jacquet, laat
staan dat men op audiëntie zou gaan bij de minister die zo vriendelijk was geweest
het benoemingsbesluit te ondertekenen, was in Leiden reeds lang verlaten. Men
maakte zijn opwachting bij de decaan van de faculteit, en verscheen vervolgens op
de eerste faculteitsvergadering. Daar werd men door de decaan met een keurig
toespraakje verwelkomd. Hiervoor werd men geacht met een enkel woord te danken,
zij het pas bij de rondvraag aan het einde van de vergadering. In mijn geval viel dat
op een zeer laat tijdstip, ruim na middernacht, nadat de faculteit een langdurige
discussie had gevoerd over de vraag of zij nu wel of niet tezamen met de nieuw
ingestelde faculteit der sociale wetenschappen zou komen tot de benoeming van twee
hoogleraren rechtssociologie. Ik kwam pas om half twee thuis; de dagen dat een
faculteitsraad normaliter ‘in werktijd’ zou vergaderen waren nog niet aangebroken.
Een zo doorluchtig gezelschap als de Leidse faculteit der rechtsgeleerdheid zou men
overdag ook niet gemakkelijk: bijeen hebben kunnen brengen.
De eerste te nemen horde was de oratie. Gezeten Leidenaren van bei-
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derlei kunne plachten luchtig-minzaam aan nieuwe hoogleraren te vragen of men al
‘georeerd’ had. Het was in Leiden niet zo streng als bij de VU. Daar kreeg, zo hoorde
ik later van L.W.G. Scholten, een nieuwbenoemde hoogleraar zijn salaris voor het
eerst pas uitbetaald over de maand waarin hij zijn inaugurele rede daadwerkelijk had
uitgesproken. Een dergelijke regeling had ook elders bestaan, maar was na de
bevrijding afgeschaft toen te veel nieuwe hoogleraren tezelfdertijd hun ambt
aanvaardden. Scholten was wat aarzelend om mij zijn oratie over Het koningschap
onder Wilhelmina uit te lenen, waarmee hij op 28 november 1958 het ambt van
gewoon hoogleraar in het staatsrecht aan de VU aanvaard had. Zijn benoeming was
eerst begin november 1958 afgekomen. Aangezien hij een groot gezin had, had hij
zich met zijn oratie nogal gehaast. Hij had daarom geen tijd gehad de drukproeven
van zijn rede te corrigeren en was na afloop zo geschrokken dat hij gepoogd had
vrijwel alle exemplaren van het boekje te supprimeren, reden waarom ik zijn oratie
zelfs in de Leidse universiteitsbibliotheek niet had aangetroffen.
Een hoogleraar die zijn oratie nog niet gehouden had, werd in die dagen in Leiden
geacht nog niet de toga te dragen of aan cortèges deel te nemen. Wel, zo luidde bij
mijn binnenkomst een nieuw voorschrift van de senaat, kon het zijn dat men de toga
droeg indien dat voor een promotie noodzakelijk was. De oratie zelf stond onder ten
minste één streng gebod: men diende de toegeschreven tijd niet te overschrijden.
Hoe vaak heb ik nadien bij het verlaten van het groot auditorium de een of andere
collega na een moeilijk te verteren rede niet verontschuldigend horen zeggen: ‘Hij
was tenminste op tijd!’ Menig nieuw hoogleraar moet, net als ik, thuis hebben
proefgelezen voor een kritische wederhelft die met het uurwerk in de aanslag de
lengte van het betoog controleerde.
Na de oratie werd men ‘echt’ in Leiden opgenomen. De oude traditie dat een
nieuwe hoogleraar en zijn echtgenote na de oratie drie zondagen thuis dienden te
zijn voor het ontvangen van bezoek van de Leidse collegae en hunne dames vrouwelijke hoogleraren met ‘hunne heren’ waren er nog nauwelijks - was kort voor
mijn aankomst afgeschaft. Die traditie, gegroeid in een tijd dat nog vrijwel alle
hoogleraren rondom de academie op het Rapenburg, de Singels of de naar beroemde
hoogleraren geheten ‘Professorenwijk’ woonden, legde nogal wat beslag op de
betrokkenen. Elk afgelegd bezoek veronderstelde immers een tegenbezoek. Er waren
wel listen om daar ten dele onder uit te komen. Via het netwerk van de ‘boojen’ kon
men pogen uit te vinden wie wellicht een volgende zondag niet thuis zouden zijn,
zodat men aan de beleefdheidsplichten kon vol-
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doen door achterlating van een visitekaartje. Kort voor ik aantrad voorzag een nieuw
decreet echter in een regeling waarbij drie nieuw opgetreden hoogleraren met hunne
dames op een van tevoren vastgestelde zondag tezamen zouden ontvangen in het
Prytaneum op het Rapenburg. Het bleek een ‘half-way house’, dat het einde van de
oude traditie in zich hield: de sociale dwang van een kleine leefgemeenschap ging
teloor, het sluiks bezien van de inrichting van de nieuwkomers als attractie verdween.
Hoogstens leefde iets van de oude tradities voort in hooglerarenen dameskransen.
Maar de rituelen daarvan pasten niet goed bij de levensomstandigheden van een
modern jong hoogleraarsgezin als het onze. Ook deze instituten raakten
langzamerhand sleets.
En voor het overige: men begon met het geven van een college, in vrije keus van
onderwerp. Men had collegae proximi, met wie men informeel meer voeling hield
dan met anderen. Men bezocht een maandelijkse faculteitslunch, die bestond uit
aangeklede broodjes verzorgd door de bodes van het Gravensteen. Een eigen kamer
kreeg men niet: een alfafaculteit had nu eenmaal een beperkt aantal vierkante meters
en wat er zoal was, werd wel bezet krachtens een informele hiërarchie, waarin een
nieuwkomer die geen centraal vak doceerde niet gauw opsteeg. Men hoefde ook niet
in Leiden te zijn, behoudens voor de eigen colleges, een spreekuur, als bijzitter bij
examens en de niet al te frequente vergaderingen van de faculteit of een enkele
commissie daaruit. Wel werd ik vrij spoedig na mijn oratie uitgenodigd deel uit te
maken van de docentenredactie van het Leids Universiteitsblad. Dat blad, eigendom
van de particuliere uitgever Stenfert Kroese, dreef op financiële steun van curatoren,
die daarin ruimte kochten voor de verspreiding van universitaire mededelingen. Het
LUB verscheen wekelijks, de ene week onder verantwoordelijkheid van een
studentenredactie, en de andere week onder die van een docentenredactie. Het was
een regeling die keurig functioneerde doordat men elkaar volkomen vrijliet.
Het was goed hoogleraar te zijn in de jaren zestig. Men was nog vrij van de
zegeningen van de democratisering en van bureaucratische regelingen. Van de
curatoren had slechts de president-curator sinds kort een fulltime functie. Het bureau
van de universiteit was klein en gemakkelijk toegankelijk. De senaat had in theorie
grote invloed, maar kwam nauwelijks bijeen. Het werk werd in de praktijk gedaan
door het senatus praesidium, waarvan naast de rector en de secretaris van de senaat
(die voorbestemd was na een jaar de zittende rector op te volgen) de decanen van de
faculteiten, en enkele vaste leden deel uitmaakten. Van centrale betekenis
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was daarbij de rechtshistoricus H.F.W.D. Fischer, die als prosecretaris vriendelijk
voor de administratieve afhandelingen van zaken zorg droeg. Een doorsneehoogleraar
merkte nauwelijks iets van enig centraal bestuursorgaan in de universiteit.

Een bijzondere faculteit
De Leidse faculteit der rechtsgeleerdheid was, zo zou ik spoedig ervaren, niet zomaar
een van de acht juridische faculteiten in Nederland. De faculteit genoot een bijzonder
prestige. Ooit waren Leidse hoogleraren hoger gesalarieerd dan hun ambtsgenoten
aan andere instellingen van wetenschappelijk onderwijs, en al was die speciale
honorering reeds lang afgeschaft, toch leek velen een benoeming te Leiden nog een
promotie. Leiden kon daarom tamelijk vrijpostig rekruteren uit eerder elders benoemde
hoogleraren. De Leidse universiteit, ooit opgericht tot scholing van de Hollandse
regenten en bekleders van gewichtige beroepen, behield haar reputatie als kweekplaats
van de nationale elite, ook al zou door de ontwikkeling van andere instellingen van
wetenschappelijk onderwijs (zowel van confessionelen als niet-confessionelen huize)
in later jaren het Leidse aandeel in de scholing van politieke ambtsdragers sterk
afnemen. De oriëntatie op de publieke zaak had de Leidse faculteit ertoe gebracht
een ruim aanbod aan vakgebieden te ontwikkelen. Naast de traditionele onderdelen
van het Nederlandse recht was er een sterke internationale sectie en bestond er een
aantal leerstoelen of leeropdrachten voor rechtssystemen van andere landen. De
faculteit legde daarnaast een sterk accent op historische vakken en op
sociaal-wetenschappelijke vakken die voor goed begrip van het functioneren van het
recht en voor toekomstige bestuurders van belang geacht werden. De Leidse
universiteit had geen economische faculteit, maar wel economen binnen de
rechtenfaculteit. Zij had de opleiding voor de Indische bestuursdienst van Delft
overgenomen en had ertoe bijgedragen dat Leiden een centrum werd voor
Indonesische en niet-westerse studiën. De wieg van de sociologie had in Leiden mede
in de faculteit der rechtsgeleerdheid gestaan. In een van de eerste vergaderingen die
ik meemaakte, namen de sociologen formeel afscheid van de rechtenfaculteit, om
met psychologen, pedagogen en cultureel-antropologen de bij wet nieuw ingevoerde
faculteit der sociale wetenschappen te vormen. De eerste decaan van deze nieuwe
faculteit, de wijsgerig socioloog R.F. Beerling, drong er bij mij op aan dat de
politicologie mee zou
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gaan naar de nieuwe faculteit. Maar de faculteit der rechtsgeleerdheid hield vast aan
de door haar zojuist ingestelde leerstoel wetenschap der politiek en ging alleen
akkoord met een dubbelbenoeming. In 1968 werd ik vervolgens ook in de faculteit
der sociale wetenschappen benoemd.
Ook na het afscheid van de sociologen bleef de Leidse faculteit der
rechtsgeleerdheid het belang van bepaalde maatschappij- en gedragswetenschappen
voor het onderwijs en het onderzoek naar het recht beklemtonen. Zoals de politieke
wetenschap gedacht was als aanvulling op het staatsrecht, zo was de criminologie
dat voor het strafrecht, de diplomatieke geschiedenis of actuele internationale
staatkunde voor het volkenrecht, en werd de rechtssociologie een nieuw vak naast
de rechtsfilosofie en het positieve recht in het algemeen. Zoals nog zal blijken besloot
de Leidse faculteit niet lang na mijn binnenkomst nieuwe zogenaamd staatkundige
studierichtingen te ontwikkelen, die bestond uit gerichte combinaties van juridische,
historische en sociaal-wetenschappelijke vakken.
Hoe nu functioneerde een faculteit als de Leidse? Het formele raamwerk was
eenvoudig. De faculteit bestond qualitate qua uit de gewone hoogleraren.
Buitengewone hoogleraren (de lelijke term ‘deeltijdhoogleraar’ was nog niet
uitgevonden) of bijzondere hoogleraren (benoemd vanwege het Leids
Universiteitsfonds of andere door de Kroon voor de vestiging van een leerstoel
toegelaten stichtingen) woonden de vergaderingen bij, maar hadden slechts een
raadgevende stem. Het faculteitsbestuur bestond uit de decaan en de secretaris. Beiden
werden uit de gewone hoogleraren voor twee jaar op basis van anciënniteit benoemd.
Na twee jaar trad een decaan af, werd de secretaris decaan, en werd de in anciënniteit
volgende gewoon hoogleraar secretaris. Aangezien een faculteitsbestuurder derhalve
in totaal vier jaar zitting had, waarborgde het systeem een zekere continuïteit. Decanen
werd traditioneel een hoge mate van discretionaire bevoegdheid toegestaan.
Oud-decanen ontleenden aan het gewicht van het ambt een blijvend prestige. Zij
waren voor zittende decanen individueel of collectief de aangewezen raadslieden in
delicate aangelegenheden en bekleedden soms bijzondere functies binnen de faculteit.
Niet zonder symboliek zat de naar anciënniteit oudste decaan in
faculteitsvergaderingen links naast de zittende decaan. De faculteitsvergaderingen
waren besloten, de notulen werden door de secretaris van de faculteit opgesteld en
aan het begin van de volgende vergadering voorgelezen ter goedkeuring door de
leden. Over benoemingen werd mondeling gerapporteerd en gediscussieerd. Namen
werden in de notulen niet genoemd. Er werd slechts gesproken van ‘de kandidaat’
of ‘de kandidaten’.
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Hoogleraren die gingen en hoogleraren die kwamen
Het gewicht van de faculteit werd uiteraard vooral bepaald door de personen die er
deel van uitmaakten. De schimmen van illustere voorgangers als E.M. Meijers, B.M.
Telders en R.P. Cleveringa waarden nog rond toen ik tot de faculteit toetrad. Zelfs
kon (en kan men ook nu nog) een lichte rivaliteit tussen zittende hoogleraren
bespeuren over de vraag wie nu eigenlijk de leerstoel van Thorbecke of Van
Vollenhoven bezette. Dat was niet altijd duidelijk, omdat de faculteit zowel in aantal
als in specialisatie van leeropdrachten nogal wat gegroeid was. De aartsspotter C.H.F.
Polak fluisterde mij tijdens een bespreking van een kandidaat voor een nieuw
ordinariaat toe dat het toch wel wat griezelig was te bedenken dat de zes hoogleraren
van vóór de oorlog tezamen waarschijnlijk meer wisten en konden dan het nieuwe
gezelschap van meer dan dertig hooggeleerden dat nu in functie was.
Niet lang na mijn binnenkomst leed de faculteit enkele zware verliezen. Jan Drion,
bekend verzetsman en eminent opvolger van de hoogleraar burgerlijk recht E.M.
Meijers, stierf onverwacht in 1964, zoals ik al zei. Eveneens werd de eerder genoemde
rechtshistoricus Fischer uit het midden van de faculteit weggenomen. Dankzij diens
visie en daadkracht was het Leidse Gravensteen, dat was afgezakt tot een opslagplaats
voor afgedankte kantoormeubelen, in een fraaie menging van oud en nieuw,
gerestaureerd tot prestigieuze zetel van de rechtenfaculteit. Binnen enkele jaren
zouden ook anderen heengaan: de al genoemde bijzonder hoogleraar parlementaire
geschiedenis Scholten stierf, B.H.M. Vlekke ging met pensioen. Zij doceerden vakken
die juist voor de politieke wetenschap van directe betekenis waren.
Andere prominente leden vertrokken uit de faculteit. Een van de twee hoogleraren
strafrecht, A. Mulder, aanvaardde een benoeming als secretaris-generaal van het
ministerie van Justitie. Ik had hem leren waarderen om zijn gezond verstand en om
zijn met een sterk Drents accent uitgesproken, altijd terzake zijnde interventies in
faculteitsvergaderingen. Ik schreef hem dat wij hem node zouden missen, maar dat
ik zeer wel kon begrijpen welke uitdagingen er weggelegd waren voor een goed jurist
om in een dergelijke sleutelpost in bestuurlijk Nederland werkzaam te zijn. Ik kreeg
een ietwat verdrietig briefje terug, waarin hij zijn dank uitsprak dat althans een enkel
lid van de faculteit zo dacht. De meeste andere leden van de faculteit hadden hem
zijn vertrek uit Leiden in wezen kwalijk genomen. Tempora mutantur. In de jaren
zestig leek de Leidse faculteit
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der rechtsgeleerdheid vele juristen nog altijd het hoogst bereikbare. De gedachte dat
Leiden niet stond aan het einde van een carrière, dat men een hoogleraarsplaats zou
neerleggen bijvoorbeeld voor een benoeming hoog in de rechterlijke macht, leek nog
ver weg. Enkele jaren na mijn aantreden vroegen de Leidse curatoren de mening van
de faculteit over het verlagen van de pensioengerechtigde leeftijd van hoogleraren
van 70 naar 65. In een gezelschap van ongeveer vijfentwintig aanwezigen spraken
zich slechts drie leden voor dat voorstel uit: de twee jongsten (waaronder ik) en één
oudere, W.L. Haardt. Ik begreep pas achteraf dat deze uitkomst mede bepaald werd
door de vrees dat een verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd van hoogleraren
de faculteit in een ongunstige positie zou brengen ten opzichte van de rechterlijke
macht, die de leeftijdsgrens van zeventig jaar aanhield. Wij leefden nog niet in de
wereld van de massificering en bureaucratisering van het hoger onderwijs, die de
balans drastisch ten nadele van de universiteit en ten voordele van bijvoorbeeld de
Hoge Raad zouden doen omslaan.
‘Justitie’ zou op korte termijn naast Mulder ook andere Leidse hoogleraren
weglokken, zij het als deel van partijpolitieke processen. Samkalden werd in 1965
opnieuw minister van Justitie. Hij had in Leiden het Europees recht en het recht van
de internationale organisaties gedoceerd, maar hij had, zo verzekerden zij die het
weten konden, met evenveel gezag een groot aantal andere leerstoelen kunnen
bezetten. Hij genoot de reputatie als geen ander zijn tijd te kunnen indelen. Zeker is
dat hij naar de dikwijls langdurige faculteitsvergaderingen altijd ander werk meenam.
Zijn invloed in de faculteit spoorde niet geheel met zijn prestige, waarschijnlijk omdat
men voelde dat zijn ambities elders lagen. Hij werd na zijn ministerschap en een kort
Leids intermezzo burgemeester van Amsterdam. De faculteit verloor opnieuw een
lid aan Justitie in 1967, toen C.H.F. Polak minister werd. Deze werd een paar jaar
later ziek, waarna hij K. Wiersma aantrok als eerste staatssecretaris van Justitie.
Wiersma, als oud-secretaris van de Leidse curatoren een ervaren bestuurder,
hoogleraar in het notarieel recht, dat hij nadien met burgerlijk recht combineerde,
zou als hoogleraar in de faculteit terugkeren, Samkalden en Polak niet. Intussen was
ook Glastra van Loon vertrokken als rector van het Institute of Social Studies en
verkoos J.V. Rijpperda Wierdsma tegen het einde van een langdurig hoogleraarschap
in het staatsrecht het lidmaatschap van de Raad van State.
Het heengaan van velen binnen enkele jaren betekende het ontstaan van evenveel
vacatures. Het aantal daarvan werd nog vergroot door de
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vestiging van nieuwe leerstoelen, soms zelfs van een groep leerstoelen tegelijk, zoals
geschiedde toen Leiden de opleiding van fiscaal-juristen verwierf. In de acht jaar dat
ik deel uitmaakte van de ‘oude’ faculteit heb ik daarom nogal wat
benoemingsvoordrachten zien behandelen. Deze werden, zoals gebruikelijk is,
voorbereid door benoemingscommissies. De rapporten daarvan passeerden de faculteit
zelden zonder uitgebreide discussie. De faculteit, kroonsteen in de juristenprofessie,
bestond immers uit juristen van wie velen over uitgebreide contacten beschikten in
de wereld van de rechtswetenschap en de rechtspraktijk. Vroede genootschappen als
de Nederlandse Juristenvereniging en verenigingen voor bepaalde rechtsgebieden
verschaften daarbij belangrijke fora, die mede dienden voor het wegen van kandidaten
voor benoemingen. Al met al vielen mij daarbij twee dingen op: de zorgvuldige,
onmiskenbaar open wijze waarop benoemingsvoordrachten werden voorbereid, en
de niet zelden nogal kritische toonzetting van de discussies over kandidaten. Ik zou
in de loop der jaren een aanzienlijk aantal nieuwelingen zien arriveren, van wie ik
het doopceel dermate grondig had horen lichten dat men zich bijna over hun
daadwerkelijke benoeming zou verwonderen. Men kon vervolgens met enige ironie
constateren dat de buiten hun weten intellectueel nogal grondig ‘gegroende’
aspirant-hoogleraren op hun beurt over de volgende kandidaten even deftig zouden
oordelen als anderen dat over hen hadden gedaan.
Onder de nieuwkomers bevond zich een bekend man als de socialistische
oud-minister van Financiën H.J. Hofstra, de centrale figuur bij de opbouw van de
nieuwe opleiding belastingrecht. Maar ook waren er jongeren die later grote naam
zouden maken, juristen als T. Koopmans, A.R. Bloembergen en F.J.M. Feldbrugge,
en dichter bij mijn vak de niet-jurist A. Lijphart. Er leek iets te bestaan van een cursus
honorum, waarbij jongeren begonnen bij het vak inleiding van de rechtswetenschap,
maar bij gebleken talent een meer gespecialiseerde leerstoel verwierven. Zo werd
Koopmans hoogleraar staatsrecht (hij had ook de opvolger van Samkalden kunnen
worden), en werd Feldbrugge benoemd tot opvolger van Z. Szirmai, de grondvester
van het Documentatiebureau voor het Oost-Europees Recht. Szirmai en Feldbrugge
maakten dat kleine instituut tot een parel in het wetenschappelijk onderzoek van de
faculteit (wereldwijd als zodanig erkend, behalve door een visitatiecommissie van
fronsende Nederlandse juristen die het een aantal jaren geleden bijna de vernieling
injoegen).
Een enkele keer verliep het proces ook in omgekeerde richting. W.L.
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Haardt, een van Nederlands bekendste advocaten, bekleedde een buitengewone
leerstoel burgerlijk procesrecht. Hij ruilde deze aan het einde van de jaren zestig in
voor een ordinariaat, waarbij hij zich bereid verklaarde tevens de arbeidsintensieve
taak van een hoogleraar inleiding in de rechtswetenschap op zich te nemen. Ik kon
niet nalaten hem te vragen waarom hij het zo boeiende werk in de grote advocatuur
opgaf voor een bezigheid die onder meer bestond uit het toen nog mondeling
tentamineren van enkele honderden eerstejaarsstudenten. Hij maakte mij duidelijk
dat er een dag komt in het leven van een succesrijk advocaat dat deze alles al een
keer heeft meegemaakt en de strijdbaarheid en het heilige vuur gaat missen waarop
een cliënt recht heeft, gezien de veelal grote belangen die in het geding zijn.
De bijeenkomsten van de oude faculteit der rechtsgeleerdheid heb ik ervaren als
hoogst boeiend. Zoals gezegd genoten opeenvolgende decanen in beginsel een ruime
mate van vrijheid. Niet ten onrechte wordt nog steeds het historisch gebeuren in de
faculteit achteraf veelal ingedeeld en aangeduid als die van het decanaat-X of het
decanaat-Y. Maar tegelijk was de faculteitsvergadering nimmer louter formaliteit.
De faculteit had, zo leek het, wanneer het nodig was evenals het Engelse Lagerhuis,
‘more sense than anyone in it’. Zij was nu eenmaal overwegend samengesteld uit
prominente geleerden die meestal over een uitgebreide maatschappelijke ervaring
beschikten. De faculteit leek geen facties te kennen en behandelde zaken zonder
vooringenomenheid en met kennis van zaken. Er waren ongetwijfeld bepaalde opinion
leaders, personen als Polak, Wiersma, de andere (Huib) Drion, de hoogleraar Romeins
recht R.F. Feenstra, wat later Hofstra en Koopmans. Zij gaven ‘gewicht’ aan de
besprekingen in de faculteit, mede omdat hun opvattingen niet van tevoren te
berekenen of in te delen waren, maar, ofschoon soms omstreden, altijd terzake bleven.
In voorzichtige opmerkingen van Haardt, zelden de eerste of meest gecommitteerde
spreker, viel na langere discussies voor de goede verstaander af te lezen in welke
richting een meerderheid zich begon af te tekenen. De toon bleef hoffelijk en werd
zelden persoonlijk. Natuurlijk, opeenvolgende decanen zouden, indien zij dat al niet
eerder wisten, ervaren dat de faculteit niet vrij was van persoonlijk zeer. Maar
persoonlijke animositeiten kregen nauwelijks de kans de besluitvorming in de faculteit
te beïnvloeden.
Dat was elders wel anders. Een van onze naaste vrienden raakte in de faculteit van
de wis- en natuurkunde in Amsterdam verstrikt in de kwestie-Colpa-Hoyting, een
complexe zaak vol persoonlijke conflicten, be-
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schuldigingen inzake contacten tussen leden van de faculteit en het Shell-laboratorium,
een opgedoken anonieme brief die wel of die niet smaad bevatte, en zo meer. Daarin
ging spoedig geen zee te hoog, waarbij tal van instanties binnen en buiten de
universiteit over elkaar heen rolden. (Judicus Verstegen schreef er een sleutelroman
over, De koekoek in de klok, die kort na verschijnen in 1969 op bevel van de rechter
uit de handel werd genomen.) Het conflict-Colpa-Hoyting viel in de tijd samen met
tumultueuze ontwikkelingen in de stad Amsterdam rond Provo en ‘het’ huwelijk van
de kroonprinses, die uiteindelijk het ontslag van de hoofdcommissaris van politie
H.D. van der Molen en van burgemeester G. van Hall tot gevolg hadden. Een
commissie onder leiding van Ch. J. Enschedé, ooit hoofd van het parket te Rotterdam
maar intussen prominent hoogleraar strafrecht in Amsterdam, kreeg tot taak de
Amsterdamse troebelen te analyseren. Ik sprak Enschedé in die dagen en herinner
mij zijn cynische slotsom: ‘In Amsterdam wordt altijd alles op de persoon gespeeld,
of het nu in de haven is of de grote club, het stadsbestuur of de universiteit, het parket
of de rechtbank.’ Enkele jaren later zou ik als gevolg van de conflicten rondom de
leeropdracht van mijn Amsterdamse collega Daudt de juistheid van deze opmerking
ten volle proeven. De politieke cultuur in Leiden, en zeker die van de Leidse faculteit
der rechtsgeleerdheid, was geheel anders. Vroede mannen, zo leek het, wisten zo
nodig gemakkelijk minder vroede collegae in toom te houden. Persoonlijke
animositeiten speelden daarom zelden een rol in de besluitvorming.

Eerste tekenen van een ‘nieuwe tijd’
Er leek weinig mis te zijn aan het bestuur van de Leidse faculteit der
rechtsgeleerdheid. Maar toch kan men achteraf al vóór 1969 de eerste tekenen
ontdekken van nieuwe ontwikkelingen. Achtergrond daarvan waren algemene
processen, samen te vatten in termen als schaalvergroting, de noodzaak onderwijs,
tentamens en examens strakker te organiseren, een groeiende anomalie in de positie
van de in aantal en belang snel toenemende wetenschappelijke staf, en nieuwe
budgettaire verlangens en procedures. Er was binnen de faculteit weinig aandacht
voor organisatorische zaken. Er bestond een klein faculteitsbureau onder leiding van
de onvolprezen W. Stavleu, een man die de faculteit als geen ander kende en een
onmisbare steun van opeenvolgende decanen was. Hij had enkele typekrachten tot
zijn beschikking, en een oudere bode, die bedreven was
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in het afdraaien van stencils. Maar vóór 1969 kon niemand brieven opnemen, zodat
alle uitgaande stukken aan de hand van uitgeschreven concepten moesten worden
uitgetypt.
Kantoorefficiency had een lage prioriteit. Ik herinner mij een uitvoerige discussie
in de voltallige faculteitsvergadering over een voorstel curatoren een krediet te vragen
voor het aanschaffen van een fotokopieermachine. De faculteit stemde dat af: de
bediening en de verantwoording van het gebruik daarvan zou immers wel een halve
personeelsplaats vergen, die men beter kon besteden voor een wetenschappelijk
medewerker. Stavleu wist ten slotte een elders in de universiteit afgedankt
kopieerapparaat te bemachtigen, waaraan in een later stadium onze vakgroep nog
enig plezier zou beleven. Het oude systeem waarbij hoogleraren voornamelijk hun
eigen tentamenadministratie voerden en studenten bij de pedel onder overlegging
van tentamenbriefjes het kandidaats- of doctoraalexamen aanvroegen, bleek niet
langer te handhaven. De faculteit kreeg een administratieve kracht voor de registratie
van de tentamens.
Voor het redelijk functioneren van de faculteit werd de rol van een snelgroeiende
wetenschappelijke staf steeds belangrijker. Maar de rol van de stafleden was weinig
duidelijk. Zij vervulden organisatorische taken. Zij verzorgden werkgroepen die
naast de steeds massalere hoorcolleges voor een aantal vakken werden ingevoerd.
Zij namen een groter aandeel in het afnemen en corrigeren van tentamens. Maar
buiten de formele ambtenaarsverhouding was hun rechtspositie onduidelijk. De jonge
hoogleraar Feldbrugge en ik overreedden de faculteit een commissie in te stellen die
de structuur van de wetenschappelijke staf nader zou bezien en zou komen met
voorstellen voor een doorzichtiger en bevredigender systeem. Wij werkten gedachten
uit over een tweedeling: de aanstelling op tijdelijke basis voor een maximumperiode
van vier jaar van stafleden die een gegarandeerde ruimte zouden krijgen aan een
proefschrift te werken; en daarnaast de benoeming van stafleden in vaste dienst, die
gekozen zouden worden uit gepromoveerden of in de praktijk geschoolden en die
eigen onderwijs- en onderzoekstaken zouden vervullen met een duidelijke
rechtspositie, van de hoogleraren of lectoren slechts verschillend in zaken als het
promotierecht. Onze voorstellen zouden pas in de faculteit aan de orde komen toen
deze al lang voor heter vuren stond. Toch miste het rapport dat wij uitbrachten, zijn
invloed niet. Ik verwierf onder stafleden van de faculteit een zekere reputatie als
reformistisch hoogleraar.
Als gevolg van de schaalvergroting namen de contacten met curatoren, van wie
de faculteit afhankelijk was voor het verkrijgen van nieuwe perso-
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nele en materiële middelen, snel in intensiteit toe. Leden van de faculteit waaronder
ikzelf begonnen zich af te vragen of het systeem waarbij een faculteitsbestuur louter
op basis van anciënniteit werd gekozen, nog wel voldoende organisatorische
zekerheden zou bieden voor een snelgroeiende faculteit. Deze zorg werd nog versterkt
omdat de twee eerstvolgenden geen erg stevige reputatie hadden voor bestuurlijke
gaven of belangstelling. De meerderheid van de faculteit besloot over te gaan op een
systeem van een verkozen decaan. Na de stemming daarover gaf Koopmans tegenover
mij blijk van zijn treurnis over het genomen besluit. Dit zou het leden van de faculteit
mogelijk maken zich aan bestuurstaken te onttrekken, zo waarschuwde hij. Ik zou
pas achteraf de juistheid van deze opmerking gaan inzien. Niet het minste voordeel
van het vroegere systeem was dat het al te ambitieuze bestuursrakkers dwong hun
beurt af te wachten. Bovendien: had ook toen al de ervaring niet laten zien dat veelal
niet direct om hun bestuurskwaliteiten geroemde hoogleraren zich in de praktijk
wonderwel als verantwoordelijk bestuurder wisten te ontplooien?

Leiden bezet
Als resultaat van een officiële universitaire opdracht is van de hand van H.F. Cohen
een afgewogen studie verschenen over de ‘democratiserings’-perikelen in Leiden:
De strijd om de academie. De Leidse universiteit op zoek naar een bestuursstructuur
(1967-1971) (1975). Daarnaast kan men kennisnemen van nuttige, zij het van nogal
verschillend perspectief uit geschreven analyses van de historicus I. Schöffer in het
Jaarboek 1970-1975 der Leidse Universiteit en van de socioloog C.J. Lammers,
zowel in diens bundel Studenten, politiek en universitaire democratie (1970), als in
een boeiend artikel van zijn hand getiteld ‘De zwanezang van de Leidse senaat’,
verschenen in Universiteit en Hogeschool van september 1973. Wat hierna volgt is
het universitair panopticum zoals ik dit zelf aan mijn ogen voorbij zag trekken in
Leiden sinds de eruptie van conflicten aan de Tilburgse Hogeschool in april 1969.
Tijdens de koffiepauze van mijn college in het Gravensteen op 1 mei 1969 liet
Hans van Dam - een toehoorder uit louter belangstelling die een van de exacte vakken
studeerde en mij voornamelijk was opgevallen doordat hij altijd dezelfde rafelige
donkerrode trui droeg en bij herhaling vroeg wanneer ik nu eens het China van Mao
en de échte democratie daar zou behandelen - mij beleefd weten te moeten vertrekken
voor een
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belangrijke bijeenkomst. Deze was bedoeld als solidariteitsgebaar met de bezetters
van het Tilburgse Hogeschoolgebouw. Er waren, vertelde hij mij later, niet meer dan
een man of vijftien komen opdraven. Het gezelschap had zich niettemin met een
schrijven tot het Leidse universiteitsbestuur gericht, en had besloten de volgende dag
een algemene vergadering van studenten bijeen te roepen. Nu kwamen er zo'n
tweehonderd geïnteresseerden opdagen. Zij stelden een ultimatieve verklaring op,
die eiste dat de Leidse curatoren hun afkeuring zouden uitspreken over het Tilburgse
universiteitsbestuur, dat de Katholieke Hogeschool gesloten had verklaard. Zij dienden
tevens publiekelijk uit te spreken dat zij aan Leidse docenten die aan de bezetters in
Tilburg college wilden geven, niets in de weg zouden leggen. Diezelfde dag stelde
een andere groep een stencil op dat allerlei verlangens over medezeggenschap tot
uiting bracht.
Curatoren en senaat, alleen aan rustige verhoudingen gewend, raakten nerveus. In
plaats van de briefschrijvers te verwijzen naar de reguliere senaatsvergadering, die
niet eerder dan 12 mei plaats zou vinden, besloten zij tot een maatregel zonder
precedent. De hoogleraren werden per telegram opgeroepen om op maandagavond
5 mei als senatus amplissimus met curatoren, lectoren en twee leden van het
stafconvent een standpunt te bepalen met betrekking tot de gestelde eisen. De
vergadering had iets van een charade. Enerzijds betoogde de socioloog R.F. Beerling
dat het niet aanging in te gaan op dreigementen. Hij kreeg langdurig applaus.
Daartegenover stelde de theoloog H. Berkhof dat men te maken had met
voortreffelijke jongeren, die men, getrouw aan de civitas-gedachte en uit de volle
wij sheid ouderen eigen, constructief tegemoet moest treden. Ook hij kreeg langdurig
applaus. Naar typisch Leids gebruik werd vervolgens voorgesteld dat Beerling en
Berkhof tezamen een ontwerp-antwoord voor de senaat zouden formuleren. Na een
schorsing en wat amendementen werd zonder stemming een stuk aanvaard waarin
de aanwezigen uitspraken dat het wenselijk was voor alle groeperingen die bij de
universiteit betrokken waren, een zo groot mogelijke verantwoordelijkheid te
verwezenlijken, dat daarbij over inspraak, medezeggenschap of medebeslissingsrecht
gesproken diende te worden zonder dat bij dit gesprek een van deze mogelijkheden
bij voorbaat voor bepaalde gebieden of beslissingsniveaus zou worden uitgesloten,
maar dat dreigementen in een gesprekssituatie principieel onaanvaardbaar waren.
Militante studenten en een zichzelf opwerpende actiegroep van een aantal leden van
de wetenschappelijke staf achtten een dergelijke verklaring nog geenszins voldoende.
Er werd alom gespannen vergaderd, culminerend in een ‘plenaire’ vergade-

Hans Daalder, Universitair panopticum. Herinneringen van een gewoon hoogleraar

91
ring op donderdag 8 mei 1969 die in het Academiegebouw begon, maar wegens
massale belangstelling naar de Pieterskerk verplaatst werd. Op dezelfde avond werd
elders in het Academiegebouw een vergadering gehouden van het convent van de
wetenschappelijke staf. Ik achtte deze laatste bijeenkomst strategisch van veel groter
belang dan de plenaire vergadering en voegde mij bij het stafconvent: een nogal
perifeer en jeugdig hoogleraar viel in het gezelschap niet op. Tot mijn genoegen
bleek mij dat het bestuur van het stafconvent de zaken goed in de hand had en
actievoerders zonder mandaat voor gek liet staan. Maar ontevredenheid over
toezeggingen die de president-curator Reerink in de Pieterskerk deed, bracht groepen
studenten tot het besluit het Academiegebouw tot ‘discussie-centrum’ in te richten.
Dat beperkte zich in de praktijk tot het bezet houden van de gewelfkamer. Naar
vriendelijk Leidse gewoonte ging alles in pais en vree. Curatoren stelden verschillende
faciliteiten ter beschikking, maar weigerden als goede rijkscomptabelen later de hun
door de bezetters toegezonden rekening voor de voor het ‘discussie-centrum’ gemaakte
kosten te betalen.
De Volkskrant vermeldde intussen met een grote kop op de voorpagina: ‘Ook
Leidse universiteit bezet!’ Dat schiep in huize Daalder aanzienlijke onrust. Mijn
oudste zoon, toen twaalf jaar oud, vreesde dat zijn vader nu voortaan geen salaris
meer zou ontvangen. Wij hadden beloofd hem in juni mee te nemen voor een uitstapje
naar Londen. Hij had zich gespitst op een terugkeer naar een Engelstalige omgeving,
voor het eerst sinds twee jaar, nadat wij Californië hadden verlaten waar hij in
1966-1967 een schooljaar had doorgebracht. Dat beloofde bezoek, zo dacht hij, zou
nu wel niet doorgaan. Mijn vrouw en ik besloten hem mee te nemen naar het ‘bezette’
Academiegebouw. Wij vonden er een klein aantal personen, die volgens op een bord
geschreven instructie corveediensten verrichtten. In de gang naar het groot auditorium
stond een kraam met stapels ‘revolutionair’ proza van Marcuse en anderen, bemand
door een lange, bebaarde psycholoog. Ik zei hem dat mijn zoon het verschijnsel
‘bezetting’ in ogenschouw kwam nemen. Hij boog zich naar het kind over en vroeg
hem op patroniserende toon wat hij daar allemaal zo van dacht. Geprezen zij zijn
antwoord: ‘Ik vind het maar een kinderachtige boel! Omdat ze dat in Tilburg zo
nodig moeten, hoeven jullie dat toch niet na te apen!’. Toen wees hij naar een banier
boven de kraam waarop stond ‘Naar een demokratiese universiteit’: ‘En jullie kunnen
eigenlijk niet goed spellen ook!’ ‘Dat zul je later wel begrijpen als je groot bent,’
was alles wat de revolutionaire psycholoog ten antwoord gaf.
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Van toeschouwer tot speler
Intussen had ik ook directere ervaringen met de studentenrevolutie. Sinds ik in 1968
ook in de faculteit der sociale wetenschappen was benoemd, was ik voorzitter van
een nauwelijks bestaande subfaculteit sociaal-culturele wetenschappen. In die functie
werd ik tijdens een pauze tussen twee colleges gebeld door de niet-westerse socioloog
en oud-decaan G.W. Locher met de mededeling dat de raad van bestuur van het
Sociologisch Instituut akkoord was gegaan met het opschorten van alle normale
onderwijsactiviteiten om te komen tot een bespreking met alle betrokkenen over een
nieuwe democratische structuur van dit instituut. Hij vroeg mijn formeel consent. Ik
weigerde dat, maar, zo zei hij, het besluit was reeds fait accompli. Op maandag 12
mei kwam volgens rooster het zogenaamde brede faculteitsbestuur van de faculteit
der sociale wetenschappen bijeen. Dat bestuur nam kennis van de ontwikkelingen
op het Sociologisch Instituut, al wees het op de bestaande wettelijke
bestuursbevoegdheden die een grens daaraan dienden te stellen. Blijvende indruk
maakte op mij die morgen een traumatische opmerking van Beerling. Hij had, gezien
de roep om directe democratie, in het weekend Rousseau herlezen. Hij had daarin
de zin ‘Le travail fait libre’ aangetroffen. Dat was, in het Duits vertaald, ‘Arbeit
macht frei’, de leus boven de poort van Auschwitz 1.
Mijn nieuwe collega Lijphart-hij had op vrijdag 2 mei in een al roerig
Academiegebouw juist zijn inaugurele rede gehouden - en ik hadden samen met
enkele medewerkers voor politieke wetenschap en internationale betrekkingen sinds
korte tijd een gastvrij onderkomen gevonden bij de niet-westerse sociologen en
cultureel-antropologen op de achtste verdieping van het Stationsplein 10. Ook daar
streefden groepjes radicale studenten naar een omwenteling in de bestuursstructuur.
Een daarbij door hen in eerste instantie gemaakte ‘fout’, waarbij ‘alle betrokkenen’
in een amateuristisch getypt briefje werden opgeroepen tot het bijwonen van een
‘algemene vergadering’ in het tot discussiecentrum gepropageerde Academiegebouw,
werd spoorslags gecorrigeerd. Op verzoek van een studentenvertegenwoordiger typte
de subfaculteitssecretaresse op een elektrische schrijfmachine vervolgens een naar
het leek officieel schrijven, dat per universitaire post aan alle hoogleraren en
medewerkers verzonden werd en ieder uitnodigde een algemene bijeenkomst bij te
wonen. In gesprekken met enkelen van de betrokken hoogleraren werd mij duidelijk
dat zij overwogen aan de oproep gehoor te geven, al was het maar
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omdat bij hen zo goede en vriendelijke verhoudingen bestonden. Ik waarschuwde
hen dat zij door naar de door studenten georganiseerde ‘plenaire vergadering’ te gaan
dat instituut zouden legitimeren. Juist omdat zijzelf zo bij uitstek vriendelijke mensen
waren, die niet graag de strijd met studenten zouden aangaan, dreigden zij daardoor
hun greep op de ontwikkelingen te verliezen. Met enige moeite overreedde ik de
hoogleraren en het merendeel van de stafleden in een apart gehouden bijeenkomst
hetzelfde standpunt in te nemen, en hoogstens akkoord te gaan met besprekingen in
een formeel in te stellen structuurcommissie, waarin zij zich alle wettelijke rechten
konden voorbehouden. In mijn meer verwaten momenten meen ik dat als er nu in
Leiden nog steeds een bloeiende studierichting sociologie van de niet-westerse volken
en culturele antropologie bestaat, maar geen voltijdse studierichting sociologie, de
verklaring mede wortelt in de omstandigheid dat de niet-westerse sociologen in mei
1969 niet het pad des verderfs insloegen dat hun ‘westerse’ collegae waren opgegaan.
Enige weken later zou ik, op verzoek van het senatus praesidium, een
kritisch-analytische aantekening schrijven over Algemene vergaderingen als
besluitvormende lichamen binnen de universitaire organisatie, die via de rectores
en de secretarissen van curatoren in ruime mate in de Nederlandse instellingen van
hoger onderwijs verspreid werd.
De verhoudingen begonnen zich in de senaat en binnen de faculteiten verder te
polariseren. Ik zat, tijdens een nieuwe bijeenkomst van de senaat naast H.H. Maas,
die kort voordien in Leiden was benoemd tot opvolger van Samkalden op de leerstoel
recht van de internationale organisaties. (Maas kwam uit de Brusselse bureaucratie.
Ik herinner mij de keer dat hij voor het eerst aanwezig was op een bespreking van
direct betrokken hoogleraren in de rechtenfaculteit over de verdere ontwikkeling van
de staatkundige studierichtingen. Hij vroeg waar toch de schriftelijke stukken voor
de vergadering waren. De vraag alleen al wekte verwondering.) Ik kende Maas nog
niet erg goed en uitte tegenover hem mijn warme instemming met in krachtige taal
geformuleerde bedenkingen van het senaatslid en de latere rector, de hoogleraar
experimentele natuurkunde J.J.M. Beenakker, tegen het weifelend optreden van
curatoren en senaatsbestuurders jegens activistische studenten en stafleden. Maas
mompelde ter zijde dat hij juist ziek werd van dat soort betogen. Ik voorzag nog niet
doch zou als velen spoedig ontdekken dat Maas zich in volle werktijd en meer dan
dat zou toeleggen op het streven naar democratisering van de universiteit waarin hij
zijn eigenlijke taken nog nauwelijks had aangevangen.
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Te midden van de troebelen werd ik opgebeld door D.J. Kuenen, oudrector en
prorector, die een steunpilaar van het universitaire establishment had geleken. Op
bijkans bevelende toon vroeg hij mij als vertegenwoordiger van de senaat op te treden
in een te voeren overleg met vertegenwoordigers van andere geledingen. Een eerste
bijeenkomst daartoe was op korte termijn voorzien. De datum viel samen met een
conferentie in Amerika, waar ik aan een groep internationale specialisten de eerste
resultaten van een door ons gehouden uitgebreide parlementsenquête zou presenteren.
Ik weigerde daarom, tot kennelijk ongenoegen van Kuenen, die veel zou toegeven
in deze meidagen, om zich niet lang daarna volgens plan uit het universitaire bestuur
terug te trekken.
Op 2 juni wees het senatus praesidium mij niettemin aan als een van zes hoogleraren
die tezamen met zes door de faculteiten aan te wijzen vertegenwoordigers als
vertrouwenspersonen namens de hoogleraren een standpunt moesten formuleren
voor overleg met andere geledingen over een nieuwe bestuursstructuur van de
universiteit. Wij kwamen bijeen in de stijlvolle oude curatorenkamer aan het
Rapenburg en verzeilden direct in een tweetal doornige problemen: het voorzitterschap
(waartoe Maas met vijf stemmen, tegenover vier stemmen op K. Wiersma, werd
gekozen), en de vraag of onze bijeenkomsten openbaar dienden te zijn. Dat laatste
had een zekere urgentie. In de gangen bevond zich al een gezelschap stafleden en
studenten dat ons gesprek bij wilde wonen. Ik wist, zo blijkt uit het boek van Cohen,
het pleit te beslechten met de mededeling dat ik de bijeenkomst zou verlaten indien
wij tot openbaarheid zouden overgaan. Het ging immers om overleg over het
vaststellen van uitgangspunten voor nog te voeren onderhandelingen en ik had geen
behoefte dat te doen in aanwezigheid van hen met wie wij later nog van doen zouden
krijgen.
Toch in beslotenheid bijeen werd ieder van de ‘vertrouwenspersonen’ om een
soort credo gevraagd. De spreiding van opvattingen was groot. Een man als Berkhof
bleef hameren op de kwaliteit van militante stafleden en studenten, die men allereerst
als broeders moest zien. Ik deelde mede dat ik, afkomstig uit een streng idealistisch
gezin tussen 1940 en 1945, veel van mijn vertrouwen in de goedheid van de mens
had verloren en mij slechts veilig voelde met stevige structuren en waarborgen voor
het behoud van de academische vrijheid. Maas sprak direct na mij. Hij kwam, zo zei
hij tot mijn verrassing (ik had dat niet direct in de nogal ambtelijke Maas vermoed),
uit ongeveer hetzelfde milieu als Daalder, al was hij ouder. Zijns inziens had zijn zo
idealistisch begonnen generatie in wezen
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gefaald. Zij had niet het recht in de weg te staan van een jongere generatie, die nieuwe
maatschappelijke idealen zocht te verwezenlijken. Het beraad in de overlegcommissie
zou moeizaam vorderen, mede omdat genomen besluiten door de voorzitter bij een
volgende bijeenkomst zowel schriftelijk als mondeling opnieuw in discussie werden
gebracht. Mijn vertrouwen in Maas, als voorzitter en steller van stukken, nam snel
af.

Polarisatie in de faculteit der rechtsgeleerdheid, of niet?
De faculteit der rechtsgeleerdheid had intussen haar eigen problemen. Zij had lang
voor de meidagen vertegenwoordigers van zowel de staf als van studenten toegelaten
als waarnemers bij haar besloten vergaderingen, behalve als het ging om de
behandeling van voordrachten voor benoemingen. Een groep personen uit alle
geledingen van de faculteit (waarbij enkele gezaghebbende hoogleraren) publiceerde
in mei een verklaring waarin werd opgeroepen tot openbaarheid van
faculteitsvergaderingen en faculteitsstukken, alsook het toelaten van genoemde
vertegenwoordigers bij de besloten besprekingen van benoemingen en dergelijke.
Ik had, gezien de intimiderende tactieken die kleine minderheden elders wel toepasten,
wat bedenkingen tegen openbare faculteitsvergaderingen, maar deelde niet het
gevoelen van een oudere collega die vreesde dat wij in de toekomst alleen nog maar
in de Stadsgehoorzaal bijeen zouden kunnen komen.
Belangrijker echter was het feit dat er een nieuw faculteitsbestuur diende te komen
onder een nieuwe decaan die, zo was afgesproken, voor vier jaar zitting zou hebben.
Het zittende faculteitsbestuur, aangevuld met een lector, de voorzitter van de staf en
de voorzitter van de studentenvereniging (zij droeg de plechtige naam Juridische
Faculteit der Leidse Studenten), hield onder alle gewone hoogleraren een schriftelijke
enquête over de beschikbaarheid van kandidaten voor bestuursfuncties en voerde
vervolgens als vertrouwenscommissie besprekingen met mogelijke kandidaten. Ik
had gemeld dat ik niet beschikbaar was. Ik was een van de jongste leden van de
faculteit en dus ‘nog lang niet aan de beurt’. Ik was geen jurist. Wij waren met een
nieuwe staf net begonnen twee nieuwe doctoraalrichtingen met hoofdvak politieke
wetenschap in twee faculteiten te verzorgen, en wij waren bovendien juist gestart
met een nogal ambitieus onderzoekprogramma.
Het resultaat van de vertrouwenscommissie? Er bleken slechts enkele
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hoogleraren bereid een verkiezing tot decaan te aanvaarden. De keuze spitste zich
toe op twee recent benoemden: de oudere, nationaal en internationaal ambtelijk
ervaren Maas en de jonge voornamelijk op basis van wetenschappelijke functies tot
hoogleraar benoemde Feldbrugge. Geen van deze ‘nieuwe’ kandidaten (zij waren
pas eind 1967 op dezelfde dag tot hoogleraar benoemd) wekte onmiddellijk
enthousiasme. Wij zaten in een besloten faculteitsvergadering op 17 juni 1969 al met
de stembriefjes voor ons toen H. Drion plotseling een ordevoorstel deed. Het was
een van zijn laatste faculteitsvergaderingen voordat hij naar de Hoge Raad vertrok.
Hij sprak uit dat de faculteit stond voor een keuze die velen niet wilden en die bij
nader inzien een dwaasheid was. Men was bezig een decaan met een zittingsduur
van vier jaar te kiezen, terwijl niemand wist hoe de bestuursstructuur er over twaalf
maanden zou uitzien. Hij stelde daarom voor de verkiezing uit te stellen en de
vertrouwenscommissie op te dragen na te gaan of zij misschien meer kandidaten kon
vinden voor een faculteitsbestuur dat slechts voor één jaar zitting zou hebben.
Pandemonium. Zowel enkelen van de meest progressieven (die een duidelijk
vertrouwen in Maas hadden), als de decaan (W.H. Nagel), die werd gesteund door
een aantal oud-decanen en enkelen van de meest traditionele hoogleraren, die het
onacceptabel vonden om een overeengekomen procedure halverwege stop te zetten,
verzetten zich tegen Drions weinig orthodoxe voorstel. Het werd echter in een geheime
schriftelijke stemming met een kleine meerderheid van veertien tegen twaalf stemmen
aangenomen.
Het was iedereen duidelijk dat het nu de plicht van de veertien voorstemmers was
nieuwe kandidaten te vinden. Opnieuw leek zich de keuze echter toe te spitsen op
de twee al bekende kandidaten, die allengs meer voor rivaliserende politieke
opvattingen ten aanzien van de universitaire democratisering kwamen te staan. In
die dreigende impasse kreeg ik verrassend bezoek van de voorzitter van het
stafconvent en de voorzitter van de studentenvereniging JFLS. Zij maakten zich
ernstige zorgen, zo verklaarden zij, over de toenemende polarisatie van de
verhoudingen binnen de hooglerarenfaculteit. Zij hadden de indruk gekregen dat die
zou kunnen verminderen indien ik bereid zou zijn het decanaat voor één jaar te
aanvaarden. Ik twijfelde, niet het minst omdat ik de mogelijkheid onder ogen moest
zien dat een decaan van een van de grootste faculteiten zou komen te staan voor hete
vuren zoals bezettingen, massavergaderingen en dergelijke, waarin een niet al te
retorisch begaafd jong hoogleraar zich wellicht niet goed zou handhaven. Ik ging
niettemin door de knieën, nu de aandrang kwam van staf en studenten die blijk gaven
van zorg over
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de verhoudingen in een allen dierbare hooglerarenfaculteit. Een nieuwe
faculteitsvergadering volgde op 1 juli 1969. De voordracht voor het decanaat bevatte
nu de namen van Maas en mij. Ik werd met negentien stemmen gekozen tegen twee
stemmen voor Maas (een van die twee was de mijne). Ik had nog nooit een belangrijke
bestuursfunctie bekleed, met uitzondering van het voorzitterschap van een bescheiden
PvdA-afdeling in Den Haag, dat ik tot mijn opluchting als gevolg van een verhuizing
na zeven weken weer had neergelegd. Ik had bedongen dat een ervaren lid van de
faculteit, Robert Feenstra, als assessor van het bestuur zou optreden, en prees mij
gelukkig met de verkiezing van Feldbrugge als secretaris.
Mijn verkiezing midden in de ‘revolutie’ tot decaan van een grote faculteit maakte
een eind aan de onschuld van een puur en nogal perifeer hoogleraarschap.
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Hoofdstuk 6
Faculteitsbestuurder te midden van een stroperige revolutie
De halfhartige revolutie
Zo waren dan in mei 1969 na de bezetting van de Katholieke Hogeschool in Tilburg
stormen uitgebroken in de traditioneel zo rustige Nederlandse universitaire wereld
en werd zelfs Leiden meegesleurd in ‘democratiserings’-discussies nog voor de
beruchte Maagdenhuisbezetting. Overal werd druk en zenuwachtig vergaderd over
de verlangde medezeggenschap van allen over alles. Sommigen zagen een nieuwe
toekomst gloren. Anderen gingen op in een nieuw machtsspel. Velen vreesden.
Sceptici vroegen zich af wanneer Den Haag zou spreken en interveniëren. Maar Den
Haag deed vooreerst weinig. Pas eind juni 1969 kwam de minister van Onderwijs
en Wetenschappen G.H. Veringa met een nota. Daarin kondigde hij vergaande wetswij
zigingen aan in het bestuur van de universiteiten. Maar zijn nota bevatte nog slechts
voorlopige standpunten. Gezien 's ministers manifeste weifelingen was het niet
onwaarschijnlijk dat die onder pressie van politici en politiseerders nog belangrijke
wijzigingen konden ondergaan. De nota repte bovendien van de mogelijkheid voor
verdergaande experimenten. Het effect op acties en beraadslagingen in de
universiteiten bleef daarom gering. Als er al een pauze intrad, dan lag dat aan het
jaargetij. Universiteiten maken geen revolutie in de zomer, want Nederlandse
contestanten van alle gading gaan dan met vakantie. Ook wij.
Ongetwijfeld zag ik op tegen de verantwoordelijkheden van het decanaat. Ik had
ervaring noch ambitie inzake universitair bestuur. Daarentegen lagen veel ‘normale’
taken te wachten. Lijphart en ik waren met enkele jongere medewerkers
verantwoordelijk voor nieuwe doctoraalrichtingen met hoofdvak politieke wetenschap
in twee faculteiten. Mijn onderwijs en onderzoek zouden gewoon doorgaan. De
gedachte dat een decaan daarvan vrijgesteld zou worden, was nog bij niemand
opgekomen. Ik had, samen met Cramer en anderen, in 1968 een eerste grote enquête
georganiseerd onder de leden van de Eerste en Tweede Kamer, die verwerking
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behoefde. Ik was betrokken geraakt bij interuniversitair en internationaal onderzoek
naar politieke participatie, representatie en verkiezingen, waarbij wij samenwerkten
met vooraanstaande Amerikaanse onderzoekers als Warren Miller en Sidney Verba.
In mijn publicatievoornemens was ik al lang achteropgeraakt.
Dat alles was echter nog daaraan toe. Erger was dat ik decaan moest worden in
hoogst onzekere politieke en bestuurlijke verhoudingen. Mijn achting voor vele
weifelende bestuurders was snel gedaald in mei en juni 1969. Maar zou ikzelf beter
tegen druk bestand zijn dan zij? Een succesrijk redenaar in massavergaderingen kon
ik mij nauwelijks wanen. Ik had gezien welke trauma's gebeurtenissen in Berkeley
hadden geslagen tussen ooit nauwe vrienden en goede collegae. Ik wist het een en
ander van de verwarring en verwording in de Duitse universiteiten na 1967 en
geloofde niet erg in de romantiek van de Parijse événements van 1968. Noch op de
Dutschkes, noch op de Cohn-Bendits had ik het begrepen. Al vrij vroeg nam ik kennis
van documenten afkomstig uit de kring van de Sozialistische Deutsche Studentenbund
en enkele van hun Nederlandse adepten, die zowel de ideologische drijfveren als de
gebezigde tactieken van een zelfverkozen voorhoede van revolutionaire studenten
helder uiteenzetten. Wanneer ik mijn beste vrienden onder mijn collegae (zoals de
hoogleraar staatsrecht Koopmans) daarover sprak, zagen zij mij aan of ik spoken
zag. Daar leken onze studenten dan ook weinig op. Ik zag aan mijn kant weinig in
de vage progressieve retoriek die opgeld deed. Ik keerde mij niet alleen tegen de
illusies van een ‘one man one vote’ - stelsel, maar vond alle gepraat over democratisch
bestuur van een universiteit modieus en lichtvaardig.
De hervormingsdebatten boden geen verheffend schouwspel. Tal van traditionele
regenten in de universiteit raakten in korte tijd verstrikt in het struikgewas van de
democratisering. Hechtte men gisteren nog aan professionalisering van het bestuur
als bepleit in een rapport dat een commissie onder leiding van ir. A.G. Maris in 1967
had uitgebracht, nu weken velen te zeer en te vaak voor de eisen van inspraak en de
veronderstelde waarde van een nieuw ‘demokraties’ bestuur.
Onder de eens almachtige hoogleraren vond, zo leek het, een merkwaardig
changement des alliances plaats. Er was een (niet heel groot) aantal oprechte
‘democraten’, die wezenlijk geloofden in de wenselijkheid van invoering van bepaalde
vormen van directe of indirecte democratie binnen de universiteit. Er was een wat
grotere groep, waaronder velen die bestuursfuncties bezetten of ambieerden, die - al
of niet onder druk, en
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in ieder geval tijdens druk vergaderen - allerlei compromissen aanging met
vertegenwoordigers van andere ‘geledingen’ en deze vervolgens een aura gaf van
onstuitbare en bij nader inzien altijd al gewenste vernieuwing. De meeste hoogleraren
waren van onmiskenbare conservatieve snit. Zij bleven als regel passief, maar
sommigen gingen tot factievorming over. En er was een kleine groep, die eerder voor
diverse hervormingen gepleit had, maar zich niet kon vinden in het amalgaam van
illusie en toegeven dat de eerste twee groepen kenmerkte, en die allengs in de richting
van de traditionalisten opschoof.
Zelf behoorde ik tot deze laatste groep. Ik had vóór 1969 sterk gepleit voor een
verbeterde rechtspositie van de wetenschappelijke staf. Deze leek mij, tezamen met
een hoogst wenselijke herstructurering van het onderwijsprogramma in de trant van
de voorstellen die K. Posthumus in 1968 gedaan had voor een strakkere, kortere
eerste fase die werd gevolgd door een echt selectieve tweede fase, van
doorslaggevende betekenis voor een werkelijke vernieuwing van het wetenschappelijk
onderwijs. Daarbij vergeleken was het politieke en juridische gesleutel aan het
universitair bestuur bijzaak. Het had voor de werkelijke taken van de universiteit
geen wezenlijke betekenis, maar zou wel resulteren in een complex systeem van
verkiezingen en radenstructuren, dat geacht werd de problemen van een moderne
massa-universiteit op te lossen, maar eerder het omgekeerde deed.

Concentratie op het decanaat
Dit zijn alle echter constateringen achteraf. Ik zou anders dan ik had verwacht juist
door mijn decanaat van de faculteit der rechtsgeleerdheid paradoxaal weer wat op
afstand komen te staan van het Leidse democratiseringsdebat. Eenmaal tot decaan
gekozen besloot ik mij bewust te beperken tot mijn taken in het bestuur van de
faculteit. Ik trok mij terug uit de vertrouwenscommissie van de senaat en bleef
daardoor gevrijwaard voor de vermoeiende discussies die in deze commissie over
een nieuwe universitaire bestuursstructuur gevoerd werden ter voorbereiding van de
standpuntbepaling van de Leidse hoogleraren, die inmiddels verenigd waren in een
convent van hoogleraren. Het behoedde mij voor het moeizame overleg van een
universitaire structuurcommissie, waarin vertegenwoordigers van alle geledingen
maandenlang zouden steggelen over een nieuwe bestuursvorm van de Leidse
universiteit. Stond enerzijds in het
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kader van ‘politiek overleg’ schijnbaar alles op losse schroeven, anderzijds bleven
in Leiden de bestaande wettelijke organen meestal normaal functioneren. De
hooglerarenfaculteit die ik na 1 september 1969 zou presideren, behield al haar
bevoegdheden, al zou zij nu over alle zaken behalve benoemingen en dergelijke in
het openbaar vergaderen, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van staf en
studenten die al vóór mei 1969 bij de vergaderingen van de faculteit waren toegelaten.
De faculteit had te maken met een college van curatoren dat evenzeer bleef
functioneren. Ik had als decaan reglementair zitting in het senatus praesidium, die
normaal bijeenkwam, al was het nu in tegenwoordigheid van waarnemers. Een van
hen was mijn oude Mao-sympathisant Hans van Dam, die met vijftien bentgenoten
na de Tilburgse gebeurtenissen begonnen was ultimata aan curatoren en senaat te
richten. Hij verscheen al direct met grote ordners vol stukken, vol argwaan of ik
misschien een stuk had dat hij nog miste. Hij was een van de eerste ‘revolutionairen’
die niet lang daarna werkzaam zou zijn als ambtenaar op het bureau van de
universiteit.

Discretionair bestuur
Wat hield het besturen van een grote faculteit in 1969 nu in? In feite verliep alles
informeel en kleinschalig. Als niet-jurist, en toch decaan van een rechtenfaculteit,
voelde ik mij als gezegd gesterkt door de aanwezigheid als assessor in het
faculteitsbestuur van de oud-decaan en geleerde rechtshistoricus Robert Feenstra.
Deze had grote ervaring met de organisatie van het onderwijsbedrijf. Hij was en bleef
voorzitter van commissies die de beide jaren van de prekandidaatsopleiding bestierden,
waarin ook de secretaris van het bestuur Feldbrugge als hoogleraar in de inleiding
tot de rechtswetenschap een actief aandeel had. Voor alle fasen in de studie in de
verschillende doctoraalrichtingen waren in de afgelopen jaren redelijk duidelijke
regels uitgewerkt. Daarbij kon echter wel het probleem rijzen dat bepaalde studenten
zekere faciliteiten behoefden, bijvoorbeeld omdat zij als gevolg van ziekte of andere
persoonlijke problemen niet aan verplichte tentamens hadden kunnen deelnemen,
dan wel als gevolg van verplichtingen in verenigingsbesturen het normale
studieprogramma niet hadden kunnen volgen. Voor dergelijke gevallen was,
traditioneel, de decaan bevoegd speciale ‘regelingen’ toe te staan die, hoe strijdig
met alle vastgestelde regels ook, door alle hoogleraren loyaal ten uitvoer werden
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gelegd. Ik vroeg Feenstra, die op dit terrein ervaren was als geen ander, ook die taak
van mij over te nemen. Hij weigerde dit echter met het argument dat alleen een echte
decaan het recht had in concrete kwesties bestaande regels ter zijde te stellen. Dus
hield ik wekelijks spreekuur, bijgestaan door de examenadministrateur S.H. van
Iterson, die wist wat de regels waren. Soms werd ik daarbij, voor vervaarlijke gevallen,
tijdig gewaarschuwd door het hoofd van het faculteitsbureau W. Stavleu, die gelouterd
door een grote kennis van precedenten een zesde zintuig had voor valstrikken.

Een faculteitssecretaresse en een directeur
Het bestuurlijke apparaat van de faculteit was, ik zei het al, nog hoogst bescheiden.
Feldbrugge schreef zoveel mogelijk al tijdens de vergaderingen van de faculteit zelf
de notulen. Niemand kon zelfs een eenvoudig briefje in dictaat opnemen. Het aantal
met curatoren gewisselde stukken nam echter sterk toe. Ons leek de aanstelling van
een eigen secretaresse van het faculteitsbestuur urgent. Tevens besloten wij, aarzelend,
stappen te nemen om via een aanvraag bij curatoren te komen tot de benoeming van
een directeur van de faculteit, die de verantwoordelijkheid voor de meer routineuze
correspondentie en organisatorische taken van het faculteitsbestuur zou kunnen
overnemen. Maar wij waren tegelijk bang dat een al te machtige fulltime
bestuursambtenaar de discretionaire macht van de vergadering van de faculteit zou
bedreigen en wellicht toekomstige bestuurders zou beroven van de subtiele ervaring
van een Stavleu, die alles wist maar geen groot steller van beleidsstukken was. Was
het niet mogelijk een goed staflid tijdelijk voor een dergelijke functie vrij te maken,
zo vroegen wij ons af. Feenstra meende dat er eigenlijk maar één man geschikt zou
zijn, de medewerker van de beide hoogleraren economie, R.J. in 't Veld. Wij kwamen
er niet toe hem te vragen. Hij bleek zich alras in geheel andere werelden te bevinden
dan de faculteit. Hij vertrok naar het bureau van de universiteit, waar hij tot taak
kreeg de begroting op te stellen en waar hij later hoofd werd van een nieuw apparaat
voor zaken van begroting, planning en informatiesystemen. Tegelijk werd hij een
sterk polariserend PvdA-lid van de Leidse gemeenteraad, waarin in 1970 overigens
meer militanten uit de Leidse universitaire politiek binnentraden.
Wij politicologen waren, zoals ik al eerder schreef, gehuisvest aan het
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Stationsplein bij de cultureel antropologen en niet-westerse sociologen. Ik had daar
de secretariële gaven leren waarderen van een van de secretaresses, Marianne Faber.
Mij werd duidelijk dat zij grotere verantwoordelijkheden ambieerde dan het
vriendelijke niet-westerse milieu aan het Stationsplein haar verschafte. Ik lokte haar
weg naar de hoger ingeschaalde post van secretaresse van het bestuur van de
rechtenfaculteit. Het was voor haar een promotie, van mijn kant een daad van weinig
courtoisie jegens mijn collegae in de niet-westerse vakken. Hun ‘wraak’ was subtiel.
De voorzitter van de niet-westerse subfaculteit, A.A. Gerbrands, kwam mij meedelen
dat het aller wens was dat ik hun dierbare scheidende secretaresse namens alle
bewoners van de achtste verdieping van Stationsplein 10 een gezamenlijk
afscheidscadeau zou aanbieden: een wedgwoodtheeservies. Duchtig in verlegenheid
gebracht zon ik op een tegenlist. Natuurlijk, ik zou het doen, niemand was mejuffrouw
Faber beter gezind. Ik had nog ergens een harig bruin gordijn van mijn grootmoeder,
dat in mijn studententijd tot tafelkleed gediend had. Ik trok sandalen aan blote voeten
en knoopte geïnstrueerd door de ervaren ex-priesterleerling H.A.A. Molleman (die
kort tevoren medewerker voor politieke wetenschap geworden was) een touw met
knopen ter zelfkastijding en verscheen als flagellant om boetvaardig aan de mij
opgelegde plicht te voldoen. Mejuffrouw Faber kwam pas over naar de rechtenfaculteit
toen mijn decanaat bijna ten einde liep. Mijn opvolgers konden slechts beperkte tijd
van haar komst en kunde profiteren want zij trok verder naar het bedrijfsleven.

Besturen ‘on a shoestring’
Wij vonden in ons bestuursjaar ook een nieuwe directeur van buiten, mr. A.R. Meijer,
die meer was gedacht als steller van stukken dan als beheerder. Echte beheerstaken
waren er voor een faculteit dan ook nauwelijks. Wat er formeel te beheren viel, was
in die dagen nog de verantwoordelijkheid van curatoren en het bureau van de
universiteit. Dat gold zowel voor personele als voor materiële uitgaven. De faculteit
kon binnen de formatie voorstellen doen voor aanstellingen en bevorderingen. Zij
kon toestemming vragen voor bepaalde uitgaven die zij mondjesmaat kreeg. Kwam
er een buitenlands docent, dan kon een honorarium gevraagd worden dat jarenlang
gefixeerd bleef op ten hoogste 225 gulden voor twee uur college. Hoogleraren konden
toestemming krijgen om met de buitenland-
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se gast te gaan dineren tot een bescheiden maximum per couvert, met niet meer dan
vijf van tevoren nominatim op te geven aanwezigen. Dat geschiedde gewoonlijk in
de Doelen aan het Rapenburg, een befaamd restaurant, eigendom van mijnheer Van
Veen en zijn zusters, dat ten naaste bij als faculty club functioneerde. De keuken
mocht daar eerder degelijk dan fantasierijk zijn, maar men kon er zeker van zijn dat
met elk dieet automatisch rekening gehouden werd. Wie kritiek had, liet zich kennen
als buitenstaander. De Van Veens waren buitengewoon ‘goed’ geweest in de oorlog.
Dat was beslissend. Leiden werd armer toen de Van Veens zich terugtrokken en het
restaurant vervolgens werd opgeheven.
Voor het overige nam iedere hoogleraar vanzelfsprekend alle uitgaven voor eigen
rekening, of het nu om een officieel diesdiner of faculteitsdiner ging, of een
faculteitslunch. Ik herinner mij dat in officieel overleg door curatoren soms broodjes
geserveerd werden, en wel eens een flesje cassis, en dat bij uitzonderlijke
gelegenheden tegen de avond soms een glas sherry geschonken werd. Ik merkte een
keer op dat de faculteit niet zou weten hoe zoiets te financieren. In een door ons
bestuur ingezonden begrotingsaanvraag werd voor het eerst een klein bedragje voor
‘representatie’ gevraagd. Het ging als ik mij wel herinner om een jaarbedrag van
achthonderd gulden. Royaal was dat niet, doch wij begaven ons als faculteitsbestuur,
het zij toegegeven, op een hellend vlak. Het zou in komende jaren tot hogere
representatieuitgaven leiden.

Nieuwbouw in oude gebouwen
Tijdens onze bestuursperiode werd een oud chemisch laboratorium ter beschikking
gesteld aan de faculteit. Het lag aan de Hugo de Grootstraat, wat passend leek voor
een rechtenfaculteit. Van buiten zag het er eerder uit als een mixtum van een fabriek
en slot Bommelstein. Een klein, later aangebouwd, modern vleugeltje werd voor
weinig geld het eerst geschikt gemaakt voor huisvesting van de staven van een aantal
publiekrechtelijke vakken, waartoe ook de politieke wetenschap werd gerekend.
Later zou na een grondiger reconstructie het veel grotere hoofdgedeelte worden
ingericht, substantieel luxueuzer, al gebeurde het in een periode waarin sterk om
bezuiniging werd geroepen. Nog weer later kwam, aan de overkant van de Hugo de
Grootstraat, door het vertrek van de farmaceuten, opnieuw een gebouw ter beschikking
van de faculteit. Het werd nog mooier ingericht. Ik nam een keer de oude heer Drees
mee naar de Hugo de

Hans Daalder, Universitair panopticum. Herinneringen van een gewoon hoogleraar

105
Grootstraat waar hij voor onze studenten sprak. Hij vroeg mij, in de auto op weg
erheen, hoe wij gehuisvest waren. Ik vertelde hem dat wij getrouw aan de
prestigeschaal van de verschillende faculteiten een oud laboratorium hadden
toegewezen gekregen, nadat de bètafaculteiten fraaiere nieuwbouw hadden verworven.
Ik leidde hem de trap op van ons bijgebouwtje, dat ondanks een streek verf nog altijd
lijkt op een ouderwetse ulo-school. Drees legde, al bijna blind, zijn hand op een muur
boven de trapleuning en sprak de gedenkwaardige woorden: ‘Ik weet niet waarom
jij klaagt, Daalder, die muren zien er toch echt wel stevig uit!’ Niemand zou dat
durven ontkennen.

Ondergewaardeerd personeel
Wij hadden in ons bestuursjaar, in goed overleg met de ambtenaren van het bureau
van de universiteit, nogal wat te regelen voor de herinrichting van de gebouwen aan
de Hugo de Grootstraat. Wij dienden te beschikken over een aantal nieuwe
personeelsleden voor wat later gewichtiger de ‘interne dienst’ zou gaan heten. Wij
vonden enkele oudere krachten die als gevolg van industriesaneringen in Leiden hun
baan verloren hadden, maar die voortreffelijk werk deden als portier en als personeel
voor de zich nadien snel ontwikkelende reproductieafdeling. Ik raakte voor het eerst
vertrouwd met de bij de overheid gebruikelijke schalen en spande mij in om het
personeel via een positieve taakwaardering een tikje hoger te belonen dan bij de
faculteit gebruikelijk was. Dat zou uiteraard gelijkelijk moeten gelden voor het
personeel dat elders bij de faculteit was aangesteld, bijvoorbeeld voor de portiers
van het prestigieuze Gravensteen. Daarbij kwam ik voor het eerst in aanraking met
eigenstandige regelingen.
De portiers van het Gravensteen waren onder andere verantwoordelijk voor de
verschaffing van koffie en thee aan staf en studenten. Zij haalden met een redelijk
product voor een matige prijs een aardige omzet. Er was daarvoor een speciale kas,
die Stavleu beheerde. Hij deed dat onder toezicht van curatoren, die regelmatig een
ambtenaar ter controle langs stuurden. Mijn medebestuurder Feenstra, tegelijk
directeur-beheerder van het Gravensteen, deelde mij mede dat curatoren akkoord
gegaan waren met een regeling waarbij de portiers een cent per verkochte kop mochten
houden. Nog Hollands-zuiniger dan de anderen, overtuigd van de noodzaak van
modernisering, verzette ik mij tegen dat soort regelin-
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gen, zeker indien die ook tot de Hugo de Grootstraat zouden worden uitgebreid. Een
wat betere inschaling van alle betrokkenen zou, zo betoogde ik, tot afbouw van de
koffiecent kunnen leiden. Toen onthulde Feenstra mij dat de inkomsten van de
koffiekas (die gevuld werd door het koffieen theedrinkend publiek uit alle geledingen)
met instemming van curatoren ook dienden voor het betalen van de
verzekeringspremie van een kostbare bibliotheek die de universiteit van de erfgenamen
van de befaamde Meijers had gekocht. Het Rijk verzekerde nu eenmaal haar eigen
bezittingen niet, maar het ging niet aan dit legaat met kostbare incunabelen
onverzekerd te laten. Ik kreeg als decaan in veel mijn zin, met inbegrip van een iets
royalere inschaling van het betrokken personeel, maar niet met het afschaffen van
de koffiecent voor de portiers en afdrachten voor de Meijers-bibliotheek.

De folklore van het begrotingsoverleg
Mocht ik zuinig zijn van nature, het weerhield mij er niet van mij duchtig te roeren
in het begrotingsoverleg. Er was jaarlijks een zekere ruimte voor groei. De
rechtenfaculteit had zich in begrotingszaken altijd zeer terughoudend opgesteld. Zij
was zich de betekenis van leerstoelen sterk bewust, maar had noch aan
wetenschappelijke, noch aan administratieve staf ook maar iets wat zich vergelijken
liet met de ‘rijkere’ faculteiten als die van wis- en natuurkunde of medicijnen. De
rechtenfaculteit kende een begrotingscommissie. Deze bestond uit een keur van
twaalf hoogleraren, die op een avond in het Gravensteen bijeenkwamen om bestaande
wensen te inventariseren en tot een rangorde daartussen te besluiten. Volgens mos
schonk de directeur-beheerder Feenstra na de pauze bij kaarslicht een glas rode wijn.
Het was een aantrekkelijke traditie, die vooral moest voortduren. Maar het leek mij
daarnaast wenselijk te komen tot zowel een grondiger voorbereiding op het
begrotingsoverleg als een uitvoeriger argumentatie van daarbij tot uiting gebrachte
verlangens. Ik vroeg Stavleu of er onder de medewerkers iemand was die mij bij het
opstellen van een begroting zou kunnen bijstaan. Hij noemde mij de medewerker
voor strafrecht C.P. Chr. M. Oomen, die net de laatste hand gelegd had aan een
kwantitatief proefschrift over straftoemeting, dat hij niet veel later zou verdedigen.
Zijn suggestie bleek een gouden greep. Ik zou in komende jaren intensief
samenwerken met iemand die de Leidse universiteit kende en liefhad, zelf grote
verdiensten had in de organisatie
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van het onderwijs aan steeds grotere groepen studenten en bij uitstek over bestuurlijke
gaven beschikte.
Enkele jaren eerder had ik in een vergadering van de faculteit een omstandige
discussie meegemaakt over de toewijzing van zes nieuwe personeelsplaatsen die de
faculteit in een vorige begrotingsronde had verkregen. Eenmaal decaan geworden
hoorde ik dat de toen verantwoordelijke decaan in het universitair begrotingsoverleg
had laten weten dat de faculteit de haar oorspronkelijk toegedachte uitbreiding met
acht ‘koppen’ echt niet nodig had: zes was mooi genoeg! Wij entameerden een
grondige inventarisatie van verlangens en knelpunten binnen de faculteit en vonden
er vele. De aantallen studenten groeiden ongekend snel. De faculteit kon niet langer
met grote hoorcolleges volstaan en zou in meer vakken werkgroepenonderwijs moeten
bieden. Een drastische reorganisatie van het eerste jaar stond in de steigers. De
faculteit zou nieuwe gebouwen moeten betrekken. Een aantal onderzoeksintensieve
vakken beschikte nog nauwelijks over medewerkers. En nieuwe studierichtingen
zouden zich alleen goed kunnen ontwikkelen indien zij konden beschikken over een
adequate staf op hoogleraren- en lectorsniveau.
Nadat eenmaal in de begrotingscommissie en de vergadering van de faculteit over
prioriteiten was beslist, zonden wij een uitvoerig beleidsstuk naar curatoren. Daarin
wees ik in goed dialectische terminologie erop dat kwantitatieve ontwikkelingen een
kwalitatieve omslag betekenden. Wij konden in een faculteit die een kwart van de
Leidse studenten telde en snel groeide, niet langer verder indien niet een substantiële
uitbreiding plaatsvond en meer staf en ondersteunende faciliteiten het traditionele
lekenbewind van hoogleraren zouden versterken.
Omvang en motivering van onze verlangens verrasten curatoren en hun ambtenaren,
die dat niet gewend waren van een zo vriendelijk gezelschap als onze faculteit. Ter
voorbereiding van definitievere besluiten vond verkennend mondeling beraad plaats
tussen de decanen van de faculteiten, onder leiding van de president-curator en de
secretaris van curatoren. Ik voerde daarin nogal dwingend het woord en verkreeg,
naar het leek, een zekere sympathie van de aanwezigen voor onze noden. Tot de
decaan van de medische faculteit A.A.H. Kassenaar het woord nam. Hij had, zo zei
hij, alle begrip voor de moeilijkheden van de rechtenfaculteit. Maar helaas, de
medische faculteit had bij grotere Amerikaanse Medical Schools vergeleken een wel
zeer ongunstig verhoudingsgetal tussen staf en studenten. Zijn faculteit had de grootst
mogelijke problemen. Zo was het twijfelachtig of zij bij gebrek aan personeel wel
een hoognodige inten-
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sive care-afdeling kon inrichten. De faculteit der rechtsgeleerdheid moest natuurlijk
geholpen worden. Maar toch, stel nu eens dat de decaan van deze faculteit, je kon
nooit weten, zorg van een dergelijke afdeling nodig had en die er niet zou zijn, wat
dan? Ik voelde onder het geamuseerd toezien van de andere aanwezigen de winst
wegglijden, maar kwam als gewaarschuwd man. Ik was, zo zei ik, naar dit beraad
gekomen goed geïnstrueerd door een ervaren oudere collega. Let maar op, zo had
die gezegd, dat beraad kent zo zijn eigen folklore. Als het echt om het verdelen van
middelen gaat, dan overlijden er bij de medische faculteit plotseling opvallend veel
personen. De rechtenfaculteit kreeg een voordien zelfs niet gedroomde uitbreiding
met drieëntwintig ‘koppen’ in dit jaar. Kassenaar, later rector, zou mij nog vele jaren
blijven nahouden dat mijn ‘folkore’-interventie zijn faculteit heel wat
personeelsplaatsen had gekost.

Toch revolutie in de rechtenfaculteit?
Waren er nu helemaal geen politieke strubbelingen in de rechtenfaculteit? Ik
entameerde aan het begin van mijn decanaat een beraad in Noordwijk van alle
hoogleraren, waarin wij bespraken hoe op te treden in het geval van bezettingen of
eventuele collegeverstoringen. Uitgangspunt daarbij was dat wij zouden insisteren
op het recht en de noodzaak van een vrije katheder, nooit zouden dreigen en niet zelf
de politie te hulp zouden roepen. Indien normaal spreken ons onmogelijk zou worden
gemaakt, zou ieder van ons zijn college beëindigen om normaal op een volgende
collegedag terug te keren en opnieuw te beginnen. Onze voorbereiding bleek onnodig.
Wij hebben nauwelijks echte moeilijkheden ontmoet.
Binnen de Leidse rechtenfaculteit kwam het tot de vorming van een
structuurcommissie bestaande uit vertegenwoordigers van alle geledingen. Ik riep
de hoogleraren, los van een normale vergadering van de faculteit, bijeen voor een
avondvergadering in een collegezaaltje om te beraadslagen over in te nemen
standpunten. De vergadering was besloten, maar onder aanvoering van een lieve
schijnrevolutionair, de politicologiestudent Adam Vondeling (zoon van Anne
Vondeling), opende een groep studenten de deur. Zij verlangden openbaar overleg.
Ik schorste en deelde mee dat wij het besloten overleg in het huis van een onzer
zouden voortzetten, indien Vondeling en de zijnen bleven rondhangen. Na wat
geschutter en geroep over principes droop het gezelschap af en vergaderden wij door.
Wij benoemden enkelen uit ons midden - H.H. Maas, H.J. Hof-
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stra en P.W. Pestman - voor het voeren van overleg met vertegenwoordigers van
andere ‘geledingen’ over een nieuwe bestuursstructuur.
In de daaropvolgende maanden begonnen de standpunten, analoog aan
ontwikkelingen binnen het hooglerarenkorps in de universiteit in het algemeen, te
verharden. Er vormde zich, zo zou mij pas later blijken, onder de hoogleraren een
‘conservatieve’ groep, die apart bijeenkwam en als mogelijke meerderheid op termijn
het vertrouwen in het drietal vertegenwoordigers in de facultaire structuurcommissie
opzegde. Het werd mijn verre van aangename taak dit aan Maas, Hofstra en Pestman
aan te zeggen. Zij besloten de eer aan zich te houden en traden af. Uit de meerderheid
werden anderen, onmiskenbaar conservatievere hoogleraren, in hun plaats
aangewezen. Het beraad verzandde. Pas de invoering van de WUB in 1971 zou het
einde van de oude faculteit betekenen.
Betekende dit dat de besluitvorming intussen stilstond? Geenszins. Er was al een
studieraad, waarin goed overleg met studentenvertegenwoordigers werd gevoerd
over onderwijskwesties. Nogal drastische hervormingen van het onderwijsprogramma
waren geheel los van de ‘revolutie’ al in beweging gezet. Nog vóór mijn decanaatsjaar
een einde nam, zou de ‘oude’ faculteit tot een geheel nieuwe inrichting van het eerste
jaar besluiten, waarbij onder andere een nieuw juridisch practicum zou worden
ingevoerd. Ook zou het, althans formeel, komen tot aanvaarding van een nieuwe
structuur van het wetenschappelijke korps, zoals die door een gemengde commissie
onder mijn leiding was voorbereid. Achteraf moet men echter constateren dat oude
vormen langzaam slijten. Een wettelijke vakgroepsstructuur mocht bij de WUB worden
ingevoerd, nieuwe richtlijnen mochten komen van het departement over het
rangenstelsel van het wetenschappelijke korps, toch zouden de
personeelsverhoudingen in de faculteit weinig veranderen.
Aangezien wij slechts voor één jaar verkozen waren en de invoering van de WUB
nog op zich wachten liet, was het duidelijk dat de oude hooglerarenfaculteit nog
eenmaal een faculteitsbestuur zou moeten kiezen. Ik hield vast aan de overeengekomen
termijn van een jaar, omdat ik wilde terugkeren naar mijn prille vakgroep. Opnieuw
was er een voordrachtscommissie, waarvan ook nu weer vertegenwoordigers van
staf en studenten deel uitmaakten. Al op 3 maart 1970 koos de faculteitsraad een
bestuur voor het jaar 1970-1971, met de aartsbestuurder K. Wiersma als decaan,
P.W. Pestman (die als personeelsadviseur bij nieuw ingevoerde beoordelingen van
leden van de wetenschappelijke staf duidelijk vertrouwen had) als secretaris en T.
Koopmans als assessor, al met al een team
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dat aan hoge eisen van kwaliteit en representativiteit voldeed. Maar ruim een maand
later werd Wiersma benoemd tot staatssecretaris aan het ministerie van Justitie en
daarmee viel de basis weg aan wat onmiskenbaar een pacificatieteam van
‘conservatieven’ en ‘progressieven’ was. Er kwam een nieuwe voordracht met de
tweetallen Feldbrugge en Maas voor het decanaat, Koopmans en W. Eizenga
(onmiskenbaar conservatief) voor het secretariaat, A.R. Bloembergen en P.C. van
Traa voor het assessoraat. Feldbrugge werd met een meerderheid van eenentwintig
tegen vier stemmen tot decaan gekozen en Bloembergen (ook lid van de conservatieve
factie) tot assessor. Tot mijn afschuw verloor Koopmans, die in maart nog tot lid van
een komend faculteitsbestuur-Wiersma was gekozen, nu met negen tegen vijftien
stemmen het pleit van de nieuwkomer Eizenga. Politisering en polarisatie
triomfeerden, dus toch. Ik voelde het als een nederlaag die de hele raison d'être van
mijn decanaat tenietdeed.

Contacten met Den Haag
Tijdens mijn decanaat of kort daarna kwam ik tot driemaal toe in contact met de
‘hogere’ Haagse politiek.
In de herfst van 1969 ontving ik namens minister-president P.J.S. de Jong een
uitnodiging toe te treden tot een commissie die onder leiding van de toenmalige
staatssecretaris voor binnenlandse zaken Chr. van Veen tot taak kreeg vóór de
kabinetsformatie van 1971 een advies uit te brengen over de interdepartementale
taakverdeling en coördinatie. Dat was een beter soort ‘structuurcommissie’ dan het
soort dat toen in de universiteiten hoogtij vierde. De commissie had in feite tot taak
een analyse te geven van het algehele functioneren van de top van de
regeringsorganisatie en de departementen. Ik dankte de uitnodiging aan mijn
dissertatie over Organisatie en reorganisatie van de Britse regering, die mij kennelijk
tot ‘deskundige’ maakte. Gezien de cumulatie van taken die op mij rustten, aarzelde
ik de uitnodiging aan te nemen. Maar het bleek mogelijk met de secretaris-generaal
van Algemene Zaken A.J.M. van Nispen een regeling te treffen waarbij H.D. Tjeenk
Willink (hij was kort voordien tot wetenschappelijk medewerker voor de
bestuurskunde benoemd) voor halve werktijd als adjunct-secretaris van de
commissie-Van Veen (en daarom tegelijk ook als mijn coadjutor) zou optreden.
Tijdens haar werkzaamheden hoorde de commissie een aantal zittende ministers.
Een van hen was Veringa, die op de betrekkelijkheid van alle planning wees. Hij
had,
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zo zei hij ons, van zijn voorganger I.A. Diepenhorst een lijst gekregen van belangrijke
aandachtspunten. Maar die had niet kunnen voorzien dat er zoiets als een
studentenopstand uit zou breken, die hem, Veringa, genoopt had allerlei dingen opzij
te zetten om als brandweerman op te treden. Ik kon de retorische vraag niet voor mij
houden of dat nu wel de juiste rol voor een minister was, die zich toch beter met
grotere vragen kon bezighouden?
Via de commissie-Van Veen kwam ik ook in directe aanraking met dr. A.J. Piekaar,
de vermaarde directeur-generaal voor het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek, die met een gering aantal ambtenaren en werkelijk inzicht het Nederlandse
hoger onderwijs placht te bestieren. Ooit was afgesproken dat Piekaar Reerink zou
opvolgen als presidentcurator in Leiden. Maar de nieuwe ontwikkelingen in de
universiteiten maakten dat, helaas, onmogelijk; aan een wankelmoedig minister als
Veringa had Piekaar zijn handen vol. Ik schreef een belangrijk deel van het rapport
van de commissie-Van Veen, dat onder andere adviseerde over de organisatie en
ministeriële verantwoordelijkheid voor het wetenschapsbeleid. In de Wet Universitaire
Bestuurshervorming (de WUB, het woord zou bij mij altijd de associatie blijven
wekken met ‘gewiebel’ en ‘dubben’) was een speciale commissie voorzien die de
werking van wat formeel als experimentele wet gedacht was, zou moeten evalueren.
Piekaar vroeg mij het voorzitterschap van de nieuw in te stellen commissie op mij
te nemen. Toen ik hem vroeg hoeveel tijdsbeslag hij voor een dergelijk voorzitterschap
voorzag, antwoordde hij indirect maar duidelijk. Wanneer ik mij zorgen maakte over
mijn verantwoordelijkheden met betrekking tot de politicologie in Leiden, dan kon
het departement wel een lectoraat naast mij ter beschikking stellen. Ik antwoordde
dat ik dan genoeg wist omtrent de zwaarte van de nieuwe taak, en weigerde. Er zijn
momenten geweest, vooral toen Daudt in Amsterdam in moeilijkheden geraakte en
de Nederlandse hoogleraren politicologie vroegen om gezaghebbende uitspraken
van deze zelfde commissie (nu naar zijn voorzitter de commissie-Polak genoemd),
dat ik mij heb afgevraagd of men in roerige tijden niet beter zelf verantwoordelijke
posities kon bekleden in plaats van nederige adressen te richten aan werkelijke
machthebbers.
Dat van progressief Nederland weinig hulp te verwachten was, bleek toen een
aantal hoogleraren, lid van de PvdA, zich wendde tot de top van deze partij, in de
hoop die te winnen voor een wat steviger standpunt in zaken van universitaire
bestuurshervorming dan zij publiekelijk had laten zien. Ging de WUB al veel verder
dan wenselijk was, zij ging de PvdA
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kennelijk nog niet ver genoeg. Ons gezelschap was nogal gemengd. Onder hen waren
naar ik meen onder meer de Amsterdamse rector A.D. Belinfante, de historicus Frits
de Jong, de cultureel-antropoloog A.J.F. Köbben en ikzelf, geenszins een gesloten
groep in het universitair democratiseringsdebat, zo zou de toekomst leren. Wij hadden,
ik denk op een zaterdagmorgen, een bespreking in Utrecht met fractievoorzitter Den
Uyl, partijvoorzitter Vondeling en de PvdA-woordvoerder in de Tweede Kamer voor
universitaire zaken, J.M. Masman. Van deze laatste herinnering ik mij vooral een
verveeld gezicht. Wellicht was hij met zijn gedachten meer bij de voetbalclub
FCTwente, waarvan hij voorzitter was, dan bij het wel en wee van de Nederlandse
universiteiten. Den Uyl en Vondeling reageerden alerter. Maar erg behulpzaam leken
ook zij niet. Wij zouden, zo zei Den Uyl, die in de Kamer een flink standpunt had
ingenomen in de dagen van de Maagdenhuisbezetting, altijd op de PvdA kunnen
rekenen indien het ging om de academische vrijheid. Maar de politieke werkelijkheid
gebood hem en ons te erkennen dat er onder de kiezers nu eenmaal meer studenten
dan hoogleraren waren. (Men kon dat moeilijk ontkennen. Men bedenke dat jongeren
een bijzonder agio deden bij de verkiezingen van 1971, aangezien de kiesgerechtigde
leeftijd verlaagd zou worden van 21 naar 18 jaar.) Vondeling ging verder. Het was,
zo zei hij, een kwestie van levensbelang om in de moderne maatschappelijke
verhoudingen met democratische structuren te experimenteren. De maatschappij kon
zich niet veroorloven risico's te lopen in vitale sectoren als het bedrijfsleven, de
overheid, of de strijdkrachten. Voor de universiteiten lag dat anders. Als het daar
niet zou lukken, waar dan wel? Vondelings cynische standpunt ontlokte Köbben de
uitroep dat dat wel juist de jaren waren waarin hij en de andere aanwezigen taken te
vervullen hadden aan onderwijs en onderzoek, waarvoor wij benoemd waren. Ik heb
aan die uitroep vaak moeten terugdenken, telkens wanneer democratiseerders en
bureaucratiseerders (niet zelden waren dat volgtijdig dezelfde personen) in komende
jaren de universiteiten nieuwe beleidsspinsels oplegden.

De WUB ingevoerd
In 1971 werd de WUB ingevoerd. Zowel de universiteitsraad als de faculteitsraad
zouden voortaan bestaan uit geledingsgewijs gekozen vertegenwoordigers. Curatoren
benoemden mij tot voorzitter van het universitair stembureau. Wij hielden op van
tevoren aangekondigde dagen zitting
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voor de kandidaatstelling voor de eerste Universiteitsraad. Dik Couprie,
wetenschappelijk medewerker voor filosofie, die een centrale rol in het Leidse
democratiseringsproces speelde, verscheen met een bundel ‘progressieve’ lijsten
voor een groot aantal kiesdistricten van diverse geledingen. Wij bezorgden hem en
zijn prille partijgenoten een zenuwachtige dag. Het kiesreglement schreef namelijk
voor dat kandidaatslijsten alleen ingediend konden worden door kiesgerechtigden
voor het eigen kiesdistrict. Dezen konden zich niet door anderen laten
vertegenwoordigen. Het lukte Couprie met moeite zijn achterban nog tijdig op te
trommelen.
Ook in de rechtenfaculteit verscheen een progressieve lijst. Enkelen onzer, onder
wie Feenstra en Oomen, vormden een tegenlijst voor het wetenschappelijke korps,
die bestond uit ‘onafhankelijken’ met nauwelijks een ander gemeenschappelijk
program dan het afwijzen van de intree van partijlijsten in het universitaire bestuur.
Ik werd in de nieuwe faculteitsraad tot lid verkozen. Helder herinner ik mij een
incident tijdens de eerste zitting, die nog voorgezeten werd door de zittende decaan
Feldbrugge. De ‘progressieve’ raadsleden C.H. van Alderwegen en J.L. de
Wijkerslooth dienden een voorstel in te komen tot een reglement voor de faculteit
dat de toekomstige besluitvorming zou regelen. Feldbrugge reageerde met afgrijzen
in zijn stem. Waren de indieners, zo zei hij, zich bewust van het feit dat de faculteit
bijna vierhonderd jaar bestaan en besloten had zonder dat zoiets als een reglement
nodig was gebleken? Er gaapte een kloof. Ik steunde het voorstel van een reglement,
dat in komende onzekere tijden mijns inziens broodnodig zou kunnen zijn. Wijs
geworden door nachtelijke uitputtingsslagen die elders plaatsvonden, diende ik
tegelijk een motie in waarin werd vastgelegd dat de faculteitsraad nimmer besluiten
zou nemen in vergaderingen na tien uur 's avonds. Het voorstel werd aangenomen,
maar verloor zijn relevantie toen de nieuwe faculteitsraad al vrij spoedig besloot
voortaan op een middag bijeen te komen, in werktijd dus.
Er moest een nieuw faculteitsbestuur komen. Ik werd aangewezen tot voorzitter
van een voordrachtscommissie. Een staf- of studentlid was niet moeilijk te vinden.
Problematischer was de keuze van een decaan, die, zo schreef de wet voor, een
hoogleraar moest zijn. Ik wendde mij tot twee van hen: K. Wiersma, terug van zijn
staatssecretariaat aan Justitie, en T. Koopmans, beiden bekwaam en gezaghebbend.
Ik organiseerde voor hen een lunch à deux in een zijkamer van de Doelen, met de
mededeling dat zij daaruit pas mochten vertrekken wanneer er witte rook zou zijn.
Helaas, zij kwamen vereend naar buiten met een strakke weige-
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ring. Wiersma voorgoed, Koopmans voorlopig. Wat nu?
De keuze van een decaan die acceptabel was voor de nieuwe faculteitsraad, maar
tegelijk vertrouwen zou wekken bij de hoogleraren, die niet langer krachtens eigen
recht de faculteit vormden, zou beslissend kunnen zijn voor de toekomst van een
oude faculteit naar nieuwe plooi. Ik ging op bezoek bij Werner Haardt, geducht jurist,
onmiskenbaar conservatief, geen rasbestuurder, wel verknocht aan Leiden en de
Leidse rechtenfaculteit. Hij stemde aarzelend toe. Toen het jawoord er eenmaal was,
liet hij mij weten dat hij dan ‘die jongens en meisjes’ van de nieuwe raad allereerst
maar eens in zijn tuin zou noden voor een borrel. Deze werd een groot succes. Haardt
zou als eerste decaan onder de WUB, met naast hem het staflid M.A. van Wijngaarden,
een prachtig koppel vormen met het studentlid D.E. Witteveen. De overgang van
oud naar nieuw was in de Leidse rechtenfaculteit toch nog harmonisch verlopen.
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Hoofdstuk 7
Leiden, Amsterdam, en het begin van de zaak-Daudt
Hans Daudt
Daudt kende ik niet erg goed. Hij begon zijn studie in de Zevende Faculteit in 1948
twee jaar nadat ik aan de Amsterdamse universiteit was aangekomen. Hij was enkele
jaren ouder dan ik en een typische werkstudent die ook zijn moeder onderhield. Hij
was in 1945 korte tijd in dienst bij het Militair Gezag en was daarna sportverslaggever
geworden bij Het Vrije Volk. Hij haalde een middelbare akte economie en werd
redacteur bij de ENSIE (de ‘eerste Nederlandse systematisch ingerichte encyclopedie’),
waar hij nauw samenwerkte met Lucas van der Land. Vervolgens keerde hij terug
naar Het Vrije Volk, nu in een functie op de economische redactie. Hij werd assistent
op het Persinstituut bij Baschwitz toen ik daar al lang weg was. Wij kwamen elkaar
tegen elkaar op het colloquium Politica Hodierna, het privatissimum van de
hoogleraren Barents en Presser. Ik vond zijn toonzetting soms wat gewichtig en
theoretisch, maar zou spoedig zijn waarde voor de ontwikkeling van de politieke
wetenschap leren inzien. Hij schreef voor een door Van der Land geredigeerd
handboek een baanbrekend overzichtsartikel over de richting van het politiek gedrag
binnen de politieke wetenschap. Hij promoveerde op een spoedig internationaal
bekend proefschrift over Floating Voters and the Floating Vote (1961), waarin hij
gedetailleerde kritiek leverde op zowel theoretische als empirische bevindingen van
Amerikaanse verkiezingsonderzoekers omtrent de werking van de democratie. Hij
zou J.A. Schumpeter's beroemde boek Capitalism, Socialism and Democracy (1942)
in het Nederlands vertalen en nadien als een van de weinigen in Nederland na W.A.
Bonger belangrijk werk publiceren omtrent het wezen en de werking van de
democratie. Terecht werd hij in 1963 benoemd tot hoogleraar in de wetenschap der
politiek op de centrale leerstoel bij uitstek in het nog prille Nederlandse
politicologiebedrijf.
Na mijn onvrijwillig vertrek in 1957 waren mijn contacten met de Amsterdamse
universiteit snel verflauwd. Wel was Barents mijn promotor
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gebleven. Barents kon door toenemende blindheid zelf niet meer lezen. Ik las hem
daarom opeenvolgende concept-hoofdstukken van mijn proefschrift over Organisatie
en reorganisatie van de Britse regering voor. Hij gaf in zijn kritische opmerkingen
ook in die omstandigheid blijk van een formidabele kennis en een vlijmscherp
verstand. Zijn toon werd echter steeds bitser en onvriendelijker. Regelmatig kreeg
ik van hem sarcastische, agressieve briefjes, die hij aan zijn secretaresse, Nel Kool,
dicteerde. Zij adresseerde de in die tijd gebruikte bruine dienstenveloppen van de
universiteit in een nogal persoonlijk type-script, met spaties en onderstrepingen. Nel
Kool bleef na Barents' dood in 1961 de secretaresse van het door Daudt verder
uitgebouwde Amsterdamse Instituut voor Wetenschap der Politiek. Stukken die ik
vandaar ontving, betroffen nu louter zakelijke aangelegenheden. Maar ik zou nog
lang schrikken telkens wanneer ik een door haar geadresseerde Amsterdamse envelop
op de deurmat vond.

Interuniversitaire contacten
Al in Barents' tijd was er een zekere samenwerking gegroeid tussen de Nederlandse
hoogleraren in de politicologie. Zij vormden de kern van de Nederlandse Kring voor
Wetenschap der Politiek en hadden samen de verantwoordelijkheid genomen voor
het eerste universitaire kiezersonderzoek, dat in 1956 naar Amerikaans voorbeeld in
Nieuwer Amstel werd uitgevoerd. Barents en de hoogleraar aan de VU, J.J. de Jong,
vielen beiden vroeg weg. Hun opvolgers, G. Kuypers aan de vu en Daudt aan de GU,
zochten evenzeer contact met elkaar. Deze contacten kregen tegelijk een formelere
basis in een nieuw ingestelde sectie sociologie en politicologie van de Academische
Raad waarin ook de Nijmeegse hoogleraar L.W.G. Schlichting zitting had en waartoe
ik spoedig na mijn benoeming in Leiden in 1963 eveneens werd genood.
Al in die dagen werd van politieke zijde sterk aangedrongen op studieverkorting,
in te voeren door een nieuw academisch statuut. De Leidse socioloog E.V.W.
Vercruijsse en ik deden een gezamenlijk voorstel in genoemde sectie om te komen
tot een basisstudie die tot een bacchalaureaat zou leiden, met daarna een vervolgstudie
alleen voor de echt wetenschappelijk ingestelden in de trant van wat later de tweede
fase zou heten. Ons voorstel kreeg weinig steun. Ik herinner mij een vermoeid betoog
van de vroom blikkende Amsterdamse hoogleraar in de sociologie Sj. Hofstra dat
een studieduur van zesenhalfjaar voor een
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doctoraalexamen toch wel het minimum was. Zijn lange ervaring had hem geleerd,
zei hij zuchtend, dat een studie in een sociale wetenschap slechts door een langzaam
rijpingsproces tot werkelijke resultaten kon leiden.
De sectie verenigde zich uiteindelijk op studieprogramma's van vijf jaar. Daarbij
zouden regels getroffen worden waarbij de kandidaatsexamens van de vakken
sociologie, politicologie, sociologie van de nietwesterse volkeren en culturele
antropologie inwisselbaar zouden zijn. Een kandidaatsexamen in welk van deze vier
vakken ook afgelegd zou voortaan toegang geven tot een doctoraalexamen in elk
van de andere drie vakken. Maar tegelijk zou voortaan elk doctoraalexamen duidelijk
komen te staan in het teken van slechts één hoofdvak en ten hoogste twee bijvakken.
Dat was anders dan de traditionele opzet in de Amsterdamse faculteit, die zowel voor
het kandidaatsexamen als het doctoraalexamen meer hoofdvakken kende, met als
gevolg een ongehoorde uitval van studenten en een onhoudbaar lange studieduur
voor de weinigen die het doctoraalexamen in de politieke en sociale wetenschappen
uiteindelijk wisten te behalen. De nieuwe regeling bood Leiden de mogelijkheid een
eigen doctoraalrichting politicologie te ontwikkelen, op basis van andere afgelegde
kandidaatsexamens in de sociale faculteit, spoedig gevolgd door een vergelijkbare
regeling voor een doctoraalstudie met politieke wetenschap als hoofdvak in de faculteit
der rechtsgeleerdheid op basis van in die faculteit bestaande kandidaatsexamens. De
eis van het nieuwe academisch statuut dat een doctoraalstudie slechts één hoofdvak
zou kennen, zou op termijn in Amsterdam het effect van een landmijn krijgen.
De vier hoogleraren in de politicologie (Kuypers, Daudt, Schlichting en ik)
verstonden zich ook met de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk
Onderzoek (ZWO), teneinde in de toekomst door samenwerking en onderlinge
afspraken te komen tot een intensivering van het wetenschappelijk onderzoek. Dat
initiatief zou na enige tijd leiden tot het nationaal kiezersonderzoek, dat sinds 1971
bij elke Kamerverkiezing als een interuniversitair project is gehouden. Het bood ons
in Leiden de gelegenheid het initiatief te nemen voor een analyse van de verrichtingen
van het Nederlandse parlement, een eerste grote mondelinge enquête te houden onder
leden van de beide Kamers, en een studie op te zetten naar veranderingen in de
politieke rekrutering van Kamerleden sinds 1848. Ik werkte daarbij, als gezegd, nauw
samen met N. Cramer, de parlementair redacteur van Het Parool, die mij tijdens
mijn verblijf in Amerika in het academisch jaar 1966-1967 via een onderwijsopdracht
gedeeltelijk had
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vervangen en niet lang daarna een vaste aanstelling in Leiden kreeg, als lector eerst,
als hoogleraar spoedig daarna.

Uitbouw in Amsterdam
Voorzover ik beroepsmatig contact had met ‘Amsterdam’, troffen mij twee zaken,
beide in zekere zin karakteristiek voor een daar soms heersend geloof dat de wereld
eindigt bij de stadsgrenzen. Er was sprake van een zekere neiging hoogleraren en
stafleden vooral ‘uit eigen kring’ te rekruteren. En er ging, zo leek het, een soms
buitensporige invloed uit van de enkele buitenlandse hoogleraren die Amsterdam
zelf bezochten. Om met dat laatste te beginnen: een stuk moderne politieke
wetenschap, vooral in de richting van de studie van het politiek gedrag, werd in
Amsterdam al in de jaren vijftig binnengebracht door de Amerikaanse gasthoogleraar
Samuel J. Eldersveld. Deze gold in zijn land op de zwakke basis van een Nederlandse
herkomst en enkele artikelen als specialist op het terrein van het Nederlandse politiek
systeem. Zijn kennis en inzichten op dat terrein waren nogal gebrekkig. Zijn invloed
op de verbreiding van nieuwe benaderingen met hulp van kwantitatieve
onderzoekstechnieken werd groot.
Wat later kwam Robert Agger naar Amsterdam. Hij bepleitte daar voor een willig
gehoor het belang van community power studies. Deze konden desgewenst worden
uitgelegd als een welkome legitimering van studie van politieke processen van de
stad Amsterdam. In 1958 troonde Van der Land de Canadees-Amerikaanse
politicoloog David Easton mee van een internationaal congres naar Amsterdam.
Eastons ‘systeem-model’ zou spoedig tot dogma worden, en Eastons werken tot de
bijbel van vele Nederlandse politicologen. Op mijn netvlies verschijnt nog duidelijk
de devote wijze waarmee Daudts medewerkster Van der Maesen tijdens een
bijeenkomst in Amsterdam een zojuist binnengekomen exemplaar van ‘de nieuwste
Easton’ ter hand nam. Eastons invloed zou ten minste duren tot een nieuwe generatie
Amsterdammers alternatieve marxistische en neomarxistische profeten omhelsde.
Daudt bouwde intussen in een hoog tempo aan een professionalisering en
verbreding van de politicologiestudie in Amsterdam, daarbij geholpen door een grote
studentenstroom en navenant toenemende middelen. Tegen aanvankelijk verzet van
velen in de Amsterdamse faculteit zette hij de benoeming door van Lucas van der
Land tot lector in de geschiedenis
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van de politieke theorieën, onder het dreigement dat hij anders zelf zijn
hoogleraarschap zou opgeven. Hij streefde met succes naar twee nieuwe ordinariaten,
voor respectievelijk de leer der internationale betrekkingen en methoden van
politicologisch onderzoek. Deze nieuwe leerstoelen zouden door bekwame
Amsterdamse jongeren als P.R. Baehr, die in de Verenigde Staten was gepromoveerd,
en R.J. Mokken, een wizard op het terrein van kwantitatieve methoden, worden bezet.
Daudt en zijn vrouw Lida hadden eerder bewezen de taak van ‘opleider’ hoogst
ernstig te nemen. Zij hadden eerst Van der Land, later M. Brouwer (collega van
Daudt als assistent aan het Persinstituut) ertoe gebracht een proefschrift te voltooien,
door hen in huize Daudt te sekwestreren. Werd Van der Land nadat zijn proefschrift
was afgerond tot lector benoemd, Brouwer, die als medewerker aan het Persinstituut
al verantwoordelijk was geweest voor onderwijs in de massapsychologie, werd
hoogleraar in de psychologie van het collectief gedrag, naast de oud-hoofdredacteur
van de NRC, M. Rooij, die in 1958 Baschwitz was opgevolgd als hoogleraar in de
leer van de communicatiemiddelen. Het leek al bloei en groei in de Amsterdamse
politicologie na Daudts aantreden: bewuste professionalisering, groeiende
internationale contacten, spreiding van leerstoelen, nieuwe ambitieuze hoogleraren,
een vriendenkring aan de macht. Het zou anders lopen.

Een Leids of een Amsterdams eredoctoraat voor B.A. Sijes?
Een lustrum is bij Nederlandse universiteiten traditiegetrouw het moment waarop
een aantal eredoctoraten wordt verleend. In 1970 bestond de Leidse universiteit 395
jaar. In datzelfde jaar zou herdacht worden dat Nederland vijfentwintig jaar eerder
bevrijd werd. Enkele leden van de faculteit hadden al eerder besloten B.A. Sijes,
voor een Leids eredoctoraat voor te dragen. Sijes die geen universitaire studie had
voltooid en in wezen autodidact was, had zich als staflid op het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie na 1945 ontwikkeld als een van de belangrijkste onderzoekers
en schrijvers over de bezettingsgeschiedenis. Bekend waren zijn baanbrekende studies
over de Februaristaking van 1941 en de razzia's in Rotterdam van 1944. Zijn grote
boek De arbeidsinzet. De gedwongen arbeid van Nederlanders in Duitsland,
1940-1945 (1966) stimuleerde Koopmans tot het schrijven van een origineel essay
over ‘bureaucratisch gedrag in een ministerloos tijdperk’ (Acta Politica, 4 (1968-1969)
361-384), waarin hij de ontaarding van beleidsvorming door ambtenaren zonder
parlementaire
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controle analyseerde. Sijes had ook naam gemaakt met het samenstellen van dossiers
ten behoeve van de processen tegen Eichmann in Jeruzalem en Rajakowitsch in
Wenen. Bij het proces tegen de laatste was hij tevens als getuige-deskundige
opgetreden. Tussen de bedrijven door had hij ook nog met Daudt een kleiner boek
geschreven met de titel Beeldreligie (1966). Daarin hadden zij een kritische analyse
gegeven van de grove, veelal antisemitische brieven gericht aan Mies Bouwman en
de VARA in januari 1964. ‘Mies’ was na haar TV-uitzending voor Open het Dorp in
1962, afgezien van leden van het koninklijke huis, Nederlands meest bewonderde
vrouw. Zij nam deel aan een nieuw satirisch programma, dat onder de titel Zo is het
toevallig ook nog eens een keer... veel opschudding verwekte toen het met gebruik
van bijbelse teksten en gebeden de slaafse aanbidding van het in Nederland nog
nieuwe medium televisie hekelde.
Gezien Sijes' werk leek een gezamenlijk eredoctoraat in de rechten en de sociale
wetenschappen aangewezen. De besluitvorming hierover was in 1969 in beide Leidse
faculteiten al een heel stuk gevorderd, toen een van de hoogleraren in de
rechtenfaculteit die zowel in Amsterdam als in Leiden doceerde, erop attendeerde
dat ook Amsterdam een eredoctoraat voor Sijes in gedachten had. Twee eredoctoraten
leek één te veel. Na overleg met de mogelijke Amsterdamse promotor, Fr. de Jong,
besloten wij Sijes vertrouwelijk over het dilemma in te lichten en hem te vragen aan
welk van de twee eredoctoraten hij de voorkeur zou geven: een Leids eredoctoraat,
waarbij de klemtoon zou worden gelegd op zijn analyses van menselijk gedrag binnen
maatschappelijke structuren en zijn rol in de vervolging van misdadigers tegen de
mensheid, of een Amsterdams eredoctoraat, waarbij het accent meer zou komen te
liggen op zijn analyses van het lot van arbeiders en de arbeidersbeweging. Als nog
altijd theoretisch radencommunist én ras-Amsterdammer koos Sijes voor het laatste.
Ik woonde zijn Amsterdamse erepromotie op 8 januari 1970 bij. Op een ‘ereplaats’.
Als gevolg van een skiongeluk had ik mijn been in het gips. Ik mocht daarom met
Simon Wiesenthal op de eerste rij zitten.
Enige dagen later vierde Sijes de erepromotie met een vrolijke avond bij hem thuis.
Ik raakte daar in een twistgesprek met Daudt en Van der Land over ontwikkelingen
rondom Den Hollander. Deze, ons aller hoogleraar in de sociologie, was in 1968-1969
voorzitter van de subfaculteit Algemene Politieke en Sociale Wetenschappen. Hij
had in februari 1969, teruggekeerd van een verblijf in de Verenigde Staten, zonder
overleg met andere collegae besloten orde op zaken te stellen. Hij ging op college
bewust de confrontatie aan met allengs roeriger studenten. Dat was slecht
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afgelopen. Hij had laatkomers de toegang tot de collegezaal ontzegd, die vervolgens
aan de andere kant van de deur in koor ‘hi, ha, Hollander’ waren gaan roepen. Hij
wilde niet ingaan op de eis van studenten dat de collegestof zou worden samengevat
in syllabi en dat over de inhoud en de vorm van het college zou worden gediscussieerd.
Hij had daarbij tegen een van de demonstreerders dreigende taal gebruikt in de trant
van: ‘Ik ken u niet, als u niet oppast kunt u hier jaren last van hebben.’ Dat alles
groeide uit tot een groot Amsterdams incident, compleet met een
onderzoekscommissie waarin naast de voorzitter, de hoogleraar A.J.F. Köbben,
stafleden en studenten zitting hadden. Ook curatoren meenden stappen te moeten
ondernemen. Algauw kwam vast te staan dat Den Hollander niet langer colleges
sociologie zou geven. Hij werd als hoogleraar sociologie ter zijde geschoven, waarna
hem nog slechts het andere deel van zijn onderwijsopdracht, de amerikanistiek, restte.
Bij dit alles speelden lang opgekropte ressentimenten bij vroegere en tegenwoordige
stafleden tegenover Den Hollanders autoritaire instelling onmiskenbaar een rol. Daudt
en Van der Land, zo bleek mij bij Sijes thuis, voelden zich niet erg solidair met Den
Hollander. Ik was daarentegen onomwonden boos. Ondanks misstanden en conflicten
rondom Den Hollander hadden zijn collegae kennelijk niets ondernomen. Nu Den
Hollander het slachtoffer werd van zowel intimidatie van de zijde van de studenten
als het vereffenen van oude rekeningen door stafleden, stonden zij, zo voelde ik het,
als Pilatus aan de zijlijn. Het was mijn eerste hernieuwde aanraking met troebelen
in mijn oude faculteit nadat ik deze in 1957 had verlaten.

De Cleveringa-leerstoel
Intussen zou het mislukken van het Leidse voornemen Sijes een eredoctoraat te
verlenen een ander gevolg hebben. Najaar 1969 vroeg de decaan van de faculteit der
sociale wetenschappen in Tilburg, Ph. C. Stouthard, mij Sijes informeel te polsen of
deze bereid zou zijn een benoeming te aanvaarden in een vacante leerstoel aan de
Katholieke Hogeschool met een leeropdracht ‘politieke stromingen’. Sijes vroeg een
week bedenktijd. Zijn radicale zoons, zo zei hij mij daarna, hadden gedreigd ‘hem
tegen de muur te zetten’ als hij zou weigeren, maar hij zag zich als Amsterdamse
arbeidersjongen onmogelijk functioneren in ‘zo'n katholieke werkgeversclub’ als
Tilburg vanouds was.

Hans Daalder, Universitair panopticum. Herinneringen van een gewoon hoogleraar

122
Sijes was een kenner van revolutionaire ontwikkelingen en massabewegingen als
geen ander. Ik had geen vrede met het feit dat hij nimmer een universitaire taak zou
vervullen, waarnaar hij onmiskenbaar haakte. Als decaan van de Leidse faculteit der
rechtsgeleerdheid vroeg ik samen met de psycholoog J.P. van de Geer, decaan van
de faculteit der sociale wetenschappen, een gesprek aan met curatoren, aan wie wij
de vraag voorlegden of de Leidse universiteit in het licht van de vijfentwintig-jarige
herdenking van de bevrijding zou kunnen besluiten tot de instelling van een
persoonlijk hoogleraarschap voor Sijes. Diens kwaliteiten waren overduidelijk
bevestigd, nu twee universiteiten onafhankelijk van elkaar hem een eredoctoraat
hadden willen toekennen. Hij had bewezen kwesties van oorlog en bezetting te kunnen
behandelen op hoog wetenschappelijk niveau en had inzichten te bieden over
maatschappelijke structuren en ontwikkelingen die ook voor het huidige roerige
tijdvak van grote betekenis waren.
Curatoren, voorgezeten door P. Muntendam, handelden met grote voortvarendheid.
Ons gesprek vond plaats op woensdagmiddag 19 november 1969. Muntendam zou,
zo zei hij Van de Geer en mij, op zaterdagmorgen 22 november tijdens een
bijeenkomst van de Academische Raad de directeur-generaal voor de wetenschappen
dr. A.J. Piekaar zien. Indien wij ervoor konden zorgen dat er uiterlijk vrijdagmiddag
21 november een vertrouwelijk memo bij hem bezorgd werd, zou hij ons voorstel
met Piekaar bespreken. Ik typte het gevraagde stuk op het lichte
kofferschrijfmachientje dat ik altijd gebruikte. Ik had thuis geen goed carbon
beschikbaar, alleen wat gebrekkige velletjes die ik uit een doos met stencils scheurde.
Ik bezorgde het origineel tijdig maar kreeg de bewuste vrijdagavond laat een bezorgd
telefoontje van Muntendam dat ‘die domme meisjes van het secretariaat’ vergeten
hadden ons memorandum bij zijn papieren voor de zaterdagmorgenbijeenkomst te
voegen. Ik zou vast nog wel over een kopie beschikken. Kon ik die bezorgen bij de
Haagse bijeenkomst? Ik stelde hem mijn enige, nauwelijks leesbare kopie ter hand,
die Piekaar meenam naar het departement. De volgende maandag kreeg ik nog enkele
vragen te beantwoorden, de dinsdag kwam het bericht dat de minister gaarne mee
zou werken indien de faculteiten en curatoren met een regulier voorstel kwamen.
Het onorthodoxe voorstel, in strijd met alle gebruikelijke procedures, werd met
slechts licht procedureel gepruttel door de beide hooglerarenfaculteiten aanvaard.
Daarbij rees de vraag voor hoe lang de benoeming zou zijn, met daaraan verbonden
de gedachte dat men zou kunnen pogen de
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B.A. Sijes houdt op 26 november 1970 in de Pieterskerk in Leiden zijn oratie als eerste hoogleraar
op de Cleveringa-leerstoel. (Foto: ANP.)
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leerstoel als wisselleerstoel te behouden nadat Sijes zou zijn afgetreden. Sijes kreeg
een benoeming voor drie jaar. De leerstoel werd inderdaad een wisselleerstoel voor
de beide faculteiten, bestemd voor personen die een uitzonderlijke bijdrage hadden
geleverd aan de wetenschappelijke bestudering van de belangrijkste problemen van
de twintigste eeuw, zoals daar zijn oorlog, bezetting, totalitaire systemen,
ontwikkelingsvraagstukken en dergelijke. Vergelijkbare wisselleerstoelen bestonden
al bij enkele bètafaculteiten. Zij waren genoemd naar grote geleerden. Zo had de
medische faculteit een Boerhaave-leerstoel en de faculteit voor wis- en natuurkunde
een Lorentz-leerstoel. Het leek wenselijk een dergelijke naamgeving ook aan deze
leerstoel te verbinden. Ik stelde de naam Cleveringa-leerstoel voor, ter markering
van het feit dat het de plicht van een universiteit is ook in roerige tijden onverveerd
te spreken zoals Cleveringa had gedaan op 26 november 1940. Cleveringa leefde
nog. Wij schreven hem een brief. Anders dan oudere hoogleraren in de rechtenfaculteit
mij voorspeld hadden, ging hij met de naamgeving akkoord.
Zo werd Sijes de eerste Cleveringa-hoogleraar. Zijn benoeming, in Leiden
onomstreden, lokte in links-radicale kringen agitatie uit. Paradoxaal zouden Sijes'
colleges de enige in Leiden zijn tijdens welke een bewuste poging gedaan werd een
hoogleraar het spreken onmogelijk te maken. Maoïsten van de KEN (Kommunistische
Eenheidsbeweging Nederland) trachtten zijn colleges te verstoren, doch delfden het
onderspit. Een van tevoren bewust voorbereide tegenactie van (nogal wat
Amsterdamse) Sijes-sympathisanten in het gehoor noopte hen af te druipen.
De Cleveringa-leerstoel zou uitgroeien tot een bij uitstek prestigieus instituut, een
soort erehoogleraarschap, waarop na Sijes prominenten als J. Tinbergen, E. Shils,
M.H. Gans, I. Samkalden, Ch. J. Enschedé, D.J. van de Kaa, E.H. Kossmann en
anderen te Leiden werden benoemd. De nieuwe leerstoel redde op termijn ook de
traditie van 26 november. Tot 1968 bestond in Leiden de gewoonte dat een hoogleraar
op deze dag het woord voerde over een belangrijk thema. Ik herinner mij opvallende
voordrachten van bijvoorbeeld W.H. Nagel en H. Drion. Door spraakzame studenten
en hen ‘begrijpende’ hoogleraren werd in 1969 betoogd dat het maar uit moest zijn
met dat koesteren van nostalgieke gebeurtenissen uit de bezettingstijd, die een nieuwe
generatie niets meer te zeggen had. Besloten was de genoemde bijeenkomsten dan
maar af te schaffen. Een nieuwe traditie, waarbij opeenvolgende
Cleveringa-hoogleraren omstreeks of op 26 november hun oratie uitspraken, zou
herstellen wat lichtvaardig aan de waan van de dag was geofferd.
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Amsterdammers in de Leidse vakgroep?
Amsterdam lag tamelijk ver van Leiden in die dagen. Natuurlijk, de
Maagdenhuisbezetting en haar nasleep trokken ook buiten Amsterdam grote aandacht.
In de dagen dat Amsterdamse bestuurders nog aarzelden over de vraag of zij wel of
niet de hulp van de politie voor de ontruiming van het Maagdenhuis zouden inroepen,
hadden Koopmans en ik toevalligerwijze Wim Thomassen, burgemeester van
Rotterdam, voor een ouderejaarsseminar uitgenodigd. Zijn mare was hem
vooruitgesneld en er meldde zich een veel groter gehoor dan dat van de eigenlijke
seminarleden. Hem werd algauw van studentenzijde de vraag gesteld hoe hij, in zijn
toch wel wat merkwaardige dubbelfunctie van president-curator van de Economische
Hogeschool en voor de publieke orde verantwoordelijk burgemeester, zou reageren
indien de Hogeschool zou worden bezet. Thomassen richtte een doordringende blik
op de meer radicaal ogende lieden in het publiek en zei: ‘Als ik u zo bezie, dan hebben
sommigen van u vast wel vriendjes in Rotterdam. Zeg hun, in mijn naam, dat als zij
delen van de Hogeschool willen bezetten, bijvoorbeeld de collegezalen, dat zij welkom
zijn. De heren professoren hebben wel wat anders te doen dan college geven en
tentamens afnemen. Tijd voor onderzoek zal hun niet onwelkom zijn. Maar als uw
vrienden het zouden wagen om het administratiegebouw te bezetten en daarmee een
gevaar worden voor vitale belangen, zeg hun dan dat ik hun kan verzekeren dat zij
er binnen één uur, ik herhaal: binnen één uur absoluut uit zijn!’ Het werd even stil
in de Leidse collegezaal en je hoorde velen denken: deze man zou het nog doen ook!
Natuurlijk, de situatie in Amsterdam was een heel andere dan die in Leiden of
Rotterdam. Er was in Amsterdam al jaren een schemertoestand rondom bepaalde
gezagsdragers. Nergens anders was er een zo grote opeenhoping van radicale jongeren.
Nergens anders was ook sprake van een zo duidelijke band tussen media en
actievoerders als in Amsterdam. Daarentegen was er onder de traditioneel rebelse
Amsterdamse arbeidersbevolking geenszins sprake van onverdeelde sympathie voor
universitaire actievoerders. Ik herinner mij uit diezelfde dagen een nogal griezelige,
maar onmiskenbaar arbeideristische reactie van een Amsterdams monteur die bij ons
in Den Haag een afwasmachine kwam installeren. Toen wij hem vroegen wat hij
dacht van de Maagdenhuisbezetting, antwoordde hij: ‘Die heren studenten-bezetters
zou ik het liefst door mijn machine spoelen.’
Vóór de universitaire troebelen had ik gepoogd Amsterdams talent voor
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de in opbouw zijnde Leidse groep politicologen aan te trekken. Ik had enkele grondige
gesprekken gevoerd met Bram de Swaan, die van zijn kant contact met mij had
gezocht over enkele methodologische vragen over zijn proefschrift, toen wij beiden
in 1966-1967 in Amerika waren. Ik was onder de indruk geraakt van zijn talenten,
die zich hadden kunnen scherpen aan contacten met een aantal van de begaafdste
Amerikaanse politicologen in Yale en Berkeley. De Swaan had uit Amerika regelmatig
radioreportages verzorgd voor de VPRO, die in boekvorm verschenen waren onder
de titel Amerika in termijnen. Terug in Nederland begon hij al zoiets als een publieke
figuur te worden. Hij zou een deel van zijn radiowerk voortzetten en zou een kolom
gaan schrijven voor Het Vrije Volk. Ik bood hem een fulltime functie in Leiden aan.
Maar aangezien ik vreesde dat hij zonder duidelijke afspraken niet veel meer dan
een passing phantom in Leiden zou worden, stelde ik de voorwaarde dat hij in Leiden
zou komen wonen en ter wille van de afronding van zijn proefschrift zijn niet direct
wetenschappelijke engagementen zou opgeven. Hij weigerde, niet onverwacht. Ik
stelde alternatieven voor: een halftime aanstelling met substantiële tijd ook daarbinnen
voor zijn proefschrift, dan wel een initiatief mijnerzijds bij ZWO om te zien of deze
organisatie hem voor zijn onderzoek zou willen vrijstellen. Hij dacht na, bedankte
mij in een hoffelijke brief voor hoffelijke gesprekken, maar liet weten vooreerst
liever freelance door het Amsterdamse leven te willen gaan.
De Swaan werd in mei 1969 een van de zichtbaarder Maagdenhuisbezetters. Ruim
een halfjaar later schreef hij een geruchtmakend artikel in Propria Cures onder de
titel ‘Kleine politicologie van de kleine politicologie’. Hij poneerde daarin de boude
stelling dat de studierichting politicologie in Amsterdam in de drieëntwintig jaar van
haar bestaan geen enkele bijdrage van betekenis geleverd had, maar wel aan bewogen
jonge mensen hun oorspronkelijke idealen had ontfutseld. Politicologen, aldus De
Swaan, verschansten zich achter het empirisme om niet aan essentiële problemen als
het neokolonialisme, de woningnood of de inkomensverdeling te hoeven raken. Dit
‘vonnis’, koren op de molen van al wat zich radicaal waande, was voor Daudt
aanleiding De Swaan te berichten dat hij niet goed inzag waarom hij zijn tijd aan de
begeleiding van De Swaans promotieonderzoek zou blijven besteden. Dat onderzoek
handelde over zeer abstracte modellen op het terrein van het coalitiegedrag. Het was,
zo leek het paradoxaal, bij uitstek een voorbeeld van de gesmade ‘kleine politicologie’.
Daudt beleefde zijn universitaire verantwoordelijkheden als hoogleraar niettemin
voldoende om te regelen dat ik als coreferent zou
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optreden voor de meer beschrijvend-politicologische onderdelen van het proefschrift
waarvoor de psycholoog N.H. Frijda samen met de methodoloog Mokken de
verantwoordelijkheid als promotor overnam. De Swaan promoveerde in maart 1973,
cum laude, met volledige instemming van Daudt, die van de promotiecommissie
deel uitmaakte.
Het lukte mij evenmin Frans Stokman, een sterleerling van Mokken, uit Amsterdam
weg te lokken. Deze wilde, zo zei hij, in Amsterdam blijven omdat hij nog zoveel
te leren had van zijn promotor en leermeester. Wel kwam een derde Amsterdammer
tot ons, Sybren Piersma. Deze verdronk uiteindelijk, tot zijn en ons aller verdriet, in
meters computeroutput van resultaten van ons parlementsonderzoek. Hij gaf al
spoedig de voorkeur aan een benoeming als studentendecaan in Amsterdam boven
een voortgezette wetenschappelijke carrière. Intussen had hij mij, vrolijkoptimistisch,
diverse complexe modellen voorgelegd voor een nieuwe democratische bestuursvorm,
die afkomstig waren van de door hem hogelijk bewonderde nieuwe hoogleraar in de
psychologie van het collectief gedrag in Amsterdam, Brouwer. Met de nodige argwaan
bezien boden deze in laatste instantie geen wezenlijke garanties tegen een mogelijke
greep naar de macht van studentenzijde. Wij legden dit soort plannen maar ter zijde.
De irenische Piersma zou zich elders ontwikkelen tot een gezocht voorzitter van
conflictueuze gezelschappen, waaronder de VPRO.

Scheiding der geesten
De Maagdenhuisbezetting liet direct al diepe sporen na in Amsterdam. De
ontwikkelingen op universitair niveau zijn uitvoerig beschreven door Frits de Jong
in het boek Macht en inspraak. De strijd om de democratisering van de Universiteit
van Amsterdam dat in opdracht van deze universiteit werd uitgegeven bij haar
driehonderdvijftigjarig bestaan in 1981. De Jong droeg het boek op ‘PIAE MEMORIAE
MAGISTRI J.M. ROMEIN, HISTORICUS VAN ZIJN TIJD, HUMANISTISCH GELEERDE,
HETERODOX MARXIST, HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM VAN
1939 TOT 1962’. Zijn nogal ‘wijs’ oordelend en pretentieus verwoorde studie verschilt
aanmerkelijk van het veel zakelijker en analytischer boek van H.F. Cohen, De strijd
om de academie. De Leidse universiteit op zoek naar een bestuursstructuur
(1967-1971), dat zes jaar eerder verscheen. Wie wil weten hoe het
‘democratiserings’-proces in Amsterdam op hogere niveaus verliep, vindt in het boek
van De Jong echter veel van zijn gading.
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In de ontwikkelingen vormden de Amsterdamse subfaculteiten algemene politieke
en sociale wetenschappen en sociologie een onmiskenbare brandhaard. Eind 1969
vertelde Daudt mij hoe hij steeds meer kwam te staan tegenover een groot gehoor,
waarbinnen een kleine minderheid van strategisch opererende militante studenten
een confrontatie met hem zocht aan te gaan. Het opvallendst daarbij was dat de grote
meerderheid van de studenten, in al of niet geamuseerde passiviteit, afwachtten hoe
de strijd tussen deze studenten en de hoogleraar achter de katheder zou aflopen. Hij
omschreef die ervaring als slopend. De Swaans Propria Cures-artikel kwam midden
in deze ontwikkelingen. Niet lang daarna, in februari 1970 besloot Daudt zijn
hoorcolleges te stoppen. Hij deed daarvan mededeling in een beroemd pamflet met
als boodschap ‘Daudt speelt geen uitwedstrijden meer’. (Dit pamflet is afgedrukt, in
het boek van Fr. de Jong, blz 403-408 en in H. Daudt, Echte politicologie. Opstellen
over politicologie, democratie en de Nederlandse politiek (1995) blz. 167-173).
Daudt protesteerde in dit karakteristieke pamflet tegen een sfeer van ‘opruien,
verdachtmaken en woordterreur’ waarin het ‘niet langer mogelijk is om beginnende
studenten een eerste notie bij te brengen van het vak politicologie’. Hij trok een
befaamd geworden ambachtelijke vergelijking: ‘Een leerling-timmerman [moet]
eerst hamer, zaag, beitel, nijptang, schaaf en schroevendraaier [...] leren hanteren,
alvorens hij in een ‘projectgroep’ meubilair gaat vervaardigen.’
Intussen vonden tal van discussies plaats over een nieuw in te voeren
‘democratische’ bestuursvorm van de Amsterdamse faculteit der politieke en sociale
wetenschappen. Tijdens een algemeen congres was in januari 1970 besloten dat een
plan zou worden opgesteld voor een nieuwe structuur. Het plan zou worden
onderworpen aan een referendum, waarbij elke geleding afzonderlijk zou stemmen.
Studenten aanvaardden het, docenten en technisch-administratieve staf niet. De
uitslag leidde tot groot stampij en op 21 april 1970 tot een langdurige bezetting van
het Instituut voor Wetenschap der Politiek. Dat was gehuisvest, tezamen met enkele
andere instituten en het bureau van de subfaculteit, in de panden Oudezijds
Voorburgwal 185 en 187, gelegen op slechts enkele tientallen meters van het
Amsterdamse stadhuis. Daudt en de meerderheid van de stafleden beantwoordden
deze bezetting met het besluit colleges en tentamens op te schorten totdat de bezetting
zou worden opgeheven. Zij kregen daarbij dekking door een brief van de rector
magnificus van de Amsterdamse universiteit, A.D. Belinfante, die namens rector en
assessoren op 4 mei 1970 aan alle medewerkers in
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Amsterdam richtlijnen gaf hoe bij een bezetting van instituten te handelen:
1. Alle werkzaamheden die in of vanuit de betreffende instituten plegen te
geschieden, worden stopgezet.
2. Alle werkzaamheden die in feite onafhankelijk van de instituten plaatsvinden,
gaan door.
3. Werkzaamheden gaan niet door, bijvoorbeeld examens, indien verkrijging van
hiervoor benodigde gegevens afhankelijk is van medewerking van de bezetters.
4. Voor noodgevallen worden noodoplossingen gezocht.

Het gemeenschappelijk front van de staf politicologie werd echter traumatisch
verbroken door de stafleden W. Kok en C.E. van der Maesen, met in hun kielzog de
lector Van der Land, die een geheel eigen weg gingen en de studentenacties
ondersteunden. Van der Maesen ging daarbij zo ver dat zij dreigde de kaartenbak bij
Daudt thuis te bezorgen die zij wel uit het bezette, nu ‘Karl Marx-instituut’ geheten,
Instituut voor Wetenschap der Politiek zou ophalen. Opzet daarbij was hem het
argument uit handen te slaan dat normale werkzaamheden onmogelijk waren zolang
werkkamers en het secretariaat dat de studententadministratie beheerde, bezet bleven.
Verschillende instituten kozen intussen een geheel eigen weg. De Jong, ooit bewust
tegenstander van studenteneisen, ging overstag en met hem, zij het niet zonder interne
tegenstellingen, zijn Documentatiecentrum voor Nieuwste Geschiedenis. Het
Baschwitz-instituut van Brouwer werd een centrum van politieke activiteiten. Om
De Jong, Van der Land, Brouwer en Van der Maesen groepeerden zich groepen
radicale studenten, die een geheel nieuwe radicale invulling van het
onderwijsprogramma's in de doctoraalfase zochten af te dwingen.
De bestuurscrisis in de subfaculteit vrat intussen dieper en dieper. Het nog uit
hoogleraren bestaande bestuur bleek onmachtig langer te functioneren. De voorzitter
De Jong en de secretaris P.R. Baehr traden af. Niemand bleek bereid hun plaats in
te nemen. Bij wijze van experiment werd in juli 1970 besloten een nieuwe
faculteitsraad in te stellen, waarin naast de hoogleraren vertegenwoordigers van de
staven en studenten volledig stemrecht kregen. Het bleek slechts een tussenstap in
een ontwikkeling die uiteindelijk ver over de grenzen van de intussen vastgestelde
WUB zou leiden tot een subfaculteitsraad van negen docentenvertegenwoordigers,
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negen studentenvertegenwoordigers, één lid van de technisch-administratieve staf
en een via een ‘one man one vote’-systeem door de gehele subfaculteitsgemeenschap
gekozen voorzitter. Vanaf juli 1972 vormden acht studentenvertegenwoordigers en
enkele stafleden, onder wie Van der Maesen en de tot voorzitter gekozen Brouwer,
uiteindelijk een niet te schokken politieke meerderheid.
Voor het zover was, kwam het echter tot tal van andere conflicten, zowel over de
inrichting van het studieprogramma, als over de vraag wie de literatuurlijsten voor
tentamens kon vaststellen. Daudt en zijn naaste medewerkers hadden voor een
tweedejaars-tentamen een onmiskenbaar ‘pluriforme’ literatuurlijst vastgesteld. Deze
was radicale studenten nog onvoldoende naar de zin. Een geschillencommissie
(bestaande uit docenten en studenten) meende dat aan hun verlangens tegemoet moest
worden gekomen. Daudt en de zijnen weigerden. Het subfaculteitsbestuur ging daarop
in beroep tegen de weigering van Daudt bij het bestuur van de faculteit der sociale
wetenschappen dat Daudt cum suis gelijk gaf. Een nieuw beroep volgde, nu op een
speciaal door de rector magnificus ingestelde commissie-De Froe. Deze sprak uit
dat, zolang er nog geen vakgroep was, de hoogleraar als enige bevoegd was
literatuureisen te stellen. Besturende organen waren op zijn hoogst bevoegd tot
marginale toetsing van de omvang van de studiestof, niet van de inhoud daarvan.
Het was de eerste maal dat Daudt in procedures zou winnen. Dat weerhield een zich
ontwikkelende radicale coalitie van de in de studentenvereniging Machiavelli
georganiseerde militante studenten en met hen sympathiserende stafleden er niet van
de macht in de subfaculteit na te streven met een arsenaal aan andere middelen.
Van dit alles bleef ik vooreerst nog een verre toeschouwer. Maar ik leerde er
althans zoveel van dat ik als verkozen lid van de nieuwe raad van de Leidse faculteit
der rechtsgeleerdheid in 1971 en 1972 een zodanige vastlegging van
verantwoordelijkheden nastreefde dat onze faculteit gevrijwaard zou blijven voor
Amsterdamse toestanden. Ik ontmoette daarbij nogal wat scepsis, zowel van
traditionele hoogleraren als (zo zagen zij zich althans zelf) ‘radicale’ Leidse stafleden
en studenten. Kon men een revolutie werkelijk met reglementen bezweren?
Natuurlijk niet. Maar toch...

Hans Daalder, Universitair panopticum. Herinneringen van een gewoon hoogleraar

131

Hoofdstuk 8
De zaak-Daudt, die de affaire-Amsterdam zou moeten heten
Verstoorde retraite
Het academisch jaar 1972-1973 zou voor mij, zo was het plan, een intensief
onderzoeksjaar worden dat ik zou doorbrengen op het NIAS in Wassenaar. Ik had de
stichting van dit Nederlands Instituut voor Voortgezet Wetenschappelijk Onderzoek
van tamelijk dichtbij meegemaakt. De drijvende kracht was de Leidse linguïst E.M.
Uhlenbeck. Deze had in 1966 een semester doorgebracht op het Center for Advanced
Study in the Behavioral Sciences in Palo Alto in California waar ook ik direct na
hem het jaar 1966-1967 verbleef. Het Center was onmiskenbaar de inspiratie van
het Wassenaarse instituut. Uhlenbeck, een vooraanstaand lid van de Raad van Advies
voor het Wetenschapsbeleid, zag dat een grote villa met aanbouwsels in Rijksdorp
in Wassenaar op de markt kwam die tot voor kort de Hogere Politieschool had
gehuisvest. Hij wist de minister van Onderwijs en Wetenschappen te overreden
gelden te fourneren voor een instelling waar nu eens niet de bèta's, maar een wisselend
gezelschap geleerden op het terrein van de humaniora en maatschappijwetenschappen
uit binnenen buitenland intensief onderzoek zou kunnen verrichten. Dezen dienden
daartoe gedurende een vol academisch jaar van hun normale taken te worden
vrijgesteld om voorzien van steun van enkele ervaren secretaresses en een goede
bibliotheekdienst in isolement te werken aan de voltooiing van eerder onderzoek,
dan wel aan de initiëring van nieuwe projecten. Naar de vorm werd het NIAS een
interuniversitair instituut.
Uhlenbeck wist de nodige procedures zo snel af te werken dat het NIAS er was
voordat het merendeel van universitair Nederland het plan goed en wel in het vizier
had. Als wetenschappelijk directeur werd de hoogleraar economie H.A.J.F. Misset
benoemd, van wie ik in Amsterdam nog boekhoudles had mogen ontvangen, niet
een man met een opvallend internationaal savoir-vivre. (Hij was overigens de eerste
hoogleraar die uit ergernis tegen de daar heersende ‘toestanden’ de Amsterdamse
faculteit voor politieke en sociale wetenschappen de rug toekeerde, al hield hij daar

Hans Daalder, Universitair panopticum. Herinneringen van een gewoon hoogleraar

132
nog een beperkte aanstelling.) Naast Misset zou een adjunct-directeur benoemd
worden. Ik overreedde met niet geringe inspanning Els Glastra van Loon-Boon naar
deze functie te solliciteren. Zij werd uit ruim zestig kandidaten uitverkoren en zou
zich met felle intensiteit ertoe zetten het NIAS ‘te maken’. Tegen het voornemen van
de in naam verantwoordelijke Leidse universitaire diensten in, die het NIAS dachten
te voorzien van standaardkantoormateriaal volgens 's Rijks normen, wist Els van
Loon te bereiken dat zij zelf kamer voor kamer kon inrichten met eenvoudig, smaakvol
meubilair, goedgekozen stoffering, en kleinere kunstvoorwerpen die zij uit de
collecties van de contraprestatie verkreeg.
Het instituut oogde stralend op de openingsdag. De nieuwe minister voor het
wetenschapsbeleid, jhr. M. de Brauw, liet zich ontvallen dat het kennelijk weer niet
duur genoeg gekund had in dit nieuwe instituut. Els van Loon, nooit op haar mondje
gevallen, troonde hem mee om hem met de stukken in de hand aan te tonen dat zij
niet meer dan 75 procent had uitgegeven van de som die ambtelijke instanties als
richtbedrag hanteerden. Zij legde er tegelijk een eer in, tezamen met een kleine staf,
tegen geringe kosten uitstekende lunches te bereiden die een hoogtepunt vormden
voor de onderlinge contacten tussen de fellows. Zelden had een instituut een creatiever
leidsvrouw.
Op het NIAS trof ik een aantal vermoeide titanen van de democratiseringstrijd van
diverse universiteiten aan. De Groningense psychologen W.K.B. Hofstee en H.A.
Hutte bijvoorbeeld, die zich nogal verschillend hadden opgesteld en van wie vooral
de laatste diepe wonden likte; de Leidse historicus I. Schöffer, die zich tot een
geharnast tegenstander van zijns inziens loze progressieve hervormers had ontpopt;
maar ook Baehr, die in de Amsterdamse Zevende Faculteit compromis na compromis
had gezocht. Ikzelf kwam er na afronding van een aantal Leidse taken: een ongezocht
decanaat van de rechtenfaculteit, bewust lid van de eerste nadien ‘democratisch’
verkozen faculteitsraad, actief opsteller van het vakgroepenreglement voor die
faculteit, voorzitter van het stembureau voor de universiteitsraadsverkiezingen in
Leiden, en zo meer. Dat jaar 1972-1973 had ik bestemd voor het schrijven van een
samenvattend boek in het Engels over de Nederlandse politiek, waarvoor ik veel
materiaal ter beschikking had als gevolg van politicologisch onderzoek dat intussen
in Leiden en elders verricht was.
De rust zou relatief blijken. Niet door Leidse besognes, al besteedde ik de eerste
maanden van mijn verblijf op het NIAS nog veel tijd aan een ingewikkelde
internationale publicatie over de rol van het parlement in
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budgettaire processen, onderdeel van een internationaal project waaraan onze afdeling
zich had gecommitteerd. Enkele stafleden hadden een fles cognac verwed dat het
mij niet mogelijk zou zijn mij van mijn Leidse preoccupaties los te maken. Zij kregen
ongelijk. Mijn retraite zou verbroken worden, niet door een groot verlangen
mijnerzijds tot bemoeienis met Leidse zaken, maar door ontwikkelingen in
Amsterdam.
Een voorproefje daarvan zou ik al in de herfst van 1972 ervaren, als vervolg op
de geruchtmakende Tanter-affaire. Op initiatief van Baehr, hoogleraar in de leer der
internationale betrekkingen in Amsterdam, in 1971-1972 voorzitter van een
interim-bestuur van de Amsterdamse subfaculteit der algemene politieke en sociale
wetenschappen, was de zwarte Amerikaanse hoogleraar uit Michigan Raymond
Tanter uitgenodigd als Fulbright-hoogleraar in Amsterdam. Studenten van de
zogenaamde Machiavelli-fractie in de subfaculteit onder leiding van activisten als
Walter Etty verzetten zich tegen diens aanwezigheid: Tanter was een tijd werkzaam
geweest als onderdirecteur van een dienst die belast was met sociaal-wetenschappelijk
onderzoek in het Amerikaanse Department of Defense, en had als staflid van de Rand
Corporation ook classified research verricht over aspecten van de oorlogvoering in
Vietnam. Hij had toegezegd over een en ander in een speciale bijeenkomst een debat
te voeren. Dat alles was bekend toen hij uitgenodigd werd. Het belette Etty en de
zijnen niet op 11 oktober 1972 het eerste publiekscollege van Tanter te verstoren.
Brouwer, nieuwverkozen voorzitter van de subfaculteit intussen officieel omgevormd
tot de sectie A van de Faculteit der sociale wetenschappen, was daarbij aanwezig,
maar intervenieerde niet. Het nieuwe FSW-A-bestuur achtte de kwestie onvoldoende
urgent om in te gaan op het verzoek van een aantal leden van de subfaculteitsraad
een speciale vergadering van deze raad bijeen te roepen. Pas op 7 en 9 november
wijdde de subfaculteit een steeds verwarrender discussie aan de affaire, waarbij
vragen als door wie Tanter nu eigenlijk was uitgenodigd, de oorbaarheid van geheim
onderzoek, en het handhaven van de academische vrijheid dwars door elkaar heen
speelden.* De voorzitter van het Amsterdamse

*

Het standpunt van voorzitter Brouwer en vice-voorzitter Kok was, zo is mij intussen uit door
Baehr bewaarde en mij door deze ter inzage gegeven stukken gebleken, dat Tanter nooit
uitgenodigd had mogen worden, maar dat ‘het feit dat een aantal studenten het de Heer Tanter
praktisch zeer moeilijk zo niet onmogelijk heeft gemaakt zijn kollege voor algemeen publiek
te geven’ moest worden bekritiseerd. De zin die ik op blz. 56 van H. Daudt, Echte politicologie
neerschreef dat de studenten van Machiavelli bij de verstoring van Tanters college ‘de actieve
steun van de nieuwe voorzitter van de subfaculteit Brouwer en de passief begrip van de zijde
van het Amsterdamse college van bestuur verkreeg’, is voor het eerste deel daarom onjuist.
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college van bestuur mr. G.J.P. Cammelbeeck, aanwezig op de eerste avond van
genoemde vergadering, sprak desgevraagd uit: ‘Wanneer in de diskussie wordt gesteld
dat er een absolute vrijheid van mening zou zijn, dan acht [ik] dat persoonlijk voor
- harde - diskussies vatbaar.’ Hij zou dergelijke uitspraken in een verklaring voor de
Amsterdamse universiteitsraad herhalen, doch vond een uitspraak van diezelfde
universiteitsraad tegenover zich dat het college van bestuur ‘alle gepaste maatregelen’
diende te nemen ‘teneinde de voor universitair onderwijs en onderzoek vitale en
fundamentele vrijheid van meningsuiting te garanderen’.)
In deze weken had ik, zoals gezegd, vrijwel dagelijks op het NIAS contact met
Baehr die woedend was wegens de agitatie rondom Tanter. Op 18 november 1972
zou Tanter een voordracht houden voor de Nederlandse Kring voor Wetenschap der
Politiek, waarvan ik sinds enige tijd voorzitter was. Zij zou plaats vinden in een
gebouw van de Vrije Universiteit. Ofschoon de afstand tussen het universum van de
grachtengordel en Buitenveldert groot was, moesten wij rekening houden met een
poging ook daar Tanter het spreken onmogelijk te maken. Wij troffen de nodige
voorbereidingen. Zo reserveerden wij een tweede zaal in het VU-gebouw. Wij zorgden
voor de aanwezigheid van een ledenlijst van de Kring en vonden een aantal potelaars
(onder wie Daudt, die bruine band judo had) bereid zo nodig de ingang van de tweede
zaal te ‘beheersen’, zo wij moesten besluiten een verstoorde bijeenkomst daarheen
te verplaatsen en het gehoor te beperken tot louter bevoegd-aanwezige leden van de
Kring. Zover kwam het niet. Inderdaad kwamen enkele radicale studenten vrijwel
onmiddellijk na de opening van de bijeenkomst met het voorstel niet Tanter's
voordracht aan te horen, maar eerst te debatteren over de vraag of het bestuur van
de Kring deze wel terecht had uitgenodigd. De eerste ‘roeper’, aan wie ik zijn naam
vroeg, moest op een vraag mijnerzijds toegeven geen lid van de Kring te zijn. Een
andere stoorzender was dat wel. Ik maakte zonder verdere discussie het ‘voorstel’
tot een ordemotie, die vervolgens massaal bij handopsteken werd afgestemd. De
actievoerders verlieten vervolgens ‘onder protest’ de zaal. Al was de vrijheid van
het academisch woord gerespecteerd, het kostte Tanter zichtbaar moeite alsnog een
‘gewone’ voordracht te houden.
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De ‘staking’ en een dienstbevel
Terug van een kerstverblijf in Zwitserland, hoorde ik begin januari 1973 van mijn
Tilburgse collega Stouthard dat Daudt en zijn medewerkers B.J.S. Hoetjes, J. de
Lange, P.B. Lehning, L.M.A. Masset en U. Rosenthal in Amsterdam besloten hadden
in staking te gaan. Van de achtergronden van de Amsterdamse troebelen wist ik nog
relatief weinig op dat moment. Wat ten onrechte bekend zou worden als de
zaak-Daudt, zou steeds groter golven teweegbrengen in het nieuwe ‘democratisch’
geheten universitaire bestel, en tot een heuse politieke affaire uitgroeien. Ik heb die
ontwikkelingen ruim twintig jaar later beschreven in Daudts Echte politicologie, blz.
40-86. Voorzover ik daarin zelf als handelend persoon optrad, verkoos ik dat te doen
in de derde persoon. Dat biedt mij in het kader van dit panopticum de vrijbrief mij
op mijn persoonlijker ervaringen te concentreren.
De ongebruikelijke stap van Daudt en zijn medewerkers om tot staking over te
gaan was het gevolg van besluiten - die op 20 december 1972 genomen werden in
de ‘gedemocratiseerde’ raad van de FSW-A - om tegen de nadrukkelijke wens van de
grote meerderheid van de wetenschappelijke staf in over te gaan tot de instelling van
bewust disciplinair gemengde vakgroepen. Elk van deze vakgroepen zou, zo werd
tegelijk besloten, de verantwoordelijkheid dragen voor een eigen afstudeerrichting
in de politicologie. Dat betekende dat de zeggenschap van Daudt en zijn medewerkers
voor het hoofdvak werd opgeheven. In plaats daarvan konden voortaan coalities van
stafleden (zo nodig afkomstig uit andere vakgebieden) en studenten in
‘onderwijsgroepen’ een geheel eigen, meestal radicaalpolitieke invulling aan de
studie politicologie geven. Daarbij kwam dat de vakgroepsbesturen zo zouden worden
ingericht dat daarin niet, zoals de WUB kennelijk verlangde, de vast aangestelde
wetenschappelijke staf een meerderheid zou krijgen, maar slechts de ongedeelde staf
(al dan niet vast aangesteld). Dat betekende dat de resterende zetels behalve uit een
enkele vertegenwoordiger van de technisch-administratieve staf geheel door studenten
zouden worden bezet die daarom slechts enkele stafmedewerkers aan hun zijde
behoefden te krijgen om over de vaststelling van taken van onderwijs en onderzoek
te beslissen. De besluiten van de subfaculteitsraad waren genomen in december 1972
tegen van te voren ingebrachte uitvoerige bezwaren van stafleden uit de meeste
vakgebieden in door slechts een minderheid van de stafleden in de raad, tezamen
met de stemmen van zeven van de negen studenten verenigd in de Machiavelli-
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fractie. De meerderheid van de stafleden in de raad, gevormd door de zogenaamde
fractie-Mokken, besloot de vergaderingen voortaan te boycotten. Sindsdien was de
subfaculteitsraad niet anders dan een rompraad die bestond uit vier stafleden (onder
wie de voorzitter Brouwer en de vicevoorzitter Kok), een soms wel, soms niet
aanwezige vertegenwoordiger van de technisch-administratieve staf en negen
studentleden van wie twee leden behoorden tot een alternatieve groep die zich tegen
het drijven van Machiavelli bleef verzetten. De voortaan weinig representatieve
samenstelling van de subfaculteitsraad verhinderde het Amsterdamse college van
bestuur niet in een brief van 5 januari 1973, die al de toon had van een dienstbevel,
Daudt en de zijnen terug te verwijzen naar deze zelfde subfaculteitsraad voorzover
zij bezwaren van onderwijskundige aard hadden. Zowel de Amsterdamse bestuurders,
als later de staatssecretaris G. Klein zouden de rompraad als bevoegd gezag blijven
beschouwen.

Actie buiten Amsterdam
De ontwikkelingen in Amsterdam lieten politicologen daarbuiten niet onberoerd. De
oude PSF was de bakermat van de studierichting in Nederland geweest en zij was
nog altijd verreweg de grootste in het land. Amsterdamse ontwikkelingen zouden op
zijn minst het beeld van de studie en ook de toekomstmogelijkheden van studenten
van studierichtingen elders kunnen beïnvloeden - om van precedenten voor
universtaire verhoudingen buiten ons vak niet te spreken. De sectie van de
Academische Raad, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle opleidingen
politicologie in den lande, had zich al eerder met grote meerderheid uitgesproken
tegen een vergelijkbaar Amsterdams voorstel voor de instelling van disciplinair
gemengde vakgroepen. Terug uit de: bergen nam ik tezamen met Lijphart het initiatief
tot overleg met hoogleraren van andere universiteiten: G. Kuypers (VU), A.
Hoogerwerf (Nijmegen), G.H. Scholten (Rotterdam), P. Valkenburg (Groningen),
in de aanvang nog versterkt met Ph. C. Stouthard (Tilburg) die in nationaal en
internationaal politiek-wetenschappelijk onderzoek met een aantal onzer samenwerkte.
Wij besloten een brief te sturen aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen
met het verzoek een officieel advies uit te lokken van de Commissie voor de
Bestuurshervorming van de WUB (de commissie-Polak geheten) over de vraag wie
de wettelijke verantwoordelijkheden voor het afnemen van examens in een hoofdvak
(in casu de politicologie) diende te dragen. De
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demissionaire minister van Onderwijs, Chr. van Veen, gaf in algemene termen aan
dat verzoek gehoor ondanks verontwaardigd protest tegen onze actie van zowel het
Amsterdamse college van bestuur als het betrokken subfaculteitsbestuur. Het
rondzenden van de brief naar de zeven ondertekenaars voor het zetten van de nodige
handtekeningen had meer tijd in beslag genomen dan ons lief was. Wij leerden
daarvan. Toen later meer gezamenlijke actie wenselijk werd plaatsten wij op voorhand
handtekeningen op blanco briefpapier op verschilende pagina-hoogtes. Daardoor
konden stukken na telefonische amendering en akkoordbevinding van rondgezonden
concepten op korte termijn ingetypt en verzonden worden.
Het in januari 1973 gevraagde advies van de commissie-Polak zou pas ruim een
jaar later worden uitgebracht. Het Amsterdamse rumoer hield intussen aan, zowel
binnen de subfaculteit en de faculteit, als op universitair niveau. Een werkelijke storm
stak op toen de rector A. de Froe begin februari 1973 tezamen met een tweede lid
van het college van bestuur P.E. Noorman aan Daudt en zijn medewerkers een
werkelijke dienstbevel kwam uitreiken, waarin expliciet met rechtsmaatregelen tegen
hen werd gedreigd. Onder protest hervatten Daudt en de zijnen hun werk. Een week
later wendden zij zich tot de ambtenarenrechter om het dienstbevel vernietigd te
krijgen.
Een van de stafleden van de subfaculteit, tevens lid van de Universiteitsraad,
Marius Broekmeyer, begon de relevante stukken te verzamelen en gebundeld rond
te sturen. Het belang van de affaire leek mij dusdanig groot dat ik als voorzitter van
de Nederlandse Kring voorwetenschap der Politiek het initiatief nam de redactie van
het tijdschrift Acta Politica te verzoeken een speciaal documentatienummer over de
Amsterdamse affaire samen te stellen. Als mogelijk redacteur had ik daarbij G.H.
Scholten op het oog die nourri in het Amsterdamse sérail enige tijd daarvoor als
hoogleraar benoemd was in Rotterdam. Baehr stelde voor dat hij daarbij zou worden
betrokken. Hij en Scholten stonden ten aanzien van de Amsterdamse ontwikkelingen
niet aan dezelfde kant. Een gezamenlijke redactievoering kon de kwaliteit en het
vertrouwen in een speciaal nummer slechts bevorderen. Hun samenwerking verliep
in goede harmonie.
Voor het overige bleef ik op het NIAS nog enige tijd afstand houden van de
Amsterdamse conflicten al was de rust voor ongestoord werken wel verdwenen. Mij
schokte bijvoorbeeld een interventie van mijn Leidse collega H.H. Maas. Deze
zelfverkozen ‘democratiseerder’ was intussen
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gekozen tot lid van het Leidse college van bestuur. Hij achtte het nodig zich
publiekelijk met het Amsterdamse college van bestuur solidair te verklaren. Dat had,
zo schreef hij in een ingezonden brief in de NRC van 29 januari 1973, terecht Daudt
en de zijnen tot de orde geroepen die kennelijk niets begrepen van een democratisch
gekozen radenstructuur en de nieuwe universitaire wetgeving. Hij had zich daarbij
onder meer beroepen op een uitspraak van K. Wiersma gedaan tijdens een inleiding
over academsche vrijheid in een senaatsvergadering van 14 oktober 1961 waarvan
Maas het verslag kennelijk uit de Leidse archieven had opgediept. Wiersma had
daarin betoogd dat de ‘georganiseerde groep altijd voorrang [had] gehad boven de
individuele leden’ van een faculteit. Duidelijk werd dat Maas het Amsterdamse
college bleef adviseren, ook toen het Daudt en de zijnen het dienstbevel uitreikte. Ik
schreef Maas een lange, persoonlijke protestbrief, waarin ik als slot de hoop uitsprak
dat ikzelf in Leiden nooit tegenover een college van bestuur zou komen te staan dat
een dergelijke houding aannam. Te zien hoe Wiersma, in de Leidse universitaire
troebelen een van Maas' grootste tegenstanders, gebruikt werd om een standpunt te
schragen dat hijzelf nimmer zou delen, was opmerkelijk. Enige tijd later riep de
Amsterdamse ambtenarenrechter bij de behandeling van de zaak van het dienstbevel
Maas op als getuige-deskundige. Aangezien hij zich daarbij waarschijnlijk op
hetzelfde document zou beroepen, verzocht ik Wiersma een stuk op te stellen dat
misbruik van zijn oude uitspraak zou voorkomen. De ‘georganiseerde groep’ van
een hooglerarenfaculteit van 1961, aldus Wiersma in een brief die Daudt en de zijnen
aan de ambtenarenrechter konden overleggen, was wel wat anders dan de door de
WUB ingevoerde faculteitsraden! Effectief zou Maas pas weer een rol spelen in de
Amsterdamse affaire toen hij drie jaar later als één van drie leden van een commissie
onder A. de Roos een formeel advies aan de staatssecretaris Klein moest uitbrengen
over de juiste inrichting van de studie in de sociaal-culturele wetenschappen in het
Academisch Statuut. De commissie zou concluderen dat de Amsterdamse
ontwikkelingen ten aanzien van zowel de vakgroepen als van de organisatie van het
hoofdvakonderwijs in strijd met de wet waren. Intussen was echter te veel onheil
geschied om nog tot voor allen aanvaardbare wettelijke verhoudingen te komen.
Daudt en de zijnen werden in februari 1973 van de Amsterdamse ambtenarenrechter
in een beslissing ‘bij voorraad’ en in april in ‘hoofdzaak’ grotendeels in het gelijk
gesteld: het dienstbevel was door het college van bestuur onrechtmatig gegeven; een
beschuldiging van ‘fraude’ bij
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De groep-Daudt bij het ambtenarengerecht op 16 februari 1973. Van links naar rechts: B.J.S. Hoetjes,
P.B. Lehning, H. Daudt, J. de Lange, L.M.A. Masseten U. Rosenthal. (Foto: Algemeen Rijksarchief
Den Haag, Rijksfotoarchief, Collectie Anefo, H. Daudt en zijn medewerkers © Algemeen Rijksarchief.)
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tentamenuitslagen hoefde Daudt slechts te vervangen door ‘een vermoeden van
onregelmatigheden’.

De commissie-s'Jacob
De conflicten bleven intussen escaleren, zowel in het Amsterdamse, als in de media.
Daarbij was al spoedig sprake van een paradox. Studenten hadden in Amsterdam
merendeels de verkiezingen voor de onder de WUB ingevoerde universiteitsraad
geboycot. De WUB zou onvoldoende democratisch zijn. De eerste universiteitsraad
(waarin onder andere Marius Broekmeyer was gekozen) was daardoor ‘conservatiever’
in zaken van universitaire organisatie dan later het geval zou zijn. De raad toonde
zich in stijgende mate kritisch over het ‘geïsoleerd’ optreden van het college van
bestuur en dwong op 29 maart 1973 een toezegging af voor het instellen van een
speciale commissie. Deze zou, zo luidde de desbetreffende motie, moeten bestaan
uit drie leden, die niet afkomstig waren uit de Amsterdamse universitaire
gemeenschap: een voorzitter, juridisch deskundige op het gebied van de wet op het
wetenschappelijk onderwijs en de WUB, en twee politicologen buiten Amsterdam,
van wie één aan te wijzen in overleg met het bestuur van de subfaculteit en één in
overleg met de groep-Daudt. Ik hoorde voor het eerst van de mogelijkheid van een
dergelijke commissie tijdens een lunch bij Daudt thuis, die voorafging aan de promotie
van Bram de Swaan op 30 maart 1973. Met een menging van hoop en ongeloof vroeg
Daudt mij of ik eventueel bereid zou zijn in een dergelijke commissie zitting te
nemen. Ik antwoordde daarop in beginsel bevestigend, al zou veel afhangen van de
voorwaarden waaronder een dergelijke commissie zou moeten werken.
En dus werd ik op 4 april 1973 thuis gebeld door mr. G.J.P. Cammelbeeck, eerder
advocaat en Eerste-Kamerlid van de PvdA, nieuw-linkser en welgevooisd deelnemer
aan radiofora, nu voorzitter van het Amsterdamse college van bestuur. Hij had, zo
zei hij, de Groningse hoogleraar in het staats- en administratief recht E.H.s'Jacob
bereid gevonden als voorzitter van de in te stellen commissie op te treden. Deze had
ik vijftien jaar tevoren eenmaal op een internationaal congres in Rome ontmoet. Hij
had mijn echtgenote en mij toen meegenomen voor een plezant diner in de openlucht
op de Piazza Navona. Wij waren nog zo jong dat ik bij de dame blanche als dessert
eruit flapte dat wij ons ‘echt uit’ voelden, meegenomen door een ‘wel heel vriendelijke
oom’. Of s'Jacob die uitspraak wel zo
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leuk vond, moet ik achteraf betwijfelen. Als lid, aangewezen uit een lijst overgelegd
door het subfaculteitsbetuur, zou optreden de niet lang daarvoor benoemde Nijmeegse
hoogleraar politicologie, in het bijzonder de leer der internationale betrekkingen,
prof. dr. K.P. Tudyka. Hem kende ik niet of nauwelijks. Wel vroeg ik hoe een Duitser
die de Nederlandse taal noch de Nederlandse universitaire verhoudingen goed kende,
de moeilijke taak waarvoor de commissie stond, redelijkerwijs zou kunnen vervullen.
Dat was geen groot probleem, zo verzekerde Cammelbeeck mij enige dagen later.
Hij had zelf in het Nederlands met Tudyka gesproken en dat was goed gegaan. Waren
er toch moeilijkheden, dan was het college graag bereid een tolk ter beschikking te
stellen. Op de vraag of ik, genoemd door de groep-Daudt, bereid was als het andere
lid zitting te nemen, antwoordde ik dat dat afhankelijk was van bepaalde toezeggingen:
er moest een schriftelijke opdracht komen die de instemming zou hebben van alledrie
leden van de commissie; het moest duidelijk zijn aan wie de commissie zou moeten
rapporteren; instemming en medewerking van de betrokken partijen met het werk
van de commissie was noodzakelijk, maar de commissie zou moeten werken
uitsluitend na overleg met deze: voor een soort verzoeningscommissie voelde ik
niets; en het werk kon alleen gedaan worden met hulp van een onafhankelijke
secretaris. Wij kregen deze. Als zodanig konden wij de Leidse wetenschappelijk
medewerker staats- en administratiefrecht mr. C.H. van Alderwegen aantrekken, die
ik had leren kennen als lid van de eerste gekozen raad van de Leidse faculteit der
rechtsgeleerdheid en als griffier van het stembureau voor de eerste
universiteitsraadsverkiezingen in Leiden. Van Alderwegen, zo schreef ik s'Jacob,
was iemand die ‘bijzonder snel, intelligent en met de juiste combinatie van humor,
engagement en zaakrijke kennis’ werkte. De juistheid van deze taxatie zou blijken
uit diens latere loopbaan, die hem naar invloedrijke hogere functies op het departement
van Onderwijs en Wetenschappen zou voeren.
Er zou eerst, zo werd nu afgesproken, een constituerend beraad van de commissie
plaatsvinden, voorafgegaan door een bijeenkomst van de commissie met het voltallige
Amsterdamse college van bestuur. Het bleek moeilijk een datum hiervoor vast te
stellen, aangezien in de eerstvolgende weken steeds een van de drie leden in het
buitenland zou zijn. Dat het Amsterdamse college intussen hoger beroep aantekende
tegen de vernietiging van het dienstbevel door de ambtenarenrechter, kon als een
slecht voorteken beschouwd worden. Ik zond het college een telegram waarin ik mijn
ongenoegen uitsprak over een stap die de verhoudingen alleen
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maar verder kon belasten. De eerste bespreking vond met dat al pas op 3 mei 1973
in het Maagdenhuis plaats. Het Amsterdamse college putte zich uit in dankbetuigingen
en trok zich vervolgens terug, na ons te hebben uitgenodigd toch vooral wat later in
de middag de borrel te komen bijwonen die gehouden werd bij het aantreden van de
intussen nieuwverkozen tweede universiteitsraad. s'Jacob liet weten dat wij ernstiger
taken voor ons zagen. Wij werden alleen gelaten en zouden slechts met moeite later
in de middag nog een glaasje fris of anders bezorgd krijgen.
De drie leden van de commissie werden het in conclaaf eens over de te volgen
procedure. Wij zouden de partijen vragen ons alle relevante stukken ter hand te stellen
die zij voor het werk van de commissie dienstig mochten achten. Wij zouden
hoorzittingen houden met alle fracties van de subfaculteitsraad, met het
wetenschappelijk personeel van de voornaamste vakgebieden van de subfacuteit,
met de besturen van intussen ingestelde onderwijsgroepen en met een aantal andere
personen die krachtens hun functie of rol in bepaalde conflicten een speciale plaats
in de subfaculteit innamen. Daarvan zou de aan te trekken secretaris schriftelijke
verslagen maken, die de betrokkenen ter goedkeuring zouden worden toegezonden.
De leden van de commissie zouden zoveel mogelijk als eenheid optreden en de nodige
terughoudendheid betrachten tegenover personen en groepen indien zij deze buiten
de commissie zouden ontmoeten.
Dat zag er allemaal nuttig en grondig uit. Aangezien het onze taak was voorstellen
te doen voor het onderwijsprogramma in het komende studiejaar was ook haast
geboden. Een aantal afspraken werd gemaakt voor gesprekken op 7 en 8 mei. Wij
konden Cammelbeeck, die zich aan het einde van de middag even losmaakte van het
feestgedruis elders in het Maagdenhuis, berichten dat wij een stuk op weg waren.
Hij bood de dienstauto aan om ons naar het station te brengen. Ik riep dat de tram
van het Spui naar het station vlugger zou gaan, maar s'Jacob besliste anders: wij
werkten voor de Amsterdamse universiteit en wij hadden alle recht op de voorgestelde
service. Koutend in het universiteitsvehikel bereikten wij met de nodige vertraging
Amsterdam CS.

Exit Tudyka en het probleem van zijn vervanging
Na gesprekken met Daudt enerzijds, de vice-voorzitter van het subfaculteitsbestuur
Kok anderzijds, leek de commissie op 7 en 8 mei van de no-
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dige medewerking verzekerd. Er verscheen echter een wolk aan de lucht. Tudyka
liet ons vrijwel direct weten dat hij relatief weinig tijd had om zich in de vele stukken
te verdiepen. Hij had de nodige besognes te Nijmegen en zou in juni drie weken met
vakantie gaan. De eerste gesprekken vonden plaats op 14 mei met het
subfaculteitsbestuur, op 15 mei met de groep-Daudt. Zij werden niet meer in het
Maagdenhuis gehouden maar in een vrijwel lege hoogleraarskamer in het Maupoleum.
De gesprekken waren grondig en informatief, maar op de eerste avond kreeg Tudyka
een telefoontje dat er bezettingen aan de gang waren in Nijmegen die zijn
aanwezigheid daar dringend noodzakelijk maakten. Hij keerde op 15 mei niet terug
en zond op 17 mei een telegram met de volgende verminkte tekst:
Voorzitter bestuur p cammelbeek leider kann ik angesicht der hiesigen situation su
mindesten vorlaeufig meine function in der komission stjacob nich wahrnemen prof
dudyka.
Wat nu? Enkele al voor 21 en 22 mei vastgestelde gesprekken vonden nog doorgang
al ontbrak het derde lid. Toen ging het horten en kwam de commissie tot stilstand.
s'Jacob verstond zich met het college van bestuur, het college van bestuur verstond
zich met het subfaculteitsbestuur. Dit had eerder een lijst namen overgelegd met
twee over de Atlantische Oceaan werkzame politicologen van radicale snit (Christian
Bay en Ekkehart Krippendorff) - kandidaten die gezien afstand en kosten voor het
college van bestuur onaanvaardbaar waren. Het had verder G.J. Harmsen en W.F.
Wertheim genoemd, personen die niet voldeden aan de eis dat de commissie zou
bestaan uit politicologen (geen van beiden kon geacht worden een dergelijke
leeropdracht te vervullen) en evenmin voldeden aan het criterium ‘buiten Amsterdam’
(Wertheim was daar nog werkzaam, Harmsen was dat tot voor heel kort geweest).
Het college van bestuur suggereerde aan het subfaculteitsbestuur andere kandidaten
die blijkens ondertekening van een protestschrijven aan de sectie van de Academische
Raad geacht konden worden te behoren tot de voorstanders van de door het
subfaculteitsbestuur hooggeheven ‘brede politicologie’; De Swaan, die een
onderwijsopdracht politicologie in Rotterdam vervulde, of Godfried van Benthem
van den Bergh, werkzaam aan het Institute of Social Studies in Den Haag. Geen van
beiden was voor het subfaculteitsbestuur aanvaardbaar. Integendeel: het liet het
college na enige tijd weten dat zij al haar medewerking aan de commissie-s'Jacob
opschortte omdat het college
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Daudt en de zijnen kennelijk had toegezegd geen personen in de commissie te zullen
benoemen die door deze laatsten niet als politicologen zouden worden erkend. Die
eis - zij volgde uit het universiteitsraadsbesluit van 29 maart - moest van tafel. Pas
na de nodige pourparlers kwam het subfaculteitsbestuur ter tafel met een nieuwe
naam, drs. J. van Ginniken. Deze had in Nijmegen een kandidaatsexamen psychologie
afgelegd. Hij had daarna een vrij doctoraalexamen gedaan in Amsterdam. Hij was
vervolgens werkzaam geweest op het Baschwitz-instituut bij Brouwer, die nu als
zijn promotor optrad voor onderzoek dat Van Ginniken verrichtte op een
promotiebeurs van het ministerie van Onderwijs. Het college aarzelde, s'Jacob
weigerde een dergelijke kandidaat, het college drong opnieuw aan, onder meer in
een haastig belegd gesprek waarin het s'Jacob halverwege naar Zwolle tegemoet
reisde. s'Jacob overwoog nog een ogenblik de mogelijkheid desnoods alleen een
advies uit te brengen, maar de impasse werd compleet. Enige tijd tevoren had De
Swaan mij gezegd dat Brouwer er mogelijk op uit was de commissie bewust te
torpederen wanneer die er blijk van gaf serieus en onafhankelijk te werken. Ik had
dat, optimistisch, niet direct geloofd maar zou toen de impasse bleef duren meer en
meer de juistheid van De Swaans speculatie gaan inzien. Diens eigen bijdrage bood
overigens ook weinig uitzicht. Men zou, zo zei hij, als lid van de commissie kunnen
denken aan Siep Stuurman. Deze was wel partij, hij behoorde tot de Amsterdamse
universitaire gemeenschap, hij was nog niet afgestudeerd, maar het was tenminste
iemand die hard wilde werken. Hernieuwde pogingen van de zijde van het bestuur
om Wertheim, Van Benthem van den Bergh of De Swaan tot lid aan te wijzen bleven
stuiten op weigering van de betrokkenen of op veto's van een van de partijen.
Later in de zomer zou nog een bericht binnenkomen van de zijde van het
subfaculteitsbestuur en van Tudyka zelf dat deze weer beschikbaar was. De impasse
was echter reeds lang dermate duidelijk dat het college van bestuur zich tot de
universiteitsraad wendde met een ander voorstel, dat het kennelijk informeel in het
Haagse met de staatssecretaris Klein had besproken. De commissie-s'Jacob zou
worden ontbonden. Nu zou de oud-procureur-generaal G.E. Langemeijer worden
gevraagd juridisch en beleidsmatig acceptabele oplossingen voor te stellen. Deze
naar het leek respectabele kaart werd algauw afgetroefd. Zodra de naam Langemeijer
bekend werd, zocht Brouwer deze op 1 september 1973 op. Langemeijer liet zich
door hem vastleggen op het standpunt dat hij alleen dacht in de richting van
bemiddeling. Hij zag, met Brouwer, ook de urgentie van zijn
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optreden niet in, waar binnenkort een uitspraak te verwachten was van een facultaire
geschillencommissie en binnen niet te lange tijd te houden verkiezingen tot nieuwe
verhoudingen in de subfaculteit konden leiden. Het college van bestuur trok het
voorstel-Langemeijer haastig in.
Zo gingen voorjaar en zomer 1973 heen, zonder veel resultaat. Ik wist door wat
er de laatste maanden was voorgevallen veel van de zaken die speelden in Amsterdam:
persoonlijk, politiek, bestuurlijk, juridisch. Ik beschikte over tal van stukken en had
gedetailleerd aantekening gehouden van de merkwaardige ontwikkelingen die zich
rondom onze commissie afspeelden. Maar ik had niets tot een oplossing kunnen
bijdragen. Het onderzoek waarvoor mijn verblijf op het NIAS gedacht was, was weinig
gevorderd.

Staatssecretaris Klein: interventie of niet?
De kwestie zou nu naar ‘hogere regionen’ verschuiven. Klein, uitgenodigd op 6
september 1973 te spreken bij de opening van het academisch jaar aan de Universiteit
van Amsterdam, liet zich kritisch uit over het feit ‘dat juist enkele studierichtingen,
die met tamelijk veel pretenties over de maatschappij van morgen menen te kunnen
praten, tot op heden het minst orde op eigen zaken weten te stellen’. In reactie op
een interruptie verwees hij met name naar de studierichtingen politicologie. Brouwer
zond hem een in termen van heilige onschuld gestelde brief, waarin hij Klein om een
gesprek vroeg. Klein verstond zich niet alleen met het Amsterdamse college van
bestuur, maar nodigde ook de groep-Daudt uit voor een gesprek. Vol van de intussen
verworven inzichten omtrent de achtergronden van het conflict zond ik op 17
september aan Klein een uitvoerig memorandum over de factoren die mijns inziens
speelden. Ik verzocht hem dit in een onderhoud te mogen toelichten. Er kwam geen
reactie op deze brief. Het bracht mij ertoe een kleine maand later, op 12 oktober
1973, een brief te schrijven aan minister-president Den Uyl. Ik herinnerde hem daarin
aan het gesprek met een groep PvdA-hoogleraren in Utrecht waarin hij had toegezegd
dat men in zaken van academische vrijheid altijd op de PvdA kon rekenen. Ik
waarschuwde hem dat men het belang van de affaire niet mocht onderschatten. De
zaken in Amsterdam dreigden uit te groeien tot een heuse politieke affaire waarin
ons vak, de politicologie, de twijfelachtige eer genoot tot politieke voetbal te worden.
Van Den Uyl vernam ik evenmin iets. Toen niet en later niet.
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De actie-Broekmeyer en het International Committee on the University
Emergency
Intussen raakte ik betrokken bij twee ‘actiegroepen’, één nationaal, de ander
internationaal.
Marius Broekmeyer, kenner van Oost-Europa, links-radicaal, kleurrijk in taal en
meningen, deed zich naar aanleiding van de affaire-Daudt en andere Amsterdamse
ontwikkelingen steeds nadrukkelijker kennen als bestrijder van politieke en
bestuurlijke misstanden aan de universiteiten. Deze konden zich voordoen, zowel
door lacunes en dwaasheden in de WUB, als door het bewust niet toepassen van daarin
wel voorziene regelingen en garanties. Broekmeyer ontpopte zich als een geharnast
bestrijder van bestuurders (en die waren er niet alleen in Amsterdam) die uit
opportunisme of lafhartigheid op tal van politiek modieuze golven meedeinden. Hij
schreef op 16 en 23 juni 1973 twee artikelen in de NRC waarin hij pleitte voor een
duidelijker wettelijke formulering van zowel de rechten als de plichten van het
wetenschappelijk korps bij de besluitvorming inzake het wetenschappelijk onderwijs
en onderzoek.
Op basis van tal van door hem ontvangen adhesiebetuigingen kwam nu een actie
totstand, die in november 1973 naar buiten werd gebracht in een hardgroene brochure
Wetenschap en democratie. De uitvoering van de Wet Universitaire
Bestuurshervorming 1970. Ondersteund door zo'n tweehonderd ondertekenaars
werden in deze brochure specifieke voorstellen gedaan voor de samenstelling van
de vakgroepbesturen, de facultaire onderwijs- en onderzoekscommissies, de
benoemingscommissies van hoogleraren, het aanwijzen van examinatoren, begrenzing
van de bevoegdheden van faculteitsraden en de regeling van geschillencommissies.
Ik had een werkzaam aandeel gehad in de gekozen formuleringen, meestal door
Broekmeyers soms sterk persoonlijke stijl om te buigen tot wat deftiger zinnen, die
het beter zouden doen in rustiger universiteiten dan de Amsterdamse, en minstens
zo belangrijk: in het Haagse.
De actie-Broekmeyer vond grote weerklank. Ruim zeventienhonderd leden van
het wetenschappelijk korps stuurden een adhesie in. Het aantal had nog groter kunnen
zijn, waren er niet vele angsthazen geweest die het wel met de strekking eens waren,
maar zich uit vrees voor lokale moeilijkheden liever niet wilden exponeren. Wij
richtten een stichting op die juridische bijstand hielp financieren voor leden van het
wetenschappelijk korps die in rechtsgedingen terechtkwamen. Wij besloten daarnaast
(onder dezelfde titel als de brochure Wetenschap en democratie, gestoken
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Bijeenkomst van het International Committee on the University Emergency in oktober 1973 te Venetië.
Op de eerste rij van rechts naar links: E.H. Kossmann, H.D., A.P.D.-N.
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in een even hardgroen kaft) een driemaandelijks tijdschrift uit te geven waarin
kwesties rondom de WUB werden behandeld en waarin gevallen van ontaarding in
de universiteiten werden gehekeld. Op termijn zou de actie-Broekmeyer onmiskenbaar
effect sorteren, zij het dat wetswijzigingen per saldo resulteerden in meer
bureaucratische regelingen. De gesignaleerde misstanden deden de roep en roem van
de universiteiten geen goed. De WUB, vrucht van politieke besluitvorming, bood daar
onvoldoende bescherming tegen. Dat leidde er niet toe dat de politiek de hand in
eigen boezem stak, maar werd gerede aanleiding tot verdergaande politieke en
ambtelijke interventies in het werk van de universiteiten, naar het heette ter wille
van een veronderstelde maatschappelijke verantwoordelijkheid en gewenste efficiency.
Tot zover voor mijn aandeel in een nationale actiegroep.
In 1970 had een aantal leidende internationale wetenschapsbeoefenaren tijdens
een bijeenkomst in Norwich in het licht van toegenomen politieke strijd in en om de
academie besloten een International Committee on the University Emergency op te
richten. Met een aantal initiatiefnemers, onder wie de Amerikaanse socioloog Edward
Shils en de Italiaanse politicoloog Giovanni Sartori, had ik nauw contact. Ik ontving
een uitnodiging in oktober 1973 een conferentie in Venetië bij te wonen en daar een
overzicht te geven van ontwikkelingen binnen de Nederlandse universiteiten. Ik
stelde een uitvoerig analytisch rapport op, getiteld Dutch Universities: The New
Democracy and the New Management, waarin ik zowel gedreven als afstandelijk de
aan de gang zijnde processen poogde te analyseren. De conferentie droeg de titel
‘The Crisis of the University’ en vond plaats in dagen dat een groot stuk van Venetië
onder water lag. De conferentie haalde Time. Het blad miste uiteraard de analogie
niet en sprak van ‘that sinking feeling’ dat ook de universiteiten zou teisteren. Mijn
rapport werd na geduchte redactionele toetsing door Edward Shils gepubliceerd in
het door hem geredigeerde tijdschrift Minerva. Het kreeg zowel in Nederland als
daarbuiten nogal wat publiciteit en soms boze reacties. Het leidde er toe dat de leiding
van de groep, die intussen de term ‘University Emergency’ vastberaden-hoopvol
herdoopt had in International Committee on the Future of the University, mij vroeg
een boek samen te stellen waarin vragen van universitaire bestuurshervorming en
wetgeving vergelijkenderwijs voor een groot aantal Europese landen zouden worden
beschreven en geanalyseerd. Ik deed daarvoor een beroep op mij bekende
politicologen, sociologen en juristen in een groot aantal landen. Het project zou
uiteindelijk leiden tot een degelijk, door Shils en mij geredigeerd
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boek, uitgegeven door Cambridge University Press onder de titel Universities,
Politicians & Bureaucrats: Europe & America (1982). (Met grote vertraging zou
het boek ook in het Japans vertaald worden. De Japanse vertalers richtten zich tot
Shils en mij gewoonlijk in kreupel Duits. Aan het einde van een lange rit spraken zij
hun vreugde uit over het feit dat het boek klaar was. Het zou veel kunnen bijdragen
tot de hoognodige democratisering van de Japanse universiteiten. Of dat wat zegt
van deze universiteiten, van hun taalkundge kwalteiten of van weinig begrip van de
strekking van ons boek, zal ik nimmer weten!)

Het Amsterdams college en de staatssecretaris
Uit een door hem in oktober 1973 geëntameerde bespreking met het bestuur van de
subfaculteit, de groep-Daudt met enige medestanders, en ‘als waarnemer aanwezige’
leden van het Amsterdamse college van bestuur trok Klein de optimistische conclusie
dat een regeling in overleg met alle betrokkenen in de Amsterdamse subfaculteit zeer
wel mogelijk zou zijn. Het Amsterdamse college ging naar huis om nieuwe
oplossingen te zoeken. Na een periode van relatieve stilte kwam het college op 19
december 1973 met een uitgebreid document, waarin het op ultimatieve toon een
aantal stappen aankondigde. Duidelijk werd dat het college vasthield aan
interdisciplinair vastgestelde vakgroepen al waren deze eerder door de landelijke
sectie politicologie van de Academische Raad en zeer velen in de subfaculteit
afgewezen. In elke vakgroep diende ten minste één hoogleraar zitting te hebben die
een leeropdracht in de politicologie bekleedde. Daartoe zouden zo nodig enkele
leeropdrachten worden omgezet. Daudt had de onderwijsopdracht ‘wetenschap der
politiek’. Deze, aldus het college, zou gewijzigd moeten worden in ‘algemene
theoretische politicologie alsmede politieke stelsels’, opdat Daudt niet langer een
exclusieve verantwoordelijkheid voor het hoofdvak zou kunnen opeisen. Om te
voorzien in een verantwoordelijk hoogleraar voor de omstreden onderwijsgroep
politiek gedrag van grote groepen (DOGRO) zou een nieuwe ordinarius belast worden
met het internationaal bekend geheten specialisme ‘politicologie in het bijzonder het
politiek gedrag van maatschappelijke collectiviteiten’. Het bestuur van de subfaculteit
kreeg aldus in grote trekken zijn zin, de zeggenschap van Daudt en de zijnen voor
het hoofdvak zou worden opgeheven. Zij zochten steun bij mr. Max Rood, die door
Daudt spoedig daarna publiekelijk werd geken-
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schetst als ‘de bekende advocaat van verdrukte groepen’.
Het college had zich, zo werd duidelijk, van te voren met de staatssecretaris
verstaan. Spoorslags verklaarde Klein dat hij zijn medewerking zou geven aan het
wijzigen van de leeropdrachten en de instelling van de gevraagde nieuwe leerstoel.
Daudt en zijn medewerkers werden in de middag van 21 januari 1974 door Klein
voor een beslissend gesprek naar Den Haag ontboden. Diezelfde ochtend bezorgde
ik aan het departement een al eerder telefonisch aangekondigd, uitvoerig schrijven
van de hoogleraren politicologie buiten Amsterdam, waarin wij ons met klem verzetten
tegen de ultimatieve plannen van het Amsterdamse college van bestuur. De op te
leggen wijziging van leeropdrachten was, zo schreven wij, een interventie in de
universiteiten zonder weerga. De Hoger Onderwijs afdelingen van het ministerie,
waarvoor Klein verantwoordelijkheid droeg waren in die tijd ondergebracht in een
toren boven een winkelcentrum aan het De Savornin Lohmanplein in Den Haag. Wij
woonden onder de rook daarvan. De een-en-twintigste januari 1974 was een koude,
regenachtige dag. Na het gesprek meldden de leden van de groep-Daudt zich laat in
de middag aan onze voordeur, als een groepje natte en verslagen honden. Zij hadden
bij Klein geen enkel wezenlijk begrip ontmoet voor hun standpunt. Het maakte op
ons allen, ook op mijn kinderen tijdens een door mijn vrouw haastig geïmproviseerd
spaghetti-maal, een diepe indruk van malaise in de meest letterlijke zin van het woord.

Politieke strijd
Voor onze brief aan Klein zochten wij bewust zo uitgebreid mogelijke publiciteit,
door toezending van afschriften aan de Onderwijscommissie van de Tweede Kamer,
het ANP, en een aantal hoofdredacteuren van dagbladen. Tezelfdertijd verzocht ik Ed
van Thijn, voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA, om een onderhoud.
Van Thijn, Amsterdams politicoloog, had ooit bij Daudt een proefschrift willen
schrijven. Meer dan de meeste Kamerleden kende hij alle actores in het conflict.
Velen van de contestanten waren nog lid van de PvdA ook. Tijdens een broodjeslunch
op zijn kamer in het Binnenhof vertelde ik hem van mijn vergeefse pogingen via
brieven aan Klein en Den Uyl te waarschuwen voor de verdere politisering van het
conflict en ons vak. Hij stelde zich belangstellend, maar nogal afstandelijk op. Van
mogelijke steun van de PvdA, van de zijde van bewindslieden of leden van de fractie,
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zouden wij in de komende maanden weinig merken.
Van andere politieke zijde kwam meer reactie. Enkele confessionele Kamerleden
hadden al eerder Kamervragen over bepaalde aspecten van de zaak gesteld.
Oud-minister De Brauw zocht contact met een van de ondertekenaars van onze brief
(de Groningse hoogleraar Valkenburg die lid van zijn partij DS'70 was) en kwam via
deze bij mij terecht. In een bespreking met de staatssecretaris dwong de meerderheid
van de Kamercommissie de toezegging af dat deze zijn toezeggingen aan Amsterdam
zou opschorten, aangezien de commissie het wenselijk achtte hoorzittingen te houden
met alle betrokkenen. Aan de vooravond daarvan noodde de staatssecretaris ons, de
ondertekenaars van de hooglerarenbrief, uit voor een gesprek, kennelijk meer om
ons tenminste te hebben ontvangen dan om werkelijk van gedachten te wisselen.
Ook wij werden door deze oud-hoogleraar onthaald over de zoveel betere toestanden
die heersten bij zijn vroegere afdeling elektrotechniek in Delft. Ik was niet zo ad rem
als Daudt die in het bewuste gesprek van 21 januari de vergelijking had teruggekaatst
met de opmerking dat ‘het [toch] niet juist zou kunnen worden geacht wanneer een
student die in de doctoraalfase uitsluitend de geschiedenis van de waskaarsen heeft
bestudeerd zou afstuderen als ingenieur.’
Op 21 en 22 februari 1974 togen allerlei groeperingen, onder wie de direct
betrokken bestuurders, de groep-Daudt, en de hoogleraren politicologie van buiten
Amsterdam, naar het Binnenhof. Vrijwel ieder nam uitvoerige schriftelijke stukken
mee. De meesten gingen naar huis met nadere vragen, die tot de productie van nog
meer stukken en contrastukken leidden. Wij produceerden deze in hoog tempo. Tot
slot verlangde een politieke meerderheid van de Kamercommissie dat Klein verdere
stappen zou uitstellen totdat hij het advies zou hebben ontvangen over de
vakgroepenproblematiek van de commissie-Polak waarom wij als hoogleraren buiten
Amsterdam ruim een jaar eerder hadden gevraagd. Klein weigerde aanvankelijk aan
deze aandrang gehoor te geven. Het kwam hem op een formele interpellatie van De
Brauw te staan. Ik verbleef tijdens deze interpellatie voor een ECPR congres in
Straatsburg, zodat ik de Kamerzitting niet meemaakte. Maar ik hoorde al snel dat
Klein in zijn beantwoording van de interpellatie een steeds meer verwarde indruk
had gemaakt. Hij slaagde erin ook mogelijke sympathisanten, waaronder de onder
meer door P.R. Baehr onder druk gezette D'66-fractie (Baehr was een van de oprichters
van deze partij) volledig van zich te vervreemden. De Kamer nam een motie-De
Brauw aan, die uitstel van beslissingen eiste tot het
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rapport van de commissie-Polak beschikbaar zou zijn. Daudt zat op de publieke
tribune en zag toe hoe zijn vroegere promovendus Van Thijn met gebogen hoofd
met de rest van de PvdA-fractie en klein links zich als enigen tegen de motie-de
Brauw verzette.
Bijna twee maanden later kwam de commissie-Polak met haar advies dat intussen
een onmiskenbaar politieke lading had gekregen. De commissie had haar conclusies
kennelijk zo algemeen en afstandelijk mogelijk geformuleerd, maar ook dan was het
duidelijk dat naar haar mening de wet zich verzette tegen het soort interdisciplinaire
vakgroepen van Amsterdamse snit. In een besloten hoorzitting met de voorzitter van
de commissie werd de Kamercommissie kennelijk in haar afwijzend oordeel omtrent
de Amsterdamse plannen gesterkt. Het belette Klein niet enige weken later toch
akkoord te gaan met het Amsterdams verzoek Daudt's leeropdracht te wijzigen, en
het college van bestuur om nadere voorstellen voor het alternatieve ordinariaat te
verzoeken. Opnieuw richtten wij ons tot de Kamercommissie, nu met de uitspraak
dat de vrijheid van onderwijs kennelijk niet langer gegarandeerd werd door de
verantwoordelijke bewindsman, doch uitsluitend door de Staten-Generaal en de
rechter. Ook de sectie politicologie van de Academische Raad kwam met een fel
getoonzet advies. Daarin verzette de sectie zich in grote meerderheid tegen de
wijziging van een leeropdracht tegen de wil van een betrokken hoogleraar, zonder
dat daarover enig formeel advies was gevraagd aan de sectie, aan zusterfaculteiten,
of aan andere deskundige personen of instanties op het terrein van de politicologie
in binnen- of buitenland.
Intussen diende de kwestie van het dienstbevel voor de Centrale Raad van Beroep
in Utrecht. Ik woonde de zitting bij. Het bood mij een aanschouwelijke les van de
aanzienlijke verschillen tussen juridische en politieke circuits. De dossierkennis van
de leden van de Centrale Raad was indrukwekkend, hun verhoor van Cammelbeeck
en Daudt scherp en terzake. Minder indruk maakten op mij de specifieke pleidooien
van de raadslieden die zich leken te richten niet op de behandeling van de werkelijke
strijdvragen, maar op louter juridische kwesties van ontvankelijkheid en
rechtmatigheid. Ik had mij onvoldoende rekenschap gegeven dat niet de zaak zelf in
geding betrokken was, maar alleen het dienstbevel. De Centrale Raad handhaafde
de nietig-verklaring daarvan, omdat het optreden van het college van bestuur op geen
enkele manier beantwoordde aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De
beslissing vrijwaarde Daudt en de zijnen van de rechtsmiddelen die het college had
aangekondigd tegen hen te zullen gebruiken, Maar het bood
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geen werkelijke oplossing voor de kwesties die speelden.
Kwamen die dan wel van de politiek? In dezelfde week dat de uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep naar buiten kwam, werd Klein gedwongen volledig te
retireren. Naar De Brauw mij later vertelde, hadden enkele confessionele Kamerleden
Klein in een nachtelijk onderhoud voor de keus gesteld: óf de reeds ter tekening bij
het kabinet der Koningin ingezonden koninklijke besluiten met wijziging van de
Amsterdamse leeropdrachten terug te halen, óf een motie van wantrouwen te riskeren
die de steun zou krijgen van een duidelijke meerderheid in de Kamer. Klein koos
noodgedwongen eieren voor zijn geld. Hij zou vele jaren blijven wrokken tegen
politicologen.
De politiek zou al met al geen werkelijke oplossingen bieden voor de Amsterdamse
troebelen. Van Klein zelf ging weinig initiatief meer uit, de Kamer keerde terug tot
andere zaken. Pas na een jaar besloot Klein de al eerder genoemde commissie-De
Roos in te stellen die zich had te buigen over de inrichting van de studie in de
sociaal-culturele wetenschappen in het Academisch Statuut. Opnieuw produceerden
alle partijen tal van stukken voor deze commissie. Zij kwam pas in 1977 tot juridische
interpretaties die vier jaar eerder nog effect hadden kunnen sorteren. De lokale situatie
in Amsterdam was intussen verder gewijzigd, door processen die ik elders als
wetsverzettingen heb aangeduid. De meesten van Daudts medewerkers vertrokken.
Zolang geen juridisch en wetenschappelijk aanvaardbare regelingen in de subfaculteit
waren getroffen, wilde Daudt niet in hun vacatures voorzien. Het college van bestuur
ging akkoord met het opvullen van posten door medewerkers die in hoofdzaak
afkomstig waren uit de kring van inmiddels afgestudeerde student-activisten als S.
Stuurman, M. Fennema en G.J. van Oenen. Daudt trok zich terug in een eigen
doctoraalspecialisatie, die op termijn weer studenten zou trekken.
Van de kwestie-Daudt had ik meer geleerd over ontaarding van politieke en
bestuurlijke processen in universiteiten dan mij lief was. Mijn bewondering voor
Daudt en zijn jongere collegae die stug hadden volgehouden was vergroot, mijn
allergie voor opportunistische universitaire bestuurders evenzeer. Tussen de bedrijven
door had ik mijn normale onderwijstaken in Leiden verricht en nogal wat
onderzoeksactiviteiten ontwikkeld. Maar de druk van de ontwikkelingen was op mij,
en daardoor ook op mijn gezin, groot geweest. Hoeveel erger was dat dan niet voor
de direct betrokkenen in Amsterdam en elders!
In januari 1976 kreeg ik bezoek van Max Kohnstamm, die kort tevoren
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was benoemd als eerste president van het na een lange tijd van voorbereiding in
Florence gevestigde Europees Universitair Instituut. Hij vroeg mij daar een benoeming
voor drie jaar te aanvaarden. Een dergelijke stap, die nogal wat voeten in de aarde
had, leek op het eerste moment ondenkbaar. Maar het thuisfront zag beter dan ik hoe
belangrijk een tijdelijke afwisseling zou zijn. Ik verkreeg voor een driejarig verlof
ruime medewerking van de Leidse bestuurderen op alle niveaus. Tegelijk bleek Daudt
bereid mij in Leiden gedurende de tijd van mijn afwezigheid te vervangen op
voorwaarde dat dat kon geschieden op basis van detachering voor halve werktijd.
Hij wilde ook nu op geen enkele wijze zijn Amsterdamse rechten en plichten opgeven.
Door voorzichtig manoeuvreren van de Leidse rector A.E. Cohen en het hoofd
personeelszaken van de Leidse universiteit, lukte deze operatie. Toen wat later de
emeritus M. Rooij (voor zijn benoeming als hoogleraar in Amsterdam hoofdredacteur
van de NRC) Daudt vroeg hoe het nu was in Leiden én Amsterdam te werken, was
Daudts antwoord: ‘Om in de termen van jouw vak te spreken: het is alsof ik voor
halve dagen op de redactie van de NRC werk, en de andere helft van de week in de
burelen van De Waarheid.’
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Hoofdstuk 9
Het European Consortium for Political Research
Bezoek van de Ford Foundation
Hoe ‘Leids’ of ‘Amsterdams’ mijn academische activiteiten in het begin van de jaren
zeventig ook waren, zij vielen samen met een verhoogde ‘Europese’ activiteit. In
hoofdstuk 3 beschreef ik al hoe ik in de jaren zestig opgenomen werd in internationale
netwerken, waarbij de Amerikaanse theoreticus van de democratie Robert A. Dahl
en de Noorse alleskenner Stein Rokkan een hoofdrol speelden. Wij hadden voor een
project over de Smaller European Democracies een bescheiden subsidie gekregen
van de Ford Foundation. Ik was dan ook niet verwonderd toen ik eind 1969 een brief
ontving van een staffunctionaris van dit grote fonds, Peter de Janosi, die mij schreef
in het kader van een oriëntatiereis door Europa ook een bezoek aan Leiden te willen
brengen. Met Arend Lijphart, die nog niet lang in Leiden werkzaam was, nodigde
ik hem uit voor een lunch in Allemansgeest aan de Vliet buiten Leiden. Hollandser
kon het niet. Wij waren ons niet bewust dat een stap gezet werd naar de vorming van
de succesrijkste internationale organisatie die ik heb gekend: het European Consortium
for Political Research.
De oorsprong van het Consortium, zo kon ik later reconstrueren, lag bij een tweetal
personen: Jean Blondel en Warren Miller, die spoedig werden gesteund door een
onmisbare derde: Stein Rokkan. Jean Blondel, Fransman van origine (hij placht
zichzelf aan te duiden als ‘a Corsican peasant’) had na zijn opleiding in Parijs zijn
studie in Engeland voortgezet en was daar gebleven. Hij was nog directer dan ik
beïnvloed door S.E. Finer, bij wie hij enige tijd aan de University of Keele had
gewerkt. Ik had hem voor het eerst ontmoet in 1958 toen wij beiden tergeefs naar
een ‘assistant lectureship in comparative government’ aan de universteit van Swansea
solliciteerden. Blondel werd in 1965 tot hoogleraar benoemd aan de University of
Essex. Deze nieuwe universiteit was bewust gemodelleerd naar Amerikaans voorbeeld,
met verplichte interdisciplinaire elementen in het undergraduate-programma en
degelijke graduate programs
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daarna. Britse universiteiten kenden tot de jaren zestig nauwelijks sterk gestructureerde
opleidingsprogramma's op het niveau van Master- of Ph. D.-graden. Opleiding en
selectie vonden plaats op bachelorsniveau. Daarna ging het slechts om een min of
meer uitgewerkte thesis voor een Master's-graad, of in het geval van Oxford of
Cambridge zelfs om Master's-graden die men verkreeg louter op basis van een
minimumaantal maanden aanwezigheid. Daarbij hoefde men geen courses te volgen,
maar hoogstens zien te schitteren in seminars, High Table of senior common rooms.
Niet aldus in Essex en enkele vergelijkbare instellingen, waar graduate programs
bewust cursorisch werden opgezet, met strenge eisen inzake methodologische scholing
en training. Het Government Department in Essex groeide uit tot een centrum voor
kwantitatieve analyses, compleet met trainingprogramma's en een snel opgebouwd
data-archief. Als zovele universitaire instellingen had Essex aan het einde van de
jaren zestig te kampen met aanzienlijke studentenonrust. Die gaf aanleiding tot
ernstige zorg over de vraag hoe de kwaliteit van opleiding en onderzoek bewaard en
versterkt kon worden in een discipline die meer dan andere het toneel werd van
politieke confrontaties. Niet toevallig zou deze vraag in 1969 ter sprake komen in
contacten die Jean Blondel tijdens een langer verblijf in Amerika in 1969 met de
Ford Foundation had. Daarbij werd ook Rokkan (in dezelfde tijd gasthoogleraar in
Yale) betrokken.
Als adviseur van de Ford Foundation speelde Warren Miller een belangrijke rol.
Hij was een van de vier onderzoekers van de University of Michigan in Ann Arbor
(de drie anderen waren Angus Campbell, Philip Converse en Donald Stokes) die
tezamen de befaamde studie The American Voter (1960) hadden gepubliceerd. Van
dit viertal was Warren Miller bij uitstek de bouwer van instellingen, de motor achter
een Center for Policy Studies, organisator van internationale Summer Schools voor
methoden van onderzoek, grondlegger van zowel het Inter-University Consortium
for Political Research (dat grootschalige activiteiten ontplooide op het terrein van
scholing en data-archivering), als de nieuw ingerichte nationale Amerikaanse
verkiezingsstudies. Bijzonder aan deze verkiezingsstudies was dat deze voortaan
niet meer het domein zouden zijn van een beperkte groep onderzoekers, maar van
alle gekwalificeerde onderzoekers aan welke universiteit ook verbonden. Iedereen
zou vrijwel directe toegang verkrijgen tot de verzamelde gegevens. (De landelijk
samenwerkende Nederlandse politicologen zouden de nationale kiezersonderzoeken
sinds 1971 naar dit voorbeeld modelleren). Miller had evenals de andere leden van
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het vierspan van The American Voter samenwerking gezocht met onderzoekers uit
diverse Europese landen (waaronder ook Nederland). Hij was een bij uitstek bekwaam
raadgever van de Ford Foundation toen deze bereid bleek steun aan
politiek-wetenschappelijk onderzoek in Europa te intensiveren.

Opzet van het European Consortium for Political Research
Resultaat van De Janosi's rondreis in Europa was dat vertegenwoordigers van acht
Europese instelllingen bijeen werden gebracht: Stein Rokkan (Bergen), Jean Blondel
(Essex), Richard Rose (Strathclyde), Norman Chester (Nuffield College, Oxford),
Serge Hurtig (Fondation Nationale des Sciences Politiques), Rudolf Wildenmann
(Mannheim), Jörgen Westerståhl (Göteborg) en ik (Leiden). Wij stelden een plan op
voor een European Consortium for Political Research. Anders dan bij internationale
organisaties van beroepsgroepen gebaseerd op nationale verenigingen of individuele
lidmaatschappen, zou het gaan om een organisatorisch verband van een aantal
instelllingen. Deze zouden een aantal gemeenschappelijke voorzieningen creëren.
Voorop stond een jaarlijkse internationale cursus in methoden en technieken van
sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Die was met steun van Michigan al eerder in
Essex gegeven en zou voortaan in uitgebreidere vorm onder auspiciën van het
Consortium worden voortgezet.
Een tweede activiteit, typerend voor Rokkan, die de eerste voorzitter van het
Consortium werd, was het opzetten van een Data Information Service, die werd
gehuisvest aan de universiteit in Bergen (Noorwegen). Dit was niet een internationaal
data-archief (dergelijke instellingen ontwikkelden zich al elders, zoals in Ann Arbor,
Keulen, Essex en op kleiner schaal de Steinmetz-stichting in Nederland), maar een
klein centrum dat door de verspreiding in brede kring van een Data Information
Newsletter een instrument vormde voor het signaleren van belangrijke internationale
onderzoeksactiviteiten en dataverzamelingen. Een groep specialisten op het terrein
van de computerontwikkeling - onderdeel van de Data Information Service - stond
stafleden binnen het Consortium bij in het gebruik van nieuwe computerprogramma's
in sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
Als derde activiteit werd een nieuw internationaal tijdschrift opgericht, de European
Journal of Political Research. Lijphart werd de eerste redacteur. Hij hanteerde vanaf
de aanvang een hoge standaard, waardoor het blad
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onmiddellijk een duidelijk prestige zou verwerven.
Als vierde, belangrijke activiteit werd gedacht aan de organisatie van workshops.
Deze zouden niet het gebruikelijke karakter hebben van vrijblijvende bijeenkomsten
waarin enkelingen rapporten presenteren voor een overigens passief luisterend, inen uitlopend publiek. Zij zouden bewust gevormd worden rondom één of enkele
leidende onderzoekers. Deze workshop directors zouden vrij kunnen beslissen wie
aan een bepaalde workshop mocht deelnemen, al konden geïnteresseerden binnen
de instellingen van het netwerk zich kandidaat stellen om te worden geselecteerd op
basis van publicaties of onderzoeksdocumenten. De gedachten ging vooral vooral
uit naar jonge onderzoekers die op deze wijze bij internationaal vergelijkend
onderzoek zouden worden betrokken.
Het geheel zou worden samengeknoopt door de Central Services in Essex, een
klein secretariaat dat onder leiding kwam te staan van een voor halve werktijd
vrijgestelde executive director. Als eerste zou Blondel in die rol optreden.
De definitieve plannen voor het Consortium werkten wij in het voorjaar van 1970
verder uit. Ons achttal werd vervolgens, ietwat paradoxaal, door de Ford Foundation
benoemd tot ‘consultants’ in eigen zaak. Ter toelichting van de uitgebreide
subsidieaanvraag (voornamelijk door Blondel en Rokkan opgesteld) werden wij naar
New York genood, naar het heette om ons aan de grotere bazen van de Ford
Foundation te presenteren. De bazen bleken bij aankomst aldaar met dringender
zaken bezig te zijn. Doch wij kregen het gevraagde subsidie van 275 000 dollar.

Workshops
Nog voordat het Consortium formeel werd ingesteld organiseerde ik in 1970 een
workshop naar het voorgestelde model over studies van parlementen en wetgevend
gedrag, die werd gevolgd door een tweede workshop over politieke coalities en de
verhouding tussen kabinetten en regeringen. Beide workshops vonden plaats in een
toen nog katholiek vormingscentrum De Guldenberg in Helvoirt. Zowel de
accommodatie als het ‘institutionele voedsel’ van het instituut was bij uitstek
bescheiden. Dat strookte met de zuinige opzet van het Consortium, maar zou mij
nog lang door sommige deelnemers worden nagedragen. Zagen de deelnemers in
mij daardoor wellicht een representant van typisch Nederlands calvinisme, tijdens
een van de twee workshops kreeg ik een niet geheel bij
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dit gereformeerde volk passende bijnaam. Toen ik aan het slot van de bijeenkomsten,
nogal zwaarwichtig, een opsomming gaf van de gevoerde discussies en het vele,
ongetwijfeld hoogst belangrijke werk dat in de toekomst internationaal zou moeten
worden verricht, stond de Noor Henry Valen op en riep mij toe: ‘You are absolutely
right, but you are talking like a bishop.’ Zijn poging mij verder in de professie als
‘the bishop’ door het academisch leven te laten gaan had op beperkte schaal succes.
Het instituut van deze en andere incidenteel georganiseerde workshops sloeg
onvoldoende aan. Een van de founding fathers van het Consortium, Rudolf
Wildenmann, had daarop de briljante ingeving dan juist tot schaalvergroting over te
gaan. Stuitten individuele workshops op gebrek aan organisatorische en financiële
mogelijkheden, dan was het wenselijk op een en dezelfde plaats een groot aantal
workshops tegelijk te organiseren. Hij vond de middelen voor de eerste Joint Sessions
of Workshops, die in 1973 in Mannheim werden gehouden. Zijn stoutmoedige initiatief
zou uitgroeien tot een kernactiviteit van het Consortium. De jaarlijks gehouden Joint
Sessions droegen meer dan al het andere bij tot het grote succes van de organisatie.
Onderwerpen voor de te houden workshops konden worden aangedragen door een
ieder in het Consortium-netwerk, doch konden ook op de agenda gezet worden door
een speciale commissie, het Workshop Committee, dat tot taak kreeg activiteiten te
beoordelen en te stimuleren over het brede terrein van de politieke wetenschap. Ik
werd aangewezen als de eerste voorzitter van het gezelschap. Er was geen beter punt
denkbaar om de ontwikkelingen van het internationaal vergelijkend onderzoek te
overzien en hier en daar op een enkel punt wellicht te beïnvloeden.

De founding fathers en de uitbreiding van het Consortium
De founding fathers van het Consortium vormden een tamelijk heterogeen gezelschap.
Rokkan was een zachtmoedig voorzitter, niet gemakkelijk tot strijd te bewegen, ook
niet tegen een al te ich-haftig optreden van bepaalde personen. De Zweed Westerståhl
muntte uit door zwijgzaamheid. Rudolf Wildenmann was daarentegen een
onmiskenbare Macher. Hurtig had ik al vroeg leren kennen binnen de International
Political Science Association. Hij was sindsdien benoemd tot secretaris-generaal van
de Fondation Nationale des Sciences Politiques dat een gepriviligieerde toegangspoort
vormde tot de École Nationale d'Administration, die een belangrijk deel van de
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Franse bestuurlijke en (onder de Vijfde Republiek steeds meer ook) politieke elite
had gevormd. Tussen de Fondation en Nuffield College in Oxford bestond al een
samenwerkingsverband. ‘Nuffield’ was een recentelijk met behulp van de
Morris-miljoenen gesticht College, dat alleen toegankelijk is voor graduate students,
met fellows die vooral gerekruteerd worden uit economen, politicologen, sociologen
en bestuurskundigen. Het had zich op geheel Britse wijze gevormd tot een
onmiskenbaar deel van het establishment. Aan het hoofd van Nuffield stond de
warden, de bestuurskundige Norman Chester die ik al geruime tijd kende. Chester
belichaamde in uiterlijk en gedrag het ideaal van de Oxford don al was hij zelf slechts
via de Manchester grammar school tot het academische walhalla van Oxford
doorgedrongen. Hij had aanzienlijke moeite nieuwkomers in het Britse universitaire
bestel als Blondel (Fransman werkzaam in Colchester) en Richard Rose (Amerikaan,
bouwer van een klein modern department aan een al even jonge universiteit in
Glasgow) als representanten van het Britse universitaire leven te erkennen en
aanvaarden. Van hun kant muntten deze nieuwkomers soms minder uit in tact dan
in een zekere drammerigheid.
Bij tijd en wijle kwam het tot openlijke conflicten, nog verergerd doordat bij het
opbouwen van het Consortium veel zaken onbeslist waren. Zo was het Consortium,
in de oorspronkelijke opzet, zoals die ook door de Ford Foundation was gedacht en
gesteund, naar sommiger oordeel vooral bedoeld om een beperkt aantal universitaire
instituten uit te bouwen tot centra par excellence voor politiek-wetenschappelijke
scholing en onderzoek. Dat strookte zeer wel met het denken van Hurtig en Chester,
die verantwoordelijk waren voor instituties die in belangrijke mate al aan die eis
voldeden, om van Wildenmann in Mannheim, of Rokkan in Bergen niet te spreken.
Blondel zag veeleer een pan-Europese taak voor zich en ontwaarde niet zelden
onvermoede mogelijkheden in personen en instituties die alleen hij kredietwaardig
vond. Ofschoon de acht initiatiefnemers in snel tempo tal van nieuwe initiatieven
ontwikkelden, raakten de onderlinge verhoudingen soms zozeer belast dat nieuw
bloed wenselijk leek. Dit was althans voor mij een hoofdreden om uitbreiding van
het aantal instituties in het Consortium-netwerk toe te juichen.
Zo werd het Consortium in beginsel een open organisatie. Elke Europese instelling
die belast was met onderwijs en onderzoek op het terrein van de politieke wetenschap,
kon een aanvraag voor lidmaatschap indienen. Er werd jaarlijks een contributie van
duizend US-dollar (later duizend ECU) geheven. Drie jaar na de officiële oprichting
in 1970 zou een raad
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van vertegenwoordigers van de leden-instellingen gevormd worden, die een constitutie
diende te aanvaarden. Tijdens de eerste Joint Sessions in Mannheim in 1973 kwamen
vertegenwoordigers van ruim dertig instellingen bijeen. Chester en Hurtig hadden
relatief eenvoudige statuten voorbereid, die uitgingen van een twaalfkoppig bestuur,
om de drie jaar door een vergadering van alle leden van het Consortium gekozen.
Sommige van de nieuwe leden, vaak afkomstig uit oudere, prestigieuze instellingen
als de London School of Economics en de University of Oxford, ontpopten zich als
nadrukkelijke ‘democraten’. Zij verlangden ten minste jaarlijkse raadsvergaderingen
van vertegenwoordigers van alle instellingen en gaven blijk van een zeker wantrouwen
in een bestuur met een zittingstermijn van drie jaar. De in formeel-abstracte termen
gevoerde discussies klonken gewichtiger dan de materie wettigde. Dat was kennelijk
ook het oordeel van de vertegenwoordiger van de Ford Foundation, De Janosi.
In het bestuursontwerp zou in geval van een gelijk aantal stemmen op twee of
meer kandidaten uitgebracht de oudste in jaren voorgaan. ‘Why not move a really
important amendment, and make it the youngest?’ stond spottend op een briefje dat
De Janosi via mij toespeelde aan de Florentijnse politicoloog Giovanni Sartori. Met
alle Italiaanse hovaardij en raffinement, een stadgenoot van Machiavelli waardig,
toonde Sartori zich verontwaardigd over zoveel onverstand bij hen die het concept
gemaakt hadden. Immers, indien twee kandidaten met eenzelfde aantal stemmen
zouden eindigen, dan moest men toch wel concluderen dat de kandidaat die minder
jaren had gehad om zich te doen gelden zonder twijfel de beste moest zijn! Sartori's
amendement werd met gepaste vrolijkheid aanvaard. De ironie wilde dat na de
stemming voor het eerst verkozen bestuur inderdaad vier kandidaten met eenzelfde
aantal stemmen eindigden, voor wie nog slechts twee plaatsen beschikbaar waren.
De Sartoriregel leidde ertoe dat de spraakzame ‘democraten’ van de LSE en Oxford
ten gunste van twee jongeren wegvielen. Zij schikten zich maar moeilijk. Van de
acht initiatiefnemers kwam helaas ook Hurtig stemmen tekort, zodat een hoogst
verantwoordelijk lid van de aanvankelijke acht voor directe Consortium-activiteiten
verloren ging.

Europees onderzoek en de Volkswagenstiftung
Het nieuwe bestuur van twaalf leden kende meer harmonie dan het eerste achttal.
De activiteiten en het prestige van het Consortium groeiden
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snel. Zo ook het aantal instellingen dat lid werd. Ofschoon Blondel en het bestuur
uiterst spaarzaam met de middelen omgingen, dreigden er tekorten naarmate het
beslag op de initiële subsidie van de Ford Foundation toenam. Wat nu?
Het Consortium had zich totdien vooral tot organisatorische initiatieven beperkt.
Er werd, in een beeld van Rokkan, een gebouw opgericht met een aantal etages. Aan
de basis vond de internationale training en ‘socialisatie’ van jonge onderzoekers
plaats in de Essex Summer School en vergelijkbare trainingsactiviteiten elders. Voor
jongeren die deelnamen aan relevante onderzoeksactiviteiten, stonden de deuren een
etage hoger open voor de workshops die tijdens de Joint Sessions werden gehouden.
De overigens streng bewaakte kolommen van de European Journal boden een goede
mogelijkheid voor publicaties van onderzoeksresultaten. Daaraan werd in samenspraak
met de ondernemende uitgeverij Sage een boekenserie toegevoegd, waarin de
resultaten van workshops konden worden gepubliceerd. Het Consortium had echter
nog niet de stap gezet naar de ontwikkeling van eigen internationale
onderzoeksprojecten, maar zich eerst en vooral opgesteld als facilitaire organisatie.
In 1975 werd ook nu op initiatief van Wildenmann, in een kleine conferentie van
bestuur en enkele genodigden in Bad Homburg de verdere ontwikkeling van het
Consortium onder ogen gezien. Duidelijk was dat via een nieuwe subsidieaanvraag
additionele fondsen voor het Consortium moesten worden gevonden. Wildenmann's
gedachten gingen uit naar de Stiftung Volkswagenwerk, een van de weinige Europese
stichtingen die net als de grotere Amerikaanse foundations gelden voor onderzoek
buiten de eigen grenzen beschikbaar stellen. De deelnemers aan de conferentie in
Bad Homburg ontwikkelden een viertal onderzoeksprojecten, respectievelijk over
problemen van territoriale identiteit (onder leiding van Rokkan), de overhad die op
regeringen was gaan rusten (organisator Richard Rose), veranderingen in lokaal
bestuur (drijvende kracht Ken Newton) en veranderingen in partijen en partijstelsels
(waarvoor Wildenmann, de Deen Mogens N. Pedersen en ik tekenden). De vier
plannen zouden aan de Volkswagenstiftung worden voorgelegd samen met een
aanvraag voor fondsen voor versterking van de infrastructuur van het Consortium.
Op een bepaald moment dreigde een crisis in het beraad. Blondel, soms argwanend
ten aanzien van de intenties van anderen, uitte de beschuldiging dat de betrokken
onderzoekers het Consortium misbruikten ter bevordering van eigen
onderzoeksbelangen. Hij kondigde in een driftbui zijn ontslag aan als executive
director. Met enkele anderen wist ik hem na enige
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tijd te kalmeren. De gedachte dat de genoemde onderzoekers het Consortium nodig
hadden voor hun onderzoek, zette de zaak op zijn kop. Zij konden heel wel onderzoek
ook buiten het Consortium doen, maar waren bereid tot aanpassingen ter versterking
van het Consortium. De aanvraag bij de Volkswagenstiftung werd ingediend en
gehonoreerd. Ford en Volkswagen legden een stevige basis onder een steeds
bloeiender organisatie. De projecten zelf zouden aanzienlijk bijdragen tot een
werkelijke internationalisering van het politiek-wetenschappelijk onderzoek.

Alleen democratisch Europa
Nog een ander principieel besluit uit de oertijd van het Consortium verdient
vermelding. Besloten werd uitsluitend onderwijs- en onderzoeksinstellingen tot het
lidmaatschap toe te laten uit het democratische deel van Europa. Dat hield enerzijds
afwijzing in van mogelijke aanvragen uit Centraal- en Oost-Europa: uit de ervaringen
van de International Political Science Association wisten de meesten van ons hoe
groot de belasting kon zijn van ‘universalistische’ organisaties, waarbij participanten
uit nietvrije landen onder een bewuste politieke regie optraden. Maar ook werd
besloten het Consortium niet zonder meer open te stellen voor Amerikaanse
universiteiten, hoe belangrijk hun rol in onderzoek over Europese ontwikkelingen
ook was. Reden voor dit ogenschijnlijk discriminerende besluit was de wens tot
zelfbehoud. Een ‘Atlantische’ markt zou onvermijdelijk door Amerikanen beheerst
worden. Wel ontplooide het Consortium gezamenlijke activiteiten met Amerikaanse
instellingen en onderzoekers, door de organisatie bijvoorbeeld van gezamenlijke
workshops. Ook stond het individuele directors van workshops vrij een beperkt aantal
Amerikanen daarbij uit te nodigen. Het kwam nogal eens voor dat Amerikanen
formeel als (bezoekend) staflid konden gelden van een van de Europese
leden-instellingen. Maar het accent bleef op Europeanen, met speciale aandacht voor
veelal nog niet sterk bij het internationaal onderzoek betrokken jongeren.

Voorzitter
Rokkan kreeg in 1974 een ernstige hartaanval. Ik verving hem in een aantal
activiteiten. Toen hij besloot zich ook terug te trekken als voorzitter
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van het Consortium, werd ik tot zijn opvolger gekozen. Ik diende als zodanig voor
een periode van drie jaar tussen 1976 en 1979, die samenviel met mijn verblijf aan
het Europees Universitair Instituut te Florence. Mij blijft uit deze drukke
‘internationale’ jaren nog het meest de bijeenkomst bij van de Joint Sessions in
Berlijn in 1977. Ik behoorde tot hen die het moeilijk bleven vinden in Duitsland te
verblijven, en voelde mij ook in Berlijn ongemakkelijk. Het was mijn taak te
antwoorden op een vlak welkomswoord dat een Berlijnse senator hield tijdens een
aan de congresdeelnemers aangeboden ontvangst. Ik kon niet nalaten te zeggen dat
Berlijn, met alle geschiedenis die die stad in eeuwen, en vooral de laatste decennia,
had gekenmerkt, juist voor politicologen nauwelijks te beantwoorden vragen bleef
stellen.
In 1979 trad ik als voorzitter van het Consortium terug. Bij die gelegenheid zette
ik in een toespraak vraagtekens bij de steeds gespecialiseerdere scholing die
politicologen allengs ontvingen. Naarmate het accent sterker kwam te liggen op
specifieke theoretische paradigmata en methodische vaardigheden, dreigde verlies
aan eruditie en begrip voor de veelvormigheid van politieke verschijnselen. Wat dat
betreft, zo betoogde ik, had een oudere generatie die gewoonlijk door geleerden in
verschillende vakgebieden was opgeleid, onmiskenbare voordelen. Was het niet tijd
meer aandacht te besteden aan geschiedenis, aan werkelijk inzicht in een variatie
van politieke stelsels en aan andere disciplines? Ik zou deze toespraak pas later
publiceren, in een Festschrift voor S.E. Finer, bij uitstek erudiet politicoloog.
Nog negen jaar zou ik lid blijven van opeenvolgende Executive Committees van
het Consortium, met nog slechts lichtere taken als het voorzitterschap van een
Publications Committee. In 1988 zouden Blondel, Wildenmann en ik tezamen
vertrekken, met het onmiskenbaar gevoel van een ‘job well done’.
Sindsdien zijn de door ons gestelde grenzen voor het lidmaatschap weggevallen.
Politieke ontwikkelingen slechtten de barrière tussen West-Europa en de landen in
Centraal- en Oost-Europa. Besloten werd Amerikaanse instellingen voortaan wel als
gewoon lid te aanvaarden. Wat ooit begon als een samenwerkingsverband van acht
instellingen, is intussen gegroeid tot een institutie die in 1996 meer dan tweehonderd
onderwijsen onderzoeksinstellingen verenigt.
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Hoofdstuk 10
Het Europees Universitair Instituut
De oprichting
Aan de oprichting van het Europees Universitair Instituut was langdurig internationaal
overleg tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap voorafgegaan. Plannen
voor één algemene Europese universiteit waren teruggebracht tot de instelling van
een instituut dat zich zou richten op onderzoek en het verstrekken van doctoraten op
vier gebieden: economie, recht, geschiedenis en politieke wetenschap. Ik had zo nu
en dan iets over de plannen gehoord, maar raakte pas echt au fait tijdens een
bijeenkomst in Parijs in december 1975. Op initiatief van Giovanni Sartori (een van
de eerst aangewezen hoogleraren van het Europees Universitair Instituut) ontmoette
het bestuur van het European Consortium de eerste president van het Europees
Universitair Instituut, de Nederlandse Europeaan Max Kohnstamm. Het EUI zou
worden gevestigd in de Badia Fiesolana in San Domenico di Fiesole, schitterend
gelegen op de heuvel halverwege Florence en Fiesole. Het zou in september 1976
zijn poorten openen. Een voorbereidend comité had de eerste acht hoogleraren
benoemd afkomstig uit de negen landen die op dat moment de Europese
Gemeenschappen vormden. Er waren onder hen veelbelovende namen, zoals de
Engelse historicus Charles Wilson (die wel zou komen) en de Duitse historicus Karl
Dietrich Bracher (die dat uiteindelijk niet deed). Sartori voldeed aan hoge eisen. Als
tweede man in het departement voor politieke en sociale wetenschappen zou naast
hem een onbekende Fransman, Jacques Georgel, optreden. Sartori zelf, zo werd kort
nadien duidelijk, zou uiteindelijk de benoeming niet aanvaarden. Hem werd de
leerstoel van Gabriel Almond in Stanford aangeboden, een van de internationaal
meest prestigieuze posten in de vergelijkende politicologie. Voor Sartori, geboren
en getogen Florentijn, had de vestigingsplaats van het nieuwe instituut geen bijzondere
aantrekkingskracht, temeer niet daar het ging om benoemingen voor drie jaar. ‘Why
should I go up the hill at age 52, to go down again at age 55?’, zo
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zou hij later zijn weigering-in-tweede-instantie motiveren.
Kohnstamm zocht mij in januari 1976 in Den Haag op om in de vacature-Sartori
te voorzien. Mijn nationaliteit was daarbij mogelijk een handicap. Was niet de
president zelf al een Nederlander? Mijn benoeming ontmoette nogal wat verbazing
bij ambtenaren van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen die zich totdien
met het regelwerk rondom de oprichting van het internationale instituut hadden
beziggehouden. Mijn naam kwam dan ook uit het internationale circuit. Direct positief
was de reactie in Leiden, waar ik, zoals gezegd, alle medewerking verkreeg voor een
driejarig verlof.

Eerste oriëntatie
Voordat ik een tijdelijke benoeming aan het nieuwe Europees Universitair Instituut
aanvaardde, bezochten mijn vrouw en ik Florence op uitnodiging van Kohnstamm.
Het was vroeg in maart, stralend weer, met bloesems alom. Nog voordat wij naar
het Instituut-in-opbouw gingen, bezochten wij de American School of Florence met
het oog op de scholing van een zestienjarige zoon en een twaalfjarige dochter (onze
oudste zoon van negentien zou in Leiden achterblijven waar hij aan een rechtenstudie
was begonnen). Een Italiaanse school leek niet aangewezen. Italië was in diepe crisis,
stakingen in scholen waren aan de orde van de dag. De American School was
gevestigd in een laat-middeleeuwse villa in Bellosguardo, een heuvel aan de zuidoever
van de Arno met een onvergelijkelijk mooi uitzicht over de stad. De sfeer leek
informeel en waarlijk internationaal. Zij wekte bij mijn vrouw de meest positieve
associaties met haar École Internationale in Genève. Zij formuleerde dat kernachtig
in de retorische vraag: ‘Voeden wij onze kinderen op voor een diploma of voor het
leven?’ Dat dit op termijn ook zou betekenen dat de een zich blijvend in Amerika
zou vestigen, gehuwd met een Amerikaanse, en de ander zou terugkeren naar Italië,
waar zij een Florentijn zou trouwen, overzagen wij nog niet.
Via de American School lukte het ons aan de voet van Bellosguardo een uniek
appartement te vinden: de piano nobile van een door de Duitse kunsthistoricus en
classicistisch beeldhouwer Adolf Hildebrand na 1870 in een villa getransformeerd
klooster uit de late zestiende eeuw, geheel antiek gemeubileerd, liggend in een
gesloten park dicht bij het centrum van Florence, met een eigen heuvel, die een al
even mooi uitzicht bood over de stad. Het huis, toebehorend aan twee kleinkinderen
van Hilde-
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De eerste hoogleraren en andere stafleden van het Europees Universitair Instituut. Voordat het
Europees Universitair Instituut in de herfst van 1976 formeel werd geopend vond al een aantal
bijeenkomsten plaats van de Academische Raad en de voornaamste leden van de administratieve staf.
Op deze in een villa aan het Lago di Como genomen foto in het midden vooraan de eerste president
Max Kohnstamm, aan zijn rechterhand de Duitse jurist Chr. Sasse, de Franse politicoloog J. Georgel
en P. Schneider, rector van de Universiteit van Mainz en lid van het voorbereidend comité. Zittend
op de grond: de Italiaanse politicoloog Giovanni Sartori, rechts van deze twee stafleden van de
Academic Service (de Belgische M. Lebegge en de Duitse U. Brose) en tussen hen de Britse historicus
Charles Wilson. Op de tweede rij van links naar rechts: de Duitse historicus K.D. Bracher, de
Italiaanse jurist M. Cappelletti, de Belgische econoom L. Duquesne de la Vinelle, het Franse hoofd
van de Academic Service P. Montastruc, de Italiaanse secretaris-generaal M. Buzzonetti, het hoofd
van de financiële afdeling de Duitser J. Badenhoop, de Franse econoom Pierre Salmon en de Britse
bibliothecaris K. Humphreys. Bracher en Sartori zouden uiteindelijk hun benoeming niet aanvaarden.
Zij werden vervangen door respectievelijk de Duitse historicus W. Lipgens en door H.D. Niet aanwezig
was de Ierse rechtshistoricus G. Hand.
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brand, ademde geschiedenis. Wij zouden er drie jaar wonen in ongekende schoonheid,
maar ook maandenlang in grote kou, omdat het financieel niet mogelijk was de
enorme ruimten redelijk te verwarmen. Wij huurden het huis met een oudere, ietwat
invalide kokkin, Giulietta Ceri, die er al sinds haar vierde jaar woonde. Zij was als
een grootmoeder voor onze kinderen, diep geworteld in al wat natuur en cultuur in
Toscane was, onafhankelijk, een symbool van veel wat wij in Italië zouden leren
liefhebben.
Zo waren school en huis al geen problemen meer, nog voordat wij het Instituut
hadden bezocht en ja hadden gezegd tegen de aangeboden benoeming. Als wij al
niet voor ‘Florence’ of het academisch avontuur vielen, was het wel het warme
welkom van Kohnstamm en zijn vrouw, die ons nog dezelfde avond meenamen naar
een concert in de Certosa, waar de kantelen en de ramen met waxine-lichtjes de
bezoekers sprookjesachtig toeflonkerden. Het was de eerste van een reeks
persoonlijk-stijlvolle ontvangsten die Max en Kathleen Kohnstamm ons en zoveel
anderen in de komende jaren zouden bereiden.

Selectie van de eerste studenten
Voorafgaand aan onze vestiging in Florence maakte ik nog enige voorbereidende
bijeenkomsten mee van de academische raad in statu nascendi. Een van de taken
waarvoor de hoogleraren direct stonden was het interviewen en selecteren van de
eerste promovendi die in september 1976 tot het Instituut zouden worden toegelaten.
De aanmelding van gegadigden voor dat beginjaar varieerde van land tot land.
Tegenover tientallen Italiaanse kandidaten, tussen wie een strenge selectie mogelijk
was (mede doordat Sartori zijn lokale kennis en strenge maatstaven bleef inbrengen)
stond soms een klein aantal uit andere landen. Ik had een van onze eigen afstuderenden
aangeraden een aanvraag in te dienen. Het gold een zachtmoedig, filosofisch
angehaucht type, dat met lange haren en in gerafelde kleren voor de selectiecommissie
in Brussel verscheen. Mijn nieuwe Franse collega, Georgel, socialist van herkomst,
reageerde volstrekt afwijzend. Toen Kohnstamm, die alle Nederlandse kandidaten
mede interviewde, nogal positief op de kandidaat reageerde, riep hij uit: ‘Mais M.
le Président, c'est un homme farouche!’ Ik hield mij als Leids-betrokkene afzijdig
van de discussie-in-camera. Kohnstamm riposteerde met de opmerking dat zijn eigen
zoons er niet veel anders uitzagen. De tot dan toe
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zwijgzame Belgische notuliste intervenieerde met de uitroep: ‘Mais M. Georgel, il
a des yeux doux!’ De kandidaat werd toegelaten.
De kandidaten uit de verschillende landen waren van sterk wisselend niveau zoals
men gezien de ongelijkheid van de universitaire systemen ook kon verwachten. Voor
Franse studenten was het nog onbekende Instituut een instelling die in geen enkel
opzicht kon concurreren met de hoogwaardige grandes écoles. De Franse autoriteiten
zouden zich nog lange tijd trachten te onttrekken aan de verdragsverplichting om de
door het EUI verkregen graden gelijk te stellen met een Frans doctoraat. Zelfs
erkenning als een troisième cycle kon er nauwelijks af. Engelse studenten
presenteerden zich mondeling uitstekend, maar velen bleken spoedig relatief jong
en onervaren in het verrichten van onderzoek. Duitse kandidaten hadden meestal
redelijke papieren, terwijl Denen bij uitstek ervaren jonge onderzoekers stuurden,
die tot afgunst van chercheurs uit andere landen aanzienlijk beter door hun land
werden gefinancierd. Nederlanders waren er in soorten, goed en matig.
Mocht in de keuze van de eerste twee lichtingen studenten het toeval al een grote
rol spelen, een blijvend probleem voor de selectie van kandidaten vormde de relatief
korte duur van de hoogleraarsbenoemingen. Tegen de tijd dat een hoogleraar erin
geslaagd was een gerichtere aanmelding en selectie te stimuleren, liep zijn mandaat
ten einde en moesten de studenten maar zien of onder zijn opvolgers acceptabele
supervisors gevonden konden worden, of dat zij moesten blijven werken met een
absentee overlord.

Een instelling van het nieuwe Europa?
Het Europees Universitair Instituut was geen gebruikelijke universitaire instelling.
Er was een Europese conventie en een Europees personeelsstatuut. Er was een
gecompliceerde bestuursstructuur. De hoogste bestuurlijke instantie was de raad van
bestuur, waarin elke staat met twee leden vertegenwoordigd was (gewoonlijk het
equivalent van een Nederlandse directeur-generaal voor het Hoger Onderwijs en het
Wetenschappelijk Onderzoek en een door dit departement aangewezen hoogleraar).
Onder de raad van bestuur functioneerde een budgettair comité, bestaande uit
financiële ambtenaren van de lidstaten. De president en een secretaris-generaal
rapporteerden aan de raad van bestuur. Zij hadden de leiding van de staven van het
Instituut, die in een academische, een administra-

Hans Daalder, Universitair panopticum. Herinneringen van een gewoon hoogleraar

170
tieve en een bibliotheekstaf uiteenvielen. De president en de hoogleraren vormden
tezamen de academische raad, waarin de secretaris-generaal en de bibliothecaris een
adviserende stem hadden. De academische raad was als enige bevoegd te beslissen
over hoogleraarsbenoemingen (waaronder een ruime mogelijkheid voor
gasthoogleraren). De raad beoordeelde ook voorstellen voor te organiseren seminars
en colloquia, en stelde de academische vereisten vast voor de toekenning van
doctoraten.
Toen wij als eerste hoogleraren in september 1976 aantraden, troffen wij reeds
een omvangrijke administratieve staf aan. Deze was vrijwel uitsluitend gerekruteerd
uit stafleden van de Europese Gemeenschappen in Brussel, die nauwelijks kennis
droegen van het academisch bedrijf en soms daarvoor ook geen werkelijke
belangstelling hadden. Zij waren vooral gericht op de cyclus van vergaderingen van
de internationale begrotingscommissie en de raad van bestuur, die tweemaal per jaar
bijeenkwam, met alle parafernalia van documenten in officiële talen, tolken en wat
dies meer zij. Het EUI was daarnaast in belangrijke mate afhankelijk van diverse
Italiaanse overheden, die voor de huisvesting zorg droegen. Slechts Italianen, met
voorop de aimabele Italiaanse secretaris-generaal Marcello Buzzonetti, konden met
werkelijk succes in het Italiaanse politieke en ambtelijke labyrint opereren. Er moest
bovendien veel geregeld worden voor het internationale personeel dat een eigen
bevoorrechte status had, ook in juridische en fiscale zaken, en dat (met sommige
hoogleraren voorop) niet zelden verwend gedrag vertoonde.
Naast de administratieve staf was er al direct een relatief grote bibliotheekstaf, die
tot taak had in snel tempo uit vrijwel niets een bibliotheek te scheppen. Een grote
verdienste had daarbij een kleine groep technisch geavanceerde specialisten, die het
bibliotheeksysteem opbouwde op basis van een hoogwaardige automatisering. Van
al het op de Badia werkzame personeel leek de bibliotheekstaf het hardst te werken,
met opmerkelijke resultaten. In weinig jaren ontstond een belangrijke internationale
bibliotheek.

Europese hoogleraren
Er zat iets paradoxaals in de opzet van het EUI. Het werd geacht zorgvuldig
geselecteerde studenten via onderzoek ‘op het hoogste niveau’ tot een doctoraat op
te leiden. Studenten mochten ook geen ‘studenten’ heten. Zij werden spoedig
aangeduid met de lelijke Engelse term researchers of
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de wat acceptabeler term chercheurs. De aanvankelijke groep hoogleraren bestond
uit slechts twee man per vakgebied, op korte termijn aan te vullen met een derde
hoogleraar, en twee juniores. Hoe kon een dergelijke kleine staf, kleiner dan
gebruikelijk was in doorsnee nationale universiteiten, werkelijk leiding geven aan
doctorandi met een geheel verschillende achtergrond en niveau? Gesproken werd
van gezamenlijk te verrichten onderzoek. Maar lang niet elke benoemde hoogleraar
zag zich als initiator of leider van collectief gerichte onderzoeksprojecten. De
voorziene duur van hun mandaat (drie jaren) was voor een dergelijke opzet ook niet
bevorderlijk. Niet zelden gaven hoogleraren er de voorkeur aan eigen werk af te
maken. Sommigen beschouwden zich als verbonden aan een instituut voor voortgezet
onderzoek dat zoiets als een sabbatical bood voor eigen werk. Enkelen koesterden
zich in de zon van het Europees hoogleraarschap, zonder veel te geven of bieden.
Onduidelijk was ook waarin nu de onderzoekstaak van het EUI lag. Kohnstamm,
die een leven lang wijdde aan de Europese eenwording, hoopte op zoiets als een
Europees Brookings, een braintrust op het hoogste niveau ten behoeve van het nieuwe
Europa. De meesten onzer dachten eerder aan een puur wetenschappelijk instituut,
dat van nationale universiteiten vooral zou verschillen doordat een internationale
staf vooral internationaal vergelijkend onderzoek zou verrichten. Leek dit velen een
zaak van ‘of-of’ (waarbij Kohnstamm binnen de academische raad de eerste jaren
een minderheidsstandpunt innam), pas de latere, grote groei van het EUI zou het
mogelijk maken te denken in termen van ‘en-en’.

Doctoraat: vrucht van opleiding?
Ondanks de lange periode van voorbereiding was het nog altijd onduidelijk hoe de
opleiding zou worden georganiseerd. Er was gesproken over seminars als voornaamste
onderwijsactiviteit. Elke hoogleraar bood daarom wekelijks een seminar aan. Daarbij
was lang niet altijd duidelijk wie daarin de inleidingen zouden houden: de hoogleraar
zelf, de researchers of een stoet van langstrekkende bezoekers? Enkelen onzer, die
directe ervaring hadden met Amerikaanse graduate programs, pleitten voor de
invoering van meer intensieve courses. Dat voorstel vond geen genade bij een
meerderheid van de academische raad, die meende dat dergelijk intensief onderwijs
ten koste zou gaan van de kostbare onderzoekstijd der hoogleraren zelf. Het vond
ook bij de researchers geen onverdeeld gun-
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stig onthaal, al zouden de klachten over te weinig begeleiding spoedig luider worden.
Wij bepaalden dat researchers tegen april van hun eerste jaar een substantieel
schriftelijk stuk dienden in te leveren op basis waarvan wij konden beslissen of zij
tot een volgend jaar zouden worden toegelaten. Slechts zelden werd echter een
dergelijke toelating geweigerd.
Binnen de academische raad werden uitgebreide discussies gevoerd over de vraag
wat nu precies de vereisten voor een doctoraat waren. Daarbij speelden opnieuw
verschillen in nationale tradities een duidelijke rol. Nooit zal ik de interventies van
Charles Wilson vergeten, die niet zelden begonnen met zinnen als: ‘Sir, in all
universities, in all British universities, sir, I mean in the University of Cambridge,
we...’ Ook herinner ik mij de bijdrage van een nieuwbenoemde Deense historicus,
die zelf kort daarvoor bekroond was met een bij zonder zwaar te verkijgen hoger
Deens doctoraat en nu wilde vastleggen dat wetenschappelijke debatten over een
dissertatie ten hoogste zes uren mochten duren! Naar het oordeel van sommigen zou
een dissertatie niet meer dan een proeve mogen zijn, anderen daarentegen wilden de
hoogst denkbare eisen stellen. Er was verschil van mening in hoeverre het de taak
van een supervisor was - noch de Nederlandse term ‘promotor’, noch de Duitse
Doktorvater vond ingang - om werkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor een
promovendus. Engelsen en Fransen meenden dat het in wezen slechts ging om het
vaststellen van standaarden. Het was daarbij de verantwoordelijkheid van een
kandidaat op basis van een door hem of haar zelf geschreven stuk een jury in een
mondeling examen te overtuigen dat dit de toekenning van een doctoraat wettigde.
Dat kon betekenen dat de betrokkene werd afgewezen, of althans teruggewezen.
Anderen dachten eerder in de Nederlandse traditie, waarin een promotor vergaand
betrokken is bij alle stadia van de voorbereiding van een dissertatie en zowel tegenover
de kandidaat als de universiteit een wezenlijke verantwoordelijkheid aanvaardt. Hoe
het ook zij: spoedig zou blijken dat het aantal researchers die het tot een doctoraat
brachten, beperkt bleef. Velen zwaaiden af zonder ooit een dissertatie te voltooien.
Zij hadden intussen wel hun talenkennis sterk vergroot, en zij waren in direct contact
gebracht met tal van internationaal bekende geleerden die naast de ‘vaste’ staf als
gastdocenten het EUI bezochten.
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Benoemingen
Voor de benoeming van nieuwe hoogleraren (op posten die door opvolging of
uitbreiding vrijkwamen) werden internationale benoemingscommissies samengesteld.
Mijn Franse collega Georgel en ik besloten dat, gezien het werkelijk belang van het
terrein en de belangstelling die wij bij studenten aantroffen, de derde hoogleraar een
specialist diende te zijn op het terrein van de politieke theorieën. Dankzij een zware
commissie bleek het mogelijk te mikken op het hoogst denkbare niveau en konden
wij Maurice Cranston van de London School of Economics, onder meer biograaf van
Locke en Rousseau, overreden enige jaren naar Florence te komen.
Moest bij de keuze van hoogleraren bewust gestreefd worden naar een afspiegeling
van landen die als verdragspartners het EUI hadden opgericht? In onze afdeling gingen
wij ervan uit dat geen twee personen zouden worden benoemd van dezelfde
nationaliteit. Voor de positie van assistenten kozen wij eerst een Deen (onder de
eerste hoogleraren was nog geen Deen benoemd) en later een Italiaan en een Ier. De
beide laatsten behoren nu tot de top van de vergelijkende politicologie: Stefano
Bartolini zou via een hoogleraarschap in Triëst en Genève als gewoon hoogleraar
naar het Instituut terugkeren, Peter Mair werd later mijn opvolger in Leiden.
Toch zou het EUI naar samenstelling van de academische staf spoedig uit balans
raken. In het Instituut, dat gericht was op wetenschapsgebieden waarin het Engels
de dominante taal werd, deden Britten onvermijdelijk een zeker agio. Vooraanstaande
Fransen wilden veelal Parijs niet verlaten. Duitsers daarentegen claimden met een
zekere hardnekkigheid een eigen plaats onder de Florentijnse zon, die ook de keus
van hun opvolgers leek vast te leggen. Het aantal Italianen dat solliciteerde naar het
EUI was legio. Daartoe droegen zowel de relatief grote bekendheid van het bestaan
ervan bij, als de in de aanvang buitengewoon grote verschillen in salariëring tussen
een hoogleraar in het Italiaanse universitaire bedrijfen het Instituut. Tegelijk met mij
was de prominente Italiaanse jurist Mauro Cappelletti benoemd, en in de beginjaren
kwamen enkele vooraanstaande Italiaanse historici naar het EUI. Meer en meer leek
het er echter op dat er alleen Italianen werden geselecteerd die eerder werkzaam
waren aan Engelse of Amerikaanse universiteiten. Hun bekendheid buiten Italië bij
benoemingscommissies mocht dan groter zijn, een dergelijke benoemingspraktijk
deed weinig goed aan de verhouding tus-
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sen het EUI en Italiaanse academische kringen, aan wier intellectuele rijkdom
onvoldoende recht werd gedaan. Het aandeel van de kleinere Europese landen bij de
hooglerarenbenoemingen zou relatief gering blijven. Terwijl grote landen in
wisselende samenwerking en rivaliteit hun aandeel wisten te bevestigen, kregen
kleinere landen steeds minder gewicht. Sinds mijn vertrek in 1979 is slechts één
Nederlander (de jurist H.U. Jessurun d' Oliveira) tot senior-hoogleraar benoemd,
benevens een VU-hoogleraar, de Engelse historicus R.T. Griffith. Recent kwam daar
de jongere, van oorsprong Poolse, Leidse politicoloog J. Zielonka bij.
De problematiek van de hooglerarenbenoemingen belastte de verhoudingen in de
groep eerste hoogleraren sterk. In het begin bestond het stemhebbende deel van de
academische raad uit de president en acht hoogleraren. Vijf stemmen vormden dus
een meerderheid. Dat zou, zo leek het, niet slechts gelden voor vacatures, maar ook
voor eventuele verlengingen van de eigen contracten. Het Instituutsverdrag sprak
slechts van benoemingen voor drie jaren, die volgens datzelfde verdrag echter opnieuw
voor drie jaar verlengd konden worden. Als president zag Kohnstamm het doembeeld
dat een eenvoudige meerderheid (niet noodzakelijk uit de geschiktsten bestaande)
onderling de mandaten zou verlengen, waardoor van het principe van roulatie niets
terecht zou komen. Hij liet weten als president niet zonder meer een handtekening
te zullen zetten bij zulke besluiten. Het maakte hem voor een aantal van de eerste
hoogleraren tot tegenstander of zelfs tot vijand. Het probleem zou uiteindelijk na
langdurig beraad (waaraan zowel een profileringscommissie als een besluit door de
raad van bestuur zelf te pas kwamen) een mogelijke oplossing vinden. Vastgesteld
werd dat een hoogleraar aan het EUI een benoeming voor een vierde jaar zonder meer
zou kunnen verkrijgen. Voor een verlenging nadien zou echter een speciale commissie
van buitenstaanders, aangewezen door een internationale Research Council, hebben
te oordelen. Verwacht werd dat zwakke broeders het risico van een dergelijke
procedure niet zouden durven lopen.
De relatief korte mandaten bleven voor de werkzaamheden van het EUI echter
problemen bieden, zowel ten aanzien van de begeleiding van doctores in spe, als
voor het opzetten van langduriger eigen onderzoeksprojecten. Achteraf ware, zo zou
ik uiteindelijk concluderen, een kleine kern van vast aangestelde prominente
hoogleraren voor het EUI verkieslijker geweest, omdat op deze wijze een werkelijke
inzet voor de instelling gegarandeerd kon worden. Na mijn vertrek werd besloten tot
benoemingen van drie plus drie plus één, nog later gewijzigd in vier plus vier jaar.
Loste
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deze maximalisering althans op termijn het probleem van eeuwig blijvenden op, het
zou nieuwe problemen met zich brengen. In de meeste landen waren benoemingen
tot zeven of acht jaar niet verenigbaar met bestaande verlofprocedures. Dat kon
betekenen dat ofwel alleen personen met een pensioen in zicht in aanmerking kwamen,
ofwel zij die nog geen vaste functie hadden verworven. Voor jongeren bleef het
noodzakelijk spoedig om te zien naar andere posten, zodat de besten lang niet altijd
hun maximum termijn zouden dienen. Het systeem zou ‘kneuzen’ niet werkelijk
mijden en evenmin waarborg bieden dat wel benoemden steeds het belang van
Instituut of researchers voldoende zouden wegen.

Summer Schools en Jean Monnet-fellows
Gedurende mijn drie jaren in Florence werkte ik hard aan wat nog duidelijk een
instituut in opbouw was. Ons nog kleine ‘departement’ had daarbij de steun van Lise
Grunfeld, Nederlandse, polyglot secretaresse met uitgebreide ervaring in het Brusselse
en elders. Zij zou voor ons zoiets als een oudste dochter worden. Voor eigen
onderzoek of publicaties vond ik minder tijd dan ik had gehoopt of verwacht, al zou
ik op termijn zowel het project over Universities, Politicians & Bureaucrats (1982)
tot een goed einde brengen, als nieuwe stappen zetten op het terrein van partijstudies.
In het kader van deze laatste stimuleerde ik de totstandkoming van een aantal
landenmonografieën en organiseerde ik in 1978 een groot internationaal colloquium,
dat zou leiden tot de bundel Western European Party Systems. Continuity and Change
(1983), die ik tezamen met Peter Mair redigeerde.
Daarnaast nam ik een tweetal initiatieven die voor de toekomst van het EUI en de
internationalisering van het wetenschappelijk bedrijf van enig belang zouden blijven.
In het kader van de al genoemde profileringscommissie drongen Cappelletti en ik
aan op het aantrekken van een nieuw soort onderzoekers voor het Instituut. Leidende
internationale onderzoekers enerzijds, gisse jongeren anderzijds hadden, zo betoogden
wij, ook buiten het EUI ampele mogelijkheden voor internationale activiteiten (waartoe
in wezen nog altijd de Amerikaanse universiteiten en foundations de beste
mogelijkheden bleven bieden). Dit was minder het geval bij jongeren die al door
baan of familieverantwoordelijkheden verankerd waren in hun eigen universitaire
bestel. Wij formuleerden het, niet al te emancipatoir, als de casus van een jonge
academicus, nog slechts werkzaam op
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de lagere treden van de academische hiërarchie, gepromoveerd op een goed
proefschrift met een tweede boek in voorbereiding, gehuwd met een echtgenote die
de zorg had voor een kind en een tweede verwachtte. Dergelijke jonge academici
leken veelal de kern te vormen van het universitair onderzoek, doch gezien de
onzekerheden van de arbeidsmarkt en de verantwoordelijkheden voor een gezin
konden zij niet het risico nemen hun huidige academische functie op te geven. Indien
het EUI juist onderzoekers uit deze categorie voor één tot twee jaar naar Florence zou
kunnen uitnodigen, zou dit het onderzoeksklimaat van het Instituut kunnen versterken
en de verdere ontwikkeling van een sleutelgroep van jonge onderzoekers kunnen
bevorderen. Werner Maihofer, na Kohnstamm president van het EUI van 1981 tot
1987, zou met gebruikmaking van competentieconflicten tussen de Europese Raad
van Ministers en het Europese Parlement, voldoende fondsen verwerven om deze
gedachte te concretiseren in een instituut dat als Jean Monnet fellowships bekend
zou worden. Dat deze posten soms voor geheel andere doeleinden zouden worden
aangewend dan voor de aanstelling van wat in hedendaags jargon ‘postdocs’ genoemd
worden, bijvoorbeeld om personen van wie het mandaat verstreken was nog wat
langer in Florence te houden, was een nietvoorziene ontwikkeling.
Een tweede, meer eigen, initiatief was de instelling van EUI-Summer Schools. Met
moeite overreedde ik de academische raad, oorspronkelijk voor een deel met fondsen
die van elders waren verkregen, de faciliteiten van het EUI aan te wenden voor
internationale zomercursussen. Mij stond vooral een cursus voor ogen die speciaal
gericht was op jonge universitaire docenten die gedurende een periode van vier weken
intensieve inleidingen zouden volgen over politieke systemen van een aantal Europese
landen, met daarnaast vergelijkende thema's over Europese ontwikkelingen. De eerste
cursus van deze soort organiseerde ik in juli 1979, kort voor mijn vertrek van het
Instituut. Als sleuteldocenten wist ik Sammy Finer, Alfred Grosser, en Juan Linz
aan te trekken, naast wie ikzelf deelnam, evenals Kohnstamm, (die een groep
specialisten op het terrein van instellingen en beleid van de Europese gemeenschappen
bijeenbracht), M.N. Pedersen en H.-D. Klingemann. De gedachte aan summer schools
die zich inhoudelijk met de politieke kaart van Europa zouden bezighouden, naast
de Essex Summer School van het European Consortium, die zich voornamelijk op
methodologische training richtte was altijd een hartenwens van Stein Rokkan geweest.
Na mijn vertrek uit Florence zou hij mij opvolgen, was ooit het plan. Zijn gezondheid
verslechterde echter na een
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nieuwe hartaanval. Hij hechtte zozeer aan een activiteit als de EUI-Summer School
dat hij koste wat kost aan de eerste wilde deel nemen. Dat vereiste de faciliteiten
voor regelmatige nierdialyse. Hardnekkig zou hijzelf daartoe de wegen verkennen,
totdat het uiteindelijk ook hem duidelijk werd dat zijn gezondheid zijn deelname niet
toeliet. Juist daarom had ik in een vroeg stadium de Spanjaard Juan Linz gevraagd
zich als reserve beschikbaar te houden en zo nodig in Rokkans plaats naar Florence
te komen. Een Amerikaanse assistente van Rokkan woonde de Summer School bij,
zij was er zeker van, zo zei zij, dat zij de maandag van haar terugkeer in Bergen
Rokkan uitgebreid verslag zou moeten doen over het verloop van de Summer School,
waarbij hij van alle jongere deelnemers de ins en outs zou willen weten, Rokkan
stierf echter de dag voor haar terugkeer.
De eerste EUI Summer School zal mij bijblijven als een van de levendigste
universitaire activiteiten die ik ooit meemaakte. In een niet al te geschikte zaal, in
vaak gloeiende hitte, zag een groep briljante jongere universitaire docenten een aantal
werkelijke grootheden uit het vak aan het werk bij de ontleding van hun eigen politieke
systeem in het kader van vergelijkende theorieën, in een beperkt aantal uren van het
hoogst denkbare soortelijk gewicht. Ik zou in 1980, 1981 en 1982 naar Florence
terugkeren voor nieuwe Summer Schools die echter langzaam van formule
veranderden. Zij moesten, zo werd bepaald, meer staan in het teken van
onderzoeksprogramma's van het EUI zelf en het docentenkorps zou vooral betrokken
moeten worden uit leden van de betrokken onderzoeksgroepen. De cursussen raakten
over te veel docenten met eigen hobby's verbrokkeld en verloren veel van hun
oorspronkelijk sweep.
Er was aanvankelijk nogal wat verzet geweest tegen het nieuwe instituut van de
Summer School. Stafleden van andere vakken vreesden impliciet gedwongen te zullen
worden verantwoordelijkheden te nemen voor activiteiten die geen deel van hun
contract uitmaakten, zoals een van mijn collegae het afwijzend formuleerde.
Uiteindelijk zouden toch Summer Schools een blijvend onderdeel van het Europees
universitair instituutsprogramma worden, zij het in nogal wisselende vormen.

Vertrek uit Florence
Kohnstamm leek te hechten aan een langere aanwezigheid mijnerzijds in Florence.
Ik was er ondanks de vele moeilijkheden bij het op gang
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brengen van het Instituut meer dan met enige ander instelling voor- of nadien
verknoopt en verknocht geraakt. Kohnstamm voerde overleg met het Nederlandse
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Het plan rees aan Leiden een
persoonlijke leerstoel politieke wetenschap ter beschikking te stellen, zodat ik ontslag
zou kunnen nemen uit mijn ordinariaat, maar wel de mogelijkheid van een Leidse
rentree zou behouden. Het plan leek perspectieven te bieden, doch vond geen
doorgang. Familieverantwoordelijkheden dwongen ons hoe dan ook naar Nederland
terug te keren.
In 1979 was ik een van de eerste hoogleraren die uit Florence vertrok, verrijkt
door de vele contacten die ik met jongere onderzoekers en oudere collegae uit vele
landen had gehad. Wij waren voor de rest van ons leven onder de bekoring van Italië,
dat wij vóór 1976 slechts weinig kenden. Wel werd een regeling getroffen dat ik in
plaats van een vierde jaar de eerstvolgende drie jaren telkens van mei tot juli naar
Florence zou terugkeren voor de organisatie van de Summer Schools. Ik zou echter
spoedig ervaren dat een ancien weinig welkom was. De nieuwe chef du département,
mijn proximus Georgel, maakte in mei 1980 duidelijk dat ik als tijdelijk hoogleraar
geen lid van de afdeling meer was en dus ook niet welkom bij vergaderingen daarvan,
zelfs niet als het ging om de bespreking van studenten voor wie ik nog als supervisor
optrad.

Het presidentschap
Mijn mogelijke ‘plaats’ aan het EUI zou onverwacht nog op een andere manier aan
de orde komen. In 1980 werd beraadslaagd over de opvolging van Kohnstamm als
president van het EUI. De benoeming van een president berustte bij de raad van
bestuur, die daarbij gebonden was aan een voordracht van drie personen op te stellen
door de academische raad. Mede op initiatief van de vertrekkende president werd
een groslijst van nieuwe namen opgesteld, waaronder de mijne. Dat leek een louter
symbolisch gebaar. Niet alleen zag ik mijzelf in geen enkel opzicht in die functie,
ook de gedachte dat een Nederlander aan een Europese instelling door een Nederlander
zou worden opgevolgd leek wereldvreemd. Tot mijn verbazing bleek ik echter na
een aantal stemmingen met twee Fransen op de voordracht te zijn geplaatst. Vooral
jongere stafleden en studentenvertegenwoordigers zouden mij hun voorkeur hebben
gegeven. Op 27 november 1980 verscheen ik zo onverwacht voor de raad van bestuur.
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Meer dan de beide Franse kandidaten - de directeur van de Franse universiteiten en
een hoogleraar met veel ervaring in de OECD - kende ik de problemen van het EUI en
kenden de leden van de raad van bestuur mij. Dat had voor- en nadelen. Een tamelijk
openhartige schets van de problemen die ik de raad van bestuur voorhield leek mijn
kansen voor het ambt te vergroten, in ieder geval in vergelijking tot de twee andere
kandidaten. Bij herhaalde stemmingen bleef, zo zou ik later van de Nederlandse
vertegenwoordigers horen, de voorkeur voor de Franse kandidaten gering. Mijn
kandidatuur genoot daarentegen op een gegeven moment de steun van drie grote
landen (Duitsland, Groot-Brittannië en Italië), wat tezamen met Nederland 35 stemmen
opbracht. Voor een definitief besluit waren echter tenminste 41 van de 56 stemmen
nodig. Denemarken stond op het punt het aantal voorstanders op 38 te brengen, doch
Ierland bleef hardnekkig de Franse kant kiezen, zo hardnekkig, aldus een Nederlands
lid van de raad van bestuur, dat men haast geloven moest dat de Franse diplomaten
- de Franse leden van de raad van bestuurd waren voor de gelegenheid door
beroepsdiplomaten vervangen! - toch minstens een atoomcentrale aan de Ieren hadden
beloofd! België had de doorslag kunnen geven. Traditioneel bestond de Belgische
delegatie uit een Waal en een Vlaming. Mogelijk hadden de Belgen het dilemma te
moeten kiezen tussen twee Fransen en een Nederlander voorzien en waren zij daarom
niet ter vergadering verschenen. De vereiste meerderheid voor een kandidatuur kon
ter vergadering na vijf uur overleg en vijf stemmingen niet worden bereikt.
Die avond vertrok ik met een tevreden gevoel met de nachttrein naar Nederland.
Ik zag mij niet werkelijk als president van een EUI, waarin ik naast complexe
universitair-wetenschappelijke verantwoordelijkheden, die ik wellicht had aangekund
doch allerminst begeerde, ook nog in processen van besluitvorming met negen staten
zou worden betrokken waarvoor ik weinig ervaring had. Het vertrouwen dat ik althans
van jongeren binnen het EUI en toch ook van een aantal leden van de raad van bestuur
had genoten, streelde mijn ego. Het deed mij deugd dat ik daar verder niets voor
hoefde te doen.
Spoedig zou echter een domper op deze stemming worden gezet. Mijn kandidatuur,
hoezeer ook vrucht van het initiatief van anderen, was bij een aantal hoogleraren
slecht gevallen. Sommigen hadden er in hun contacten met de vertegenwoordigers
in de raad van bestuur met niet al te veel succes tegen gelobbyd. Kennelijk dacht
men dat ik werkelijk ambities voor het ambt van president koesterde. Dit verzwakte
mijn positie in het Instituut, waarbinnen ik wellicht toch al door inzet en drijfkracht
als ver-
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moeiend energiek en onvoldoende soepel bekendstond. Ik zou enige tijd later ervaren
dat mijn eigen wens niet als president doch slechts als hoogleraar naar Florence terug
te keren op tegenstand zou stuiten.
In de zomer van 1982, toen ik voor het laatst leiding gaf aan een Summer School,
kwamen twee hoogleraarsposten in mijn oude departement vacant. Een daarvan, zo
verzekerde Rudolf Wildenmann (intussen in Florence benoemd), was voor mij
bestemd. Op twee manieren raakte ik echter in de merkwaardige procedures van het
EUI verstrikt. Een tweede, ook door Wildenmann gewilde kandidaat was Ian Budge,
een bekwaam politicoloog uit Essex. Er zou schriftelijk gestemd worden in de
academische raad, voor elke post afzonderlijk. Besloten werd in alfabetische volgorde
eerst de kandidatuur-Budge te behandelen. Hij werd verkozen met zes stemmen voor
en vijf blanco. Vervolgens kwam mijn kandidatuur in behandeling. Zij kreeg vijf
stemmen voor, twee tegen en vier blanco. Onder de blancostemmers bevonden zich
enkele leden, zo werd later duidelijk, die op zich geen bezwaar tegen mijn kandidatuur
koesterden, maar enerzijds een Fransman of Italiaan wensten, anderzijds een socioloog
in plaats van een tweede politicoloog. De uitslag vertegenwoordigde een enkelvoudige
meerderheid die in alle internationale organisaties en boeken over stemprocedures
een geldig besluit oplevert, tenzij de reglementen een specifieke, gekwalificeerde
meerderheid vereisen, quod non. De nieuwe president, Maihofer, verlangde echter
een tweede stemming, die tot hetzelfde resultaat leidde, en verklaarde vervolgens
dat mijn kandidatuur onvoldoende steun genoot. Ik was dicht bij een presidentschap
gekomen dat ik niet wilde, ik werd niet opnieuw aan het Instituut benoemd als gewoon
hoogleraar, al wilde ik dat wel. Ik was teleurgesteld, hoe zonnig overigens mijn
academisch leven was geweest en zou blijven. Ik zou ook later niet of nauwelijks
meer bij werkzaamheden van het EUI betrokken raken, een enkele verdediging van
een doctoraat daargelaten. Mij werd hoogstens, en dikwijls, gevraagd
aanbevelingsbrieven te schrijven, voor anderen.

Naar de London School of Economics?
Mijn werk aan het EUI had nog een onverwachte nabrander. In de zomer van 1983
bereikte mij geheel onverwacht het bericht dat aan mij gedacht werd voor de functie
van director van de London School of Economics als opvolger van Ralf Dahrendorf.
Kennelijk was Maurice Cranston, lid van
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de selectiecommissie, daarbij de drijvende kracht. Ik was ‘short-listed’ voor de
functie, zo meldde Huw Wheldon, chairman van de Board of Governors en
oud-directeur-generaal van de BBC, mij in een brief. Hij zou graag met mij overleggen
over een mogelijke kandidatuur. Ik bezag de brief met gemengde gevoelens. Eervol
was de uitnodiging zeker. Mijn vrouw en ik hadden in 1954 een heel goed jaar in
Londen doorgebracht en hadden elkaar dikwijls verzekerd dat als er één ander land
was waarin wij ons eventueel zouden willen vestigen, dat Engeland zou zijn. De post
was ongetwijfeld een uitdaging. Een director van de LSE verkeert in hoogst
interessante intellectuele en culturele kringen. Er was, zo werd mij zelfs als
aanbeveling toegefluisterd, zoiets als een knighthood aan de post verbonden. Sir
Hans, welk een vooruitzicht!
Maar wat stond daar tegenover? In wezen had ik mij nooit behaaglijk gevoeld in
het universitair bestuur. Ik voerde een lang telefonisch gesprek met Dahrendorf, die
mij zei dat de tijdsindeling van de post inhield: een derde werkelijk bestuur binnen
de school, een derde voor de nodige contacten in het Engelse politieke en bestuurlijke
leven, en een derde voor eigen intellectuele arbeid. Ik geloofde daarvoor mijzelf niet
zo in. Er was, zo werd mij verzekerd, een voortreffelijk administratief apparaat op
de London School werkzaam, dat veel opving. Mij bleek echter dat twee sleutelfiguren
daarin op het punt van vertrekken stonden. Ik wilde liever onderzoek doen en nog
schrijven wat door alle politieke en bestuurlijke beslommeringen in Leiden en
Florence niet geschreven was. Bleef ik ‘normaal’ werkzaam als Leids hoogleraar,
dan wenkte op termijn de vrijheid van de VUT. En beslissender dan al het andere:
duidelijk was dat mijn vrouw ondanks alles niet stond te trappelen om naar Londen
te gaan. Aan het director-schap van de London School of Economics was een
ambtswoning verbonden, een oud ‘Georgean’ huis in de onmiddellijke nabijheid van
het LSE-complex, dat onlangs was gerestaureerd. In feite was het zodanig ingebouwd
dat er nimmer een straal zon binnen zou komen. Al in de tijd van Beveridge als
director werd gespot dat de LSE een ‘Empire’ vormde ‘on which the concrete never
sets’! Wij zouden, letterlijk en figuurlijk, ingemetseld raken in de London School.
Mijn werk was toch al mijn voornaamste hobby. Voor een eigen leven zou te weinig
ruimte overblijven. Het maakte de beslissing niet moeilijk Wheldon na een eerste
gesprek te berichten dat ik van een kandidatuur afzag. Ik heb daar nooit werkelijk
spijt van gehad, al had het onrustige leven binnen de Nederlandse universiteiten van
de jaren tachtig daar wel toe kunnen leiden.
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Hoofdstuk 11
De opbouw van een vakgroep
Hoogleraren en assistenten
In 1949, toen ik voor het eerst een universitaire aanstelling kreeg, bestond er nog
nauwelijks zoiets als een wetenschappelijke staf. Een universiteit kende hoogleraren,
die tezamen een faculteit en de senaat vormden. Er waren twee soorten assistenten:
kandidaat-assistenten, die nog niet, en doctoraalassistenten, die al wel een
doctoraalexamen hadden afgelegd. Ook de laatsten waren gewoonlijk in tijdelijke
dienst. Incidenteel waren er daarnaast wat wetenschappelijke ambtenaren, vooral
voor bibliotheek- en documentatiewerkzaamheden. Zij deden normaliter niet mee
aan het universitair onderwijs. Voor het vakgebied van zijn leeropdracht was een
beslissing van een hoogleraar in zaken van onderwijs en onderzoek wet. Hij alleen
stelde de tentamen- en exameneisen, en hij alleen bepaalde de onderwerpen en de
aard van zijn colleges. Natuurlijk: curatoren hadden het toezicht op al wat in de
universiteiten geschiedde, en zij gedroegen zich lang niet altijd passief ten aanzien
van de voordrachten van hoogleraren die de faculteiten hun toezonden. Curatoren
waren, ter zijde gestaan door de secretaris, ook verantwoordelijk voor het beheer
met inbegrip van het personeelsbeleid. Niettemin draaide in het normale werk het
gehele universitaire bedrijf om de individuele, almachtige hoogleraar.
De nadelen van het systeem had ik aan den lijve ervaren. Ik had als jong
kandidaat-assistent van J. Barents ongebruikelijke vrijheden en verantwoordelijkheden
genoten. Dat werd anders toen ik in 1956 als doctoraalassistent bij hem terugkeerde.
Mede op grond van zijn toenemende blindheid hadden curatoren hem een groeiend
aantal assistenten ter beschikking gesteld. Hij begon zich tegenover hen sterker als
‘chef te manifesteren en hun werk te controleren. Hij wilde ook door hem gedirigeerd
onderzoek, al betekende het dat proefschriftonderzoek moest worden teruggeschroefd,
hoezeer hij als promotor ook daarbij betrokken was. De verhouding tussen Barents
en mij was er een van hechte vriendschap
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geweest. Zij werd in toenemende mate gespannen. Toen hij merkte dat ik de
mogelijkheid van alternatief emplooi serieus overwoog, zei hij mij abrupt ontslag
aan.
Wat nu? Ik zocht naar een benoeming in Engeland, waar een duidelijke
academische ladder bestond, met oplopende sporten beginnend bij de post van
assistant lecturer, dan lecturer, vervolgens senior lecturer (voor velen een eindrang)
en in zeldzamer gevallen reader en hoogleraar. Het werd, zoals ik al beschreef, een
benoeming aan het Institute of Social Studies in Den Haag.
In die dagen had mijn vader, erudiet en ervaren onderwijsman, het verzoek van
een uitgever gekregen een boek over het Nederlandse onderwijssysteem samen te
stellen. Hij koos een opzet in twee delen. Hoe het is’ en ‘Hoe het worden moet’. Hij
vroeg mij als co-auteur hoofdstukken voor beide delen over de universiteiten te
schrijven. In het boek met de door mijn moeder bedachte titel Het onderwijs in de
trekschuit (1959) pleitte ik voor een aantal fundamentele wijzigingen in de inrichting
van het universitaire bestel. Deze waren ongetwijfeld geïnspireerd op Angelsaksische
voorbeelden. Het was wenselijk, zo betoogde ik, een baccalaureaat tot regel voor
een universitaire studie te maken, met een studieopzet waarbij duidelijke
programmering en studiebegeleiding plaatsvond en examendata en studieduur vast
stonden. Slechts de besten die een werkelijke wetenschappelijke loopbaan ambieerden
zouden moeten worden toegelaten tot een vervolgstudie, die bovenal een training in
wetenschappelijk onderzoek zou inhouden, af te sluiten door een lagere of een hogere
graad (op het niveau van master of doctor). Een dergelijke studieopzet zou alleen
verwezenlijkt kunnen worden door een gelijktijdige verandering in de positie van de
wetenschappelijke staf. Aan de hand van wat ik om mij heen gezien had, gaf ik van
de positie van stafleden een weinig vrolijk beeld:
[...] vrijwel altijd is hun positie enigszins tweeslachtig: zij worden geacht
wetenschappelijk werk te verrichten, maar zij staan tegelijk in een dienstverband
dat hun de eigen verantwoordelijkheid voor hun arbeid principieel ontneemt. Tal
van assistenten worden gebruikt als manusjes van alles. Zij worden overladen met
administratieve taken die met wetenschap bitter weinig verband houden. Zij verrichten
verspreide onderzoekjes. Hun werktijd is verbrokkeld. Zij worden slecht of matig
betaald. Zij zitten op de schopstoel, omdat zij alleen in tijdelijke en niet in vaste
dienst benoemd zijn. Soms geven zij onderwijs, doch ook dit alleen krachtens delegatie
van de hoogleraar, die (met de lectoren en de weinige
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leden van de wetenschappelijke staf die een eigen onderwijsopdracht hebben) in
beginsel de enige zelfstandige universitaire docent is. De gevolgen van deze situatie
zijn vaak uiterst ongelukkig. Men moet aannemen dat de assistenten gerekruteerd
worden uit de besten. Zij behoren vaak tot de meest ambitieuzen. Zij voelen zich
gefrustreerd in hun werk en compenseren dit met een hooghartige houding tegenover
de studenten en een verzuurde houding tegenover de hoogleraren. Geen categorie
bevat zoveel in eigen ogen professorabele figuren als de wetenschappelijke staf. Ten
onrechte overigens: door de tweeslachtigheid van hun positie verschalen nu vele
overigens verdienstelijke stafleden in hun functie. Het is daarom begrijpelijk (ofschoon
kwetsend voor de betrokkenen) dat thans de faculteiten veelal nieuwe hoogleraren
buiten de wetenschappelijke staven zoeken opdat eens een frisse wind door de slecht
geventileerde collegezalen zal blazen. (Het onderwijs in de trekschuit (1959), blz.
204-205)
Ik bepleitte aanstelling van stafleden in vaste dienst met een eigen onderwijsopdracht
en met vastomlijnde, duidelijke verantwoordelijkheden binnen een goed uitgewerkt
studieprogram. Stafleden dienden wel aan hoge eisen te voldoen, doch op voorhand
zou duidelijk moeten zijn dat slechts weinigen het tot hoogleraar zouden brengen.
Ik schreef hoogleraren wel een beslissende rol toe bij de selectie van deze stafleden
nieuwe stijl, bij het presenteren van het vak in de eerste jaren van een
baccalaureaatsopleiding, bij de wetenschappelijke training van de selecte groep
studenten in wat later de tweede fase zou heten, en bij de opstelling van grotere
onderzoekprogramma's waaraan ook studenten en stafleden zouden kunnen bijdragen.
Ik schreef deze hoofdstukken toen ik al verbonden was aan het Institute of Social
Studies. Het boek schoot Barents, die nog mijn promotor was, in het verkeerde
keelgat. Het behandelde een materie, zo zei hij, waarvan ik veel en veel te weinig
wist.
Op het Institute of Social Studies had ik intussen wat meer eigen
verantwoordelijkheden gekregen dan in Amsterdam. Wel had ook daar een duidelijk
onderscheid bestaan tussen de ‘staf’ (hoogleraren) en de ‘kleine staf’ (assistenten
zoals ik). Naast het geven van eigen onderwijs werd ik geacht dat van anderen, zoals
de colleges van mijn chef, de oud-minister J. in 't Veld, met mijn aanwezigheid te
eren. Toen ik gevraagd werd voor een functie als wetenschappelijk hoofdmedewerker
aan het Europa-instituut in Leiden maar deze functie niet aanvaardde, maakte ik op
het Haagse Institute of Social Studies in één keer een sprong van wetenschappelijk
medewerker tot wetenschappelijk hoofdmedewerker. Ik werd na mijn eerste grote
Amerikaanse reis tussentijds tot de ‘grote staf’ bevorderd en
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kreeg meer eigen verantwoordelijkheden. Dat in de heersende gedachtegang
zeggenschap aan functie werd gekoppeld, kwam tot uiting in een voorstel in 1962
mij tot lector te benoemen toen ik de leiding kreeg toegewezen van een master's
programma. Dat ging de rector E. de Vries echter te vlug. In plaats daarvan kreeg ik
tijdelijk een toelage op mijn salaris, die de helft van de financiële afstand tussen een
wetenschappelijk hoofdmedewerker en een lector overbrugde.

Embryonale staf in Leiden
De sprong naar het onverwachte hoogleraarschap in Leiden in 1963 was groot. Nu
kreeg ík volledige zeggenschap over colleges en werkcolleges. ‘Staf’ had ik
aanvankelijk niet. Wel kon ik met een subsidie van de Ford Foundation voor het
Smaller European Democracies-project een hulpkracht voor onderzoek aanstellen.
Toen dat geld was uitgegeven, wees de faculteit der rechtsgeleerdheid mij een
wetenschappelijk ambtenaar toe voor onderzoek naar de Nederlandse
staatsinstellingen. Dat werd mr. S. Hubée-Boonzaaijer. Ook lukte het mij spoedig
via een door de faculteit ondersteunde aanvraag bij curatoren eerst één, later twee
student-assistenten aan te trekken. Ik trok daartoe enkele jonge historici aan. In 1967
zouden wij onze eerste ZWO-subsidie verwerven voor een onderzoek naar De plaats
en het functioneren van het Nederlandse Parlement, waaraan ik tezamen met de
parlementaire redacteur van Het Parool N. Cramer leiding gaf. In dat kader
organiseerden wij een grote mondelinge enquête onder leden van de Staten-Generaal
in 1968. Velen hadden ons voorspeld dat wij moeite zouden hebben de vereiste
medewerking van de Kamerleden te krijgen. Voor het houden van de vraaggesprekken
vroegen wij om medewerking van stafleden van afdelingen staatsrecht en politieke
wetenschap overal in den lande. Wij hadden daarbij een voorkeur voor vrouwelijke
interviewers. Onze voorspelling dat deze van de kant van de overwegend manlijke
(niet zelden hanige) Kamerleden een betere respons zouden krijgen - dit temeer daar
deze de kennis en kwaliteit van de interviewsters nogal eens onderschatten - werd
bewaarheid. Een hunner, niet de minste, riep aan het einde van het door mijn vrouw
afgenomen vraaggesprek uit dat hij nog nooit een gesprek op zo'n niveau met een
vrouw gevoerd had...
De codering van de uitvoerige vragenformulieren werd door gevorderde studenten
verrichte. Zij maakten mijn gedachte waar dat studenten door
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medewerking aan onderzoek hun eigen opleiding verbeterden en het wetenschappelijk
onderzoek bevorderden.

Nieuwe onderwijsprogramma's en nieuwe leerstoelen
Van een vaste staf, laat staan van een vakgroep, was ondanks dit soort
onderzoeksactiviteit nog geen sprake. Structurele groei kwam pas door de
ontwikkeling van nieuwe doctoraalstudies in zowel de faculteit der rechtsgeleerdheid
als die der sociale wetenschappen in Leiden. Deze begon minstens zozeer met de
komst van nieuwe leerstoelen als met de uitbreiding van de staf.
De jaren zestig waren voor de Nederlandse universiteiten een periode van sterke
groei en expansie. Het aantal eerstejaars steeg met grote sprongen. De Leidse faculteit
der rechtsgeleerdheid had, zoals al eerder vermeld, vanouds een sterke betrokkenheid
op de publieke zaak. De instelling van een leerstoel in de wetenschap der politiek
was daarvan een voorbeeld geweest, evenals de uitbouw van een sterke
internationaalrechtelijke sectie en de stichting van een Europa-instituut. Gangmaker
was daarbij ongetwijfeld vooral de hoogleraar administratief recht C.H.F. Polak. In
oktober 1963 kort na mijn aantreden, deed Polak een voorstel aan de faculteit te
komen tot gespecialiseerdere doctoraalrichtingen, die moesten voortbouwen op reeds
bestaande getuigschriften of vrije doctoraalexamens. Overleg tussen een aantal onzer
leidde tot de uitwerking van drie nieuwe zogenaamde staatkundige studierichtingen,
die een bundeling vormden van de vakken internationaal recht, staats- en
bestuursrecht, politieke wetenschap en de leer der internationale betrekkingen. Eén
van deze vakken zou steeds het hoofdvak vormen; de andere vakken waren verplichte
bijvakken of keuzevakken. Studenten in de nieuwe studierichtingen verkregen de
titel van doctorandus, niet die van meester. Tot de nieuwe studierichtingen, die
ondanks stevig verzet van andere juridische faculteiten in den lande in 1969 een
plaats in het academisch statuut kregen, zouden zowel studenten worden toegelaten
die het normale kandidaatsexamen rechtsgeleerdheid hadden gedaan, als studenten
die een nieuw kandidaatsexamen in de staatkundige studierichting hadden afgelegd.
In dat laatste kandidaatsexamen werden de traditionele historische vakken van het
Romeins en oud-vaderlands recht vervangen door de geschiedenis van de
(Nederlandse) staatsinstellingen en de geschiedenis van de politieke theorieën.

Hans Daalder, Universitair panopticum. Herinneringen van een gewoon hoogleraar

187
Voor een belangrijk deel konden deze nieuwe studierichtingen in Leiden worden
opgezet door reeds gegeven onderwijs in de betrokken vakken te combineren. Eerder
dan verwacht legde B.H.M. Vlekke in 1968 zijn functie als buitengewoon hoogleraar
in de internationale betrekkingen van de nieuwste tijd neer. Zijn extraordinariaat
werd in een gewoon hoogleraarschap internationale betrekkingen omgezet. Daarin
werd de geheel in Amerika geschoolde A. Lijphart in 1968 benoemd. Was mijn
relatie met Vlekke - die de plannen voor nieuwe staatkundige studierichtingen sterk
had ondersteund - reeds uitstekend, met Lijphart vormde ik een hechte collegiale
kern, waaruit op termijn de vakgroep politieke wetenschappen zou groeien.
Voor de beide nieuwe historische vakken bestonden nog geen leeropdrachten. De
faculteit had echter al een lectoraat in de parlementaire geschiedenis verkregen.
Omzetting van dit door N. Cramer bezette lectoraat in een gewoon hoogleraarschap,
dat werd uitgebreid met de geschiedenis van de staatsinstellingen na 1813, stuitte
niet op problemen. Voor de geschiedenis van de politieke theorieën deed ik op advies
van mijn staatsrechtcollega Koopmans een beroep op diens medewerker H.R. van
Gunsteren, een man van singuliere gaven - hij noemt zich in zijn CV tot de dag van
vandaag ‘pianist en hoogleraar’ - die al voordien als leerling van J.F. Glastra van
Loon blijk had gegeven van een sterke rechtsfilosofische en rechtstheoretische
belangstelling. Dankzij contacten met de Ford Foundation lukte het mij fondsen te
vinden, waardoor Van Gunsteren een jaar in de Verenigde Staten kon doorbrengen.
Hij deed dat aan de universiteit van Califomië in Berkeley, waar hij zich mede richtte
op de analyse van public policy. Van Gunsteren was vooreerst werkzaam als
wetenschappelijk medewerker toegevoegd aan mijn leerstoel. Dat had iets ironisch.
Was mijn leerstoel niet mede totstandgekomen omdat de leerstoel algemene staatsleer
zelf naar het oordeel van Logemann, de emeritus op deze post, uit de tijd was? Ik
had Logemann in mijn inaugurele rede van 1964 echter al publiekelijk verzekerd dat
ik naar beste weten zou streven de grote tradities van de algemene staatsleer te
behouden. Het verheugde mij daarom dat de faculteit in het begin van de jaren
zeventig steun verleende aan de aanvraag voor een nieuw lectoraat politieke theorieën
en haar geschiedenis. Van Gunsteren werd in de nieuwe leerstoel benoemd.
Vrijwel gelijktijdig met de opbouw van de zogenaamde staatkundige
studierichtingen in de faculteit der rechtsgeleerdheid kon op basis van het academisch
statuut worden overgegaan tot invoering van een doctoraalrichting politicologie in
de faculteit der sociale wetenschappen. Mijn con-
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tacten in die faculteit met de niet-westerse studierichtingen waren als gevolg van
mijn werk op het Institute of Social Studies hechter dan die met de sociologen. Ik
gaf al enige tijd voor studenten in de sociologie van de niet-westerse volkeren een
speciaal college over de politiek van de nieuwe staten. Wij waren in het begin ook
bij de niet-westerse studiën op het Stationsplein 10 in Leiden gehuisvest.
De duidelijke band tussen onderwijsprogramma's en het instellen van leerstoelen,
dan wel het wijzigen van al bestaande leeropdrachten, is typerend voor een tijd waarin
een vakgebied slechts ‘bestond’ wanneer er daarvoor een hoogleraar of een lector
was (of veel minder gebruikelijk: een aan een niet-hoogleraar of -lector verstrekte
bijzondere onderwijsopdracht). In een nota voor de Leidse senaat en de twee
faculteiten waarvan ik deel uitmaakte, had ik al in februari 1966 uiteengezet hoe in
beide faculteiten door gebruikmaking van bestaande voorzieningen doctoraalrichtingen
met de hoofdvak politieke wetenschap tot stand konden komen. Tegelijk had ik in
die nota gepleit voor de aanstelling van een beperkt aantal stafleden voor bepaalde
deelgebieden van de politieke wetenschap. In de faculteit der rechtsgeleerdheid zou
naast de al bestaande plaats voor een medewerker Nederlandse staatsinstellingen een
post voor de politieke theorieën (na toewijzing door Van Gunsteren bezet) en een
post voor bestuurskunde moeten komen, in de faculteit der sociale wetenschappen
een medewerker voor de analyse van het politieke gedrag en een medewerker voor
de vergelijkende studie van de politiek van de nieuwe staten, tezamen een vijftal
naast de reeds bestaande ordinariaten voor politieke wetenschap en de leer der
internationale betrekkingen, welk laatste vak eveneens spoedig enkele medewerkers
kreeg toegewezen. Deze voorzieningen werden beschikbaar gesteld, met enig gemak
zelfs doordat ze voor een deel verkregen konden worden uit een landelijke reserve
voor nieuwe ontwikkelingen van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Bestuurskunde
De post voor een wetenschappelijk medewerker bestuurskunde was een bijzondere.
De Leidse faculteit der rechtsgeleerdheid had zich eerder in 1961 in reactie op het
rapport van de commissie-Wiarda uitgesproken tegen bestuurskunde als vak en als
opleiding voor hogere ambtenaren. In plaats daarvan wenste zij een veel bredere,
gerichte combinatie van juridi-
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Bij mijn afscheid na bijna dertig jaar hoogleraarschap meenden Leidse bestuurderen zich te moeten
inspannen voor een decoratie. Dat ik, tegen mijn zin, reeds in april 1973 Ridder van de Nederlandse
Leeuw was geworden, was vergeten. De foto toont de demissionaire minister-president B.W. Biesheuvel,
die op 25 april 1973 een onwillig gedecoreerde de bijbehorende versierselen opspeldt.
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sche en sociaal-wetenschappelijke vakken. Ooit geraadpleegd door Polak, nog voordat
ik maar enig uitzicht had op een Leidse benoeming, had ik een positievere houding
jegens het vak bepleit. Maar in de regeling van de staatkundige studierichtingen in
Leiden was het niet veel verder gekomen dan de vermelding dat in een
bestuurswetenschappelijke richting het hoofdvak zou worden gevormd door
administratief recht inclusief bestuurskunde. Het paste in deze ontwikkeling dat niet
direct een leerstoel of lectoraat bestuurskunde werd gevraagd, maar een post voor
een wetenschappelijk medewerker die zijn onderwijs en onderzoek zou inrichten in
overleg met de hoogleraren wetenschap der politiek en administratief recht. De
hoogleraar administratief recht, B. de Goede, en ik trokken voor deze post H.D.
Tjeenk Willink aan, die net uit Parijs was teruggekeerd van een studiejaar volgend
op zijn doctoraalexamen rechtsgeleerdheid. In hem hadden wij een veelbelovend en
verstandig man, die echter aarzelend bleef staan tegenover de gedachte aan een
wetenschappelijke loopbaan.
Zoals eerder vermeld, zou Tjeenk Willink spoedig worden betrokken bij het werk
van de commissie-Van Veen, die een advies moest voorbereiden over de
interdepartementale taakverdeling en coördinatie. Hij zou zijn niet geringe secretariële
vaardigheden, en naar bleek voortreffelijk inzicht in politieke, bestuurlijke en
persoonlijke factoren in het regeringsbedrijf, van het begin af waarmaken. Tjeenk
Willink en ik werden de voornaamste ‘schrijvers’ van het rapport van de
commissie-Van Veen, Bestuursorganisatie bij de kabinetsformatie 1971. Toen het
rapport er lag, keerde Tjeenk Willink ietwat schoorvoetend naar Leiden terug. De
gedachte was dat hij een dissertatie zou schrijven over het functioneren van het
Nederlandse kabinet. Hij bezweek echter al spoedig voor een lokkende aanbieding
voor een permanente functie bij Algemene Zaken. Van een dissertatie kwam het niet,
wel later van het geschrift Regeren in een dubbelrol (1980), dat op het oorspronkelijke
schema voor de dissertatie gebaseerd is. Die studie werd gevolgd door een serie
originele rapporten die hij tussen 1982 en 1986 als Regeringscommissaris
Reorganisatie Rijksdienst uitbracht. In 1996 zou hem terecht een Rotterdams
eredoctoraat worden verleend op grond van ‘een zeldzame combinatie van praktisch
politiek bezig zijn en reflectie’.
In het kader van de opbouw van de staatkundige studierichtingen, en de verdere
ontwikkeling van verschillende studierichtingen in de faculteit der sociale
wetenschappen, hadden de beide faculteiten intussen bij curatoren en de minister
toch een aanvraag ingediend voor een eigen leerstoel in de bestuurskunde. Enige tijd
zag het er naar uit dat deze leerstoel door
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een lauwe houding van het departement maar moeilijk totstand zou komen. Wij
konden toch, zo werd gesteld, gebruikmaken van een Delftse voorziening? Waarom
was meer dan een extraordinariaat nodig? Was een lectoraat niet voldoende? Een
nieuwe, zware commissie waarin ook de faculteit der sociale wetenschappen duidelijk
was vertegenwoordigd, kwam met een nieuwe aanvraag. In die tijd had ik een gesprek
met dr. A.J. Piekaar, de directeur-generaal voor de wetenschappen, die zoals ik al
eerder vermeldde aan mij had gedacht voor het voorzitterschap van de Commissie
voor de Universitaire Bestuurshervorming. Ik had daar nee tegen gezegd, maar maakte
van het gesprek gebruik om aan Piekaar - motor achter de instelling van de
commissie-Wiarda en kennelijk een groot voorstander van meer aandacht voor bestuur
en bestuurskunde - te vragen waarom het departement zo moeilijk deed over het
Leidse verzoek voor een leerstoel. Hij ontbood de verantwoordelijke ambtenaar - de
geduchte mr. A.J. Loeffen, die meer problemen in voordrachten placht te vinden dan
enig ambtenaar voor of na hem - en besliste ter plaatse dat Leiden ten volle een
leerstoel in de bestuurskunde verdiende.
In die tijd kwam het tot een belangwekkende stoelendans op het terrein van de
bestuurskunde. In Amsterdam was, iets eerder dan in Leiden, een nieuwe leerstoel
gevestigd. Voor de bezetting daarvan, zo werd duidelijk in een door studenten op
straat gebrachte controverse, ging de strijd tussen de jurist A.F. Leemans en de
politicoloog G.H. Scholten. Het werd de eerste. Voor de nieuwe Leidse leerstoel
besloot de faculteit der rechtsgeleerdheid na uitvoerig beraad A. van Braam voor te
dragen. Deze was, na zijn promotie op een pionierswerk over Ambtenaren en
bureaukratie in Nederland (1957) benoemd tot hoogleraar bestuurssociologie en
bestuurskunde aan de Rotterdamse Economische Hogeschool. In de door zijn vertrek
ontstane vacature werd in de herfst van 1971 Scholten benoemd, wiens leeropdracht
korte tijd later zou worden uitgebreid met politieke sociologie en politicologie. Mede
op zijn initiatief zou het komen tot de invoering van een nieuwe studierichting
politicologie in Rotterdam, waarnaar een aantal talentvolle politicologen uit
Amsterdam zouden overkomen. Onder de mogelijke kandidaten voor de verschillende
leerstoelen was ook J. Kooiman, bij mij in 1971 gepromoveerd en in Leiden
werkzaam. Deze werd op zijn beurt benoemd op een leerstoel bestuurskunde in de
interfaculteit bedrijfskunde die, oorspronkelijk gevestigd werd in Delft, maar later
naar Rotterdam zou worden overgebracht. Politicologie en bestuurskunde zouden
zich in Leiden meer gescheiden ontwikkelen dan wellicht het geval zou zijn geweest
indien een politicoloog als Schol-
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ten of Kooiman op de Leidse leerstoel was benoemd. Van Braam en ik werkten
niettemin redelijk samen in een en dezelfde vakgroep, die pas veel later zou worden
gesplitst.

Het onderwijsprogramma voor een doctoraalstudie in de politicologie
In een brainstorming-sessie van één middag hadden Lijphart en ik al vroeg een
opleidingsprogramma voor een politiek-wetenschappelijke doctoraalstudie
geformuleerd. Dit ging uit van enkele eenvoudige principes. Voordat studenten met
de doctoraalstudie aanvingen, hadden zij in de faculteit der rechtsgeleerdheid al een
inleiding gehad in de geschiedenis van de staatsinstellingen en de geschiedenis van
de politieke theorieën. Zo niet (wat het geval was bij studenten die een ‘gewoon’
kandidaatsexamen Nederlands recht hadden afgelegd, dan wel tot de
politicologiestudie kwamen na een kandidaatsexamen in de sociale faculteit), dan
zouden zij deze moeten inhalen. Elke student diende een overzicht te krijgen van de
voornaamste benaderingen en begrippen in de politieke wetenschap en de leer der
internationale betrekkingen. Daarom werden voor deze vakken twee inleidende
blokcursussen - dat wil zeggen intensieve collegeseries binnen een trimester - gegeven.
Daarnaast was basiskennis vereist van politieke systemen. Dat wettigde een speciale
cursus over het Nederlandse politieke bestel (wij zouden die bewust zetten in een
internationaal vergelijkende sleutel), een verplichte blokcursus voor de politieke
systemen van de grote mogendheden (Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, de
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie), en minder gewoon doch belangrijk gezien de
grote invloed die van de political development-literatuur uitging: een blokcursus over
de politiek van de nieuwe staten. In de rechtenfaculteit waren er grenzen aan wat
men aan methodologische scholing kon bieden. Toch voegden wij daaraan, alsook
op het gebied van het computergebruik, wat elementair onderwijs toe. Voor het
overige zou het onderwijs geheel bestaan uit werkcolleges politieke wetenschap,
internationale betrekkingen, politieke theorieën of bestuurskunde, waarbij veel ruimte
werd gelaten aan de specifieke kennis van stafleden en waar zo mogelijk studenten
werden ingeschakeld bij lopend onderzoek. Een doctoraalscriptie zou vervolgens,
naast de studie van bijen keuzevakken de studie afsluiten. De studieopzet zou jaren
zijn levensvatbaarheid bewijzen, vooral ook omdat deze sterk gericht bleef op politie-
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ke realiteiten en veranderingen, en niet opging in een theoretische stratosfeer, in
dogmatische strijd over paradigmata, of in voor de doorsneestudent te hoge
methodologische eisen.

Stafleden
In de keuze van stafleden kunnen tal van criteria meespelen: de beschikbare
formatieruimte, de te verrichten taken van onderwijs en onderzoek, de opvattingen
bij de direct betrokken hoogleraar over de taak van medewerkers, het zicht op
bijzondere talenten, de mate waarin men bij andere opleidingen op strooptocht gaat
dan wel uit eigen afgestudeerden selecteert, de wenselijkheid al dan niet buitenlanders
aan te trekken, en zo meer. Zoals eerder vermeld lukte het mij niet De Swaan of
Stokman naar Leiden te halen, wel benoemden wij Sybren Piersma (geschoold op
het terrein van kwantitatieve methoden) en les Lipschits, die na een opleiding in
Amsterdam werkzaam geweest was in Israël. Beiden vertrokken na korte tijd, Piersma
naar een Amsterdams studentendecanaat, Lipschits naar een hoogleraarschap
eigentijdse geschiedenis in Groningen. Na hen trokken wij de al genoemde Kooiman
aan, vroeger medewerker aan het Amerika-instituut in Amsterdam en daarna een
tijdlang werkzaam als politiek assistent van Den Uyl. Hij zou in de enkele jaren dat
hij in Leiden werkte, zich voornamelijk samen met Sonja Hubée wijden aan
enquête-onderzoek onder Kamerleden en hoge ambtenaren. Ook hij vertrok, als
gezegd, naar de interfaculteit bedrijfskunde in Delft.
Eerder en langer was H.A.A. Molleman in Leiden werkzaam, ooit priesterleerling,
daarna socioloog in Nijmegen, waar hij actief betrokken was bij de
studentenvakbeweging. Hij bleek een man met een gouden hart, sterk betrokken bij
het leven van gewone mensen in het algemeen, en de lotgevallen van de Ambonese
gemeenschap in het bijzonder. Qua onderzoek lag zijn taak bij de studie van politieke
participatie. Hij schreef enkele belangrijke artikelen over actiegroepen, en werd
tezamen met J.Th.J. van den Berg auteur van een opvallend boek getiteld Crisis in
de Nederlandse politiek (1974). Maar hij bleef aarzelen tussen politiek en politieke
wetenschap. Tot de geplande dissertatie kwam het niet. Hij verliet ons in 1976 voor
de Tweede Kamer, waar hij een invloedrijk specialist op het terrein van het
minderhedenbeleid werd, zozeer dat Wiegel hem in 1979 als directeur minderheden
naar Binnenlandse Zaken haalde, het begin van een belangrijke ambtelijke carrière.
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Was wat bovengenoemden betreft sprake van een komen en gaan, twee buitenlandse
talenten zouden voor meer stabiliteit zorgen. Een jong Amerikaans politicoloog,
Galen A. Irwin, bracht in 1969-1970 een jaar in Leiden door. Hij was bij uitstek
deskundig op het terrein van methoden van onderzoek en de analyse van politiek
gedrag. Na een tweede Nederlands jaar, dat hij op het NIAS doorbracht in dezelfde
tijd dat ik daar verkeerde, bleek hij bereid een permanente benoeming als staflid in
Nederland te aanvaarden. Op termijn verkreeg hij een persoonlijk lectoraat, later
omgezet in een functioneel ordinariaat.
Toen Van Gunsteren lector werd, zochten wij bewust een nieuwe medewerker
voor politieke theorieën in Engeland, Mekka van dat vakgebied. Het werd Grahame
Lock, geschoold in zowel Frankrijk als Engeland, bij uitstek kenner van het marxisme.
Dat had, zo zou blijken, zijn voordelen in het verpolitiekte universitaire klimaat van
de jaren zeventig. Lock stelde hoge academische eisen. Hij werd later hoogleraar in
de politieke theorieen in Nijmegen, maar bleef daarnaast parttime in Leiden werkzaam.
Voor de leer der internationale betrekkingen werd na Lipschits' vertrek L.M. van
der Mey benoemd, die na een Leids doctoraalexamen een jaar in de Verenigde Staten
had doorgebracht. Hij kreeg spoedig gezelschap van de in Amsterdam opgeleide A.
van Staden, die achter een stevig gesloten deur een proefschrift voltooide over de
rol van Nederland in de NAVO, onder de klassiek geworden titel Een trouwe
bondgenoot. Van Staden, bevlogen docent, verkreeg in 1977 een bijzonder
hoogleraarschap in de diplomatieke geschiedenis. Later zou hij Lijphart opvolgen,
meer dan deze bij uitstek hoogleraar internationale betrekkingen.
Bij zijn benoeming tot hoogleraar in de bestuurskunde had Van Braam de
eenvoudige eis gesteld dat hij géén grote staf zou behoeven op te bouwen. Gezien
de bestuursproblemen in ontwikkelingslanden verlangde de faculteit der sociale
wetenschappen op dat terrein een bijdrage. Drs. H.G. Surie kwam daarom met Van
Braam mee. Na het vertrek van Tjeenk Willink naar Plein 1813 (toen nog de zetel
van de minister-president) kwam mevrouw M.L. Bemelmans-Videc naar Leiden. Zij
verrichtte een grondig onderzoek naar Economen in overheidsdienst en bleek met
de jongere Renk Roborgh, een grote steun bij de uitbouw van het
bestuurskundeonderwijs dat in de jaren zeventig een snel stijgende vraag van
keuzevakkers ontmoette.
De opbouw van de staf waarmee ik voor het onderdeel politieke wetenschap het
meest betrokken was, bleef wisselend. Het bleek niet gemakkelijk een specialist te
vinden in de politiek van de ontwikkelingslanden,
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waaraan Molleman en R.P. van den Helm (tot medewerker benoemd na een jaar
studie in Princeton) hun beste krachten gaven zonder werkelijk specialist te worden.
Pas met de benoeming van B.J.S. Hoetjes in 1976 (in Amsterdam en Amerika
geschoold, Indiakenner, ooit lid van de groep-Daudt) zou dat ten goede veranderen.
Irwin bracht duurzame kennis mee van het politieke gedrag. Jan Verhoef, (die evenals
Van Gunsteren met geld van de Ford Foundation een jaar in de Verenigde Staten
had doorgebracht) ontwikkelde zich tot vaardig computerdeskundige en zorgvuldig
data-archivist. Dat laatste hadden wij temeer nodig daar wij met te weinig mensen,
en onvoldoende ervaring, te grote projecten aanpakten.

Te grote onderzoeksprojecten
Meer dan de productieve individualist Lijphart zette ik mij aanvankelijk in voor grote
onderzoeksprojecten, die hun wortels hadden in internationale contacten die ik sinds
1960 had gelegd. Daar was allereerst het parlementsonderzoek, dat naast een
mondelinge enquête onder Kamerleden het aanleggen van een uitgebreid biografisch
archief van Kamerleden omvatte, alsook een poging tot het analyseren van de feitelijke
verrichtingen van het parlement. Veel later zou op basis van onvermoeibaar speurwerk
van W.P. Secker naar persoonsgegevens bij Cramer en mij zowel een dissertatie van
J.Th.J. van den Berg verschijnen, getiteld De toegang tot het Binnenhof. De
maatschappelijke herkomst van de Tweede-Kamerleden tussen 1849 en 3970 (1983),
als Seckers eigen dissertatie Ministers in beeld. De sociale en functionele herkomst
van de Nederlandse ministers (1848-1990) (1991). Met behulp van een gigantische
verzameling gecomputeriseerde gegevens zou Gerard Visscher meer dan twintig jaar
feitelijk verloop van het proces van wetgeving in kaart brengen in zijn dissertatie
Parlementaire invloed op wetgeving (1994).
Kooiman en Hubée-Boonzaaijer bleven zich bezighouden met enquête-onderzoek
onder Kamerleden en vergelijkend onderzoek naar politieke opvattingen van
Kamerleden en hoge ambtenaren). Daarbij gingen nieuwe impulsen uit van
samenwerking met de University of Michigan (Warren Miller en S.J. Eldersveld) en
Tilburg (Ph. C. Stouthard). Dankzij Miller lukte het Stouthard en mij sommigen van
onze medewerkers met behulp van de Ford Foundation voor verdere scholing naar
de Verenigde Staten te zenden, zoals J.J.A. Thomassen (die op onderzoek naar
representatie bij Stouthard en mij zou promoveren) en de al genoemde J. Verhoef.
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Achteraf gezien was het beter geweest indien wij ons met de weinige stafleden die
wij hadden, tot het parlements- en representatieonderzoek hadden beperkt en op basis
daarvan nationaal en internationaal meer analyses hadden gepubliceerd. Er lokten
echter andere mogelijkheden voor onderzoek tezamen met buitenlandse collegae.
Bijvoorbeeld onderzoek naar politieke participatie, met Sidney Verba en Norman H.
Nie, waarbij van onze kant Molleman en Irwin werden betrokken. Nie was de
voornaamste ontwerper van het programma SPSS, dat hij verder ontwikkelde gedurende
een aanstelling bij onze vakgroep. In ruil voor advisering aan het Leidse Centraal
Rekeninstituut kon hij vrijelijk experimenteren op de Leidse computer. Wij leverden
ons aandeel in de verdere ontwikkeling van het nationaal kiezersonderzoek, dat onder
auspiciën van een interuniversitaire werkgroep bij roulatie door verschillende
universitaire instituten werd georganiseerd. Dan was er onderzoek naar de
gemeentepolitiek, waarmee ik in 1966-1967 voor het eerst in Palo Alto had
geëxperimenteerd en dat ver zou uitgroeien boven de enkele medewerker die er
aanvankelijk mee belast was. Ook daarin hadden wij samenwerking gezocht met
enkele Amerikanen, zoals Robert L. Morlan, die al eerder interessante vignetten over
de Nederlandse gemeentepolitiek had gepubliceerd en Kenneth Prewitt, een van de
Machers van de Amerikaanse politieke wetenschap uit de school van Heinz Eulau
en Sidney Verba. Onderzoek naar politieke verhoudingen in gemeenteraden zou met
K.L.L.M. Dittrich voor een belangrijk deel verhuizen naar de nieuwe Rijksuniversiteit
Limburg. Maar in W. Derksen vonden wij een nieuwe wetenschappelijk medewerker,
die zich eerst vooral op de analyse van veranderingen in het burgemeestersambt
richtte, maar al spoedig zowel prominent onderzoeker als participant in het debat
over het gehele terrein van de bestuurlijke herorganisatie werd.
Er was, zo moge duidelijk zijn, geen gebrek aan activiteiten. Wel was er sprake
van een gigantische onderschatting van het daaraan verbonden werk. Daardoor werden
veel meer gegevens verzameld dan geanalyseerd en werden de werkelijke resultaten
van het onderzoek soms pas vele jaren later zichtbaar. Die onderschatting was mij
aan te rekenen. Zij weerspiegelde mijn gebrek aan ervaring in relatief grootschalig
sociaal-wetenschappelijk onderzoek waardoor wij te gretig, te veel en te versnipperde
taken op ons laadden. Hoogstens kan men zeggen dat een aantal jongere onderzoekers
gedwongen werd snel te leren in een internationaal onderzoeksmilieu. Op langere
termijn plukten wij daarvan de rijpe vruchten.
Mede als gevolg van deze onderzoeksprojecten verschoof een deel van
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de rekrutering van de vakgroep. Waren wij oorspronkelijk vooral gericht op
individuele talenten in binnen- of buitenland die vrijuit hun eigen werk konden
bepalen, nu dwongen concrete taken voor grotere projecten te zoeken naar jonge
onderzoekers die wij veelal vonden onder onze eigen studenten. Er ontstond een
zeker patroon. Studenten werd gevraagd te coderen. De besten maakten kans op een
student-assistentschap. Sommigen hunner konden daarna doorschuiven naar een
tijdelijke onderzoekerspost, die door ZWO of een van de faculteiten werd gefinancierd.
Enkelen zouden tot wetenschappelijk medewerker worden benoemd (Verhoef,
Dittrich, en R.B. Andeweg, die het door zijn talenten als docent en onderzoeker
binnen de vakgroep van student tot gewoon hoogleraar zou brengen); bij parlementaire
geschiedenis W.P. Secker en W.A. Bakema, die later weer bij onze vakgroep kwam
werken; in de jaren tachtig Mei Lan Goei, R. Hillebrand, J.J.M. van Holsteyn.

Een vakgroepssecretariaat
Perifeer hoogleraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid als ik aanvankelijk was,
beschikte ik in het begin niet over enige secretariële assistentie. Ook het beknopte
faculteitsbureau was daartoe niet uitgerust, al kon men wel wat stencilwerk verricht
krijgen. In mijn schets van de organisatie van de Leidse faculteit der rechtsgeleerdheid
in hoofdstuk 5 bleek al dat de situatie voor het faculteitsbestuur niet veel beter was.
Self help was in een dergelijke situatie aangewezen. Ik kon op een minuscuul
koffermachientje redelijk correct en snel typen. Voor grotere manuscripten zocht ik
echter steun bij twee personen buiten het Leidse.
Tijdens mijn verblijf op het Institute of Social Studies had ik kennisgemaakt met
een Indiër, D.N. Bhalla, die hier was gebleven om een proefschrift te schrijven. Zo
moeilijk het hem viel hierin vorderingen te maken, zo voortreffelijk typist bleek hij
te zijn, mits het om Engelstalige manuscripten ging.
Voor ander werk viel ik terug op mevrouw S.S.E. Brissaud. Ik had deze in 1958
leren kennen toen zij door het Institute of Social Studies als uitzendkracht
aangetrokken werd voor het Ford Foundation-Lindsay-project over de werking van
semi-parlementaire lichamen in Europa, dat ik al noemde in hoofdstuk 4. Zij had,
zo zou mij pas veel later duidelijk worden, een heel avontuurlijk leven achter de rug
en had in jaren niet als secretaresse gewerkt. Bij onze eerste ontmoeting zette zij zich
voor een
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schrijfmachine, gehuld in wapperende kledij, met ruches aan de mouwen, en met
lange roodgelakte nagels. Voor het eerst van mijn leven moest ik iemand rechtstreeks
in de machine dicteren. Pas later zouden wij elkaar bekennen hoe zenuwachtig wij
ieder in het begin waren geweest. Zij ontpopte zich als een effectieve organisator en
voortreffelijke secretaresse, die als het nodig was ook mensen onder haar hoede kon
nemen. Een daarvan was Kenneth Lindsay, die te zeer om een goed glas gaf en een
zeker diplomatiek sturen en remmen wel kon gebruiken. Ik adviseerde Jac. P. Thijsse,
de conrector van het instituut, Sanny Brissaud als vaste kracht aan te trekken. Zij
deelde steeds haar dag in als klokwerk, wat als moeder en enige verzorgster van twee
jonge dochtertjes ook nodig was. Ik zocht haar steun toen ik in 1963 de oude W.
Drees had overreed een ooit door hem gegeven lezing voor de Nederlandse Kring
voor Wetenschap der Politiek uit te werken tot een boek. Hij schreef dit geheel in
steno-Groote, maar had als gevolg van zijn toen al heel slecht wordende ogen niet
de mogelijkheid de tekst zelf uit te werken of te redigeren. Sanny Brissaud werkte
zijn stenogram uit en gaf ons een manuscript van zo'n honderdtachtig vellen ‘platte’
tekst die ik vervolgens in hoofdstukken en met tussenkoppen indeelde en waar nodig
redigeerde. De vorming van het regeringsbeleid (1965) werd een van Drees'
belangrijkste publicaties.
Ook meer incidenteel deed ik een beroep op Sanny Brissaud voor een groeiende
nationale en internationale correspondentie. Zij leerde mij de techniek van het dicteren,
eerst met een dicteermachine, later aan haar rechtstreeks. Geen wonder dat er mij
veel aan gelegen was haar aan een vakgroep in opbouw te binden, toen een
formatiepost beschikbaar kwam. Eerst zag zij weinig in een overgang van Den Haag
naar Leiden. Maar ik overreedde haar met een van de kortste, meest effectieve briefjes
van mijn universitaire bestaan. Het luidde: ‘Er is maar één werkelijk reden om naar
Leiden te komen. Wij zijn toch aardiger!’ Het lukte mij in overleg met
personeelszaken een functie te creëren waardoor zij een hogere administratieve rang
verwierf dan voor normale secretaresses stond. Dat was zij ook niet. Zij zou het hart
worden van een vakgroep, de oudste in jaren, dienstbaar maar voor niemand bang,
menselijk en efficiënt. Ook in de rare tijden van de kwestie-Daudt stond zij mij in
alles ter zijde, als het moest (voor haar ongebruikelijk) ook buiten de normale
werkuren. Voor het overige zou zij, zoals eerder op het Institute of Social Studies,
op de meest strikte werktijden komen en gaan. Ik profiteerde daarvan, aangezien wij
een regeling troffen dat ik zo mogelijk tussen Den Haag en Leiden met haar meereed.
Ik kon tegen half negen, met een blik op mijn
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Sanny Brissaud bij haar afscheid in augustus 1980.
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horloge, ons Haagse huis uitgaan in de zekerheid dat zij of op de hoek van de straat
zou staan, of op dat moment de straat zou binnenrijden. En zij nam, als dat kon, mij
zonder pardon exact om 17.00 uur uit Leiden mee terug. Toen zij in 1980 op
vijfenzestigjarige leeftijd afscheid moest nemen, bereidden de vakgroep en oud-leden
daarvan haar een groots afscheid, met zo gemengde activiteiten als een bezoek aan
een Casino in Scheveningen, een rondvaart over de Kaag en een groot diner. Zij vond
haar werk nog niet af en zou de volgende dag nog wel even terugkomen. Ik verbood
het. Wij hadden ons voorgesteld dat wij na haar pensioen samen zouden werken in
onderzoek voor de biografie van Drees. Zij stierf echter niet lang na haar pensionering.
Ik herdacht haar in de vakgroep met woorden uit een resolutie die de Staten van
Holland aan Johan van Oldenbarnevelt wijdden na diens terechtstelling: zij was ‘van
grooten bedryve en besogne, memorie en directie, ja singulier in alles’.
Naarmate het werk van de vakgroep zich uitbreidde, werd versterking van het
secretariaat noodzakelijk en mogelijk. Wij trokken Sonja van Riel aan, toegewijde
kracht, die niet altijd gelukkig was met het soms weinig heuse optreden van stafleden
of studenten. Toen Sanny Brissaud uittrad, rees de vraag of Sonja van Riel haar als
hoofd van het secretariaat zou opvolgen. Deze had grote kwaliteiten, maar voelde
zich niet honderd procent thuis in het moderne universitaire bestel. Aarzelend ging
zij ermee akkoord dat wij Loes Hazewinkel als opvolger van Sanny Brissaud
aantrokken, iemand met uitgebreide ervaring bij de Academische Raad. Toen alles
begin mei 1980 geregeld leek, belde Sonja van Riel mij op een zondagmorgen op,
vlak voordat ik voor drie maanden naar Florence zou vertrekken. Ik vreesde zoiets
als een crisis. Maar zij kwam mij, verrast en verrassend, vertellen dat de zojuist
ingehuldigde koningin Beatrix haar als particulier secretaresse zou aanstellen. Meer
van harte kon ik haar niet gelukwensen. Zij moest, zo had zij van de nieuwe vorstin
begrepen, wel een nette regeling treffen met haar Leidse bazen over het tijdstip
waarop zij weg kon. Ik antwoordde dat als Hare Majesteit riep, dat al maandagochtend
mogelijk moest zijn. Een medewerker stelde ironisch voor dat wij nieuw postpapier
voor de vakgroep zouden drukken: Vakgroep Politieke Wetenschappen,
Rijksuniversiteit Leiden, Hofleverancier. Sonja van Riel werd opgevolgd door Tineke
Dekker, die nadien vele jaren het hart van het vakgroepssecretariaat zou vormen.
Binnen universiteiten wordt het belang van secretariaten niet zelden onderschat,
wat mede in de honorering tot uiting komt. Zij die het bevrouwen (mannen zijn er
nog steeds nauwelijks!) vormen de altijd aanwe-
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zige kern van een vakgroep. Zij zijn het aanspreekpunt voor studenten en anderen.
Zij brengen in het hoogst individualistisch bedrijf dat een universiteit is, iets van
orde en regelmaat en doen hun werk te midden van een soms de spuigaten uitlopend
telefonisch verkeer en binnenvallende praters. Ooit merkte ik dat een enkele collega
of staflid de neiging had een van de secretaresses om koffie uit te sturen. Ik vaardigde
een oekaze uit: diende er koffie te worden gehaald, dan deden de stafleden dat voor
het secretariaat.

De Wet universitaire bestuurshervorming (WUB) en de vakgroep
De WUB voerde in 1971 de vakgroep in. Deze zou bestaan uit leden van het
wetenschappelijke korps, de technisch-administratieve staf en studenten. De instelling
van een vakgroep was, zo bepaalde de WUB, de taak van een faculteitsraad, die daartoe
overleg diende te plegen met de betrokken sectie van de Academische Raad. Ik achtte,
ook voordat de vakgroepenproblematiek in Amsterdam in volle hevigheid was
losgebarsten, de vormgeving van vakgroepen het belangrijkste punt van de nieuwe
universitaire bestuurshervorming. Dit gold temeer omdat de nieuwe wetgeving tal
van onduidelijkheden bevatte. Enerzijds leek van een hiërarchische opbouw sprake
te zijn. Aan de top stond het college van bestuur, bevoegd voor het beheer maar voor
de begroting en vele andere zaken afhankelijk van een universiteitsraad. Die
universiteitsraad koos twee van de vijf leden van het college van bestuur en oordeelde
mede over de drie andere door de minister te benoemen leden (onder wie de voorzitter
van het college van bestuur en de door het college van decanen voorgedragen rector).
De universiteitsraad kende de meest ‘democratische’ samenstelling van alle
universitaire bestuurslichamen. Vastgesteld was slechts dat ten minste een derde van
de leden tot het wetenschappelijk korps diende te behoren. De ‘geledingen’ van de
studenten en van de technisch-administratieve staf vormden het restant van de gekozen
leden. Daarbij zou nog een aantal maatschappijvertegenwoordigers worden gevoegd
uit een voordracht van de universiteitsraad, aan te wijzen door de minister.
Bij faculteitsraden stond vast dat ten minste de helft van de vertegenwoordigers
uit het wetenschappelijk korps diende voort te komen. Wat de vakgroepsbesturen
betreft was de minister uitgegaan van vast aangestelde leden van de wetenschappelijke
staf die qualitate qua van het vakgroepsbestuur zouden deel uitmaken, naast
vertegenwoordigers van tijdelijk
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aangestelden, de technisch-administratieve staf en de studenten die aan het werk van
de vakgroep deel hadden. De faculteitsraad was verantwoordelijk voor de organisatie
en de coördinatie van het onderwijsprogramma, en had zijn goedkeuring te hechten
aan het onderzoekprogramma van vakgroepen. De vakgroepen zouden de taken van
het wetenschappelijk korps en de technisch-administratieve staf bepalen en in wezen
ook de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor onderwijs en onderzoek dragen. Leek
het systeem daarom enerzijds hiërarchisch gedacht, anderzijds werd de zeggenschap
van de wetenschappelijk staf groter naarmate men dichter bij de dagelijkse
werkzaamheden kwam. Er was sprake van wat de Fransen een domaine réservé
noemen: de centrale organen dienden de bevoegdheden van de faculteitsraden, de
faculteitsraden die van de vakgroepen te respecteren. Zelfs bij goedwillende actores
was frictie niet te vermijden.
De eerste verkozen raad van de faculteit der rechtsgeleerdheid benoemde mij tot
voorzitter vaneen commissie die een vakgroepenreglement zou moeten uitwerken.
Daarbij zouden twee zaken moeten worden geregeld die van vitale betekenis waren
voor het werken van vakgroepen: de definitie van de groep studenten die tot een
vakgroep behoorden (en die vertegenwoordigers in een vakgroepsbestuur zouden
moeten kiezen), en de numerieke verhouding tussen de diverse geledingen in het
vakgroepsbestuur. Uit de stukken van de parlementaire behandeling van de WUB viel
af te leiden dat het louter deelnemen aan de studie in een bepaalde studiefase
onvoldoende criterium was om studenten verkiesbaar te maken voor het
vakgroepsbestuur. Zij dienden deel te nemen aan de werkzaamheden van een vakgroep
(waarbij gedacht werd aan student-assistenten betrokken bij onderwijs of
vergevorderde studenten die een aandeel hadden in vakgroepsonderzoek). Na wat
gesteggel ging ik niettemin akkoord met een ruime definitie van kiezende en
verkiesbare studenten op voorwaarde dat de belangen van het wetenschappelijk korps
in tijdelijke dienst en de technisch-administratieve staf bij de samenstelling van de
vakgroepsbesturen zouden voorgaan bij die van de studenten. Vakgroepsbesturen
kwamen zo voor minstens de helft te bestaan uit stafleden in vaste dienst. Hoe groter
het aantal daarvan, hoe meer ruimte voor de vertegenwoordigers van andere
groeperingen. Binnen deze laatste categorie werd het aandeel van het wetenschappelijk
personeel echter steeds groter dan dat van de studenten en de technisch-administratief
staf. Het lijkt een technische kwestie, maar het politiek belang zou bijvoorbeeld in
de kwestie-Daudt duidelijk blijken. In naam van de ‘democratie’ werd in Amster-
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Tussentijds afscheid, bij vertrek naar Florence, in augustus 1976 van de vakgroep politieke
wetenschappen en de staf parlementaire geschiedenis. Van links naar rechts: eerste rij: Galen Irwin,
Sanny Brissaud, Herman van Gunsteren, Kien Vesseur (secretaresse Instituut Internationale Studiën):
tweede rij: Jan Verhoef H.D., Ben Wempe, Grahame Lock, Sonja van Riel, Joop van den Berg: derde
rij: Hans Surie, Renk Roborgh, Leo van der Mey, half zichtbaar: Fred van Staden en Karl Dittrich,
Arend Lijphart, half zichtbaar: Nico Cramer, Caspar Wiebrens, Jan Boehmer. Niet aanwezig: A. van
Braam en M.L. Bemelmans-Videc.

Hans Daalder, Universitair panopticum. Herinneringen van een gewoon hoogleraar

204
dam bepaald dat geen onderscheid zou worden gemaakt tussen de leden van het
wetenschappelijk korps in vaste of tijdelijke dienst. Tezamen behoefden zij slechts
de kleinst mogelijke meerderheid van een vakgroepsbestuur te vormen. Gezien het
geringe aantal leden van de technische en administratieve staf in alfa- en
gammafaculteiten staf betekende dit dat vrijwel alle resterende (dat is: bijna de helft)
van de zetels aan studentenvertegenwoordigers werden toegewezen. Domineerden
radicale politiseerders daarbij, dan behoefden zij slechts de steun van enkele stafleden
om ook in de vakgroepsbesturen de meerderheid te vormen, en daarmee de
bevoegdheden van de vakgroepsbesturen tot zich te trekken, met alle gevolgen van
dien voor de inhoud van het onderwijs en de taken van de stafleden. Het zou mede
aan de zaak-Daudt liggen, maar het zou enkele moeilijke jaren duren voordat de
staatssecretaris G. Klein zijn goedkeuring aan het desbetreffende artikel van het
Amsterdamse bestuursreglement zou onthouden.
Wat onszelf betreft stelde de raad van de faculteit der rechtsgeleerdheid in
september 1972, met toestemming van de faculteit der sociale wetenschappen, een
interfacultaire vakgroep politieke wetenschappen in. ‘Interfacultair’ omdat de
vakgroep werkzaam was in twee faculteiten en stafleden bevatte die ofwel in de ene
of wel in de andere faculteit, dan wel in beide tegelijk benoemd waren. Politieke
‘wetenschappen’ (in het meervoud) omdat de vakgroep naast de wetenschap der
politiek (de formele titel van mijn leerstoel) ook de leer der internationale betrekking
(hoogleraar A. Lijphart), de politieke theorieën en ‘haar’ geschiedenis (lector, later
hoogleraar H.R. van Gunsteren) en de bestuurskunde (hoogleraar A. van Braam) zou
omvatten. Cramer gaf er tot mijn spijt de voorkeur aan met de staf voor parlementaire
geschiedenis te worden ingedeeld bij de vakgroep staatsrechtelijke vakken. Onze
contacten bleven niettemin nauw.
Het samenbrengen van leerstoelen van verschillende vakgebieden in één vakgroep
kon tot conflicten leiden. Wijs geworden door de Amsterdamse ontwikkelingen zag
ik erop toe dat in het vakgroepsreglement werd vastgelegd dat het vakgroepsbestuur
geen inhoudelijke beslissingen over een vakgebied kon nemen zonder instemming
van de wetenschappelijke staf die voor dat vakgebied benoemd was. In aanleg vormde
de vakgroep daarom een ietwat federale structuur, met gegarandeerde autonomie
voor elk vak daarbinnen. In eerste instantie zouden slechts Van Braam en diens drie
medewerkers zoiets als een eigen ‘sectie’ binnen de vakgroep vormen. Maar op
termijn zou zich een dergelijke ontwikkeling ook voordoen bij de internationale
betrekkingen en de politieke theorieën.
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Waar de WUB voorschreef dat stafleden in vaste dienst hun taken inrichtten ‘in
overleg’, en stafleden in tijdelijke dienst ‘onder toezicht van’ de hoogleraar in enig
vakgebied, paste een dergelijke ontwikkeling bij nieuwe wettelijke kaders.

De politiek en de universitaire politiek
Veranderde nu veel door de invoering van de WUB? Lijphart en ik hadden altijd al
stafvergaderingen gehouden. De persoonlijke verhoudingen waren in de regel goed.
Voortaan zouden alle leden van wetenschappelijk korps - hoogleraar of niet - een
gelijke stem uitbrengen en werden naast hen andere stemhebbende vertegenwoordigers
via geledingsgewijs gehouden verkiezingen aangewezen. Nieuw was eigenlijk slechts
dat ook studentenvertegenwoordigers als stemhebbende leden zouden optreden. Hun
percentueel aantal was echter gering en het kwam zelden voor dat de meningen van
de wetenschappelijke staf zo verdeeld waren dat studenten een beslissende invloed
op een stemming konden uitoefenen. Over het algemeen was de opstelling van onze
studentenvertegenwoordigers terughoudend en terzake. Wij hadden slechts een directe
verantwoordelijkheid voor doctoraalstudies. Het aantal studenten was bescheiden,
hun leeftijd gemiddeld al wat hoger. Ofschoon een studierichting als politicologie
ook bij ons wel radicale en radicaliserende studenten aantrok, bleven de verhoudingen
tussen staf- en studentleden op het persoonlijk vlak gemakkelijk. Voor een echte
confrontatie ontbrak zoiets als een kritische massa. Dat was bij andere
politicologieopleidingen wel anders: niet slechts in Amsterdam, maar ook in Nijmegen
(waar Hoogerwerf het steeds moeilijker kreeg totdat hij naar Twente vertrok) en bij
de VU. Ik wist mij gesterkt door het feit dat wij onderdeel vormden van een faculteit
der rechtsgeleerdheid waarin als regel gematigdheid troef was en juridische regelingen
veronachtzaamd noch misbruikt werden.
Mede door de zaak-Daudt leefde ik wat de implementatie van de WUB betreft in
twee werelden. Zag ik in Amsterdam wat er mis kon gaan, in Leiden bleven ondanks
wat strubbelingen de verhoudingen over het algemeen leefbaar en correct. Dat gold
echter meer de faculteit der rechtsgeleerdheid dan de faculteit der sociale
wetenschappen, waar met name bij de sociologie vrijwel alle stoppen van de
democratisering doorsloegen. Het was een van de redenen waarom onze vakgroep,
die toch al merendeels was samengesteld uit hoogleraren en stafleden die
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op het budget van de rechtenfaculteit rustten, vooreerst daar het centrum van zijn
werkzaamheden had en hield.
Een van de aantrekkelijkste kanten van het vakgroepsgezelschap was de diversiteit.
Er waren stafleden afkomstig uit Amsterdam, Leiden, Groningen, Nijmegen en
Rotterdam, om van buitenlanders uit Cambridge (Engeland) of Iowa (VS) niet te
spreken. Ofschoon het merendeel wel een opleiding in de politicologie had genoten,
hadden wij ook afgestudeerden in rechten, sociologie, geschiedenis, en vergelijkbare
vakgebieden. Politiek gezien vormden wij een bont gezelschap, van socialistischen
en liberalen, ‘christelijken’ en katholieken huize. Hetzelfde gold voor onze studenten.
Ik herinner mij een speciaal gevoel van tevredenheid toen ik bij de uitreiking van
een doctoraalbul aan een onmiskenbaar staatkundiggereformeerd student kon
constateren dat wij nu studenten van alle politieke richtingen hadden afgeleverd, met
inbegrip van elk van de kleine christelijke stromingen.
Onder de stafleden kon men opvallende politieke verschuivingen waarnemen. Ooit
onmiskenbaar linksgerichten werden sceptischer naarmate wij in de universiteiten
en daarbuiten met de nieuwlichterij en de elitistische hovaardij van actievoerders
werden geconfronteerd. Niet toevallig vond ik dan ook bij mijn verzet tegen naïeve
en kwaadwillende ‘democraten’ in het universitaire bestel de meeste steun bij mensen
als Molleman (die actief was geweest in de studentenvakbeweging) en Van den Berg.
(Deze had na zijn afstuderen de voorkeur gegeven aan de journalistiek boven het
aanvaarden van een plaats als wetenschappelijk medewerker. Hij zou als
kandidaat-hoofdredacteur van het Limburgs Dagblad echter sneuvelen op een negatief
votum van een ‘democratische’ redactie. Terug in Leiden schreef hij de nogal
traumatische ervaring van zich af in een mooi artikel: ‘Een afgebroken poging tot
demokratisering. Evaluatie van een poging tot demokratisering bij het redactionele
beleid bij het Limburgs Dagblad’ in Acta Politica, 8(1973), 27-56.) Omgekeerd kon
men bij anderen soms merkwaardig snelle radicalisering waarnemen, zichtbaar in
snel veranderde kleding en haargroei, waarbij confessionele of liberale opvattingen
verruild werden voor nieuw verworven ‘linkse zekerheden’, niet zelden evenzeer
overgoten met de saus van uitverkiezing als in een eerder bestaan. Het zou nog even
duren voordat ik mij bewust werd dat onder de Amsterdamse radicalen, tegenstanders
van Daudt en de zijnen, zich nogal wat ex-korpsleden bevonden. Een dichter bij ons
werkzaam ‘democratisch’ staflid bekende met onmiskenbare schaamte ooit op de
Amsterdamse sociëteit ‘Dachautje’ te hebben gespeeld.
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Zo leefde ik politiek in een ietwat schizofrene situatie. Niet zelden bespeurde ik
binnen de vakgroep en de faculteit dat nogal legalistische en conformistische mensen,
zich bij uitstek progressief waanden. Zij zagen van hun kant, zo leek het, mijn
preoccupatie met de gevaren van politieke verwording in de universiteiten als
reactionaire aberratie. Sommigen in de vakgroep reageerden soeverein afwijzend op
mijn bemoeienissen met de politicologie elders. Tot bewuste solidariteit van de
vakgroep met onze Amsterdamse collegae kwam het niet, al zou ik van sommigen
in de politieke strijd wel steun krijgen, van Molleman en Van den Berg voorop.
Voorzover ik publiceerde over universitaire ontwikkelingen (ook als het ging om
een zo serieuze vergelijkende studie als uiteindelijk zou uitmonden in het boek
Universities, Politicians & Bureaucrats) werd dat als een niet al te gelukkige hobby
gezien. Op het onderzoekprogramma kreeg dat soort werk geen plaats.

Lijpharts vertrek
Arend Lijphart zou door de ‘democratisering’ geheel en al van de Nederlandse
universiteiten vervreemd raken. Hij kwam naar Leiden uit Berkeley, waar hij al
eerder met revolutionaire ontwikkelingen en bitter geworden verhoudingen
geconfronteerd was. Hij had, als eerder vermeld, ironisch genoeg zijn oratie gegeven
op 2 mei 1969, op een dag dat een deel van het Academiegebouw aan het Rapenburg
bezet was. Hij had een actief aandeel genomen in de actie van de hoogleraren
politicologie in de zaak-Daudt. Weinig tot bestuur geneigd, was hij niettemin als
voorzitter van de vakgroep en als lid van de sectie politicologie van de Academische
Raad opgetreden. Hij stond tamelijk hoog op een lijst van toekomstige decanen van
de rechtenfaculteit.
Zover zou het echter niet komen. Hij ergerde zich, meer nog dan ik, aan
ontwikkelingen die hij niet anders kon zien dan als voorbeelden van opportunisme
en ontaarding. Zo kon het gebeuren dat de faculteitsraad in het voorjaar van 1976
een benoemingscommissie instelde voor een hoogleraar volkenrecht, waarin geen
student zat. Als lid van de faculteitsraad maakte ik bezwaar tegen het opnemen in
deze commissie van een staflid uit het volkenrecht die zelf direct onder de nieuw te
benoemen hoogleraar werkzaam zou zijn. Was dat mijns inziens al onwenselijk,
daarbij kwam dat een ander staflid uit dezelfde vakgroep mogelijkerwijs tot de
kandidaten voor de leerstoel zou behoren. Mijn interventie had tot
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gevolg dat het betrokken staflid alsnog terugtrad als commissielid. De faculteitsraad
besloot in zijn plaats de hoogleraar Maas, die kort tevoren was afgetreden als lid van
het Leidse college van bestuur, tot lid van de commissie te benoemen. Deze was
echter alleen daartoe bereid indien een studentlid aan de commissie werd toegevoegd,
een eis die op geen enkele wettelijke bepaling stoelde. De ‘progressieve’ meerderheid
van de faculteitsraad bediende Maas niettemin op zijn wenken. Dat was voor twee
van de al aangewezen hoogleraren (Feldbrugge en Lijphart) reden alsnog van het
lidmaatschap van de commissie af te zien. Nu dit incident besloot Lijphart actief om
te zien naar mogelijkheden tot terugkeer naar de Verenigde Staten.
Hij vertrok in 1978 naar de University of California in San Diego, tien jaar na zijn
komst naar Leiden, in de tijd dat ik nog in Florence werkzaam was. Hij zou het
nieuwe department of political science in San Diego tot een van de meest prestigieuze
van de Verenigde Staten helpen maken en eindigen als research professor en president
van de American Political Science Association. Aan de hand van zijn publicatielijst
zou ik een keer uitrekenen dat hij in de tien jaar die volgden op zijn vertrek, ruim de
helft meer zou publiceren dan hij in zijn toch ook zeer productieve Leidse jaren had
gedaan. Zijn vertrek was voor onze vakgroep en voor ons vak in Nederland een
hogelijk te betreuren verlies.
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Hoofdstuk 12
Herstructureringen, begrotingen, bezuinigingen en expansie
Een propedeuse met duizend studenten
Haagse besluitvorming werkte niet alleen door in de ontwikkelingen van het
universitair bestuur. Later en langzamer kreeg in de jaren zeventig een andere
fundamentele wijziging van het universitaire bestel zijn beslag: de herstructurering
van het onderwijs. De kandidaatsexamens werden afgeschaft, een propedeuse werd
ingevoerd en duidelijk te onderscheiden eerste- en tweedefaseopleidingen moesten
tot stand komen. Aan onze studieopbouw van doctoraalrichtingen die volgden op
eerder afgelegde en in hoofdzaak door anderen georganiseerde kandidaatsexamens,
verviel daarom de basis. De gevolgen hiervan verschilden nogal tussen de faculteit
der rechtsgeleerdheid, waarin wij onze wortels hadden, en die der sociale
wetenschappen, waarin wij geheel nieuwe ontwikkelingen tegemoet zouden gaan.
De eerste tekenen van een nieuwe studieopbouw werden zichtbaar in het begin
van de jaren zeventig. De raad van de faculteit der rechtsgeleerdheid stelde een
speciale commissie in onder voorzitterschap van Koopmans om de te verwachten
gevolgen van de voorgestelde wetswijzing te bezien. De nieuw in te voeren
propedeuse zou een ‘selectief’, een ‘representatief’ en een ‘oriënterend’ karakter
moeten dragen. Voor de ‘gewone’ rechtenopleidingen was dit niet zo moeilijk, doch
hoe dit te bereiken voor meer gespecialiseerde richtingen als de onze? Ik was
voorzitter van de sectie staatkundige studierichtingen. In die kwaliteit verzocht ik
J.Th.J. van den Berg zich grondig te verdiepen in de problemen die de voorgestelde
herstructurering voor de betrokken richtingen met zich mee zou brengen. Uit onderling
beraad vloeide de gedachte voort aan een nieuw propedeusevak dat de naam
‘staatkunde’ zou krijgen. Een voorname inspiratie daarbij was het Angelsaksische
vak government, dat zowel de analyse van instituties als die van feitelijke politieke
verhoudingen omvat. Het vak zou studenten althans een idee geven van wat zij in
de staatkundige studierichtingen konden verwachten. Daarbij, zo zagen
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Koopmans en ik het, zou het goed zijn te laten zien hoe het staatsrecht en de politieke
wetenschap hetzelfde onderwerp verschillend benaderden. Wij vormden geen slecht
koppel. Koopmans, bij uitstek jurist, las gaarne politiek-wetenschappelijke boeken,
die bij hem thuis niet in zijn studeerkamer, maar in de huiskamer stonden. Ik had in
Amsterdam een redelijk gedetailleerde opleiding gehad in het vergelijkend staatsen administratiefrecht. En hoewel ik nieuwe ontwikkelingen in de politieke
wetenschap had begroet, had ik mij nimmer als zovele ‘politieke behavioristen’
afgekeerd van de studie van instituties. Toch zou ik mij nooit jurist wanen en achtte
Koopmans zich nimmer politicoloog.
Een commissie Staatkunde werd gevormd om de mogelijkheden van het nieuwe
vak te bezien. Naast Koopmans, Van den Berg en mijzelf nam een tiental stafleden
uit zowel de vakgroep staatsrechtelijke vakken als de vakgroep politieke
wetenschappen aan het overleg deel. Wij nodigden daarnaast het hoofd van het
Bureau Onderzoek van Onderwijs, de speelse psycholoog H.F.M. Crombag, en diens
medewerker M.J. Cohen bij de besprekingen uit. Het was zaak, zo besloten wij, een
Werkboek staatkunde samen te stellen, waarin zowel staatsrechtelijke als
politiek-wetenschappelijke componenten zouden worden opgenomen. De verplichte
studiestof zou bestaan uit delen van een al eerder onder leiding van Koopmans
geschreven Compendium van het staatsrecht en dit Werkboek. Het onderwijs zou
onder verantwoordelijkheid van beide vakgroepen vallen. Wij dachten daarbij niet
aan massale hoorcolleges die hoogstens een illustratief karakter konden hebben.
Geïnspireerd door de ‘socratische’ methode van de Amerikaanse law schools voorzover nodig werd de Leidse rechtenfaculteit daarmee nog eens extra
geconfronteerd door de Summer School die de Columbia Law School jaarlijks
afwisselend in Leiden en Amsterdam organiseerde - zouden wij via de methode van
vraag en antwoord pogen een goed beeld van de problemen en benaderingen te geven.
Idealiter zou dat moeten geschieden in groepen van niet meer dan twintig of
vijfentwintig personen. Gezien het stormachtig gestegen aantal eerstejaars (dat spoedig
in de Leidse rechtenfaculteit de duizend zou overschrijden) werden dit, nolens volens,
groepen tot honderd studenten tegelijk. Voor elke groep zou steeds zowel een staflid
in het staatsrecht als een politicoloog als docent en vragensteller optreden. Het systeem
veronderstelde een grondige voorbereiding aan de kant van de studenten en een
wederzijds open opstelling van de kant van de docenten. Het betekende ook een
flinke aanslag op het aanwezige wetenschappelijk personeel. De tijd dat wij een
weinig onderwijsintensieve vakgroep vormden, raakte voorbij.
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De samenstelling van het Werkboek staatkunde voerde tot opgewekt overleg in de
commissie Staatkunde. Koopmans noch ik zou het werk afronden. Ik vertrok in 1976
voor enkele jaren naar Florence, Koopmans in 1978 naar de Hoge Raad. H. Daudt
nam mijn plaats in de commissie in, Van den Berg werd voorzitter van de commissie.
Direct bij mijn terugkeer in 1979 nam het nieuwe onderwijs een aanvang. Tot mijn
spijt had Van den Berg intussen afgehaakt. Een voorstel zijnerzijds de
verantwoordelijkheid voor het nieuwe vak te leggen bij een ‘zware coördinator’
stuitte op weerstand bij beide vakgroepen, die wederzijds de zeggenschap over ‘hun’
deel van het onderwijs niet uit handen wilden geven. Anders dan de meesten onzer,
anders ook dan Koopmans en ik in de aanvang hadden gedacht, was Van den Berg
van oordeel dat een en dezelfde docent zeer wel recht kon doen aan zowel de
staatsrechtelijke als politicologische benaderingen. Wat hemzelf betreft stond dat
buiten kijf, voor anderen gold dat minder. Van den Berg trok zich terug op zijn werk
bij de afdeling parlementaire geschiedenis, spoedig gevolgd door een NIAS-jaar,
waarin hij een groot deel van zijn dissertatie schreef. Hij aanvaardde vervolgens een
benoeming als directeur van de Wiardi Beckmanstichting in Amsterdam. De
ontwikkeling betekende dat de kleine staf parlementaire geschiedenis, die bij uitstek
geschikt leek voor het onderwijs in het vak staatkunde, buiten dit onderwijs bleef.
Dat vrijwaarde deze staf voor de nieuwe intensieve onderwijstaken, maar maakte
deze ook kwetsbaar bij toekomstige bezuinigingen. Bij het vertrek van Cramer zou,
zo besloot de faculteit, de formatieplaats voor een hoogleraar in de parlementaire
geschiedenis tot 0,3 formatieplaats worden teruggebracht. Deze kon later niettemin
tot een volledige hoogleraarschap worden aangevuld met 0,7 formatieplaats die in
de rechtenfaculteit vrijkwam doordat mijn leerstoel na 1988 grotendeels door de
faculteit der sociale wetenschappen zou worden gefinancierd. Van den Berg zou in
1989 op deze gecombineerde leerstoel Nederlandse politiek en parlementaire
geschiedenis benoemd worden. Daarbij kreeg hij wel de verantwoordelijkheid voor
het politiek-wetenschappelijke deel van de staatkunde, maar niet het staatsrechtelijke
deel. In 1995 zou de rechtenfaculteit deze leerstoel echter weer opheffen. Op termijn,
het zou pas ingaan na Van den Bergs eventuele vertrek. Dat kwam eerder dan velen
hadden verwacht, doordat deze in augustus 1996 een benoeming aanvaardde als
hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en daarbij slechts
een tiende aanstelling als hoogleraar parlementaire geschiedenis behield.
Het staatkunde-onderwijs was ondanks alle goede voorbereidingen in
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het begin geen onverdeeld succes. Anders dan Amerikaanse studenten bereidde het
merendeel van de Leidse studenten zich niet werkelijk op de responsiecolleges voor.
Eerstejaars Leidse juristen hadden hun hoofd meestal bij andere zaken dan gestage
studie, en muntten in doorsnee niet uit in belangstelling voor staat en politiek. Er
kwam daarom onvoldoende uit het vraag- en antwoordspel. De absentie werd groot,
de tentamenresultaten waren teleurstellend. Een aantal van de zo zorgvuldig gekozen
teksten van het Werkboek, vaak ontleend aan vakliteratuur, zou voor eerstejaars te
moeilijk blijken. In volgende drukken zouden wij daarom meer in eigen beheer
geschreven stukken opnemen en afzien van al te veel stukken in een vreemde taal.
Zo leverde het beroemde hoofdstuk van Montesquieu's Esprit des Lois over de trias
politica problemen op. Een jaar circuleerde een recent gemaakte ‘Nijmeegse’ vertaling
daarvan, vervaardigd volgens alle regels van een ‘demokratiese’ spelling. Ik
insisteerde erop dat dan tenminste een achttiende-eeuwse Nederlandse vertaling zou
worden opgenomen, die althans iets van de sfeer van Montesquieu's klassieke proza
behield.
Het tentamineren van de vele studenten die het eerste jaar telde, vormde een groot
probleem, temeer daar telkens ook veel studenten uit eerdere jaren moesten
‘herkansen’. Vooral van de zijde van de vakgroep staatsrechtelijke vakken werd
hardnekkig vastgehouden aan de opvatting dat ‘essay-vragen’ de enig juiste manier
waren om inzicht en kennis te toetsen. Dat betekende voor de betrokken staven een
formidabel tijdsbeslag. Elk tentamen werd onafhankelijk van elkaar door twee
stafleden nagekeken, terwijl in de achterhand een derde als ‘arbitrageant’ klaarstond
om bij al te groot verschil tussen de twee beoordelaars alsnog tot een verantwoord
cijfer te komen. Gezien het grote aantal tentamens, en de gewenste eenvormigheid
van de beoordeling, werden in de praktijk gedetailleerde standaardantwoorden
geformuleerd, die als het erop aankwam toch tot nogal mechanische beoordelingen
leidden. Mede op mijn aandrang experimenteerden wij met gemengde tentamens,
waarbij naast enkele essay-vragen ook een aantal multiple-choice vragen zouden
worden opgenomen. Ook stelde ik bij wijze van experiment een minder formeel
rekenkundige wijze voor, waarbij althans één van de beide beoordelaars een globaler
oordeel zou geven. Het Bureau Onderzoek van Onderwijs toonde aan dat van zeer
hoge correlaties in de beoordeling sprake was, welk systeem men ook hanteerde.
Vermoeidheid alom zou uiteindelijk leiden tot louter multiple-choice tentamens,
waarbij aan de hand van geavanceerde meettechnieken uitslagen voor
onvolkomenheden in vraag-
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stellingen werden gecorrigeerd. Niettemin bleef de last voor de docenten groot.
Op termijn werd, niet zonder verzet mijnerzijds, het duo-systeem van het vak
staatkunde bij het onderwijs vervangen onder gelijktijdige vermindering van het
aantal deelnemers aan werkgroepen staatkunde. Dat betekende dat docenten in het
staatsrecht politiek-wetenschappelijke onderdelen voor hun rekening namen en
politicologen staatsrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. Iets van de originaliteit
en de charme van het vak ging teloor in een toenemende routinisering. Naast de
werkgroepen werden opnieuw grote hoorcolleges ingevoerd, gegeven in een immens
auditorium van de Gorlaeus-laboratoria. Het lukte mij daar beter de wat oudere, in
de materie meer geïnteresseerde avondstudenten te boeien dan de dagstudenten. Wat
deze laatsten betreft moest ik dikwijls denken aan een voordracht over de psychologie
van het publiek die Wim Kan op uitnodiging van de massapsycholoog Baschwitz
hield bij het eerste lustrum van de Amsterdamse Zevende Faculteit. Men kon, zo zei
Kan, heel goed optreden voor een groot publiek, ook als dat gehoor louter bestond
uit het personeel van een pindakaasfabriek. Wat echter nooit goed lukte, was optreden
voor een groot publiek waarvan zo'n zeventig man van een pindakaasfabriek afkomstig
was. Want die brachten altijd hun eigen komiek mee die de aandacht in zijn deel van
de zaal tot zich trok. Er waren nogal wat pindakaasgroepjes in het grote gehoor
wanneer ik mijn hoorcolleges poogde te geven. Stijgende weerzin tegen deze vorm
van onderwijs deed mij allengs naar de mogelijkheid van de VUT verlangen.
Het vak staatkunde is tot op de dag van vandaag blijven bestaan, ondanks het feit
dat nogal wat leden van de vakgroep staatsrechtelijke vakken moeite hadden met de
gedachte dat ‘hun’ vak in de gemengde staatkundevorm, in vergelijking met andere
juridische faculteiten, in de propedeuse onvoldoende aandacht kreeg. Kon men dan,
bijvoorbeeld via besluitvorming van de faculteitsraad, de wet verzetten en het vak
staatkunde vervangen door staatsrecht? Zwakke pogingen daartoe strandden. Ten
minste één reden hiertoe was dat de vakgroep politieke wetenschappen door de jaren
heen kwalitatief uitstekende docenten leverde, die gemiddeld in evaluaties van
studenten hoog scoorden.
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Twee begrotingscommissies
Tweemaal zou ik, na mijn decanaat, het voorzitterschap bekleden van de
begrotingscommissie van de rechtenfaculteit, in 1973 en in 1980. De dagen van
sterke groei waarbij een faculteit uit kon gaan van bestaande formaties en verder kon
volstaan met kwalitatief gemotiveerde aanvragen voor ‘nieuwe koppen’, waren
voorbij. Een nieuwe wereld van rekenmodellen deed zijn intree. Een belangrijke
stimulans daarbij was de dienst PISA (een acroniem voor Planning,
Informatie-Systemen en Allocatie), geesteskind van de nieuw voor het bureau van
de universiteit aangetrokken beleidsambtenaar, de vroegere medewerker voor
economie R.J. in 't Veld. Het kwam tot een systeem van ‘meerjarenafspraken’. Men
kon betogen dat deze voortvloeiden uit het nieuwe bestuursmodel van de WUB: het
college van bestuur en de universiteitsraad bepaalden de toewijzing van middelen,
de faculteitsraad besliste bij uitsluiting van anderen over zaken van onderwijs en
onderzoek. De een kon niet zonder de ander. Was het dan niet logisch om te komen
tot afspraken waarbij de faculteit zich verplichtte bepaalde inspanningen te verrichten,
en het college van bestuur, gesteund door de universiteitsraad, zich bond in ruil
daarvoor specifieke middelen ter beschikking te stellen? Ik herinner mij enige
gespreksronden tussen de faculteit en het centrale bestuur waarin bleek dat de leden
van het college evenmin als wij de nieuwe systemen en modellen volledig begrepen.
Als het nodig was intervenieerde In 't Veld dan met opmerkingen als: ‘Het college
van bestuur bedoelt dus...’, ook als het college niets of iets anders bedoelde.
Koopmans, toen decaan van de rechtenfaculteit, verzette zich tegen de constructie
waarbij naar zijn gevoel misbruik werd gemaakt van beheersverantwoordelijkheden
om inhoudelijke eisen te stellen aan de faculteit en er daarom in wezen sprake was
van détournement de pouvoir. Maar naar goede Leidse gewoonte werden geen messen
geslepen en aanvaardden wij de meerjarenafspraken, al geloofden wij daar niet
werkelijk in. Het college van bestuur en de universiteitsraad konden immers hun
toezeggingen pas waarmaken indien de minister van Onderwijs de gelden ook
werkelijk ter beschikking stelde. Nog weer hoger op de hiërarchische ladder hing
dat ook niet alleen van deze minister af. Toegenomen complexiteit van
begrotingsprocedures versterkten het ambtelijk element, zowel bij het bureau van de
universiteit als binnen de faculteit, waarin voor het eerst voor planning en begroting
gespecialiseerd stafpersoneel moest worden vrijgemaakt.
Binnen de nieuwe systematiek werden verschillende financieringsstro-
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men onderscheiden voor taken van onderwijs, onderzoek, bestuur en maatschappelijke
dienstverlening. De gedachte paste in ‘economistische’ modellen van besluitvorming.
Zij werd verder verdedigd met de wenselijkheid de financiering van het onderzoek
niet afhankelijk te maken van het op- of neergaan van de studenteninstroom in
bepaalde studierichtingen, maar die op eigen merite te bezien. Voor een faculteit als
die der rechtsgeleerdheid, die nauwelijks het hoofd boven het water van een snel
wassende studenteninstroom kon houden, was dat vooreerst geen prangend probleem.
Onderzoek was verhoudingsgewijs sterk individualistisch en kleinschalig en wat ook
de ‘objectieve’ rekenmodellen mochten zijn, toch zou steeds weer blijken dat op
deze faculteit (en meer algemeen de zogenaamde alfafaculteiten) toch parameters
werden toegepast die tot toewijzing van veel minder middelen voor wetenschappelijke
of administratieve staven leidden dan voor de bètafaculteiten gebruikelijk was. De
gedachte dat er zoiets als tussenvormen tussen alfa- en bètavakken waren waarop de
zich nu gammafaculteit noemende faculteit der sociale wetenschappen met enig
succes een beroep deed, vond in de rechtenfaculteit weinig weerklank. Maar dat
voorkwam niet dat nu ook de rechtenfaculteit verplicht werd te komen tot een
grondiger inventarisatie en kwantificatie van onderwijstaken en tot het zichtbaar
maken, het ‘plannen’ en naar tijd en omvang begroten van onderzoek.
Dat laatste werd des te urgenter, omdat - nieuwe brainwave van de dienst
PISA-vervolgens onderscheid gemaakt zou gaan worden tussen verschillende soorten
onderzoek. Een lid van de wetenschappelijke staf zou uiteraard enige ruimte moeten
hebben om zijn vak bij te houden. Maar het kon niet ontkend worden dat er verschillen
waren in de kwaliteit van het onderzoek dat verricht werd, of beter: verricht moest
worden. Dus kwam het tot een nieuwe categorie onderzoeksfinanciering, aangeduid
met ‘verZetting’; de term staat voor ‘zwaartepuntvorming’. Elke vakgroep moest
onderzoeksprojecten ontwikkelen en voorleggen aan de wetenschapscommissie van
de faculteit. Daarnaast en daarna volgde een toetsing op centraal niveau. Viel deze
positief uit, dan zou het betreffende onderzoek in de toekomst bijzondere bescherming
genieten. Het systeem eiste van individuele medewerkers en vakgroepen, van
wetenschapscommissies en bestuurders, omvangrijke planning, voortgangsrapportage
en evaluatie. Het ging niet langer om ‘koppen’, om individuele stafleden voor een
bepaald vakgebied die naar beste weten zowel onderwijs als onderzoek verrichtten,
maar om een berekening van kosten per activiteit of project in termen van fte's (deze
term staat voor full-time equivalents - het
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Engelstalige managementjargon begon zijn intree te doen). Een facultaire begroting
kwam zo te bestaan uit een optelsom van verschillende kostencategorieën, berekend
aan de hand van parameters, opslagen, en dergelijke. Het systeem werd een doolhof
waarin anderen dan insiders het spoor snel bijster raakten. Het had zijn eigen
dynamiek, en soms zelfs elitaire bekoring, hoezeer het ook een mantrawereld dreigde
te worden. Zolang alles zich binnen een nog tamelijk overzichtelijke faculteit als de
onze afspeelde, bleven een redelijke kennis en kwalitatieve remmingen bestaan. De
Leidse procedures waren echter nog slechts een opstap tot landelijke ontwikkelingen
naar het stelsel van de zogeheten ‘voorwaardelijke financiering’, dat de universiteiten
rechtstreeks in hun autonomie zou raken.
In 1980 vroeg de rechtenfaculteit mij een tweede maal voorzitter van de
begrotingscommissie te worden. Een argument daarbij was dat de nieuw optredende
decaan, de fiscalist J. Reugebrink, met gezondheidsproblemen kampte en daarom
een zekere ondersteuning behoefde. De financiële situatie van de universiteiten was
steeds minder rooskleurig geworden. Achter de alleen maar ingewikkelder geworden
rekenmodellen dienden zich hardere keuzen aan. Om niet louter op te gaan in
berekeningen en modellen besloot de nieuwe begrotingscommissie uitvoerige
gesprekken te houden met alle vakgroepen en zo nodig met afdelingen daarbinnen.
Daarbij ging het om moeilijkheden en mogelijkheden en ook over de vraag waar
bezuinigingen mogelijk zouden zijn. Een van de fundamentele problemen was welk
soort onderwijs een faculteit voor welk vak in welke fase biedt. Die keuze bepaalt
immers in belangrijke mate de uitkomst van rekenmodellen voor vakgroepen wat
hun onderwijstaak betreft, welke parameters men ook vaststelt voor hoorcolleges,
werkgroepen, seminars, scriptiebegeleiding of wat ook. Die keuzevraag ging de
mogelijke zeggenschap van een begrotingscommissie te boven, zoals het ook niet
de bevoegdheid van een begrotingscommissie kon zijn zelf uitspraken te doen over
de toewijzing van onderzoeksmiddelen, zo die al niet vastlagen in vaste opslagen of
beschermd (‘verZet’) onderzoek. Telkens wanneer wij op het oog niet direct
verklaarbare verschillen aantroffen tussen vakgroepen of delen daarvan, vroegen wij
daarover een uitspraak van de onderwijscommissie of de wetenschapscommissie van
de faculteit. Al met al kregen wij door deze gesprekken een redelijk inzicht in het
wel en wee van de faculteit, met inbegrip van de vraag waar overvraagd werd en
waar misstanden bestonden.
Verstrengeld met de begrotingsprocedure rees de vraag hoe te komen
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tot een nieuw hooglerarenplan. De Leidse rechtenfaculteit had een omvangrijk
structureel hooglerarenbestand van meer dan de veertig functionele
hoogleraarsplaatsen, tot onmiskenbare afgunst van juridische faculteiten elders in
den lande. Een van de verklaringen daarvoor was het bestaan van een grote diversiteit
van studierichtingen. Naast de doctoraalstudie Nederlands recht (met de gebruikelijke
doctoraalspecialisaties burgerlijk recht, strafrecht, staats- en administratief recht en
bedrijfsrecht) bestonden aparte studierichtingen voor notarieel recht, fiscaal recht,
criminologie en de drie staatkundige studierichtingen. Een aantal daarvan was
landelijk uniek, wat mede een legitimatie voor afzonderlijke leerstoelen inhield.
Daarnaast waren er een aantal speciale onderzoekinstituten, zoals Oost-Europees
recht en papyrologie, en had Leiden geen economische faculteit, maar wel economen
binnen de rechtenfaculteit, die kwalitatief belangrijk onderzoek verrichtten. Het
faculteitsbestuur stelde een zware profileringscommissie in (waarvan ik deel
uitmaakte) om de toekomst van de faculteit kritisch te bezien en mede een nieuw
hooglerarenplan op te stellen voor het geval het tot een substantiële reductie zou
moeten komen. Daarbij werd uiteraard mede gekeken naar de vraag welke leerstoelen
als gevolg van een komend emeritaat in de toekomst vrij zouden komen. Naast een
eventuele afschaffing van leerstoelen zochten wij vooral naar mogelijke combinaties
van leeropdrachten. De commissie kwam tot een afgewogen noodplan, dat op termijn
tot een vermindering met meer dan tien hoogleraarsplaatsen kon leiden. Het
vertrouwelijke hooglerarenplan was niet meer dan een advies aan een toekomstig
faculteitsbestuur dat zo nodig concrete voorstellen aan de faculteitsraad zou moeten
doen. Ik trad als voorzitter van de begrotingscommissie af in december 1981, met
een zeker gevoel van tevredenheid. Er was alom sprake geweest van redelijkheid,
zo leek het, in de beste tradities van een correcte faculteit.
Begin januari 1982 werd de faculteit echter geconfronteerd met geheel onverwachte
ontwikkelingen. Het faculteitsbestuur, bestaande uit J. Reugebrink, de rechtshistoricus
A.M. Elias en een student, had zonder enig nader overleg met welke commissie ook
(onderwijscommissie, wetenschapscommissie, begrotingscommissie,
profileringscommissie) een geheel eigen bezuinigingsnota opgesteld. Het ging daarbij
uit van een indeling van de vakgebieden van de faculteit der rechtsgeleerdheid in
drie categorieën: juridische kernvakken, ondersteunende vakken en andere vakken.
Hoogste prioriteit voor de faculteit was het onderwijs waarop niet bezuinigd mocht
worden. Dat kon dus alleen geschieden op het terrein
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van het onderzoek. Het faculteitsbestuur had geconstateerd dat het onderzoek in de
kernvakken te weinig ontwikkeld was (wat mede was gebleken in onvoldoende
resultaten bij de ‘verZetting’ en in publicaties). Het was daarom zaak de
mogelijkheden en de middelen van het onderzoek juist voor de juridische kernvakken
uit te breiden. Aan de ondersteunende vakken diende men zo weinig mogelijk te
raken. Wat dan wel de ondersteunende vakken volgens het faculteitsbestuur waren,
kon in dat opzicht beslissend zijn. Duidelijk was dat men daarbij wel dacht aan de
historische vakken en de economie, maar niet aan sociaal-wetenschappelijke vakken.
Upshot: tenzij men hoogst gespecialiseerde instituten als Oost-Europees recht en
papyrologie wilde aantasten, zouden vakgebieden als politicologie en criminologie
en door hen verzorgde studierichtingen zoals de staatkundige studierichtingen, de
lasten van de bezuiniging moeten dragen. De betreffende vakgroepen konden
grotendeels verdwijnen.
Het is de enige keer in mijn universitaire bestaan geweest dat wij op een zwarte
lijst hebben gestaan. Een vrolijke ervaring is dat niet, al was het slechts omdat men
spoedig merkt hoe weinig solidariteit in een dergelijke situatie wordt getoond. Een
enkeling uitte meewarig sympathie met ons lot. Sommigen fronsten de wenkbrauwen
over een toch wel vreemde procedure. Velen lieten het bestuursstuk en onze toekomst
echter volmaakt onverschillig. Nog weer anderen hadden zoiets als Schadenfreude.
Slechts van enkele leden van de profileringscommissie, onder andere van de intussen
als hoogleraar naar Limburg vertrokken beleidsmedewerker M.J. Cohen, die secretaris
van de profileringscommissie was geweest, kwam werkelijk protest. Wij zouden niet
verdwijnen, al ware het slechts dat, anders dan vele vakgroepen in de faculteit, ons
onderzoek reeds lang de beschermde z-status had verworven en het faculteitsbestuur
zich kennelijk onvoldoende realiseerde dat als gevolg van de onderwijsonafhankelijke
financieringsmethodiek, het tenietdoen daarvan niet inhield dat de faculteit daarvoor
vrij te besteden middelen zou terugkrijgen. Het college van bestuur weigerde de ten
laste van onze vakken aangeboden ‘bezuinigingen’ te aanvaarden. Reugebrink zou
daar al snel prat op gaan: door een ‘sterke groep’ voor de bezuiniging aan te bieden,
had het faculteitsbestuur het college de voet dwarsgezet en de rest van de faculteit
uit de wind weten te houden!
Het gebeuren was zowel inhoudelijk als procedureel in strijd met de manier waarop
de faculteit met mensen en vakken placht om te gaan. Tot een afschaffing van de
staatkundige studierichtingen zou het evenmin komen. Op grond van zorgvuldige
berekeningen van de hoogleraar be-
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stuurskunde A. van Braam - hij was per slot jarenlang staflid geweest van het Centraal
Bureau voor de Statistiek - konden wij aantonen dat afschaffing van de genoemde
studierichtingen niet tot bezuinigingen zou leiden. De meeste vakken moesten toch
gegeven worden. Indien sommige onderdelen al werden afgeschaft, zouden andere
vakken zwaarder belast worden. Door de invoering van een vak als staatkunde was
bovendien de door onze vakgroep te vervullen onderwijslast sterk gestegen. Per saldo
zouden daarom anderen bij ons verdwijnen des te meer moeten opvangen.
Dat wij na dit gebeuren, meer dan vroeger, het oog richtten op ontwikkelingen in
de sociale faculteit, mag geen wonder heten. Andere krachten zouden in dezelfde
richting werken.

Een nieuwe studieopzet in de faculteit der sociale wetenschappen
De problematiek van de herstructurering had zich in de faculteit der rechtsgeleerdheid
voor onze studierichting relatief gemakkelijk laten oplossen. Het kandidaatsexamen
was vervangen door de propedeuse (met daarin het nieuwe vak ‘staatkunde’), gevolgd
door een grotendeels gemeenschappelijk doctoraal ‘basisjaar’ voor de staatkundige
studierichtingen. Voor het overige konden de verschillende doctoraalprogramma's
vrijwel ongewijzigd worden ingepast.
Ingrijpender waren de gevolgen binnen de faculteit der sociale wetenschappen,
waarbinnen wij verantwoordelijk waren voor een doctoraalstudie politicologie die
volgde op eerder afgelegde kandidaatsexamens in de sociologie, de sociologie van
de niet-westerse volken of de culturele antropologie. De democratisering had
onmiskenbaar tot gevolg gehad dat studierichtingen meer introvert werden. De
instroom van studenten uit genoemde studierichtingen naar de onze was daarom
mager geworden. De herstructurering, die kandidaatsexamens ophief, kon een
argument zijn voor opheffing van het doctoraalexamen politicologie in Leiden, het
kon ook reden zijn geheel nieuwe wegen in te slaan. Wij zouden voor dat laatste
kiezen, niet het minst onder invloed van geheel nieuwe ontwikkelingen op het terrein
van de bestuurskunde.
In 't Veld, als hoofd PISA dynamisch als steeds, had al in de jaren zeventig een
groot plan ontwikkeld voor de opbouw van een studierichting management publieke
sector. Een dergelijke opleiding zou rondom het
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centrale vak bestuurskunde door drie faculteiten met drie specialisaties moeten worden
verzorgd: wis- en natuurkunde zou zich moeten richten op de bestuurlijke informatica,
sociale wetenschappen op de sociologische aspecten, de faculteit der rechtsgeleerdheid
op meer juridische kanten van het openbaar bestuur. Hij won Van Braam voor het
plan. Deze werkte het met enkele medewerkers verder uit nadat In 't Veld in 1977
als hoogleraar politicologie (in het bijzonder de bestuurskunde) naar Nijmegen was
vertrokken. Het plan kreeg het groene licht van de beide eerstgenoemde faculteiten,
maar stuitte op verzet in de faculteit der rechtsgeleerdheid. Enerzijds speelden daarbij
al eerder geuite opvattingen een rol dat voor een scholing van hogere ambtenaren
vakken als bestuurskunde en management te nauw zouden zijn. Anderzijds zou de
variant in de juridische faculteit een ongewenste duplicatie inhouden van de al
bestaande juridisch-bestuurswetenschappelijke studierichting. Van Braam moest
ervaren dat de raad van de faculteit der rechtsgeleerdheid het plan in januari 1980
afstemde, in een vergadering door hemzelf als decaan voorgezeten. Niet veel later
legde hij als gevolg van ziekte het decanaat van de rechtenfaculteit neer. Het plan
voor een Leidse studierichting management publieke sector leek ten grave gedragen.
Niet voor lang echter. De faculteit der sociale wetenschappen bleef, anders dan
die van de rechtsgeleerdheid, de gedachte aantrekkelijk vinden. Van Braam stelde
binnen onze interfacultaire vakgroep voor in de faculteit der sociale wetenschappen
te komen tot een politiek-bestuurlijke studierichting. Deze zou met de studierichting
sociologie een gemeenschappelijke propedeuse voor sociologie, politicologie en
bestuurskunde kunnen verzorgen, waarna drie doctoraalstudies konden worden
gevolgd met respectievelijk sociologie, politicologie of bestuurskunde als hoofdvak.
De faculteit der sociale wetenschappen en het college van bestuur stemden met die
gedachte in. Wat ooit een postkandidaatsstudie was, zou zo een volledige
eerstejaarsopleiding worden. Het plan stuitte op nogal wat verzet in de sectie
politicologie van de Academische Raad, in het bijzonder in Rotterdam, waar U.
Rosenthal, een van Daudts vroegere medewerkers, G.H. Scholten was opgevolgd
toen deze door Pais benoemd werd tot secretaris-generaal van het departement van
Onderwijs en Wetenschappen. Rosenthal en de zijnen vreesden dat het openen van
de sluizen voor een politicologie- en bestuurskundeopleiding in Leiden de toch al
niet forse instroom voor een nieuw ingestelde studierichting politicologie in Rotterdam
zou verminderen. Bij de vu heerste een gelijke vrees. Het verzet hielp niet. De
studierichting politicologie bestond nu
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eenmaal in Leiden, ook in de faculteit der sociale wetenschappen, tot in het
goedgekeurde bestuursreglement toe. Van een door de wet geboden aanpassing aan
de herstructurering van de eerste fase konden andere universiteiten geen gebruik
maken om te hunnen gunste een taakverdeling op te leggen. De politiek-bestuurlijke
studierichting ging in september 1982 van start.
In 't Veld was intussen uit het Nijmeegse vertrokken voor een benoeming als
directeur-generaal voor het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Niet
lang na zijn aantreden vertelde hij mij dat hij een heel plaatje klaar had voor een
landelijke herverkaveling van de politicologieopleidingen. Hij stelde mij voor die
gedachte ten departemente een keer vertrouwelijk te bespreken. Zulks geschiedde.
Duidelijk was dat wat hem betreft de politicologieopleiding aan de VU kon worden
opgeheven. Aan mijn tegenwerping dat een opleiding aan een bijzondere universiteit
in het geding was, tilde hij niet. Daarnaast vond hij het wenselijk dat de politicologen
in Leiden en Rotterdam nauwer zouden samenwerken. Er bestond al een regionaal
overleg. Wat was nu helemaal de afstand helemaal tussen Leiden en het Rotterdamse
Woudenstein als men dat met een Amerikaans oog bezag? Als premie op een
dergelijke samenwerking zou het departement een hoognodige opleiding in de
bestuurskunde aan de beide universiteiten kunnen toedelen.
Zonder dat de politicologen uit onze vakgroep daar verder bij betrokken werden,
werd een regionale gespreksgroep voor de bestuurskunde gevormd. Er werd
overeenstemming bereikt voor een gezamenlijke opleiding in de bestuurskunde tussen
Leiden en Rotterdam die met extra departementale middelen toegerust in september
1984 van start zou gaan.
Deze ontwikkelingen leidden in Rotterdam tot een schisma in de vakgroep.
Rosenthal en een aantal andere politicologen traden uit en vormden een eigen
vakgroep bestuurskunde. Hun leeropdrachten werden gewijzigd, wat hen er niet van
weerhield het politicologieonderwijs voor de opleiding bestuurskunde in eigen beheer
te houden. Slechts een klein aantal politicologen (onder wie M.P.C.M. van Schendelen
en P.B. Lehning) bleef over voor de eigenlijke politicologiestudie. De nieuwe
bestuurskundeopleiding leidde daarom in Rotterdam tot concurrentie tussen
politicologie en bestuurskunde in plaats van tot samenwerking. In Leiden was dat
anders. Al traden ook Van Braam en zijn medewerkers uit de vakgroep politieke
wetenschappen om een aparte vakgroep bestuurskunde te gaan vormen, het
politicologieonderwijs in welke studierichting ook werd door leden van onze vakgroep
gegeven. De toestroom van stu-
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denten naar de nieuwe bestuurskundeopleiding was zowel in Rotterdam als in Leiden
in de eerste jaren zeer groot, maar ook de Leidse politicologieopleiding trok
substantiële aantallen eerstejaarsinschrijvingen. Zowel voor de eigen opleiding als
voor dienstverlenend onderwijs aan de omvangrijke groep bestuurskundestudenten
in Leiden, kregen wij daarom nieuwe taken. Als gevolg van de bestaande
rekenkundige modellen leidde dat tot een substantiële groei van onze vakgroep in
een tijd dat vrijwel overal elders in de universiteiten al van bezuinigingen (althans
op het wetenschappelijk personeel) sprake was.

Het wel en wee van expansie
Sommigen onzer bekenden elkaar over een dergelijke groei niet zo verheugd te zijn.
Ik herinner mij een bespreking in Rotterdam over toekomstplannen van de
gezamenlijke bestuurskundeopleiding. Ter tafel lag een document dat uitging van
een zeer snelle expansie van de staf voor onderzoek en onderwijs voor de
bestuurskunde in beide universiteiten. Ik kon niet nalaten te waarschuwen voor een
te snelle groei: er waren maar weinig hoogleraren, het aantal ervaren ‘kolonels’ aan
universitaire hoofddocenten was evenzeer gering, te grote groei met te weinig kader
kon tot desastreuze gevolgen leiden. Op Rosenthals vraag wat Daalder dan zou doen
in zijn plaats, was mijn antwoord dat, al had ik de posten, ik die vooreerst liever niet
zou bezetten.
Groei was voor onze vakgroep minder moeilijk te verwerken. De te verwachten
schaalvergroting was minder drastisch en abrupt. Onze vakgroep telde nogal wat
hoogleraren en er zouden nog twee hoogleraarsplaatsen in de faculteit der sociale
wetenschappen bijkomen. Aan talent hadden wij onder de stafleden meer
gekwalificeerde kandidaten voor de nieuw ingevoerde rang van universitair
hoofddocent dan er plaatsen beschikbaar waren. Van elders of eigen erf kon een
aantal nieuwe stafleden worden benoemd, die de sterk stijgende onderwijstaken
konden helpen opvangen. Het was ons al gelukt Bart Tromp te overreden naar Leiden
te komen, die door zijn breedheid aan kennis inzetbaar was zowel voor de politieke
theorieën, als voor de politieke wetenschap en de leer der internationale betrekkingen.
Na hem trokken wij uit Amsterdam J.E. Keman aan, ooit radicaal opponent binnen
de Vrije Universiteit van G. Kuypers, daarna in Amsterdam binnengehaald als
bondgenoot van de anti-Daudtkrachten. Keman ontwikkelde belangrijke eigen
internationale onder-
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De vakgroep politieke wetenschappen, met stafleden voor de vakken politieke wetenschap, politieke
theorieën en internationale betrekkingen, in november 1990 kort voordat ik mijn gewoon
hoogleraarschap neerlegde. De leden van het secretariaat (van wie velen in deeltijd werkzaam waren)
zijn gemarkeerd door een asterisk. Ook onder de leden van de wetenschappelijke staf waren er velen
die een functie bij de vakgroep combineerden met een functie aan een andere universiteit of
wetenschappelijk instituut.
Van links naar rechts op de eerste rij: M. van Rossen, M.L. Zielonka-Goei, H.D., *H.J. Dekker,
O.B.R.C. van Cranenburgh, A. van der Kooy; op de tweede rij B.A.G.M. Tromp, *A. Dompeling,
H.L.J. van de Velde, *M.A. Vink, *S.M.J. Koppers: op de derde rij: R.A. Riemersma, C.G.M.
Middendorp, W.E. Bakema, *W. van Staalduinen, *B. Croes, P. van Gessel, J.J.M. van Holsteyn;
vierde rij: M. de Geus, J. Zielonka, D. Kaphorst (administrateur FSW), J.Th.J. van den Berg, schuin
daarboven enigzins afgewend A. van Staden, K. Koch en A.A.M. Kinneging; vijfde rij: L.M. van der
Mey, R.A. Koole, R.B. Soetendorp, A. Schmidt, P.R. Baehr, A.E. Pijpers (enigzins afgewend), P. Mair;
bovenste rij: J. Oversloot, H. Pellikaan, H.-M. ten Napel en M. Korzec. (Foto: L. Zuyderduin.)
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zoekscontacten en stelde zich dermate onafhankelijk op in dubieuze
benoemingspraktijken in Amsterdam dat hij een uitweg elders zocht. Overtuigd van
zijn professionaliteit viel het mij niet moeilijk aan hem te denken voor een plaats in
onze vakgroep. Ook uit Amsterdam kwam Monique Leijenaar naar ons over. Van
haar had ik interessant kritisch werk gelezen over onjuiste interpretaties over het
politiek gedrag van vrouwen. Zij vervulde een eigen plaats in onze vakgroep, altijd
evenzeer gericht op de beoefening van de politicologie in het algemeen als op
onderzoek naar de politieke rol van vrouwen. Andere benoemingen volgden, soms
uit de kring van Leidse afgestudeerden, soms van elders afkomstig.

Sturen en gestuurd worden
In 1982 werd het systeem van voorwaardelijke financiering aan de Nederlandse
universiteiten ingevoerd. Dat systeem, gepresenteerd terwille van de
kwaliteitsverhoging van het binnen de universiteiten uit te voeren onderzoek, behelsde
op landelijk niveau wat binnen Leiden de zogenaamde verZetting was geweest. De
overeenkomst was niet toevallig, aangezien In 't Veld op de totstandkoming van
beide systemen een beslissende invloed had uitgeoefend. De universiteiten moesten
voor de verschillende wetenschapsgebieden vijfjarenplannen indienen. Die plannen
zouden na interne toetsing aan ad hoe beoordelingscommissies worden voorgelegd.
Bij een gunstige beoordeling ex ante zouden voor vijf jaar gelden worden toegewezen
die na een evaluatie van een nieuwe commissie ex post moesten worden afgerekend.
Ter wille van de efficiency zou het moeten gaan om eenheden van een zekere omvang.
Het systeem had, kan men aannemen, een zekere ratio voor grootschalige eenheden
met hoge kosten, zoals men die vooral in de bèta-faculteiten aantrof. Veel minder
duidelijk was de toepasbaarheid op wetenschapsgebieden waarin vooral individueel,
meestal onplanbaar en onberekenbaar onderzoek werd verricht. Het toch opleggen
van de vereiste ‘voorwaardelijke financierings’-methodieken betekende daarom
dikwijls tot het optrekken van Potemkim-façades, waarachter in wezen individuele
projecten op papier aan elkaar geschreven werden.
De vereiste omvang voor een voorwaardelijke-financieringsproject werd in beginsel
op minimaal vijf man- of vrouwjaren per jaar gesteld. Dat wilde niet zeggen vijf
onderzoekers, maar vijf jaar ‘fulltime equivalente’ onderzoeksinspanningen. Zelfs
een gehele vakgroep als de onze,
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met een zestiental personeelsplaatsen in 1982 voor noodzakelijke specialisaties op
zo verschillende deelgebieden als de internationale betrekkingen, de politieke
theorieën, de politieke stelsels, het politiek gedrag en de bestuurskunde, kwam na
aftrek van de niet-voorwaardelijk gefinancierde onderzoekstijd en tijd nodig voor
andere taken als onderwijs en bestuur nauwelijks aan die vereiste omvang toe. Ik
nam zekere initiatieven binnen de beide faculteiten waarin wij werkzaam waren om
tot samenwerking in onderzoek met andere vakgebieden te komen. Deze zou
uiteindelijk onder de vlag ‘Sturing van de publieke sector’ totstand komen. Daarbij
werden zo verschillende vakgebieden betrokken als sociologie, politieke wetenschap,
bestuurskunde, staats- en administratiefrecht, sociaal recht en strafrecht. Het leidde
tot een aantal interessante discussiebijeenkomsten, waarin de gehele problematiek
van overheidsinterventie en de beperkingen daarvan (een onderwerp naar de tijd,
mag men wel zeggen) ter sprake werd gebracht. Terwijl sommigen de samenspraak
vooral beschouwden als een intellectueel avontuur (H.R. van Gunsteren was daarbij
facile princeps), bestond mijn bijdrage voornamelijk uit pogingen tot een vormgeving
te komen die zou passen bij de beleidsverlangens van overheid en universiteiten. Het
kwam op basis van ‘vernieuwingsgelden’ tot de instelling van een centrum, apart
gehuisvest, waarbij stafleden van de deelnemende vakgroepen, doorstromers en later
ook de nieuwe categorie van ‘assistent-onderzoekers in opleiding’ (AIO's) konden
worden gedetacheerd voor eigen onderzoek binnen het grote thema, in een klimaat
waarin informele interdisciplinaire uitwisseling vanzelfsprekend zou zijn. ‘Sturing’
werd gesteld onder een interdisciplinair bestuur, waarvan mensen als M.G. Rood,
H.R. van Gunsteren, C.J.M. Schuyt, Th. G. Drupsteen en anderen deel uitmaakten.
W. Derksen werd tot fulltime directeur benoemd: een hoogst productief socioloog
en bestuurskundige, informeel maar als het moest een harde drijver, met onmiskenbaar
artistieke kanten. ‘Sturing’ zou zich tot een soort mini-think tank ontwikkelen, een
individualistisch soort onderzoekschool avant la lettre, met weinig formele training,
maar wel een klimaat waaruit een substantieel aantal dissertaties en andere
boekwerken voortkwam, de laatste vaak het resultaat van publieke lezingencycli of
specialistische conferenties.
Dat was toch maar een mooi resultaat van een weinig passende beleidsmaatregel.
Ware het niet dat op termijn ook hier weer spaken in goed draaiende wielen werden
gestoken. Ooit was ‘Sturing’ opgezet op basis van twee derde financiering door de
faculteit der rechtsgeleerdheid, één derde financiering door de faculteit der sociale
wetenschappen. De laatste
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faculteit verloor in later jaren haar sociologen en was gepreoccupeerd met de snelle
uitbouw van haar eigen bestuurskunde, zodat een klimaat van benign neglect ontstond.
Lange tijd was het klimaat binnen de rechtenfaculteit ontegenzeggelijk gunstiger,
mede door het prestige en het werk van Rood, die als voorzitter van het bestuur
jarenlang leiding gaf aan het Centrum. Uiteindelijk werd het alleen een instelling
van de rechtenfaculteit, die het centrum voortzette onder de naam ‘Recht en Beleid’.
Als zodanig zou het op termijn sneven door nieuwe beleidsontwikkelingen, te weten
een scherp bezuinigingsplan van de rechtenfaculteit, die tegelijk een
algemeen-facultaire onderzoekschool tot stand wilde brengen. Deze zou van start
moeten gaan met als leidend thema de ‘internationalisering’. ‘Recht en beleid’ was
kennelijk te nationaal gericht en niet voldoende breed geworteld om als de
onderzoekschool voor de hele faculteit, of als onderdeel daarvan, te worden
gehandhaafd. Uit naam van wat vooralsnog niet meer dan een plan voor een puur
lokale facultaire onderzoeksschool was, werd een productief centrum geliquideerd.
De faculteit voelde zich bij Roods afscheid na een luisterrijk hoogleraarschap in
februari 1997 terecht ongemakkelijk.

Einde van de Cleveringa-leerstoel?
Er was nog een ander instituut dat in de bezuinigingsplannen van de rechtenfaculteit
dreigde te sneuvelen: de Cleveringa-leerstoel. Deze leerstoel was in voorgaande
bezuinigingsronden qua budgettaire omvang al tot 0,4 hoogleraarsplaats gereduceerd.
Daarvan financierden de faculteiten der rechtsgeleerdheid en der sociale
wetenschappen elk de helft. De kosten in geld waren daarom voor elke faculteit
gering, zij het dat de rechtenfaculteit gewend was de Cleveringa-hoogleraar een
student-assistent ter beschikking te stellen. Binnen het breed samengestelde curatorium
van de Cleveringa-leerstoel, waarvan de decanen en twee andere bestuursleden van
beide faculteiten ex officio deel uitmaakten, was door mijn proximus Van Staden,
die tussen 1986 en 1989 een actief decaan was van de faculteit der rechtsgeleerdheid,
betoogd dat de dat de faculteiten te weinig profijt van deze leerstoel hadden voor
hun gewone onderwijs. De opzet van de leerstoel was een forum te bieden voor
uitnemende geleerden uit binnen- of buitenland, die college zouden geven over de
belangrijkste politieke en maatschappelijke problemen van de twintigste eeuw.
Naarmate de studie strakker geprogrammeerd werd, bleek het soms moeilijk
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voor Cleveringa-hoogleraren, hoe prominent ook, een voldoende gehoor te vinden,
al konden studenten steeds een keuzevak bij de Cleveringa-hoogleraar afleggen. Het
verlangen naar directer nut had er enkele malen toe geleid dat personen werden
uitgenodigd die als gasthoogleraar pasten bij een bepaald vak dat wel wat ruimte kon
gebruiken. Dat hielp niet altijd het prestige van de leerstoel te vergroten.
In mijn laatste Leidse jaar (1992-1993) werd de leerstoel echter bezet door de
bekende historicus E.H. Kossmann, die colleges gaf op het terrein van de politieke
theorieën. De gewoonte was ontstaan een scheidend Cleveringa-hoogleraar een
afscheidsdiner aan te bieden in aanwezigheid van leden van het curatorium van de
leerstoel en ‘hunne dames’. Het diner voor Kossmann, zo wilde het toeval, vond in
januari 1994 plaats, kort voordat het bestuur van de faculteit der rechtsgeleerdheid
het rapport van een breed samengestelde bezuinigingscommissie onder voorzitterschap
van toen oud-decaan Van Staden publiek zou maken. De aanwezige bestuurders van
de beide faculteiten waren op de hoogte dat het bezuinigingsplan van de
rechtenfaculteit voorzag in de afschaffing van de Cleveringa-leerstoel maar repten
daarover met geen woord. T. Koopmans, voorzitter van het curatorium, had echter
iets opgevangen. In plaats van een laudatio op de vertrekkende Kossmann hield hij
een bewogen toespraak over het wezenlijk belang van de Cleveringa-leerstoel. Pas
toen enkele dagen later het bezuinigingsplan van de rechtenfaculteit publiek werd,
werd duidelijk hoe terecht hij die keuze gedaan had.
Als emeritus hield ik mij normaliter verre van kwesties van universitair en facultair
beleid. Dat vermocht ik ten aanzien van de Cleveringa-leerstoel niet te doen. Zodra
ik vernam dat het bezuinigingsrapport een passage over de afschaffing van de leerstoel
bevatte, vroeg ik Van Staden om een exemplaar. Hij wees mijn verontwaardiging
van de hand, dit temeer omdat de commissie voorstelde de Cleveringa-leerstoel te
vervangen door een jaarlijks op 26 november door een prominent geleerde te geven
Cleveringa-rede. Ook bij een hoog toe te kennen honorarium aan de spreker zou
daardoor zowel een traditie kunnen blijven bestaan en toch een substantiële
bezuiniging worden bereikt. Ik zocht contact met de voorzitter van het college van
bestuur C.P. Chr.M. Oomen, die mij tezamen met de rector L. Leertouwer voor een
gesprek ontving. Ik legde hun een uitgebreid memorandum voor waarin de
geschiedenis en de ontwikkeling van de leerstoel werd geschetst. Ik zond afschriften
van het stuk aan de beide decanen. Van de rechtendecaan J. Reugenbrink (voor de
tweede maal decaan) hoorde ik niets, van de decaan van de faculteit der sociale
weten-
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schappen, de psycholoog R.F.W. Diekstra, alleen dat hij niet goed geweten had wat
de Cleveringa-leerstoel eigenlijk inhield. De rechtenfaculteit besloot in het kader
van haar bezuinigingsplan overeenkomstig het rapport van de bezuingingscommissie
de bekostiging van de Cleveringa-leerstoel te beëindigen. De faculteit der sociale
wetenschappen was althans bereid nog mee te werken aan een overgangsjaar. Het
college van bestuur, zich kennelijk meer bewust van de waarde van de leerstoel en
van de schok die afschaffing daarvan zou betekenen, weigerde akkoord te gaan. De
leerstoel zou na veel palaver behouden blijven, nu als een leerstoel die bezet zou
worden op voordracht van het college van decanen en gefinancierd zou worden uit
centrale universitaire middelen. Leertouwer hield op 24 november 1995 zelf de
traditionele Cleveringa-rede in een indrukwekkende plechtigheid. In 1996 werd
opnieuw een Cleveringa-hoogleraar benoemd, die als vanouds op 26 november zijn
oratie hield. In beide gevallen waren de hooglerarenbanken overvol, als gold het een
demonstratie.
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Hoofdstuk 13
De winter van R.J. in 't Veld
De TVC
Met het optreden van het kabinet-Lubbers zette het no nonsense-beleid in, dat ik in
een diescollege in februari 1984 zou duiden als ‘de Nieuwe Flinkheid’. De overheid
zou terugtreden, zij zou meer op afstand besturen, zij zou bezuinigen. De universiteiten
hebben het geweten. Zij hadden in vergelijking met de jaren waarin ik als hoogleraar
aantrad sterk aan aanzien ingeboet. Dat dit mede het gevolg was van door de politiek
gedecreteerde universitaire bestuurshervormingen die allerlei uitwassen hadden
mogelijk gemaakt, en van het merkwaardige huwelijk van ‘democratisering’ en
‘bureaucratisering’ dat daaruit voortkwam, belette politici niet voor flinke maatregelen
te pleiten. Deetman was minister; het PvdA-kamerlid Wallage zou spreken van ‘de
winter van Deetman’, die ooit wel een keer voorbij zou gaan. Maar het dagelijks
beleid ten aanzien van de universiteiten zou, zo was de ervaring, in belangrijke mate
bepaald worden door R.J. in 't Veld, in 1969 democratiseerder in Leiden, daarna
planner aldaar, vervolgens hoogleraar in de politicologie (in het bijzonder de
bestuurskunde) in Nijmegen, adviseur van de minister en nog onder Van Kemenades
korte bewind in het tweede kabinet-Van Agt benoemd tot directeur-generaal. Ooit
had G.H. Scholten, secretaris-generaal aan het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, informeel mijn mening over In 't Veld gevraagd toen deze nog op
de short list van kandidaten voor de post van directeur-generaal stond. Ik had in In
't Veld gewaardeerd dat hij als hoogleraar in Nijmegen kennelijk achter jongeren
stond en daar naar het leek een veelbelovend klimaat schiep voor onderzoek over
bestuursvraagstukken. Zeker toen ik de namen van andere mogelijke kandidaten voor
de post van directeur-generaal had gehoord, leek mij In 't Veld de bekwaamste en
fantasierijkste. Die taxatie zou niet onjuist blijken, hoeveel last velen in het
universitaire bestel ook zouden ondervinden van deze gaven van de nieuwe
directeur-generaal.
Tijdens het bewind van In 't Veld werden twee grote operaties ten aan-
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zien van de universiteiten in gang gezet die respectievelijk de naam kregen van
Taakverdeling en Concentratie (nadien bekend als de TVC; de terminologie zelf
stamde uit de jaren zestig) en Selectieve Krimp en Groei (de SKG).
De eerste operatie stelde een (aanzienlijk) bezuinigingsbedrag vast, maar liet het
in belangrijke mate aan het interuniversitair overleg over om dit in te vullen. Het
leidde onder auspiciën van de Academische Raad tot hoogst impopulair overleg,
waarbij tussen universiteiten op leven en dood ‘gekaart’ werd over opheffingen en
samenvoegingen van studierichtingen. De Academische Raad had zich bij zijn overleg
verzekerd van de steun van een aantal ad hoe specialisten. Een van de belangrijkste
en bekendste was J.K.M. Gevers, socioloog, eerder voorzitter van de progressieve
fractie van de Leidse universiteitsraad, daarna verkozen lid van het Leids college
van bestuur, nu op weg naar centralere posities. Dat was, zo luidde het gerucht dat
mij in die dagen bereikte, voor ons niet ongunstig, omdat hij het gezelschap Leidse
politicologen nogal hoog had. Hoe dat ook zij, het resultaat was in ons geval dat
mogelijkheden voor nauwere samenwerking tussen politicologie Leiden en
politicologie Rotterdam moesten worden onderzocht. Die zou in ieder geval minder
ver gaan dan de samenwerking die voor de nieuwe gemeenschappelijke opleiding
bestuurskunde op twee locaties was gedacht. Wij spraken af dat Leiden en Rotterdam
de propedeuse voor de studierichtingen politicologie, bestuurskunde en sociologie
zouden integreren en gelijktrekken. Wij zouden studenten aanmoedigen
gespecialiseerde studieonderdelen in de andere instelling te volgen. Voorts zouden
wij streven naar een gemeenschappelijke tweedefaseopleiding.
De TVC schiep ook voor de opleidingen in de politicologie elders weinig echte
problemen. Enigszins tevreden constateerde ik, in een plenaire voordracht voor de
Nederlandse Kring voorwetenschap der Politiek in mei 1984, dat bescheidenheid en
zelfs bewuste taakverdeling voor de Nederlandse politicologie kennelijk baat had
gehad: ‘Voorzover het er nu naar uitziet, ontsprongen politicologen de guillotines,
die taakverdelers hebben opgezet. Hier en daar is zelfs sprake van uitbreiding en
nieuwe ontwikkelingen (vooral op terreinen als bestuurskunde en beleidsonderzoek).
Een zekere beheersing door interuniversitair overleg van groei in de jaren zestig,
heeft daarmee post hoc zijn waarde bewezen’ (‘De Nederlandse politicologie: een
tussenbalans’, in: Acta Politica 19 (1984) 441-462, hier 450). Het zou verkeren.
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De TVC en het NIAS
Eén instelling die als gevolg van het landelijk kaartspel van de TVC dreigde te worden
geofferd, was het NIAS in Wassenaar. De vele ‘hemden’ van de eigen instelling waren
voor universitaire bestuurderen nader dan een interuniversitaire ‘rok’, zo bleek. Het
NIAS kon, zo werd lichtvaardig besloten, als ‘luxe’-voorziening wel gesloten worden.
Dat wekte bij oud-fellows de nodige verontwaardiging. De machtigste onder hen was
In 't Veld, die erop toezag dat het luchtige offer niet doorging. Er hing wel een
prijskaartje aan dat besluit: het NIAS diende een half miljoen (ongeveer achttien
procent) op zijn begroting te bezuinigen.
Twee leden van het bestuur, de directeur en een nieuwe adjunct-directeur stelden
een bezuinigingsplan op. Het voorzag enerzijds in een uitbreiding van taken voor
het ‘directoraat’, dat zich actief zou moeten bemoeien met wetenschappelijke
sturingsactiviteiten, anderzijds in drastische bezuinigingen op het overige personeel,
dat als gevolg van de automatisering en van privatisering van culinaire en
huisvestingsvoorzieningen aanzienlijk moest worden ingekrompen. Toen de plannen
van deze commissie eenmaal bekend werden, ontstond sterk verzet zowel van fellows
en oud-fellows als van de stafleden - een begrijpelijke coalitie, omdat beide groepen
in het dagelijks onderzoekswerk op het NIAS veel hechter met elkaar verkeerden dan
elk hunner met de twee leden van het toenmalige directoraat. Een vergadering van
de NIAS Fellows Association (NFA) liet zich op 28 juni 1984 uiterst kritisch uit over
het bezuinigingsplan en droeg het bestuur op alternatieven te onderzoeken. Ik werd
namens dat bestuur benaderd door C.J. Lammers met het verzoek samen met E.J.H.
Schrage en H.K. Thierry een ander plan op te stellen. Wij kwamen in een
snelgeschreven rapport tot geheel afwijkende voorstellen, waarbij de vereiste
bezuinigingen werden gevonden in een reductie van het directoraat en vermindering
van uitgaven voor stipendia van buitenlandse fellows. Dan was het onnodig drastisch
te snoeien in de kleine staf van secretaresses en bibliotheekpersoneel, die een
belangrijke bijdrage bood aan onderzoek en publicaties van NIAS-fellows. Het rapport
had, zo leek het, het door de NFA gewenste effect. Het ‘officiële’ bezuinigingsplan
ging van tafel, de beide leden van het directoraat gingen heen, het karakter van het
NIAS als uniek ‘service’-instituut voor individuele onderzoekers bleef behouden. Ik
kreeg later uit de kring van de selectiecommissie voor de nieuwe directeur de
informele vraag waarom onder de vele sollicitanten mijn papieren ontbraken. Die
was niet moeilijk te beantwoorden: ik had
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een leeftijd bereikt waarop ik bovenal aan eigen onderzoek en schrifturen hechtte,
en wilde de mogelijkheid daartoe niet inruilen voor het NIAS, net zomin als ik dat
eerder voor de London School of Economics had gedaan. De selectiecommissie wist
D.J. van de Kaa te overreden het directoraat van het NIAS te aanvaarden. Hij zou van
het NIAS alles maken wat het dreigde niet langer te zijn, en meer dan dat.

Rumoer om een extraordinariaat
De TVC-operatie had de totstandkoming van een door het departement gewenste, en
met vernieuwingsgelden gesteunde Leids-Rotterdamse bestuurskundeopleiding sterk
bevorderd. De nauwe functionele en persoonlijke relaties tussen het
directoraat-generaal en het ‘veld’ leidden tot een incident. Wij bevonden ons in 1986
in Leiden midden in een benoemingsprocedure voor een tweede hoogleraar in de
bestuurskunde. Ik was lid van de benoemingscommissie, waarin, zoals steeds wanneer
een benoeming voor de gezamenlijk Leids-Rotterdamse opleiding in de bestuurskunde
aan de orde was, ook twee vertegenwoordigers van de andere universiteit zitting
hadden. Bij de beraadslagingen bleek dat U. Rosenthal, geen lid van de commissie,
belangstelling had Rotterdam voor Leiden te verwisselen. Dat was voor Van Braam,
die bij de opbouw van de gezamenlijke studierichting nauw met Rosenthal had
samengewerkt, een welkome ontwikkeling.
Midden in de beraadslagingen van deze benoemingscommissie werd ik opgebeld
door C.J.M. Schuyt, hoogleraar in de empirische sociologie in Leiden. Hij was in
snel tempo bezig met jonge, veelbelovende promovendi een nieuwe onderzoekstraditie
in de sociologie te vestigen zoals die ooit in Leiden onder F. van Heek had bestaan,
doch als gevolg van de strubbelingen rondom de ‘democratisering’ grotendeels
verloren was gegaan. Hij belde mij in overleg met enige Rotterdamse collegae, onder
wie J.A.A. van Doorn, J. Berting en J.C. Breman, die een vreemd gerucht vernomen
hadden. Over enkele dagen, op 21 april 1986, zouden zowel in Rotterdam als in
Leiden de raden van de faculteit der sociale wetenschappen bijeenkomen. Dan zou
aan deze raden het voorstel gedaan worden stante pede een gezamenlijke
benoemingscommissie in te stellen, die zou bestaan uit de beide decanen, Rosenthal
en Van Braam. Vervolgens zou deze commissie op hetzelfde moment rapporteren
en met een voordracht komen voor de benoeming van een buitengewoon hoogleraar
in de be-
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stuurskundige casuïstiek. De kandidaat? R.J. in 't Veld, die benoemd zou worden
‘buiten bezwaar’ in een van de beide colleges van bestuur te verkrijgen
extraordinariaat. Het voorstel tartte elk precedent van een normale
benoemingsprocedure. Noch de leden van een Leids-Rotterdamse commissie die
verantwoordelijk was voor de gezamenlijke opleiding bestuurskunde
Leiden-Rotterdam, noch de functionele benoemingscommissie voor het Leidse
ordinariaat met Leidse en Rotterdamse leden, was in kennis gesteld. Dat het zou gaan
om een benoeming van de directeur-generaal voor het Hoger Onderwijs en het
Wetenschappelijk Onderzoek, die zich in het kader van de TVC-operatie vergaand
gedetailleerd had beziggehouden met algemene bezuinigingen en specifieke
interventies (waaronder de gerichte opbouw van de Leids-Rotterdamse
bestuurskunde), was kennelijk geen overweging. Wel zag het ernaar uit dat een en
ander alle steun zou verkrijgen van de beide colleges van bestuur, die toch al over
tal van zaken direct met de machtige directeur-generaal van het hoger onderwijs
onderhandelden. Dat op zijn minst vragen van compatibiliteit zouden kunnen rijzen,
was blijkbaar geen reden tot aarzeling. Dat het elders in universitair Nederland, zeker
in de sociale faculteiten, die toch al onder politieke en departementale druk stonden
om hele studierichtingen en leerstoelen op te heffen, opzien en verontwaardiging
moest wekken, was geen belemmering. Van Doorn had een brief opgesteld waarin
hij en enkele andere hoogleraren in Rotterdam en Leiden (onder wie Schuyt) zich
vertrouwelijk tot de beide faculteitsraden zouden wenden om bij voorbaat protest
aan te tekenen tegen het te verwachten voorstel met zijn uitzonderlijke procedure
voor een nog uitzonderlijker benoeming. Het heeft bezwaren een brief te ondertekenen
die men niet zelf heeft helpen opstellen. Ik behoorde niet tot bekende ondertekenaars
van collectieve ‘schrijvens’. Hier en daar waren de formuleringen nogal hard. Ik
aarzelde echter niet lang. Het voorstel streed met alles wat mijns inziens in
universiteiten aanvaardbaar was. De brief ging op 17 april 1986 uit naar de besturen
van de beide betrokken faculteiten, met afschriften aan de beide rectores. Zij droeg
de handtekening van vier Rotterdammers (Van Doorn, Berting, Breman en W.P.
Blockmans) en drie Leidenaren (Schuyt, M. van de Vall en mijzelf).
Onze brief had onmiskenbaar effect. Al voor de faculteitsraden op 21 april 1986
bijeenkwamen en inzage in onze brief kregen, was deze, zo bleek ons later, bij de
initiatiefnemers bekend. Zij besloten gas terug te nemen. Het leek beter te wachten
op een nieuwe procedure, die ten departmente voor dit soort benoemingen zou worden
uitgewerkt. De beide
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faculteitsraden reageerden afhoudend op het voorstel. Onze brief lekte echter uit en
leidde tot aanzienlijk gerucht in de pers. In 't Veld trok zich niet zonder pressie van
zijn minister en secretaris-generaal terug. Dit besluit werd door de onderwijsredacteur
van de NRC Handelsblad, G. van de Wetering, breed uitgemeten in een kolom die op
29 april 1986 verscheen onder de uitdagende titel ‘Terugtocht van een “generaal”’.
Diezelfde avond belde de voorzitter van het Leidse college van bestuur, K.J. Cath,
mij thuis op. Hij overstelpte mij met verwijten. Wij hadden een prachtige mogelijkheid
voor de universiteit te gronde gericht. Wij tastten de integriteit van In 't Veld aan.
Ons optreden zou onmetelijke schade aan de universiteit toebrengen. Delft had wel
negentig regelingen van de soort die hier werd nagestreefd. Leiden had kort daarvoor
een vergelijkbare regeling getroffen met Wisse Dekker. Niemand zou in de toekomst
met Leiden meer willen praten, enzovoort, enzovoort. Mijn contrabetoog dat het om
een wezenlijke incompatibiliteit ging, en om het behoud van normale
benoemingsprocedures, die van vitaal belang zijn voor de academische vrijheid,
vermocht zijn woede niet te temperen. Het was, na mijn botsingen met Maas over
de zaak-Daudt, de enige keer in mijn lange universitaire bestaan dat ik een werkelijk
conflict had met enig lid van het Leidse college van bestuur. Als ondertekenaars van
de brief zouden wij ervaren dat nogal wat collegae ons prezen om de stap die wij
gezet hadden, maar er zelf toch liever van afzagen zich door medeondertekening
bloot te geven. ‘Hitsen van de zijlijn’, noemde mijn Amsterdamse hoogleraar Barents
dat ooit eerder. Een angstig opportunisme was het ook, zo voelde ik het: vrees in
botsing te raken met nieuwe machten, wat tot schade van eigen posities kon leiden.
In een polemiek met Quirien van Koolwijk, de steeds dicht bij de nieuwe
democraten en bureaucraten opererende redacteur van het Leidse universiteitsblad
Mare, die op 24 april een hoogst gekleurd verslag van de ontwikkelingen had gegeven,
sprak ik uit dat, zo In 't Veld naar de universiteit terug zou willen keren, daartoe de
weg openlag via normale procedures (zie hiervoor Mare, 1 mei 1986). Ruim een jaar
later zou hij die weg inderdaad bewandelen. In 't Veld werd gewoon hoogleraar in
de bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit, op advies van een
benoemingscommissie waarvan ik ook nu als Leids hoogleraar deel uitmaakte. Gezien
de opzet van een gezamenlijke opleiding werd hij, als alle andere hoogleraren in
beide universiteiten, tevens tot hoogleraar in Leiden benoemd. Op gretige aandrang
van sommigen in Leiden dat hij fulltime, of minstens parttime, ook feitelijk in Leiden
zou komen werken, ging hij niet in. Hij
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zou, nog werkzaam als directeur-generaal, met het Rotterdamse college van bestuur
een contract sluiten buiten de benoemingscommissie en buiten de Rotterdamse
faculteit om, waarin bijzondere emolumenten en voorrechten werden geregeld die
hij in 1993 ter rechtvaardiging van zichzelf zou aanvoeren. Kennelijk waren mensen
als A.H.G. Rinnooy Kan (toen Rotterdams rector) en In 't Veld al verder gevorderd
op de weg naar de ‘ondernemende universiteit’ dan zij die dachten in termen van
aanstelling en ambt.

Selectieve Krimp en Groei
De terugkeer van In 't Veld naar de universiteit kwam pas nadat onder zijn directie
in september 1986 de universiteiten overspoeld waren door een nieuwe golf beleid
uit Zoetermeer: de operatie Selectieve Krimp en Groei. Deze hield een weergaloze
interventie in. De universiteiten hadden daartoe zelf een handreiking gegeven: nog
vol van de trauma's van de TVC zelf te hebben moeten snijden in studierichtingen wat zelfs vergeleken werd met het werk van de ‘Joodse raad’ - hadden zij er nu de
voorkeur aan gegeven dat de minister zou komen met concrete voorstellen. In een
nota Selectieve Krimp en Groei d.d. 23 september 1986 kondigde de minister
vergaande bezuinigingsvoornemens aan, in het bijzonder gericht op de faculteiten
der letteren, der sociale wetenschappen en de tandheelkunde. Met als belangrijk
motief de slechte arbeidsmarktperspectieven van afgestudeerden in deze faculteiten,
werden tal van voorstellen gedaan tot opheffing of samenvoeging van studierichtingen,
waartegenover nieuw beleid in het vooruitzicht werd gesteld.
Anders dan bij de TVC kwam de politicologie nu wel onder vuur te liggen. Niet
Amsterdam, links bolwerk van de sociale wetenschappen, waaraan geen minister,
zo werd alom verondersteld, zich zou willen branden. Al was het maar omdat op dat
moment Deetmans voorganger J. van Kemenade de voorzittershamer van het
Amsterdamse college van bestuur hanteerde. Niet ook in eerste instantie Nijmegen
of de Vrije Universiteit. Maar wel, en heel duidelijk, politicologie en sociologie in
Leiden en Rotterdam. In het voorstel van de minister moesten beide genoemde
universiteiten hun sociologieopleiding sluiten. Vervolgens zou deze via een
drievoudige ‘samenvoeging’ in Amsterdam geconcentreerd worden. Politicologie
Rotterdam was te klein om levensvatbaar te zijn. De opleiding zou daarom worden
samengevoegd met Leiden, met name door het goede
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Rotterdamse onderzoek daarheen over te brengen. De term ‘samenvoeging’ was
omineus. Deze hield in, zo bleek uit de nota, dat allen die bij samen te voegen
opleidingen betrokken waren, eerst zouden worden ontslagen. Zij zouden vervolgens
op basis van een nieuw te accorderen formatie- en opleidingsplan naar nieuwe functies
in een nieuwe structuur in de nieuwe locatie (Amsterdam voor de sociologie, Leiden
voor de politicologie) moeten solliciteren.
De schok kwam hard aan. De ministeriële voornemens haalden een streep door
lopende benoemingsprocedures. Een al bijna afgewikkelde benoeming van J.J.A.
Thomassen op een nieuw Leids ordinariaat empirische politicologie werd in de ijskast
gezet. Wij moesten nog maar afwachten welke posten behouden konden blijven in
een nieuwe opzet, en dan bezien wie wel en niet konden worden herbenoemd. De
operatie had bovendien op voorhand bizarre trekken. Onze vakgroep was een
interfacultaire vakgroep. Nog altijd was een substantieel deel van de staf aangesteld
bij de faculteit der rechtsgeleerdheid, die níet bij de SKC-operatie betrokken was. A.
van Staden, hoogleraar in de internationale betrekkingen, centraal lid van onze
vakgroep, was net decaan van de rechtenfaculteit geworden. Hij stelde zich, in die
functie begrijpelijk, bewust met de rug naar de faculteit der sociale wetenschappen
op, al was juist hij enige jaren tevoren de grote voorstander geweest van de gedachte
dat wij zoals overal elders in den lande toch vooral onze politicologieopleiding in
die faculteit verder zouden ontwikkelen. Binnen één en dezelfde vakgroep dreigden
zo vreemde verhoudingen te ontstaan. Afhankelijk van in het verleden vaak zeer
toevallig totstandgekomen benoemingen, dreigden sommigen in een ontslagprocedure
te worden betrokken, terwijl anderen met de armen over elkaar konden toekijken.
De eerstvolgende maanden werden wellicht de enerverendste van mijn universitaire
bestaan. Formeel had ik geen bijzondere bestuurlijke status. Voorzitter van de
vakgroep in dit kritieke jaar was Galen Irwin, vaardig ten aanzien van systematieken
van planning en begroting, wiens correct optreden in deze maanden ik zou
bewonderen. Secretaris was Bart Tromp. Ik kon niet passief blijven en schreef een
uitvoerige nota waarin ik de beleidsvoornemens van de minister ten aanzien van de
politicologie in een aantal stellingen bestreed. Hogere regionen zullen er wel kennis
van genomen hebben. Maar wij bleven, zo leek het, hoogstens object van te nemen
beslissingen. Geen woord of uitnodiging bereikte ons van de zijde van het Leidse
college van bestuur of de faculteit der sociale wetenschappen voor reëel overleg. In
Rotterdam, zo zou ons blijken, werd de
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zaak heel anders aangepakt. Daar vormde de rector, Rinnooy Kan, een crisisstaf, met
korte communicatielijnen naar alle direct betrokkenen. Aangezien echter spoedig
zou blijken dat binnen dat gezelschap niet ieder gelijk dacht en - in tegenstelling tot
bestuurskunde of maatschappijgeschiedenis - politicologie noch sociologie hoog
scoorden, zou dat ‘voordeel’ voor deze laatste studierichtingen echter relatief blijken.
Het Rotterdamse college van bestuur onderhield zeer directe contacten met de
directeur-generaal van het ministerie en neigde er al spoedig toe de huik naar de van
daaruit blazende wind te hangen. Het weerhield Rotterdamse docenten niet van
protestacties. De faculteit besloot tot een demonstratieve ‘happening’. Een nacht
lang, van zes uur 's avonds tot zes uur in de morgen, zouden docenten onophoudelijk
college geven waarbij het palet van vakken dat getroffen dreigde te worden
publiekelijk zou worden gepresenteerd. Elk college zou een uur duren. De politicoloog
K. Koch besloot dat anders te doen en vulde de gehele periode onder steeds groter
wordende belangstelling met een twaalf uur durend nachtelijk college over de Eerste
Wereldoorlog.
Wat de afloop ook zou worden, het leek zaak althans op persoonlijk vlak de
verhoudingen tussen Leiden en Rotterdam zo goed mogelijk te houden. Op mijn
suggestie gingen twee Rotterdammers - M.P.C.M. van Schendelen en P.B. Lehning
- en twee Leidenaren - Irwin en ik - een avond samen eten in een klein Indonesisch
restaurant in Den Haag. Ik had beter moeten weten dan voor vertrouwelijk beraad
een plek te kiezen waar Haagse beleidsmakers konden verkeren: het restaurant lag
dichtbij de toenmalige behuizing van de Academische Raad en ik had het door een
staflid daarvan leren kennen. Gewikkeld in grondige gesprekken over strategie en
tactiek ontging het ons dat direct achter mijn stoel J.K.M. Gevers de maaltijd nuttigde.
Irwin zag dat pas toen hij vertrok. Binnen enkele dagen liet In 't Veld in een gesprek
met Lehning blijken dat hij volledig op de hoogte was van interne Rotterdamse
ontwikkelingen. En kennelijk ging het ook prachtig met de samenwerking van de
Rotterdamse en Leidse politicologen, nu zij zo aangenaam met elkaar dineerden! Ik
was teleurgesteld en woedend. Mijn vrouw noemde mij de risee van de professie.
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Van de Kaa als adviseur
Een van de interessante trouvailles van de SKG-nota was het voorstel enkele
gezaghebbende adviseurs een onafhankelijk oordeel te laten uitspreken over de
voornemens van de minister. Voor de sociale wetenschappen zou dit D.J. van de Kaa
zijn, voorzitter van de afdeling letterkunde van de KNAW, directeur van het Nederlands
Interdisciplinair Demografisch Instituut, een man met uitgesproken internationale
ervaring, niettemin voor velen onzer nieuw. De adviseurs kregen een maand de tijd
voor het uitbrengen van hun advies. Van de Kaa hield gesprekken met de colleges
van bestuur en bestuurders van de faculteiten der sociale wetenschappen van de
betrokken universiteiten, niet, zo leek het, direct met vertegenwoordigers van de
studierichtingen die in het geding waren. Dat voedde het gevoel van machteloosheid.
Maar op zaterdagavond II oktober belde Van de Kaa mij thuis op en vroeg in hoeverre
ik hem iets had mee te delen over de politicologie in Nederland dat voor het door
hem op te stellen advies van belang kon zijn. Wij maakten een afspraak voor 16
oktober. Die bood mij de ingang althans te zorgen voor de nodige informatie over
het karakter van onze vakgroep en de feitelijke verrichtingen daarvan op onderwijsen
onderzoeksgebied. Dat dit niet overbodig was, bleek al de dag na het gesprek met
Van de Kaa. Het Leidse college van bestuur had over onze vakgroep en studierichting
gegevens ingezonden die aan alle kanten fouten en lacunes vertoonden. Aangezien
Van de Kaa van plan was vergelijkende berekeningen op te stellen omtrent de
onderwijstaken en de onderzoeksproductiviteit van de verschillende vakgroepen en
studierichtingen in den lande, konden dergelijke fouten van doorslaggevend gewicht
zijn. Ik stelde de decaan van de Leidse faculteit der sociale wetenschappen, J. Rispens,
informeel van het gesprek met Van de Kaa op de hoogte, en deed het college van
bestuur een afschrift van gecorrigeerde gegevens toekomen, die Irwin en ik Van de
Kaa op diens verzoek nog in het weekend verstrekten. Er zouden zich tussen de
verschillende niveaus in Leiden - de vakgroep, de twee faculteiten, het college van
bestuur, om niet te spreken van de hen ondersteunende staven - de vreemdste
verschillen en meningsgeschillen voordoen, zelfs over schijnbaar eenvoudige zaken
als het verstrekken van betrouwbare cijfers over de samenstelling van de staf, de
onderwijsverplichtingen en de aantallen promoties bij hoogleraren in de vakgroep
verdedigd.
Op 30 oktober 1986 bracht Van de Kaa zijn advies uit. De kwaliteit van zijn proza
en analyses deed zijn faam grotelijks stijgen. Zijn advies bevat-
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te positieve oordelen over de politicologie in zowel Rotterdam als Leiden, zette
vraagtekens bij de voordelen van een afgedwongen fusie en bepleitte grotere aandacht
voor een tweedefaseopleiding, die zijns inziens met vrucht in de driehoek
Leiden-Delft-Rotterdam zou kunnen worden ontwikkeld. Belangrijker nog was dat
hij aandrong op instelling van visitatiecommissies, ter objectivering van de
beoordeling. Dat laatste hield in dat ook andere opleidingen, die in de SKG-nota nog
buiten schot waren gebleven, in het vizier zouden kunnen komen.
Al op de avond dat Van de Kaa zijn advies uitbracht, zo zou later echter blijken,
had In 't Veld een onderhoud met het Rotterdamse college van bestuur. Daarin sprak
hij uit dat politicologie daar niet levensvatbaar was. Hij toonde zich hooguit gevoelig
voor de Rotterdamse wens dat in ieder geval maatschappijgeschiedenis gespaard zou
worden. Tegelijk ging het Rotterdamse college in op een suggestie van de
directeur-generaal het voor de Rotterdamse sociale faculteit te zoeken in de
ontwikkeling van de ‘beleidswetenschappen’, waarvoor nieuwe middelen ter
beschikking zouden kunnen komen.
De minister zond de adviezen van de onafhankelijke adviseurs met een
begeleidende nota aan de Tweede Kamer. Per fiets op weg van het Benoordenhout
naar het Haagse Centraal Station, stond ik een van die dagen stil voor een stoplicht,
samen met de toenmalige fractievoorzitter van de VVD, Joris Voorhoeve, die ooit
nog een stuk van zijn Wageningse doctoraalstudie bij ons in Leiden had gevolgd. Ik
zei hem graag een keer te willen spreken, al was het maar om duidelijk te maken dat
processen aan de gang waren die een ongebruikelijk aanslag op de academische
vrijheid inhielden. Hij stemde daarin toe, maar hij zou dan wel zijn onderwijsman J.
Franssen voor dat gesprek uitnodigen. Dat vond plaats op 27 oktober. Of het zin had?
Franssen zei dat hij een en ander nog maar eens met Deetman en In 't Veld zou gaan
bespreken. Mij werd duidelijk hoe nauw de contacten tussen Kamercommissie en
de top van het departement terzake van het hoger-onderwijsbeleid waren. Mensen
als Wallage, Franssen en Lansink zaten dichter bij het departement dan bij het veld.
Later heb ik mij afgevraagd of niet uit dit soort nauwe relaties de ongelukkige
gedachte geboren werd In 't Veld voor te dragen als staatssecretaris van Onderwijs
en Wetenschappen, toen als gevolg van Wallages vertrek naar Sociale Zaken die
post in juni 1993 vrijkwam. De vice-premier en leider van de PvdA W. Kok betitelde
In 't Velds benoeming toen als een ‘kwaliteitsimpuls’. Meer direct bij de universiteiten
betrokkenen zouden een dergelijke term niet gauw gebezigd hebben, zich bewust
van de wonden
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die het regime In 't Veld te velen in de universiteiten had toegebracht.
Als reactie op het advies van Van de Kaa, en mede door pressie op en van de
Kamercommissie, kwam het tot de instelling van een visitatiecommissie voor de
opleidingen sociologie, politicologie, bestuurskunde en communicatiewetenschap.
Wij verheugden ons daarover. Verdere objectivering door deskundige buitenstaanders
kon, zo meenden wij, alleen maar gunstig uitwerken. Van de Kaa had al geconstateerd
dat zowel Rotterdamse als Leidse politicologen met weinig middelen een hoge
wetenschappelijke productiviteit hadden laten zien. Hij had vraagtekens gezet bij de
logica van de minister, die onder het mom van de hoge werkloosheidscijfers onder
afgestudeerde politicologen alleen maatregelen trof tegen twee kleinere opleidingen,
die met slechts vijftien procent van de middelen tweeëntwintig procent van de
studenten in den lande bedienden, en wier abituriënten het bovendien nog goed op
de arbeidsmarkt deden. Onder de politicologen in Amsterdam, Nijmegen en de VU
(die tot dan toe buiten schot gebleven waren) kon men een groeiende nervositeit
waarnemen. In landelijk overleg werd besloten een wat ingeslapen
disciplineplanoverleg tussen de vijf opleidingen in de politicologie en de
bestuurskundeopleiding in Twente (die de politicologie als hoofdvakcomponent had)
nieuw leven in te blazen. Dit kon, zo hoopten wij, ertoe leiden dat althans meer
betrouwbare kwalitatieve en kwantitatieve gegevens konden worden gepresenteerd
dan waarover de colleges van bestuur en het departement kennelijk beschikten.

Coup der decanen
De tijd werd ons echter niet gegund te wachten op de uitkomsten van het onderzoek
van de zo moeizaam verkregen landelijke visitatiecommissie. Zonder redelijk
vooroverleg met de betrokken studierichtingen, en zeker zonder hun instemming,
gingen de twee decanen van de faculteiten der sociale wetenschappen van Leiden
(de pedagoog Rispens) en Rotterdam (de econoom W.A.A.M. de Roos) met elkaar
in conclaaf. Zij bereikten op 24 november 1986 (dat is vier dagen voordat de minister
een visitatiecommissie instelde) een formele overeenkomst (later door de wederzijdse
colleges van bestuur afgezwakt tot intentieverklaring) waarbij Rotterdam de
politicologieopleiding zou sluiten, en Leiden de sociologieopleiding. Wel zouden in
beide universiteiten ‘basisvoorzieningen’ voor het bijvakonderwijs in die vakken
blijven bestaan. Het betrof ook nu een samenvoegings-
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constructie, waarbij iedereen ontslag zou krijgen en een deel van het personeel zou
worden herbenoemd, in Leiden voor de nieuw opgezette studierichting politicologie
en in Rotterdam voor de nieuwe studierichting sociologie. Alle mogelijke winst die
van een landelijke visitatie kon uitgaan, was althans voor de politicologie in onze
beide instellingen al op voorhand weggegeven. Tijdens een congres dat op 29
november 1986 in Rotterdam onder de titel ‘De bedreigde universiteit’ werd gehouden,
was ik getuige van een twistgesprek van een aantal sociologen met de daar aanwezige
In 't Veld. Toen deze sociologen hem de vraag stelden welk nut gediend werd met
het samenbrengen van drie sociologieopleidingen in een bij uitstek conflictueuze
faculteit als de Amsterdamse, was In 't Velds antwoord dat de Amsterdamse sociale
wetenschappers best een stuk Leids of Rotterdams ‘management’ konden gebruiken.
In 't Veld mocht dat een mooie gedachte vinden, Leidse en Rotterdamse sociologen
zagen dat anders.
Twee Rotterdammers (Van Schendelen en Lehning) en twee Leidenaren (Irwin
en ik) kregen vervolgens de opdracht spoorslags een profiel voor een te Leiden te
vestigen ‘nieuwe’ studierichting politicologie op te stellen. De commissie leed onder
spanningen tussen de twee Rotterdamse deelnemers. Van Schendelen had nog grote
plannen voor een Politicologia Neerlandica waarbij Leiden, de VU en Rotterdam
zouden samenwerken. Hij had conflicten alom: in zijn vakgroep, zijn faculteit en
zijn universiteit. Hij moest ten slotte verbitterd constateren dat op hemzelf en één
ander staflid na, zijn vakgroep de mogelijkheid van het behoud van een eigen
Rotterdamse politicologieopleiding opgaf. Lehning verkeerde in een extra moeilijke
positie. Hij droeg als prodecaan en lid van het Rotterdamse faculteitsbestuur ook
verantwoordelijkheden voor andere doctoraalopleidingen. Anders dan Van Schendelen
behield hij redelijke contacten met zijn vroegere collegae, de intussen tot
bestuurskundigen omgedoopte politicologen, die zich wijdden aan de uitbouw van
de studierichting bestuurskunde. Hij voelde zich als senior verantwoordelijk voor de
kleine groep Rotterdamse politicologen, die vermalen werd in de besluitvorming van
hogere regionen en het nogal ruwe solistendom van Van Schendelen. Mijn
bewondering voor Lehning steeg sterk in deze maanden. Hij had de zaak-Daudt in
Amsterdam meegemaakt en daarvan kennelijk geleerd hoe belangrijk het waarmaken
van verantwoordelijkheden en loyaliteit aan medewerkers is.
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Een nieuw studieprogramma en het lot van de Rotterdammers
Op basis van het overleg in de Leids-Rotterdamse commissie en van tal van door
anderen verstrekte gegevens schreef ik onder grote pressie een uitgebreide nota voor
een nieuwe studieopzet. Tegen Leidse tradities in moest het nu gaan om zichtbare
voordelen van de door het departement toegejuichte schaalvergroting. Waren eerder
studenten na het afleggen van verplichte basiscursussen vrijwel volledig vrij om voor
de rest van hun doctoraalverplichtingen te kiezen uit het aanwezige seminaraanbod
van de vakgroep, of goedgekeurde studieonderdelen die verwante vakgroepen
aanboden, nu stelden wij duidelijk gerichte doctoraalspecialisaties voor. Deze
bestonden in beide universiteiten al in grote trekken voor de internationale
betrekkingen, de politieke theorieën, en de Nederlandse politiek. Wij voegden er
bewust een methodologische onderzoeksrichting en een richting vergelijkende
politicologie aan toe. Van Schendelen, die met enkele medewerkers bij de
‘basisvoorziening politicologie’ in Rotterdam zou achterblijven, zou verantwoordelijk
worden voor een eigen doctoraalrichting Politiek en Bedrijfsleven, waarvoor hij in
het Rotterdamse al stappen had gezet. Een dergelijke richting, zo stelden wij, zou
als doctoraalspecialisatie voor Leidse politicologen openstaan, doch ook studenten
kunnen trekken van de in Rotterdam gehandhaafde studierichtingen bestuurskunde,
bedrijfskunde en sociologie. Aan de gedachte van vaste afstudeerspecialisaties
koppelden wij de opvatting dat voor elke studierichting een hoogleraar en een
universitair hoofddocent de verantwoordelijkheid zouden moeten dragen. De meeste
voor de nieuwe opzet nodige ordinariaten bestonden al, het aantal hoofddocenten
was echter nog te gering. In totaal was een stafopbouw voorzien waarbij in ieder
geval plaats zou zijn voor allen die in Leiden werkzaam waren, alsook voor vier
Rotterdamse personeelsleden. De overige Rotterdammers konden bij de Rotterdamse
‘basisvoorziening’ blijven. Geen staflid zou blijvend worden ontslagen. Als al van
‘bezuiniging’ sprake was, dan was dat op papier. In de ‘efficiënte’ systematiek van
de overheidsfinanciering bestond voor elke studierichting een nullast. Opheffing van
een studierichting resulteerde daarom boekhoudkundig in een besparing, al ging geen
personeelslid heen.
Het betekende wel een ruwe ingreep in werkkringen en personeelsbeleid. Ook
zonder de samenvoeging met Rotterdam was een verdere groei in de
personeelsformatie politicologie voor Leiden voorzien. Het nieuwe
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beleid bevroor echter de mogelijkheid van aanstellingen, totdat uitvoering was
gegeven aan de afspraken die Leidse en Rotterdamse bestuurders met elkaar hadden
gemaakt over het wederzijds overnemen van personeel. Zo snel over de principes
was besloten, zo traag verliep de uitvoering. Uit Rotterdam vertrekkenden moesten
nog blijven werken aan de op te heffen studierichting. Tegelijk moesten zij hun
kandidaturen stellen in Leiden, waar maar voor sommigen plaats was. De hele
procedure was vernederend en voor de onderlinge verhoudingen belastend. Leiden
stond voor de taak tussen vakgenoten te moeten discrimineren, terwijl voor anderen
dan Rotterdammers, dus ook voor jongeren, de toegang tot de op zich groeiende staf
jarenlang werd versperd.
Irwin deed als vakgroepsvoorzitter al het mogelijke de verhoudingen zo goed
mogelijk te houden, juist ook met onze Rotterdamse collegae. Zijn
vakgroepsvoorzitterschap eindigde in de zomer van 1987. Ik hechtte eraan, gezien
de moeizame procedures en persoonlijke aspecten, het vakgroepsvoorzitterschap
(met R.B. Soetendorp als secretaris) van hem over te nemen. Een jaar later, in
september 1988, zou ik voor een nieuw onderzoeksjaar naar het NIAS vertrekken.
Ook toen was het nog niet mogelijk gebleken andere dan principiële beslissingen te
treffen. Het zou nog lang duren voor de vier ‘Rotterdammers’ definitief naar ons
overkwamen. Mijn vrees dat dat met spanningen en teleurstellingen gepaard zou
gaan, bleek gelukkig niet bewaarheid te worden. Niettemin blijf ik het een schande
vinden hoe onder het mom van bezuiniging met hardwerkende en goedwillende
mensen gespeeld kan worden, door een departement en met wisselende winden
meewaaiende universiteits- en faculteitsbestuurders. De Rotterdamse politicologen
vormden een club van goed niveau, die met weinig mensen een redelijke opleiding
verzorgden. Twee kleinere opleidingen, één in Leiden en één in Rotterdam, werkten
niet slechter dan één te Leiden geconcentreerde opleiding. Tezamen waren zij ook
niet werkelijk duurder. Maar wel werd onrust gesticht, werd arbitrair gehandeld,
werden mensen gemaßregelt. En: aan het einde van het proces verloren wij J.J.A.
Thomassen, die mede uit vrees voor nieuwe bestuurlijke taken die hem in het Leidse
zouden wachten, uiteindelijk besloot zijn benoeming op de leerstoel empirische
politicologie niet te aanvaarden.
De in de filosofie van TVC en SKG zo geprezen schaalvergroting zou, zo viel te
voorzien, op termijn weer een argument worden om tot nieuwe bezuinigingen over
te gaan. Ter wille van gewenste flexibilisering, zoals het enige jaren na mijn emeritaat
in 1993 weer zou heten, moest worden gebroken met de nieuwe
doctoraalspecialisaties. Minder specialisaties,
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een andere stafopbouw, opheffing van vakgroepen, samenwerking over de grenzen
van vakgebieden heen, dat alles was pas werkelijke vernieuwing!

De visitatiecommissie en de politicologie
De Leidse en Rotterdamse decanen hadden hun ‘deal’gesloten voordat eind november
1986 een visitatiecommissie werd ingesteld. Deze werd door de minister benoemd
op 28 november 1986, met als voorzitter R.J.S.M. van Straaten, oud-bestuurder van
de Katholieke Hogeschool Tilburg, en als leden de Wageningse socioloog G.A.
Kooij, de ‘Limburgse’ bedrijfseconoom P.J.J.M. van Loon en de Groningse
methodoloog van politicologischen huize F.N. Stokman. Zij zou op korte termijn
advies dienen uit te brengen over alle studierichtingen sociologie, politicologie,
bestuurskunde en communicatiewetenschap in den lande. Dat was nogal wat. Welke
procedure zij zou volgen, was niet duidelijk. Het werd, zo bleek allengs, een visitatie
op afstand, een visitatie zonder visites, voornamelijk gebaseerd op kwantitatieve
gegevens. Stokman verzamelde alle gegevens over onderzoeks-‘output’ van de
betrokken studierichtingen over de jaren 1983-1985 in de Groningse computer. Voor
het overige verzocht de nieuwe visitatiecommissie om gegevens van de betrokken
colleges van bestuur. Ook nu weer zou dit resulteren in volstrekt onjuiste informatie.
Zo hielden de opstellers van het rapport van de visitatiecommissie geen rekening
met de onderwijstaken die onze vakgroep in de faculteit der rechtsgeleerdheid
verrichtte. Zij kwam daardoor tot de ‘conclusie’ dat wij te veel staf en tijd in onderwijs
voor te weinig studenten staken om efficiënt genoemd te worden. Ook zou het aantal
promoties tamelijk klein zijn. De oorzaak van deze onjuiste constatering was dat
gegevens over promoties niet als zodanig in de wetenschappelijke verslagen van de
Leidse universiteit voorkwamen. Bovendien had de grote meerderheid van de
promoties in de rechtenfaculteit plaatsgevonden en dat ‘telde’ kennelijk niet. Ook
toen wij, ten tweede male, Stokman op de onjuistheid van deze gegevens wezen,
hield hij vol daar niet op in te kunnen gaan, aangezien alleen ‘officiële’ cijfers de
basis van een visitatie zouden kunnen vormen. Dat men daarmee (het gebrek aan)
zorgvuldigheid van verslaggeving mat, en niet werkelijke verrichtingen, vermocht
niet te overtuigen.
Niettemin kwam onze vakgroep ‘glorieus’ uit de visitatie te voorschijn, als een
van de productiefste in den lande. De visitatiecommissie beval de
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minister daarom aan niet over te gaan tot een formele samenvoeging van de Leidse
en de Rotterdamse politicologieopleidingen, maar gezien het duidelijke
kwaliteitsverschil in te stemmen met het resultaat van het overleg tussen de beide
universiteiten onderling, en het daarop gebaseerde rapport van de Leids-Rotterdamse
commissie voor een nieuwe opzet van de Leidse studierichting politicologie.
Sociologie Leiden zou moeten sluiten, zoals de minister had voorgesteld, doch in
plaats van een drievoudige samenvoeging te Amsterdam zou een gezamenlijke
sociologieopleiding in Rotterdam gehandhaafd moeten worden.
De resultaten voor andere opleidingen dan de Leidse waren minder gunstig.
Amsterdam zou via een herallocatie van middelen meer moeten doen aan goed
methodologisch onderzoek. De bestuurskundepoot kon maar beter worden
samengevoegd met de VU. Politicologie aan de VU scoorde volgens de
visitatiecommissie gunstig op onderzoeksproductiviteit en zou derhalve voor verdere
maatregelen gespaard kunnen worden. Niet aldus Nijmegen, waar de politicologie
maar beter gesloten kon worden, temeer waar bestuurskunde een eigen weg leek te
gaan naar een eigen nieuwe faculteit. Zo groot was het gewicht van het advies dat
de Nijmeegse bestuurderen nog voordat de betrokkenen hun stem te dien aanzien
hadden kunnen laten horen, haastig aan de minister zouden toezeggen tot een totale
reorganisatie van de politicologie te zullen overgaan. De hoop die Van Schendelen
ooit had gehad dat de visitatie de Rotterdamse opleiding alsnog zou kunnen redden,
bleek vergeefs.
Waar Leiden zo ‘goed’ uit de visitatie kwam, leek het mij juist, met substantiële
kwantitatief-analytische steun van Irwin en J.J.M. van Holsteyn, een uiterst kritische
analyse te maken van de werkwijze en methodieken van de commissie. Deze
verscheen post factum in januari 1988 in Acta Politica, tezamen met een
verantwoording door de visitatiecommissie, een aantal andere commentaren daarop
en een repliek van Stokman. Men kon over de wijze waarop gegevens waren
verzameld en geanalyseerd van mening blijven verschillen, toegegeven moest worden
dat Stokman cum suis in korte tijd veel werk hadden verzet. Hoofdbezwaar bleef
niettemin dat van een visitatie, in de zin van een werkelijk onderzoek ter plaatse,
geen sprake was geweest, dat wel ‘gemeten’ maar nauwelijks kwalitatief getoetst
werd en soms meer gekeken werd naar verondersteld beleid dan naar de werkelijke
verhouding van kosten en verrichtingen. Dat het in korte tijd ook anders kon, bewees
een tezelfdertijd werkende visitatiecommissie voor pedagogiek en psychologie. Een
later ontwikkeld protocol voor visitaties, ingesteld door de Vereniging van
Samenwerkende
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Nederlandse Universiteiten, zou zorgvuldiger procedures voor dergelijke commissies
vastleggen. Niettemin was en blijft mijn weerzin tegen het instituut van
visitatiecommissies groot. Ook nu nog worden vaak zelfverzekerd oordelen geveld
met verstrekkende gevolgen, gebaseerd op impressionistische gegevens die in het
circuit van beleidsfunctionarissen binnen het departement en de universiteiten blijven
doorzingen. Tot mijn vreugde heeft mij, hetzij vanwege mijn te enge bindingen met
Leiden, hetzij als gevolg van mijn blijvend kritische houding ten aanzien van dit
soort beoordelingsprocessen, nimmer het verzoek bereikt lid te worden van een
onderwijs- of onderzoeksvisitatie op eigen terrein. Wel zou de KNAW mij vragen als
voorzitter op te treden van een visitatiecommissie die een oordeel moest vormen
over het onderzoek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en later van een
dergelijke commissie voor het NIAS. Het werk van deze commissies was
overzichtelijker, wierp minder problemen op en had ook minder zware gevolgen dan
de vergaande interventie die de SKG-operatie voor studierichtingen, en voor mensen,
inhield.

Nieuwe ontwikkelingen in Nijmegen en de VU
Tweemaal zou ik betrokken raken bij besluitvormingsprocessen omtrent de
politicologie in andere universiteiten, te weten Nijmegen en de VU.
Het college van bestuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen zette zijn plannen
tot een totale reorganisatie van de bestaande politicologieopleiding door. Het had de
minister direct na de publicatie van het rapport van de visitatiecommissie zonder
verder overleg met betrokkenen toegezegd de oude politicologieopleiding te zullen
sluiten. Alle hoogleraren met een leeropdracht politicologie en het dagelijks bestuur
van de sectie politicologie werd in een daartoe speciaal belegd onderhoud meegedeeld
dat de bestaande vakgroep politicologie zou worden opgeheven. Dat geschiedde niet
met de vakgroep bestuur en beleid, waarvan Grahame Lock deel uitmaakte. De Zweed
Göran Therborn die als absentee Landlord de centrale leerstoel had vervuld, was
intussen weer vertrokken. De twee andere hoogleraren, K.P. Tudyka en J.W. Letterie,
kregen ontslag. Onder leiding van wat spoedig een ‘interim-manager’ zou heten, zou
vervolgens een geheel nieuwe faculteit van beleids-, bestuurs- en ruimtelijke
wetenschappen (later vereenvoudigd tot faculteit der beleidswetenschappen) worden
gevormd, waarbinnen, naar het later heette, plaats was voor ‘een
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markt- en praktijkgerichte’ politicologieopleiding.
J.J.A. Thomassen en mij werd vervolgens in het voorjaar van 1988 door het
Nijmeegse college van bestuur gevraagd om over de opbouw van een nieuwe
politicologieopleiding te adviseren. Wij deden dit, na nadrukkelijk afstand te hebben
genomen van het optreden van de bestuurlijke instanties tegenover de zittende
hoogleraren. Duidelijk was dat het college van bestuur slechts beperkte middelen ter
beschikking zou stellen voor de nieuw op te zetten studierichting, al zouden daar
twee nieuw te bezetten ordinariaten onder zijn en al kon ook een beroep gedaan
worden op Grahame Lock. Wij drongen erop aan dat de nieuwe studierichting in
nauw contact met aanwezige voorzieningen zou worden opgebouwd: met verwante
vakgebieden, het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in de rechtenfaculteit,
de nieuwste geschiedenis (onder leiding van A.F. Manning) en vooral de staf voor
methoden en technieken in de faculteit der sociale wetenschappen. Ook pleitten wij
voor een zo zorgvuldig mogelijke selectie van de twee nieuw te benoemen
hoogleraren. Mede op onze aandrang werd vervolgens een zware interuniversitaire
benoemingscommissie gevormd, waarbij naast enkele Nijmegenaren en ons beiden
ook Daudt en Rosenthal werden betrokken.
Het is een publiek geheim dat deze commissie eenstemmig kwam met een
voordracht voor twee kandidaten: J.W. van Deth en J.K. de Vree. De eerste, voordien
universitair hoofddocent in Twente, werd benoemd. De voordracht van De Vree een man van grote wetenschappelijke distinctie, buitengewoon hoogleraar in de leer
der internationale betrekkingen in Utrecht en universitair hoofddocent in Amsterdam
- stuitte echter op verzet van de meerderheid van de faculteitsraad. Het zo manmoedige
college van bestuur in Nijmegen, dat zo snel tot opheffing van de vakgroep was
overgegaan, wist nu niet meer te handelen. Het onderhavige ordinariaat bleef lange
tijd vacant. Ten slotte werd de Twentenaar R.H. Lieshout tot hoogleraar benoemd,
kort voordat Van Deth, moe geworden van strijd binnen de nieuwe faculteit van
beleidswetenschappen, een eervolle benoeming op de centrale leerstoel voor politieke
wetenschap aan de universiteit van Mannheim aanvaardde. Daar, zo berichtte hij
Daudt in een persoonlijke brief, zou hem pas duidelijk worden dat het mogelijk was
hoogleraar te zijn zonder constante bestuurlijke bemoeienissen.
Ook in veranderingsprocessen bij de VU raakte ik in 1990 betrokken. Eerder was
G. Kuypers in stilte vertrokken uit de vakgroep die hij diepgaand in de richting van
een beleidspoliticologie had beïnvloed. Naast hem was voor de politicologie vooral
J. van Putten werkzaam, die ondanks
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een breed oeuvre pas in 1980 net als andere lectoren de hoogleraarstitel verwierf.
Naast de politicologen functioneerden vanouds twee andere groepen: bestuurskundigen
rondom H.A. Brasz en communicatiewetenschappers, aanvankelijk onder E. Diemer,
later met J. van Cuilenburg als centrale figuur en na diens vertrek naar de Universiteit
van Amsterdam, onder leiding van G.W. Noomen. Aan het einde van de
voorwaardelijke financieringsperiode, kwam een evaluatiecommissie (met als leden
Daudt, Thomassen en mirabile dictu In 't Veld) tot een niet al te positief oordeel over
het onderzoek van de VU dat het naar het oordeel van de visitatiecommissie-Van
Straaten juist nog niet zo slecht was geweest. Besloten werd tot een nogal drastische
reorganisatie. De verschillende onderzoekprogramma's dienden te worden
geïntegreerd, zo heette het nu bij de beleidsmakers. Van Putten, productief publicist,
besloot zijn leerstoel te verlaten. De bestuurskundigen en
communicatiewetenschappers speelden positiever in op de nieuwe
beleidsimperatieven. Vooral G.W. Noomen (thans voorzitter van het college van
bestuur van de Vrije Universiteit,) gaf ook toen al van goede bestuurlijke kwaliteiten
blijk. Zes wetenschappelijke medewerkers uit verschillende hoeken van de
subfaculteit, onder wie de zo verdienstelijke G.P. Noordzij - de bij uitstek ‘dragende’
docent en bestuurder van de VU-opleiding - die ook landelijk de politicologie grote
diensten had bewezen, werden door de reorganisatie getroffen en gingen heen.
Thomassen en mij, kennelijk tot roving experts geworden, werd verzocht deel uit
te maken van de strategisch beslissende benoemingscommissie voor het nieuw te
bezetten ordinariaat in de politicologie. Wij aanvaardden die taak, al protesteerden
wij ook dit keer tegen de ontwikkelingen die zich in de besluitvormingsprocessen
hadden voorgedaan voor dat ons advies gevraagd werd. In betrekkelijke unanimiteit
kwam de benoemingscommissie tot de voordracht van J.E. Keman. Deze keerde
daarmee in 1990 terug in de universiteit die hij jaren eerder voor de Universiteit van
Amsterdam verlaten had, in een steeds internationaler zwerftocht met ‘Leiden’ als
tussenstation. Hij omringde zich met een kleine professionele staf, die de VU qua
onderwijs en onderzoek een nieuw politicologisch leven gaf.
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Hoofdstuk 14
Ars promovendi
Eerste promoties in de Zevende Faculteit
Van de vier personen die in juli 1949 als eersten het kandidaatsexamen in de sectie
A van de Amsterdamse Zevende Faculteit hadden afgelegd (de anderen waren
Jacqueline Schokking, L. van der Land en ikzelf), was S.I.P. van Campen de eerste
die zou promoveren, in december 1957. Hij was zoon van de bekende bibliothecaris
van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond en literator M.H. van Campen,
een man met de grootst mogelijke verdiensten voor de ontwikkeling van zovelen uit
het diamantbewerkersmilieu. S.I.P. van Campen werkte, na zijn in hoofdstuk 1
beschreven zo moeizaam in 1954 verkregen doctoraalexamen, op het Nederlandsch
Genootschap voor Internationale Zaken aan een studie over de Nederlands
buitenlandse politiek na 1945. Deze studie zou uitgroeien tot een proefschrift getiteld
The Quest for Security, met Barents als promotor en de secretaris-generaal van het
Genootschap, B.H.M. Vlekke, als co-promotor. Enige tijd voor de promotie wierp
Barents een merkwaardig probleem op. Van Campen was de eerste die zou
promoveren in de nieuwe faculteit. Hij achtte het vanzelfsprekend dat hij op de
promotie in rokkostuum zou verschijnen. Barents verzette zich daartegen. Hij had
zelf in Leiden rechten en filosofie gestudeerd. Hij was daar in beide richtingen
gepromoveerd, in nogal uitzonderlijke omstandigheden. Zijn eerste promotie had
plaatsgevonden in oktober 1940, de tweede in december 1945. Tijdens zijn studietijd
bestond bij examens in de Leidse rechtenfaculteit een zeker onderscheid tussen
corpsleden en anderen. De eersten kwamen in rok, de laatsten niet. Barents wilde
niet dat Van Campen een ongewenst precedent zou zetten in een nieuwe faculteit,
en vond dat hij hoogstens in jacquet ter promotie mocht verschijnen. Van Campen
was furieus, Barents onvermurwbaar. Tot, onvoorzien, korte tijd eerder een andere
kandidaat, van onmiskenbaar radicalere snit, op het rooster van de promoties stond
om bij Presser een proefschrift te verdedigen. Van Campen belde mij op over deze
ontwikkeling, met de woorden: ‘Ga naar de
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Amsterdamse aula en rapporteer mij wat deze kandidaat draagt. Alles wat hij meer
aan heeft dan een zwembroek zou mij verwonderen!’ Ik ging, de bewuste
promovendus verscheen in rokkostuum. Zo dus ook Van Campen en velen na hem
(waaronder ikzelf). Het dragen van een rokkostuum bij promoties werd, sommige
aberraties aan het einde van de jaren zestig daargelaten, ook in de Zevende Faculteit
traditie.

Promotor en promovendus
Dat de verhouding tussen promotor en promovendus (men leze daarvoor steeds ook:
promovenda) niet altijd eenvoudig is, zou ik als promovendus tot mijn verdriet
ervaren. Mijn relatie tot Barents wiens leerling en jongere vriend ik geweest was,
werd moeilijker naarmate het werk voor mijn proefschrift over Organisatie en
reorganisatie van de Britse regering vorderde en Barents' gezondheid verslechterde.
Hij had niet al te veel sympathie voor het onderwerp en lardeerde zijn ongetwijfeld
scherpzinnige kritiek op de concepten die ik hem voor moest lezen, met allengs
persoonlijker, wondende commentaren. Dat bereikte een hoogtepunt tijdens het
laatste gesprek dat ik met hem had over de bij het proefschrift te voegen stellingen,
minder dan een maand voor de promotieplechtigheid. Hij kondigde aan dat hij maar
liever niet wilde aanzitten aan het promotiediner. Dan was het immers de gewoonte
dat een promotor een persoonlijk woord sprak. Dat stelde hem voor de keus óf rechttoe
rechtaan zijn mening te geven over de jonge doctor, wat niet anders dan pijnlijk kon
zijn voor de naar verwachting aanwezige familie, óf onoprechte woorden te spreken
en daar paste hij voor. Het was ondanks eerdere frictie een onverwachte klap. Ik kon
in deze omstandigheden nauwelijks uitzien naar een aangename promotieplechtigheid,
hoezeer Barents mij ook verzekerde dat hij het persoonlijke en het zakelijke strikt
kon scheiden, en ik dus niets te vrezen had van zijn toespraak na afloop van de
verdediging. Ik zei hem dat ik dat anders verwachtte.
Mijn vrees werd helaas bewaarheid, de promotieplechtigheid werd een afrekening
en een affaire. Het gebeuren zou mij er in de toekomst toe brengen als promotor elke
nieuwe kandidaat al bij voorbaat te waarschuwen voor het feit dat een verhouding
tussen een promotor en een promovendus een belasting inhoudt. Het voorleggen van
wetenschappelijk werk vergt sowieso veel van een doctor in spe. Het is de taak van
een promotor het voorgelegde werk zo kritisch mogelijk te lezen. Tegen nieuwe
promo-
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vendi citeerde ik vaak een woord van Presser, die wel een uitnodiging voor mijn
promotiediner had aanvaard en daar mijn ouders en schoonmoeder toesprak met de
woorden: ‘Ik heb het boek gelezen met de ogen van een vijand om het te kunnen
beoordelen als een vriend’. Aan Pressers citaat voegde ik toe dat iedere promovendus
zich te allen tijde vrij moest voelen zich tot een andere promotor te wenden wanneer
deze het gevoel mocht krijgen dat het niet langer goed ‘zat’. Ik had zelf die weg niet
gekozen, ja, die zelfs niet overwogen. De gedachte dat men zich kon wenden tot een
hoogleraar in de politieke wetenschap elders en zou kunnen promoveren in Nijmegen
of aan de VU, kwam niet op in die verzuilde dagen, evenmin als de mogelijkheid dat
men zich zou wenden tot bijvoorbeeld een jurist of historicus al zou het onderwerp
van mijn proefschrift zich daar heel goed voor hebben geleend. Men bleef zonder
meer bij de eigen stee, ongeacht de moeilijkheden.
Het schrijven van een proefschrift is een eenzame bezigheid, tijdrovend, dikwijls
leidend tot twijfel, soms vertwijfeling. Het eist wilskracht en is een grote belasting
voor zowel promotor als onderzoeker - om van diens mogelijke jonge gezin niet te
spreken. In de jaren vijftig toen ik aan mijn proefschrift werkte, werd niemand voor
het schrijven van een proefschrift vrijgesteld. Door onvrijwillige werkloosheid tussen
mijn ontslag in Amsterdam en de aanvang van mijn werk aan het Institute of Social
Studies had ik in 1957 wel enkele vrije maanden ter beschikking. De rector van dat
instituut zond mij in de zomer van 1958 ook enige maanden naar huis om aan mijn
proefschrift te werken. Het werk moest niettemin grotendeels gedaan worden in
avonduren en weekends. Dat kon alleen dankzij de steun van het thuisfront. Mijn
vrouw zou vele naïef-gretige promovendi de raad geven zich tweemaal te bedenken
voordat zij aan een promotie begonnen.

Eerste oppositie en eerste promovendus
Een jong hoogleraar neemt normaliter eerder als opponent deel aan
promotieplechtigheden dan als promotor. Ik opponeerde voor het eerst als Leids
hoogleraar in 1964. Ik zag daar nogal tegen op en had mij geducht voorbereid. Gewend
als ik was aan Amsterdamse promoties, die meestal het karakter hadden van lange,
geleerde interventies van ‘knappe’ hoogleraren (waarna de defendens door de
fungerend rector gemaand moet worden toch vooral ‘kort te antwoorden’), nam ik
nogal wat tijd voor mijn
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oppositie. Na afloop riep de Leidse rector W. den Boer mij tot zich en voegde mij
toe: ‘Collega, indien u ooit nog een keer zo lang opponeert, zal ik een bericht voor
mijn opvolgers achterlaten dat u bij komende promoties nimmer het woord moet
worden gegeven.’ Dit commentaar zou mij heugen. Ik zou het in de toekomst vele
collegae, zowel nieuwkomers in Leiden als gast-opponenten van elders, ter
waarschuwing voorhouden.
De eerste verdediging van een onder mijn leiding totstandgekomen proefschrift
vond echter niet in Leiden plaats, maar in Nijmegen. Ik had als medewerker op het
Institute of Social Studies dikwijls ervaren dat nogal wat daar studerenden uit de
derde wereld hoopten op een Nederlandse doctorstitel. Het ISS was in die dagen nog
niet bevoegd zelf doctorsgraden te verlenen. Gegadigden dienden zich daarom met
hoogleraren aan Nederlandse universiteiten te verstaan. Zij vonden soms een gewillig
oor, niet het minst bij J. Tinbergen, die om begrijpelijke reden een gezocht promotor
was. Dit was temeer het geval daar Tinbergen niet aarzelde zo nodig zelf de pen van
de promovendus ter hand te nemen. Niettemin bleek hij soms zo geringe eisen te
stellen dat zijn Rotterdamse collegae zich tegen zijn al tegemoetkomende houding
gingen verzetten. Grote druk van de kant van niet altijd de beste studenten van het
ISS om als hun promotor op te treden zou een reden worden waarom ik uiteindelijk
afzag van mijn voornemen naast mijn Leids hoogleraarschap nog incidenteel als
docent op het ISS werkzaam te blijven.
Enige tijd na mijn vertrek zou ik echter opnieuw in contact komen met een Indiase
student, D.N. Bhalla, die ik in 1960 als deelnemer aan een bestuurskundecursus van
het ISS had leren kennen. Hij had daar redelijke resultaten geboekt. J. in 't Veld,
voorzitter van de cursus in kwestie, had hem als mogelijk promovendus aanbevolen
aan de Nijmeegse hoogleraar in het bestuursrecht S.F.L. baron van Wijnbergen, bij
wie hij een proefschrift zou voorbereiden over de Damodar Valley Corporation, een
op de befaamde Tennessee Valley Authority gemodelleerd bestuurlijk
ontwikkelingsproject in India. In 't Veld en Van Wijnbergen hadden ervoor gezorgd
dat hij een kleine promotiebeurs van het ministerie van Onderwijs kreeg, die
nauwelijks voldoende was om in leven te blijven en van te korte duur om een
proefschrift werkelijk te voltooien. Van Wijnbergen, zo bleek, gaf verder geen enkele
leiding aan het proefschriftonderzoek. Terugkeer van de kandidaat naar India zonder
proefschrift was gezien daarbestaande verwachtingen ondenkbaar. Ik trof hem na
enige jaren in echte armoede aan, zich alleen in het leven houdend door het verrichten
van losse typewerkzaamheden, waarvan ikzelf goed gebruikmaakte. Ik raakte
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zo intensief bij het proefschrift betrokken dat Van Wijnbergen mij vroeg als
medepromotor op te treden. De kandidaat verdedigde het proefschrift in Nijmegen
in december 1969, in het jaar van de intense studententroebelen waarin de ‘rode
baron’ Van Wijnbergen zich een zekere sympathie bij studenten had verworven door
zijn ‘begripvol’ optreden. Van Wijnbergen vertelde mij dat de Nijmeegse universiteit
bezig was een derdewereldcentrum op te richten. Ik vroeg hem daarbij te denken aan
een functie voor onze nieuwe ‘jonge doctor’, een van de weinige wellicht beschikbare
gepromoveerden uit die wereld zelf. Hij antwoordde dat deze zijn inziens niet links
genoeg georiënteerd was om voor de nieuwe studenten aanvaardbaar te zijn, en dus...

Externe promovendi
Bezie ik de lijst van hen die bij mij promoveerden, dan domineerden aanvankelijk
‘externe’ promovendi: personen niet in Leiden werkzaam, die zich tot mij wendden
met eigen ideeën over een proefschrift. Onder hen waren er nogal wat die een
onderwerp kozen uit ontwikkelingen in de derde wereld. Mijn verblijf aan het Institute
of Social Studies had mij op dat terrein kennelijk tot eenoog onder het beperkte aantal
hoogleraren in ons vakgebied gemaakt. Een van mijn promovendi verklaarde
tenminste dat hij op grond van zorgvuldig marktonderzoek tot mij kwam!
Door een wellicht te strakke houding mijnerzijds zou ik niet als promotor optreden
van het proefschrift van Ide Anak Agung Gde Agung. Deze leidende Indonesiër,
sleutelfiguur in wat ooit gedacht was als de deelstaat Oost-Indonesië in een door
Nederland gehoopte federale Republiek van de Verenigde Staten van Indonesië, was
onder het regime van Sukarno in zijn land politiek in ongenade gevallen. Hij was
naar Nederland gekomen na een verblijf van een jaar in een onderzoekscentrum van
de universiteit van Hawaii, waar hij een boek geschreven had over de Indonesische
buitenlandse politiek. Op verzoek van W.L.G. Lemaire, die tussen 1966 en 1968
decaan was van de Leidse rechtenfaculteit, had ik een gesprek met hem om te bezien
of het boek als proefschrift zou kunnen dienen. Het hield, zo bleek mij, het midden
tussen memoires en een meer algemeen overzicht. Ik meende dat voor een proefschrift
een grondiger en minder op persoonlijke herinneringen gebaseerd onderzoek nodig
was. Ik ried Anak Agung daarvoor een kleiner onderdeel te kiezen, en daarover een
vollediger bronnenonderzoek te doen. Wij hielden nog enige tijd contact.
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Hij werd na Sukarno's val Indonesisch ambassadeur in Wenen. Na nog enige mooie
kerstkaarten zijnerzijds ging ons contact teloor. Hij publiceerde vervolgens het
algemene boek onder de titel Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965
in 1973, en promoveerde alsnog in 1980 bij H.W. von der Dunk en H. Baudet in
Utrecht op het proefschrift ‘Renville’ als keerpunt in de Nederlands-Indonesische
onderhandelingen in 1980.
Lijphart en ik zouden wel als promotor optreden van twee andere proefschriften
over aspecten van de Indonesische politiek. Ook hier betrof het buitenlanders; de
‘revival’ in de belangstelling voor Indonesische ontwikkelingen moest in Nederland
nog komen. Lijphart, zelf gepromoveerd in de Verenigde Staten op een proefschrift
getiteld The Trauma of Decolonization. The Dutch and West New Guinea, begeleidde
een proefschrift van een Indonesiër (H. Adil) over de Australisch-Indonesische
betrekkingen in 1973, ik in 1974 een proefschrift van een snel werkende, hoogst
intelligente Malakker (Goh Cheng Teik) over constitutionele ontwikkelingen in
Indonesië. Al eerder had ik een proefschrift begeleid van A.E. van Niekerk over
Populisme en politieke ontwikkeling in Latijns-Amerika (1972). Daarop volgde een
proefschrift van een van de voormalige leden van de groep-Daudt, B.J.S. Hoetjes,
over Corruptie in het openbare leven van ontwikkelingslanden. Een verkenning van
theorie en onderzoek, in het bijzonder gericht op India sinds 1947 (1977). Intussen
verouderde mijn kennis van politicologische theorieën en onderzoek over
derdewereldlanden. Toen ik jaren later de vraag kreeg als promotor op te treden voor
een proefschrift over landbouwcoöperaties in Tanzania, durfde ik de
verantwoordelijkheid alleen aan mits de op het Institute of Social Studies werkzame
afrikanist en politicoloog Martin Doornbos met mij als promotor zou optreden.
Onder de ‘vroege’ proefschriften waarmee ik bemoeienis had, waren twee gevallen
van personen die moeilijkheden hadden gekregen met een eerdere promotor. A. de
Swaan noemde ik al. Het doet mij nog altijd genoegen dat ik, al was het dan als
gevolg van conflictueuze ontwikkelingen, als coreferent betrokken werd bij zijn
proefschrift over coalitietheorieën, dat terecht als een klassiek werk in de professionele
politicologie geldt.
Een tweede geval was dat van J. Kooiman. Deze was medewerker geweest van
A.N.J. den Hollander op het Amerika-instituut van de Universiteit van Amsterdam.
Hij was daarna werkzaam als politiek assistent van J.M. den Uyl, maar werkte intussen
aan een promotie over besluitvormingsprocessen, die werden toegelicht aan de hand
van onderzoek dat hij had verricht in San Francisco. Dat was niet een onderwerp
waarvan ik veel wist. Kooiman kwam echter in conflict met Den Hollander (niet
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diens eerste en ook niet diens laatste staflid!) Hij was daarom gedwongen om te zien
naar een andere promotor. Dat was ik dan; met weinig introspectie kon ik zijn situatie
begrijpen. Hij promoveerde in januari 1971. Het was mijn tweede promotie en mijn
eerste in Leiden.
Het aantal ‘externe’ promovendi nam relatief af in later jaren. Daudt en ik waren
samen promotor in Leiden bij enkelen van elkaars leerlingen die case-studies schreven
over Haagse besluitvorming, respectievelijk de grondpolitiek (J. de Vries) en
bezuinigingen op de gezinsverzorging (P.J.J. Maessen). Enkele vroegere studiegenoten
uit Amsterdam die besloten na VUT of pensionering een proefschrift te schrijven,
wisten zich mij als mogelijke promotor te herinneren. Het zwaartepunt in mijn taak
als promotor verschoof echter. Naarmate wij grootschaliger eigen wetenschappelijk
onderzoek opzetten, was er meer plaats voor gepland promotieonderzoek van stafleden
dat werd gefinancierd door de eerste of tweede geldstroom.

Promoties in het kader van geplande onderzoeksprojecten
De ontwikkeling van grotere onderzoeksprojecten beschreef ik al in hoofdstuk 11.
Daar kwamen het historisch eliteonderzoek en het parlementsonderzoek en daarop
gebaseerde proefschriften al ter sprake. Met kiezersonderzoek hield ik mij minder
bezig dan andere Nederlandse politicologen. Maar ik was wel als promotor betrokken
bij het proefschrift van J.J.A. Thomassen over Kiezers en gekozenen in een
representatieve democratie, dat gebaseerd is op onderzoek onder zowel kiezers als
Kamerleden. Thomassen promoveerde bij Stouthard en mij aan de Hogeschool in
Tilburg, in augustus 1976. Tijdens mijn welgemeende toespraak kroop een van
Thomassens kinderen, een peuter nog, de trap van het podium in de aula op. Hij wist
aller aandacht te trekken, met uitzondering van die van de hooggeleerde promotor,
die volkomen in zijn laudatio opging. Een ander voorbeeld van kiezersonderzoek
was het proefschrift van R.B. Andeweg Dutch Voters Adrift. On Explanations of
Electoral Change 1963-1977 (1982), dat op grond van een vernuftig gebruik van tal
van aanwezige datasets een kritische analyse gaf van mogelijke verklaringen voor
verschuivingen in politieke voorkeuren van Nederlandse kiezers.
Een derde terrein van onderzoek was dat van het lokale bestuur en de lokale
politiek. K.L.L.M. Dittrich legde als eerste het gehele parcours van eerstejaarsstudent
tot doctor in Leiden af. Hij deed dat in acht jaar tijd en

Hans Daalder, Universitair panopticum. Herinneringen van een gewoon hoogleraar

256
is met een doctorstitel op zesentwintigjarige leeftijd nog altijd de jongste die bij mij
promoveerde. Wij hadden hem als studentassistent bij onderzoek naar politieke
verhoudingen in Nederlandse gemeenten betrokken en hij had zich allengs in alle
opzichten onmisbaar gemaakt. De eerste resultaten presenteerden wij in een dik
rapport voor de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek in 1974. Vier jaar
later lag er Dittrichs studie over Partijpolitieke verhoudingen in Nederlandse
gemeenten, een degelijke analyse van de gemeenteraadsverkiezingen tussen 1962
en 1974, verdedigd bij Daudt en mij in 1978. Dittrich zou niet veel later terugkeren
naar zijn geboortestad Maastricht, waar hij bij de opbouw van de nieuwe
Rijksuniversiteit Limburg een steeds belangrijker rol ging spelen. Hij bleef het
onderzoek naar de gemeentepolitiek, in Limburg en elders stimuleren. Mede op zijn
verzoek traden zowel Irwin als ik op als promotor in Maastricht van Limburgse
proefschriften op dit terrein. Ik gaf daarnaast mede leiding aan het proefschrift van
P.W. Tops, dat was gebaseerd op een origineel onderzoek naar de toepassing van
coalitietheorieën op wethoudersverkiezingen (1990). Op het snijpunt van
eliteonderzoek en onderzoek naar lokaal bestuur lag het bij W. Derksen en mij
verdedigde proefschrift van de socioloog J. Janssens over de commissaris der
Koningin (1992), dat zijn oorsprong had in een op unieke interviews gebaseerde
scriptie.
Naar aantal gemeten was het zwaartepunt van de onder mijn leiding
totstandgekomen promoties dat van de politieke partijen, nationaal en internationaal.
Ik werkte op dat terrein sinds 1978 nauw samen met de Ierse politicoloog Peter Mair.
Deze promoveerde bij mij in Leiden in 1987 op een proefschrift over Ierse politieke
partijen. Hij ontwikkelde zich tot een internationaal vermaard specialist op het terrein
van partijstudies en werd in 1993 mijn opvolger in Leiden. Internationaal was ook
het proefschrift van J.E. Keman, dat handelde (ik citeer de ondertitel van zijn
proefschrift The Development toward Surplus Welfare uit 1988) over ‘Social
democratie politics and policies in advanced capitalist democracies (1965-1984)’.
Voor het overige richtten wij ons onderzoek vooral op partijen in Nederland,
waarbij wij gebruikmaakten van zowel historische als empirische benaderingen. Zo
kregen wij in 1985 financiële steun van zwo voor een onderzoeksproject naar interne
besluitvormingsprocessen van Nederlandse politieke partijen. Wij vormden daartoe
een kleine interuniversitaire groep onder leiding van Irwin en mijzelf. Wij betrokken
daarbij Ph. van Praag uit Amsterdam en R.A. Koole uit Groningen. Deze laatste,
directeur van
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het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen aldaar, zou spoedig naar
Leiden overkomen. Wij stelden een uitvoerig onderzoekschema op, waarbij door
een samenstel van schriftelijke enquêtes, gesprekken met sleutelinformanten en
participatieve waarneming zou worden nagegaan hoe in het bijzonder in de vier
voornaamste Nederlandse politieke partijen (CDA, PvdA, VVD en D66) de
besluitvormingsprocessen voor de Kamerverkiezingen van 1986 verliepen. Twee
jongere onderzoekers (Mei Lan Goei en R. Hillebrand) analyseerden in proefschriften
respectievelijk de totstandkoming van verkiezingsprogramma's en processen van
kandidaatstelling in de voornaamste Nederlandse politieke partijen. Aan de
onderzoeksgroep nam ook M.H. Leijenaar deel. Zij verdedigde in 1989 een
proefschrift (met C. van der Eijk als co-promotor) over de politieke participatie van
vrouwen in de Nederlandse politiek en zou op haar beurt later als co-promotor met
mij een onderzoek begeleiden van H.L.J. van de Velde naar de specifieke rol van
vrouwen in politieke partijen tussen 1919 en 1990.
Meer direct historisch was het werk van twee andere promovendi. Ph. van Praag
verdedigde in Amsterdam bij mij en Van der Eijk een proefschrift Strategie en illusie.
Elf jaar intern debat in de PvdA (1966-1977) (1991), dat een grondige analyse geeft
van de problemen van de polarisatiepolitiek van de PvdA. H.-M.Th.D. ten Napel gaf
in ‘Een eigen weg’. De totstandkoming van het CDA (1952-1980) (1992) een
minutieuze analyse van de lange weg die ARP, CHU en KVP gingen voordat het tot
een fusie kwam.
Een bijzondere ervaring ten slotte zou ik opdoen bij het proefschrift van R.A.
Koole, De opkomst van de moderne kaderpartij. Veranderende partijorganisatie in
Nederland 1960-1990 (1992). Koole had al jarenlang tal van artikelen over
Nederlandse politieke partijen gepubliceerd, onder meer in het Jaarboek van het
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, dat hij tot een belangrijke
bron van partijstudies had gemaakt. Hij had, schijnbaar terloops, met twee andere
stafleden van het Documentatiecentrum ‘even’ de geschiedenis van de
VVD-partijorganisatie geschreven in het boek 40 jaar vrij en verenigd (1988), dat
met wat extra zorg de boeken van Van Praag en Ten Napel als eigen dissertatie had
kunnen completeren. Hij had echter verderreikende plannen voor een veelomvattend
boek over buitenlands-politieke opvattingen van Nederlandse politieke partijen, dat
hem gezien de zeer lange periode die hij wilde behandelen en de meest diverse
gegevens nog heel lang kon bezighouden. Want hoorde de koloniale politiek er ook
toe? En de defensiepolitiek? Zou het om alle
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politieke partijen moeten gaan? En inderdaad al in de negentiende eeuw beginnen?
Hem bedreigde de klassieke valkuil, zo had ik hem soms voorgehouden, van te vroeg
succes, waarin hij zichzelf zou versnipperen en aan een werkelijke dissertatie niet
toe zou komen. Toen kwam in Leiden een post vacant voor een universitair
hoofddocent, waarvoor hij alle kwaliteiten bezat behalve de vereiste doctorstitel. In
enkele grondige gesprekken formuleerden wij toen een ‘crash-programma’ voor een
proefschrift over Nederlandse politieke partijen. Gezien zijn vele eerdere publicaties
en zijn unieke kennis moest het hem mogelijk zijn in de korte tijd voordat de beslissing
over de vacature genomen werd, een degelijk boek te schrijven over ontwikkelingen
in Nederlandse politieke partijen in de laatste dertig jaar. Hij zegde zijn
vakantieplannen af, stelde een schema van hoofdstukken op, en zou proberen elke
week één hoofdstuk te schrijven. Hij werd bleker en bleker, maar bracht mij elke
week het toegezegde manuscript. Binnen drie maanden kon ik naar eer en geweten
aan de benoemingscommissie laten weten dat een verdedigbaar concept-proefschrift
gereed lag. Het resultaat was een grondig en tegelijk met vaart geschreven
overzichtswerk van ontwikkelingen van Nederlandse partijorganisaties. Het was,
vergeleken met de soms wel heel trage wijze waarop manuscripten en herzieningen
daarvan totstandkomen, een licht opwindende ervaring, ook voor een promotor. Maar
dan: had Lijphart mij lang daarvoor niet verteld dat hij zijn befaamde boek The
Politics of Accommodation. Pluralism and Democracy in the Netherlands (1968) in
één zomer had geschreven? Wanneer al het materiaal klaarlag, zo had hij mij
voorgerekend, moest het toch mogelijk zijn gemiddeld vijf gedrukte pagina's per dag
te schrijven? Dit is alleen weggelegd voor hen die op grond van grondige
voorbereiding en werkelijk inzicht ‘klaar’ zijn voor een transparante presentatie.

Opzet en begeleiding
Er is uiteraard een verschil tussen promoties waarbij het initiatief uitgaat van de
promovendus in spe, en proefschriften die als deel van grotere projecten
totstandkomen. Die tegenstelling moet echter niet worden overdreven. Een promotor
vermag nogal wat te slijpen aan een opzet, ook al komt het initiatief van de kandidaat.
En ook binnen door anderen opgezette projecten blijft de vrijheidsmarge van
promovendi veelal ruim.
Eerste taak van een promotor is gewoonlijk het beperken van de opzet
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en het onderwerp. Dat kost moeite. Novieten koesteren vaak hoge ambities. Zij willen
bijvoorbeeld eerst ‘de’ theoretische literatuur verkennen en dreigen daarin al snel te
verdrinken. Houden zij het hoofd toch boven water, dan ontstaat algauw een grote
discrepantie tussen de hoge vlucht van het theoretisch overzicht en de werkelijke
bijdrage die het eigen onderzoek kan bieden. Keer op keer heb ik er daarom bij
promovendi op aangedrongen het werk eerst en vooral op het concrete eigen
onderzoek te concentreren en pas dan te bezien in hoeverre de resultaten een nieuw
licht kunnen werpen op bestaande opvattingen of theorieën. Een schrijver dient eerst
bij de lezer krediet te winnen door degelijke beschrijving, materiaalvergaring en
dicht daarbij blijvende analyses voordat in een slotdeel of slothoofdstuk overtuigd
en overtuigend van nieuwe inzichten wordt kond gedaan. Dat is niet volgens het
sociaal-wetenschappelijk methodologieboekje, maar het voorkomt overdreven
pretentie en leidt minder snel tot wanhoop wanneer men zich ervan bewust wordt
dat het eigen werk niet altijd tot de hoogste toppen van de wetenschap reikt. Uiteraard,
het zij toegegeven, zeiden mijn nadrukkelijke adviezen ook nogal wat over mijn
eigen intellectuele habitus. Het beschrijven en openbreken van nieuw inzicht over
zaken die onvoldoende bekend zijn, ligt mij meer dan theoretische bespiegeling.
Een ander punt waarop ik placht te hameren, is de wenselijkheid niet te snel eigen
oordelen in het geding te brengen. Van Sijes had ik de wijze les gehad dat een auteur
die te zeer tussen de lezer en het onderwerp komt, gemakkelijk zelf het onderwerp
wordt van irritatie en wantrouwen bij de lezer. ‘Als ik iets schrijf,’ zo had ik van
deze radencommunist geleerd, ‘dan moet dat zo zijn dat zelfs de zwartste reactionair
daar niet onder uit kan!’ Hoe vaak zal ik daarom niet in margine aantekeningen
geplaatst hebben als: ‘niet oordelen’, ‘subjectief’, ‘vermijd kwalificaties’, ‘vergeet
de adjectieven’! Als er al ruimte is voor het oordeel van de auteur, dan kan die tot
uiting komen in de conclusies, niet tussentijds in beschrijvingen of analyses.
Promoveren, het zij herhaald, is een eenzame zaak. In onze vakgroep ving Van
Gunsteren dat ten dele op door het organiseren van promovendiclubjes, een soort
dispuut waarin promotor en een aantal promovendi opzetten en concepten
uitwisselden, in een constante stroom van dialoog en kritiek. Toen de vakgroep
groeide, zouden ook promovendi zelf dergelijke bijeenkomsten organiseren,
cumulerend in bewust felle ‘proefpromoties’, waarin de aanwezigen zich uitputten
in het voeren van scherpe opposities, die de promovendus of promovenda moest
wapenen voor de
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‘echte’ promotie. Op verzoek van sommige promovendi heb ik wel eens zwakke
pogingen gedaan tot iets dergelijks te komen, doch kennelijk was ik daartoe te
ongeduldig en wellicht te autoritair. De begeleiding bleef daarom in mijn geval in
belangrijke mate een zaak van één op één. Meestal zag ik ook niet veel heil in
langdurig brainstormen zonder iets van een schriftelijke voorbereiding. Daarom
vroeg ik steeds weer om een opzet, als handvat voor werkelijke besprekingen. Niet
zelden voegde ik promovendi toe dat een schema wat mij betreft niet lang genoeg
kon zijn. Ik zag er liever een van tachtig pagina's dan acht, omdat pas bij wezenlijke
detaillering de problemen van de constructie van een boek werkelijk aan den dag
treden, en dus bezien kunnen worden voordat te veel proza voorligt.
Een probleem daarbij blijft dat voortgang slechts mogelijk is wanneer er effectief
geschreven wordt, maar tegelijk het oordeel over individuele concepthoofdstukken
in sommige opzichten prematuur is, omdat de totale context nog niet gegeven is.
Ook al maakte ik in de marge van concepten of besprekingen tal van voorlopige
opmerkingen, toch drong ik er steeds weer op aan niet eerst die kritiek te verwerken,
maar vooral door te gaan met volgende hoofdstukken. Wel hield dat in dat pas als
een eerste versie van een manuscript voorlag definitieve kritiek kon worden gegeven,
die tot drastische herzieningen en vaak ook verkortingen aanleiding kon geven. Dat
is, alle eerdere waarschuwingen ten spijt, meestal niet het gemakkelijkste stadium
in de samenwerking van een promotor en een promovendus. Er bestaat nu eenmaal
in Nederlandse wetenschappelijke kringen weinig schrijfcultuur. De eis tot
herschrijven die bijvoorbeeld in Engeland of Amerika normaal en onvermijdelijk is,
stuit hier veelal op onbegrip en wrevel. Steeds weer hamerde ik er daarom op dat het
werkelijk persklaar maken van een manuscript, als gevolg van indikking, revisie,
uiterlijke verzorging, het in orde brengen van het apparaat, normaal wel een halfjaar
zou kunnen vergen. Dat het boek daardoor als regel alleen maar aanzienlijk beter
werd, zou menig promovendus pas na afloop beamen.
In de loop der jaren zou ik meer en meer proefschriften tezamen met een andere
promotor begeleiden. Soms had dat zijn oorzaak in specifieke verlangens van
promovendi, bijvoorbeeld omdat men gaarne een leermeester uit een andere
universiteit bij het proces wilde betrekken. Vaak ook leek het de promovendus of
mij wenselijk een tweede promotor bij de voorbereiding te betrekken die specifieke
kennis had van te behandelen onderwerpen, bijvoorbeeld als het ging om een area
specialist of om
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Bijeenkomst op 20 juli 1993 met ‘doctores’ voor wie ik als promotor, of een der promotores, optrad.
Op de dicht bij huis genomen foto, van links naar rechts: K. Koch, P.J.J. Maessen, M. Wolters,
K.L.L.M. Dittrich, P.W. Tops, J.E. Keman, R.A. Koole, achter deze half zichtbaar Ph. van Praag, R.
Hillebrand, R.B. Andeweg, J. de Vries, P. Mair, O.B.R.C. van Cranenburgh, B.J.S. Hoetjes, H.D.,
H.-M.Th.D. ten Napel, M.L. Zielonka-Coei, J.Th.J. van den Berg, half zichtbaar W.P. Secker, M. de
Keizer, D.N. Bhalla, J.J.A. Thomassen. Niet aanwezig waren: J. Kooiman, A.E. van Niekerk, twee
promovendi aan het Europees Universitair Instituut, M.H. Leijenaar, J.W. Janssens, en zij die na juli
1993 promoveerden.
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een proefschrift met specifieke methodologische eisen waarvoor ikzelf te weinig
kennis bezat. Ook was het wel het gevolg van gezamenlijk ingediende
onderzoeksaanvragen voor een groter project of van de omstandigheid dat een
bepaalde medewerker een zodanige rol bij de voorbereiding van een proefschrift had
dat deze terecht als co-promotor diende te worden aangemerkt. Zo werkte ik als
promotor samen met de parlementair historicus N. Cramer, met mijn Amsterdamse
proximus H. Daudt (en later C. van der Eijk), met de Leidse methodoloog G.A. Irwin,
de psycholoog en data-theoreticus J.P. van de Geer, met de bestuurskundigen A.J.G.M.
Bekke en W. Derksen, met de historicus I. Schöffer, met de politicoloog en afrikanist
M.R. Doornbos, met hoogleraren in de internationale betrekkingen in Leiden (A.
van Staden) en Amsterdam (G. Junne), en al genoemde co-promotores als Dittrich
(in Limburg) en Leijenaar (in Nijmegen). In mijn herinnering heeft een dergelijke
samenwerking nauwelijks problemen gegeven, voor de promotores niet en voor de
promovendi niet, al is het voorgekomen dat zowel de promovendus als ik moest
worden teruggefloten omdat uiteindelijk sprake was van niet-voldoende gewogen
methodologische problemen. Werd, naar men mag hopen, de kwaliteitsgarantie door
deze gezamenlijke begeleiding verhoogd, voor elke promotor individueel werd het
werk er meestal niet minder door. Dat was hoogstens het geval wanneer men gevraagd
werd als (tweede) promotor op te treden bij een proefschrift dat zich reeds in een
vergevorderd stadium bevond.

De promotiecommissies
De tijdsduur van een promotie zou in de loop der jaren worden uitgerekt door striktere
regels omtrent de beoordeling van voorliggende manuscripten. Was vroeger het
oordeel van de promotor (of promotores), eventueel aangevuld met dat van één
referent, voldoende voor het imprimatur en de toelating van de kandidaat tot de
promotieplechtigheid, enkele ‘ongelukken’ en ‘misbruik’ in bepaalde faculteiten
leidden ertoe dat landelijk strakkere wettelijke eisen gesteld werden. De uitwerking
daarvan verschilt tussen de universiteiten. Na één of meer promotores (dat wil zeggen:
twee hoogleraren) of een promotor en een co-promotor (de laatste term wordt gebezigd
voor een bij de promotiebegeleiding betrokken gepromoveerd lid van de
wetenschappelijke staf), dient in Leiden eerst een referent het manuscript te bezien.
Deze moet, voldoende losstaand van de promo-
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tores, een zelfstandige beoordeling geven en heeft het recht wijzigingen te eisen
voordat hij zijn goedkeuring geeft. Naast de promotor(es) en de referent telt een
promotiecommissie nog ten minste drie andere leden die in theorie alleen ja of nee
kunnen zeggen, maar in contact met de promotor of promovendus ook op diverse
punten nog hun zegje plegen te doen. Al voorziet het Leidse promotiereglement in
maximale termijnen waarbinnen de leden van promotiecommissies hun oordeel
moeten geven, toch blijft de promovendus algauw maanden ‘hangen’ voordat het
oordeel rond is. Niet geheel volgens de voorschriften heb ik daarom vaak afspraken
gemaakt met collegae dat deze al eerder van concepten kennis zouden nemen.
Daardoor konden zij een voorlopig oordeel kenbaar maken en tijdig; dienstige
suggesties voor aanpassingen doen, zonder dat een promovendus voor ‘lege’ maanden
kwam te staan.
Een uitgebreid commissiessysteem moge wenselijke waarborgen bieden, het
betekent ook een stevige belasting. Van hoeveel commissies zal ik niet deel hebben
uitgemaakt, ook naast die van de ruim dertig promovendi bij wie ikzelf als promotor
optrad? Het aantal was mede groot doordat andere hoogleraren in onze vakgroep, in
het bijzonder Van Gunsteren en Van Staden, hoogst actieve promotores waren. Nu
en dan bereikte ons het bericht uit de bètafaculteiten dat men daar niet zoveel
problemen met het stelsel had. Daar waren niet alleen de proefschriften meestal
aanzienlijk beknopter, ook placht men er elkaar op voorhand te ‘dekken’ zonder dat
ieder en détail van proefschriften kennis nam. Dat werd vergemakkelijkt doordat
proefschriften in die faculteiten veelal bestaan uit een bundeling van reeds verschenen
of door redacties van vaktijdschriften geaccepteerde artikelen, die derhalve reeds
door deskundigen ‘getoetst’ waren. Dergelijke praktijken hebben een zekere
zuigkracht. De gedachte dat een boek het enig ware product is, is aan erosie
onderhevig. In evaluaties wordt meer en meer belang gehecht aan het publiceren in
liefst ‘prestigieuze’ internationale wetenschappelijke tijdschriften waardoor artikelen
aan een duidelijke peer group review worden onderworpen en bibliometrisch zichtbaar
worden. Dat daarmee de specifieke eisen aan constructie en literaire vormgeving van
een boek op de tocht komen te staan, deert kennelijk niet, evenmin als het verlies
van de gouden traditie dat een promovendus van tevoren geen delen van zijn
proefschrift in artikelvorm publiceert. De gewoonte sluipt binnen dat persberichten
worden uitgegeven, en doctorandi zwichten gaarne voor de aandrang interviews ‘weg
te geven’ voordat zij doctor zijn geworden. Ik bleef mij tegen dat soort voorpubliciteit
verzetten, met afnemend succes.
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De promotieplechtigheid
Naarmate het aantal promoties steeg, werd het vaststellen van data voor de verdediging
van een proefschrift moeilijker, en daarmee het tijdsverloop tussen het gereedkomen
van een manuscript en het verdedigen daarvan steeds groter. De druk van promovendi
op een promotor toch alvast maar toestemming te geven voor het reserveren van een
datum nam toe. Een te gemakkelijk gegeven akkoord-bij-voorschot kan echter tot
vervelende problemen leiden, tot belemmering van een vrij oordeel, of de noodzaak
alsnog een afgesproken datum te wijzigen. Ik weerstond dergelijke aandrang bewust,
doch begaf mij zodra de nodige toestemmingen binnen waren zo nodig zelf naar de
pedel om te zien of niet alsnog gaten in het promotierooster gevallen waren, zodat
de wachtperiode niet te lang behoefde te zijn. Dat wilde nogal eens lukken.
Elk proefschrift behoeft zijn stellingen. Toen ikzelf promoveerde, gold in
Amsterdams de eis dat voor elke hoogleraar met wie men in zijn doctoraalstudie te
maken had gehad, een speciale stelling moest worden geformuleerd, welke vooraf
ter goedkeuring aan de betrokkene diende te worden voorgelegd. Dergelijke degelijke
regelingen verwaterden, maar de regel bleef dat tenminste zes stellingen zouden
worden opgenomen die niet op het proefschrift betrekking hadden. Getrouw aan
oudere tradities bleef ik er bij promovendi op hameren dat zij stellingen op een relatief
breed terrein zouden opnemen. Aan de traditie dat de laatste stelling zo mogelijk
blijk geeft van spitse humor, gaf ik gaarne toe, niet aan het verlangen dit soort
stellingen in veelvoud te produceren. In de regel spelen stellingen in Leiden echter
een relatief geringe rol, aangezien de traditie wil dat men slechts dan op stellingen
opponeert wanneer men in het proefschrift zelf daartoe onvoldoende materiaal kan
vinden.
In Leiden vindt de verdediging in de senaatskamer plaats, of in het groot
auditorium. De senaatskamer heeft het grote voordeel van een redelijk goede
akoestiek. Weliswaar zit de kandidaat met zijn rug naar het publiek, maar zijn
opponenten zitten eveneens, met tussen hen slechts een met groen laken bedekte
tafel. De sfeer is informeel. Bedenkingen en antwoorden kunnen op gesprekstoon
geformuleerd worden, er bestaat de mogelijkheid van interrupties en dialoog, het is
mogelijk een al te nerveuze kandidaat gemakkelijk gerust te stellen en tot rustige
antwoorden te brengen. Ik heb er daarom bij promovendi steeds op aangedrongen
toch vooral aan de senaatskamer de voorkeur te geven boven het groot auditorium,
waar de kandidaat achter een katheder staat op vele meters afstand
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van de promotiecommissie en waar de opponenten, eveneens staande, schuin over
het publiek heen het woord tot de promovendus richten in een situatie die al te
gemakkelijk aanleiding geeft tot het houden van kleine redevoeringen. Er was en is
in Leiden een bewust streven opposities kort te houden en zo mogelijk minstens vijf
opponenten aan het woord te laten voordat de pedel het hora est afroept. In de
senaatskamer heeft de (waarnemend) rector veel meer mogelijkheden de plechtigheid
te dirigeren dan in het groot auditorium.
Vaak worden in voorbesprekingen van promotiecommissies voorspellingen gedaan
over de wijze waarop een promovendus zal antwoorden: kort of lang, zakelijk of
langdradig, terzake of zenuwachtig. Ik heb het opgegeven daarover voorspellingen
te doen, omdat men steeds weer voor verrassingen komt te staan. Zo herinner ik mij
één promovendus die mij dermate nerveus leek dat ik de promotiecommissie bij
voorbaat meende te moeten waarschuwen. Het was, zo zei ik, niet ondenkbaar dat
deze kandidaat op vrijwel elke oppositie zou antwoorden dat de opponent natuurlijk
volkomen gelijk had, dat hij er zelf veel te weinig van wist en daarom niet echt kon
antwoorden. Of het aan de drang van zijn paranimfen heeft gelegen, dan wel aan de
spanning van het moment, tot verrassing van allen - zijn promotor in het bijzonder
- beantwoordde de kandidaat vraag na vraag met felheid en soms welhaast aggressief,
zodat ik van de leden van de commissie de vraag moest incasseren: ‘Daalder, wat
zei jij eigenlijk ook weer van deze kandidaat?’ Omgekeerd heb ik eenmaal een
gewoonlijk welbespraakt promovendus in toenemende nervositeit alle contact met
de opponenten zien verliezen, waardoor de plechtigheid (in het groot auditorium)
reddeloos de mist in ging.
Het kan voorkomen dat het hora est als een verlossing komt, en dat niet alleen
voor de kandidaat. Wie aan het woord is, opponent of kandidaat, zwijgt onmiddellijk,
al is het midden in de zin. Toch heeft mij ook dikwijls de gedachte bekropen dat de
hoogstens 45 minuten die er voor oppositie en verdediging zijn uitgetrokken, wel
erg krap bemeten zijn. Niet zelden voelt een jonge doctor toch iets van een kater over
een regeling waarin in zo korte tijd met het zwoegen van zovele jaren wordt
‘afgerekend’. Leiden kent gelukkig niet de praktijk dat een promovendus een ‘eigen
opponent’ mag meenemen. Ik heb ook altijd geweigerd de kandidaat vooraf mede
te delen wie er opponeren zouden, opdat zowel de opponenten als hun vragen redelijk
‘nieuw’ bleven. Tegelijk bestaat de goede gewoonte dat een promotor zo zorgvuldig
mogelijk nagaat waarover de verschillende opposities zullen gaan, zodat overlappingen
voorkomen
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kunnen worden. Niettemin kan het ook dan gebeuren dat men tijdens een plechtigheid
meer leert over sommige opponenten dan over de doctores in spe. Ook een promotie
blijft deel van het universitair panopticum.
De bul wordt uitgereikt met een laudatio, waarbij terecht de gezinsleden en ouders
van de jonge doctor worden betrokken. Niet zelden heb ik daarbij teruggedacht aan
een cartoon die een vriendin vastgepind had op haar ‘Amerikaanse’ prikbord. Deze
prent liet een jonge vrouw zien met verwilderde haren, baby op de arm, kind aan de
rokken, roerend in een pan op het fornuis. Ter zijde, haar lui op een crapaud
neerliggend levensgezel die met een flodderige arm in de lucht uitriep: ‘I'll dedicate
the book to you, dear!’ In hoeveel voorwoorden en toespraken zal niet de verzekering
zijn uitgesproken dat de jonge doctor nu weer tijd zal mogen geven aan zijn gezin,
realistisch of niet?
Het epitheton ‘cum laude’ wordt in Leiden zelden gegeven al lijkt er tussen
faculteiten wel een zeker verschil te bestaan. In slechts één geval kwam het bij mijn
promovendi tot een cum laude: het proefschrift van Madelon de Keizer over Het
Parool 1940-1945. Verzetsblad in oorlogstijd (1991) geschreven onder leiding van
I. Schöffer en mijzelf en verdedigd in de faculteit der letteren. Het boek bracht tot
stand wat als gevolg van het besluit van de Stichting Het Parool in 1956 mij géén
definitieve opdracht voor de geschiedschrijving van het illegale Parool te geven,
voor mij niet weggelegd was. Ik was bij de materie sterker betrokken dan bij enig
ander proefschrift. Het lag in de rede dat een ‘cum laude’-voorstel niet door mij zou
worden gedaan, terwijl ook van Schöffer bekend is dat hij het judicium zelden heeft
voorgesteld. De promotiecommissie oordeelde echter, met de voorgeschreven en
van harte gegeven instemming van de beide promotores, beslissend anders. En terecht.

AIO-netwerken en onderzoekscholen
Ooit beloofden Posthumus en Pais de Nederlandse universiteiten een ‘echte’
tweefasenstructuur. Daarvan is het, alle rapporten en buitenlandse voorbeelden ten
spijt, nooit gekomen. Er is jarenlang geknutseld aan de studieduur van de eerste fase,
zonder reële sancties en zelfs met een dwaze studiefinanciering, die tot zes jaar kon
oplopen, al was de formele duur op vier jaar gesteld. Het gaf studenten de vrijbrief
niet hard te studeren en docenten de mogelijkheid dat te beantwoorden met lage
slagingspercentages. Daardoor bleef de werkelijke studieduur steeds weer uitlopen,
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Madelon de Keizer promoveerde op 2 mei 1991 cum laude bij I. Schöffer en H.D. op het proefschrift
Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in oorlogstijd. Foto bij recensie in De Journalist van 10 mei 1991.
(Foto: Frank Fahrner.)

Hans Daalder, Universitair panopticum. Herinneringen van een gewoon hoogleraar

268
onafhankelijk van hervormingen in het curriculum. (Ik zou boos reageren toen mijn
ijverige dochter, die keurig voor haar tentamens kunstgeschiedenis placht te slagen,
thuiskwam met de boodschap van haar studiebegeleider dat zij voor haar
doctoraalscriptie zeker een jaar moest uittrekken!) Ik heb tegenover hooghartige
collegae en beleidsmakers steeds weer betoogd dat er geen betere ‘eerste
fase’-opleiding is dan de Britse driejarige bachelors-studie, en geen betere
wetenschappelijke opleiding dan de Amerikaanse graduate school. Het studiepad
dat een van mijn zoons in Engeland en de Verenigde Staten doorliep, kon mij in deze
mening slechts sterken.
Het zou mogelijk geweest zijn bij een vierjarige studiefinanciering in plaats van
de zes jaar die studenten oorspronkelijk ‘financieel’ nog gegeven werd, voldoende
gelden uit te sparen voor een ‘echte tweede fase’, te volgen door een duidelijk
geselecteerde groep studenten zoals Posthumus zich die aanvankelijk gedacht had.
De mogelijkheid daartoe werd echter in de knop gebroken, toen in plaats daarvan
het AIO-stelsel werd ingevoerd. Dat was in sommige opzichten vlees noch vis. AIO's
(assistenten in opleiding) zouden voor een deel van hun werktijd een verdere
wetenschappelijke opleiding ontvangen, zij zouden echter tegelijk als een soort
tweederangs staflid onderwijstaken moeten vervullen en voor het overige moeten
werken aan een proefschrift. Zij waren in aantal gering en het geld voor hun
aanstelling moest voor een belangrijk deel gevonden worden in een reductie van de
aanwezige wetenschappelijke staf van vakgroepen. Van een werkelijke
opleidingsstructuur - naar het voorbeeld van het hoogst intensieve, ten minste twee
jaar omvattende course work die Amerikaanse graduate schools eisen voordat het
eigenlijke proefschriftonderzoek begint - kwam het niet. Daarvoor was als regel ook
het aantal AIO's te klein en ontbrak het hun dikwijls aan bereidheid ‘nog meer’
onderwijs te volgen.
Als vakgroep hadden wij in de jaren tachtig, vooruitlopend op het AIO-stelsel, een
aantal doorstroomplaatsen gereserveerd, die soms wel, soms niet ‘rendeerden’.
Hoofdprobleem werd daarbij, zoals dat later ook bij de AIO's het geval zou blijken
te zijn, dat zij die op dergelijke plaatsen benoemd werden, meestal aan de zekerheid
van een andere baan de voorkeur gaven boven de mogelijkheden en onzekerheden
van een tijdelijke plaats.
Wij zonnen op middelen om tot bevredigender regelingen te komen. Zo formuleerde
Irwin in 1986 een plan voor de instelling van een graduate center in Leiden,
waarbinnen promovendi uit binnen- en buitenland in
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de politieke wetenschap en verwante vakgebieden werkzaam zouden zijn. Wij namen
dat plan op in de nota voor een nieuwe Leidse opleiding die als gevolg van de
SKG-operatie zou moeten worden ingesteld. Had niet Van de Kaa als adviseur van
de minister gepleit voor een duidelijke versterking van post-graduate activiteiten,
waartoe een nauwere samenwerking in de regio tussen Leiden en Rotterdam wellicht
goede mogelijkheden zou bieden? Het plan zou niet veel verder komen. De
visitatiecommissie-Van Straaten verpakte een afwijzend oordeel in een pleidooi voor
een toekomstige fusie van dergelijke activiteiten met twee interuniversitaire centra
in statu nascendi, opgezet door sociologen, waarbij vooral meer aandacht aan
methodologie moest worden gegeven. Niet lang daarna entameerde A. Hoogerwerf
een landelijk overleg tussen politicologen, bestuurskundigen en beoefenaars van
beleidswetenschappen over een gezamenlijke tweedefaseopleiding. Overeenstemming
werd niet bereikt. Die kwam wel totstand tussen de verschillende
‘politicologieopleidingen’. Het bleek mogelijk een plan uit te werken voor een
interuniversitair AIO-netwerk: politicologie, zoals het Van Staden en anderen kort
voor de SKG-operatie gelukt was een AIO-netwerk voor de internationale betrekkingen
op te richten. Uiteindelijk diende de Leidse universiteit daarom, op ons initiatief, een
aanvraag voor erkenning en subsidiëring van een apart politicologienetwerk in.
Anders dan wij verwacht hadden, was het een van de weinige onder de zeer vele
ingediende voorstellen dat in de nadagen van AIO-stelsels door de minister van
Onderwijs en Wetenschappen werd erkend en alsnog met een substantiële subsidie
gehonoreerd.
Dat feit had voor mijn eigen positie directe gevolgen. Ik was van plan geweest
gebruik te maken van de VUT-regeling, zodra de nieuwe opzet van de Leidse studie
als gevolg van de SKG-operatie was ingevoerd. Ik had te vaak ervaren hoe
overheidsmaatregelen als het ware cyclisch over de universiteiten worden uitgestort.
Nu voor enkele jaren weer een zekere rust in het vooruitzicht stond, wilde ik niet
wachten op een volgende golf. Bovendien: er lag nog zoveel niet-gedaan eigen werk.
De toekenning in 1989 van het AIO-netwerk veranderde dat voornemen. Het was
voor Leiden van betekenis als ‘penvoerder’ van dergelijke nieuwe constructies op
te treden en de keuze voor Leiden was in belangrijke mate aan mijn persoon gebonden.
In plaats van een volledige VUT-regeling beëindigde ik daarom in december 1990
mijn ‘normale’ werkzaamheden als hoogleraar, doch aanvaardde ik een ‘nieuwe’
benoeming voor twee werkdagen per week met als voornaamste taak de opbouw van
het AIO-netwerk en promotiebegeleiding. Ik kon toen nog niet weten dat intussen het
plan

Hans Daalder, Universitair panopticum. Herinneringen van een gewoon hoogleraar

270
geboren zou worden voor de instelling van onderzoekscholen. Ruim twee jaar zou
ik daarom nog verwikkeld blijven in complex interuniversitair overleg, waarbij op
basis van een fusie van de erkende AIO-netwerken voor internationale betrekkingen
en politieke wetenschap met steun van alle opleidingen politicologie een
onderzoekschool zou worden gevormd. Vele nota's en overlegrondes verder kwam
het tot een algemeen aanvaarde opzet. Kort voor mijn emeritaat werd een nieuw
interuniversitair bestuur gevormd en een wetenschappelijk directeur (A. van Staden)
aangewezen. Dat geschiedde op een vergadering in april 1993 te Utrecht, die ik
besloot met de oprechte verzuchting dat ik nu nooit, nooit meer in Utrecht wenste te
vergaderen, zoals ik bijna dertig ‘interuniversitaire’ jaren had gedaan. De
onderzoekschool die na mijn terugtreden de naam Polybios zou dragen (met de
associaties ‘politicologie’ en ‘LIB’, dat is leer der internationale betrekkingen, in het
acroniem verwerkt), verkreeg in de eerste ronde de verhoopte erkenning van de
KNAW.
Nog drie problemen waren, zo meende ik bij mijn afscheid, niet werkelijk opgelost.
Ministeriële richtlijnen eisten een zekere minimumomvang voor onderzoekscholen.
Zelfs bij een landelijke opzet moet dat ertoe leiden dat bij de deelnemende
universiteiten ‘geschraapt’ moet worden om tot redelijke aantallen ‘jaarklassen’ aan
AIO's te komen. Dat valt niet mee voor de ‘kleine’ discipline die de politieke
wetenschap in Nederland is. Het is slechts mogelijk door seniores en juniores in
geheel verschillende deelterreinen van het vakgebied aan te trekken. Dat komt dan
gemakkelijk in botsing met de eis dat een onderzoekschool duidelijk geprofileerde
onderzoekprogramma's kent. Toch is het ook voor de toekomst wenselijk dat bij de
scholing van de Nachwuchs recht gedaan wordt aan de diversiteit aan specialisaties
die een verdere ontwikkeling van de discipline vereist.
Hoezeer ook onderzoekscholen gedacht zijn als nieuwe centra voor hoogwaardig
wetenschappelijk onderzoek, toch blijft de bestuurlijke basis en de financiering
onzeker. Faculteiten en vakgroepen mogen dan tot samenwerking bereid heten, dat
houdt niet in dat zij echte zeggenschap of middelen willen vrijmaken, laat staan dat
zij akkoord gaan met een unilocatie. Vooreerst blijft het daarom bij een losse,
confederatieve structuur, waarbij wel gemeenschappelijke activiteiten worden
georganiseerd op wisselende plaatsen, maar de kern van het dagelijks werk blijft
waar het was: bij de eigen vakgroep of het eigen vakgroeponderdeel.
En ten slotte: het verlangen naar verdere scholing bij Nederlandse AIO's is gering.
‘Onderwijs’ wordt als regel beschouwd als onwelkome afleiding van het eigen
onderzoek. Argumenten ten gunste van een bredere
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vakoriëntatie spreken niet aan, noch de gedachte dat een verdere scholing in methoden
en technieken van wetenschappelijk onderzoek wenselijk is. Dat zou mede tot uiting
komen in een dubbele aderlating die de zo gewenste graduate-opleiding in de praktijk
zou ondergaan. Ik had voor het AIO-netwerk en de latere onderzoekschool uitgebreide
Summer Schools gepland, met deelname van leidende buitenlandse onderzoekers,
ervan uitgaande dat die ten minste een week of vier zouden duren. Gebrek aan
enthousiasme van mogelijke deelnemers (zij hadden zo hun eigen gedachten over
de besteding van ‘hun’ zomers) leidde ertoe dat dergelijke activiteiten eerder in dagen
dan in weken zouden worden gemeten. Evenmin had ik succes met het stellen van
de eis van een ietwat langdurig verblijf in het buitenland. In de opeenvolgende nota's
voor het AIO-netwerk en de onderzoekschool schrompelde de mij aanvankelijk voor
ogen staande eis van een jaar studie in het buitenland in tot een halfjaar, tot drie
maanden, tot niet-verplichte deelname hoogstens aan elders gegeven cursussen of
colloquia. Kunnen Nederlandse ‘onderzoekscholen’, zo kan men zich afvragen, zo
werkelijk concurreren met het alternatief van een graduate study door Nederlanders
in het buitenland?
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Hoofdstuk 15
Terugzien op een veranderend hoogleraarschap
‘A view from below’
Tussen 1963 en 1993 is er zo het een en het ander veranderd aan het hoogleraarschap.
Ik zou er enkele malen bewust op terugzien. Eenmaal was dat toen ik via J.K.M.
Gevers (kort voordien benoemd tot voorzitter van de HBO-Raad) een uitnodiging
ontving een ‘keynote address’ te geven op een conferentie georganiseerd door de
OECD in Parijs in 1984 onder de weidse titel Institutional Management of Higher
Education General Conference of Member Institutions. Ik dankte deze uitnodiging,
zo begreep ik, aan het boek Universitities, Politicians & Bureaucrats. Europe &
America (1982). Het leek mij een uitgezochte gelegenheid een referaat voor te leggen
dat ik Trends and Dangers of Increased Bureaucracy in Higher Education: A View
from Below noemde. Ontwikkelingen rondom de uitnodiging vormden een ironische
illustratie van de geanalyseerde ontwikkelingen. Na Gevers' mondelinge verzoek,
kreeg ik van het secretariaat van de OECD een aantal stukken toegezonden. Daaruit
viel af te leiden dat ik als ‘gewoon’ deelnemer verwelkomd werd. Ik informeerde
nader bij een geschrokken Gevers die bij navraag met de boodschap kwam dat intussen
een ander was uitgenodigd om als ‘keynote’ spreker op te treden, te weten de Spaanse
minister van Onderwijs, J.M. Maravall. Ik kende diens record als bekwaam socioloog
en moedig tegenstander van Franco en had alle begrip voor het feit dat een minister
in een intergouvernementele organisatie zou moeten voorgaan. Gevers regelde
spoorslags met de Leidse bestuurderen dat ik althans ‘op dienstreis’ naar Parijs kon
gaan, dat wil zeggen: met alle vergoedingen van reis- en verblijfskosten van een
hoge ambtenaar volgens het reisbesluit dat naar mijn ervaring Leidse faculteiten, bij
gebrek aan fondsen, voor wetenschappelijke bijeenkomsten normaliter niet konden
toepassen. Ik kwam met mijn referaat in Parijs in een van de panels terecht waar
rondom een ellenlange tafel alle aanwezigen gevraagd werd zich kort voor te stellen.
De een was Rector, de ander President, een volgende Registrar, weer anderen waren
Chief Planning Officer van univer-
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siteit x, Deputy Director-General van het ministerie, of wat ook. Toen ik mij simpel
voorstelde als ‘a working professor’ ging er, niet onverhoopt, een ironische rimpeling
door het gehoor.
In mijn referaat betoogde ik dat de universiteiten terecht kwamen in een
klassiek-bureaucratische spiraal. Terwille van verondersteld rationeel bestuur en
beheer werden systemen ingevoerd waarbij de werktijd van individuele academici
kunstmatig werd opgedeeld in afzonderlijk te verantwoorden activiteiten.
Bureaucratische impulsen versterkten elkaar op alle niveaus. Dat leidde tot de
aanstelling van steeds meer beheerspersoneel (en eisen aan wetenschappelijk personeel
bestuurstaken te verrichten). Het verlangen naar informatie terwille van dat bestuur,
leidde in de praktijk tot een kunstmatige wereld van planning op papier die maar al
te vaak met de werkelijkheid weinig van doen had. Pogingen om de controle te
versterken resulteerden steeds meer in een beslag aan middelen die lang niet altijd
opwogen tegen verhoopte besparingen. Het systeem hield een premie in voor de
handige entrepreneur, zonder garantie te bieden dat de meest gekwalificeerde
onderzoekers en docenten de nodige ruimte en middelen zouden verwerven. De
toegenomen druk op het wetenschappelijk personeel had, integendeel, vluchtgedrag
tot gevolg. Sommigen verlieten de universiteit bewust voor instituten die meer vrijheid
boden. Anderen maakten gebruik van mogelijkheden van vervroegde uittreding. En
niet zelden gingen onderzoekers en docenten op in universitaire politiek die minder
individuele inspanning eiste dan werkelijk onderzoek en onderwijs.
Mijn referaat werd in de deelbijeenkomst van de OECD beleefd aangehoord en in
de International Journal of Institutional Management in Higher Education vol. 9
(March 1985), blz. 35-43 gepubliceerd. Ik liet het nog een keer opnemen in een
Festschrift voor Philip Stouthard, niet omdat dat een zoveel beter ‘medium’ vormde,
maar omdat het een problematiek schetste waarmee deze Tilburgse socioloog en ik
gemeenschappelijk ervaring hadden opgedaan. Veel reacties zou ik niet krijgen op
mijn ‘view from below’, met één typerende uitzondering, die van E.H. Broekhuizen.
Deze had ik in 1969 leren kennen als een van de eerste student-waarnemers in de
Leidse faculteit der rechtsgeleerdheid. Hij was intussen al flink gevorderd op een
ladder die tot hoge bestuurlijke posten zou leiden. Ten tijde van de OECD-conferentie
was hij nog in Leiden werkzaam, als hoofd van de Dienst PISA in welke functie hij
In 't Veld was opgevolgd. Naar aanleiding van het boek Universities, Politicians &
Bureaucrats en het rapport dat ik in Parijs had overgelegd schreef hij in het Leidse
Universiteits-
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blad Mare (24 januari 1985) een beschouwing onder de kop ‘De universiteit
verloedert. En niemand doet wat.’ De volgende passage daaruit geeft een goed beeld
van de situatie waarin wij beiden ons intussen bevonden:
Tot mijn verrassing, ik had hem in geen jaren gesproken, kwam ik
[Daalder] vorig jaar september opeens weer tegen: in Parijs. Wij bleken
beiden deelnemer te zijn aan een congres van de OECD dat het prachtige
thema Effective Institutional Management on Internal and External Issues
droeg. Daalder en ik keken elkaar in de hal van het gebouw enigszins
verrast aan: één van ons moest verdwaald zijn. Het bleek Daalder te zijn.’
Inderdaad, Daalder bleef docent en onderzoeker, Broekhuizen werd bestuurder. Zelfs
in het informele Leiden was de afstand tussen het bestuursgebouw aan het
Stationsplein (waar Broekhuizen werkte) en de Hugo de Grootstraat (waar ik al jaren
in een gebouw van ons beider Rechtenfaculteit resideerde) kennelijk zo groot dat
men in gescheiden werelden leefde.
Op de OECD-conferentie hoorde ik voor het eerst de term ‘mission statement’ als
panacee door de universitaire bestuurders rondzingen. Mijn voorspelling dat wij
daarvan binnen niet al te lange tijd ook in Nederland wel van zouden horen bleek
juist.

Terugblik bij een prijsuitreiking
Meer expliciet zou ik een tweede maal terugzien op het hoogleraarschap. Een jaar
na mijn emeritaat ontving ik het wel zeer onverwachte bericht dat de Hollandsche
Maatschappij van Wetenschappen mij de Koninklijke/Shell Oeuvreprijs had
toegekend, op grond van mijn verdiensten, zo heette het, voor de ontwikkeling van
de politieke wetenschap in Nederland en Europa. Ik zou, zo bleek, korte tijd het
woord moeten voeren bij de aanvaarding van de prijs. Ik besloot terug te blikken op
de veranderingen in het hoogleraarschap, zoals ik die had waargenomen. Over de
wijsheid en opportuniteit daarvan had ik wel zekere aarzelingen. Maar net zoals ik
na een hoogst gunstig rapport van een visitatiecommissie over het werk van de Leidse
vakgroep in 1987 gemeend had hoogst kritisch te moeten en mogen reageren op de
door deze commissie aangewende methodieken en beoordelingen, zo vond ik het nu
een geëigend moment een kritisch beeld te geven van de omstandigheden waaronder
in moderne
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universitaire verhoudingen een ‘oeuvre’ van een hoogleraar in een sociale wetenschap
totstandkomt. Hierna volgt de integrale tekst van mijn toespraak op 13 oktober 1994,
met uitzondering van de dankbetuigingen waarmee ik aanving:
Een ‘oeuvre’-prijs noodt tot terugzien. Zie ik het goed, dan is de prijs die ik vandaag
ontvang niet slechts een prijs voor het (naar ik vrees te) weinige dat ik heb geschreven,
maar minstens zozeer, zo niet meer, een bekroning van een hoogleraarschap. Ik zou
bij deze gelegenheid willen nagaan wat er in de bijna dertig jaar dat ik hoogleraar
heb mogen zijn, in deze hoogleraarsfunctie is veranderd. Veranderd, vrees ik, niet
altijd ten goede.
In 1963 werd ik benoemd in een hooglerarenfaculteit waarbinnen voor eenieder
absolute vrijheid heerste om naar eigen bestwil inhoud te geven aan onderwijs en
onderzoek, hoogstens gebonden aan de eer van het ambt en het oordeel van wat men
later het wetenschappelijk forum is gaan noemen. Die positie is sindsdien onder
sterke druk komen te staan, door een samenstel van factoren.
Daar is allereerst de op zichzelf slechts toe te juichen komst van het ‘hoger
onderwijs voor velen’. Dat bracht, onvermijdelijk, schaalvergroting en meer
organisatie met zich. Het overheidsbeleid terzake bleef echter lang onduidelijk.
Verkorting van studieduur stond haaks op het alom aangeroepen beginsel van
studievrijheid. Het verlangen te bezuinigen streed met de gedachte van
ouderonafhankelijke studiefinanciering. Selectie mocht wel in het hoger
beroepsonderwijs, maar niet in de universiteiten. Fantasierijke voorstellen in de
trant van Posthumus voor een echte eerste en tweede fase werden ontkracht, van een
werkelijke tweede fase kwam niets terecht. Enerzijds werd geroepen om landelijke
regelingen en kwaliteitsbewaking, anderzijds viel de zeggenschap over organisatie
en inhoud van het onderwijs ten prooi aan plaatselijk overleg ‘met alle betrokkenen’.
De afstand tussen hen, vooral in Den Haag, die zeggen het ‘beleid’ te maken, en hen
die het wetenschappelijk onderwijs in de dagelijkse gang van de jaarlijkse
onderwijscycli moeten waarmaken, werd groot. Het weerhoudt beleidsmakers, binnen
en buiten de universiteiten, er niet van telkens opnieuw te roepen om
herprogrammering en herstructurering. Daartoe kan kennelijk in luttele uren van
politiek overleg in Den Haag worden besloten. [Ik sprak dit uit kort na de formatie
van het kabinet-Kok, dat, zo kondigde dit kabinet aan, een driejarige studieduur tot
regel wilde maken, HD].
Tegelijk met het hoger onderwijs voor velen kwam de ‘democratisering’ van het
universitair bestuur, een proces waarbij binnen de universiteiten, maar meer nog in
politiek Nederland, naïviteit en politiek opportunisme hoogtij vierden.
‘Democratisering’ heeft talrijke gevolgen gehad: de invoering van op corpo-
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ratieve basis georganiseerde verkiezingen, die vrij baan gaven aan zichzelf
kandiderende en herkandiderende minderheden, het oprukken van vergaderaars en
regelaars, een toenemende reglementeringen bureaucratisering van de besluitvorming,
versterking van het groepscentrisme van faculteiten en vakgroepen, complexere
verhoudingen tussen de verschillende universitaire niveaus, verzwakking van de
bestuurskracht, twijfelachtige legitimiteit, daling van het maatschappelijke prestige
van de universiteiten. Wilde men zichzelf en wilde een vakgroep waarin een
hoogleraar mede verantwoordelijkheden draagt, zich staande houden, dan was en
is constante waakzaamheid en aandacht voor snel wisselend beleid geboden. Het
‘hoeden’ van processen binnen de eigen groep, het zorgvuldig selecteren van
nieuwkomers daarbinnen, konden daarbij alle verschil maken tussen vooruitgang of
verwording.
Leidde een proces van alles ‘in commissie plaatsen’ enerzijds tot het wissen van
verantwoordelijkheden, anderzijds groeide de druk voor het afleggen van
verantwoording. Die verantwoording zou in de tijd nogal naar inhoud verschillen.
Eerst kon het niet ‘maatschappelijk’ genoeg zijn en ging het om het verondersteld
‘nut’ voor de Nederlandse samenleving, dan wel speciale groepen daarbinnen. Later
zou het gaan om erkenning in een verondersteld internationaal universum, al lenen
sommige onderwerpen van onderzoek zich daartoe beter dan andere, en hangt veel
af van bewust ‘strategisch’ publiceren. In alle gevallen echter hield het stijgende
bemoeizucht en hiërarchisering in. Er diende immers verantwoording te zijn: van
de individuele onderzoeker tegenover de vakgroep, van de vakgroep tegenover de
faculteit, van de faculteiten aan het universitair bestuur, van de universiteiten aan
de minister, van de minister aan het parlement. Dat veronderstelde in het begin,
relatief onschuldig, niet veel meer dan verslaglegging. Maar spoedig kwam daar
beoordeling bij, door wetenschapscommissies op steeds hogere hiërarchische niveaus.
Bovendien ging het in stijgende mate niet slechts om verantwoording en beoordeling
achteraf, maar ook om het vooraf opstellen van meerjarenplannen, waartegenover
nog slechts ‘voorwaardelijke financiering’ werd geboden. Dat alles resulteerde in
een complex schriftelijk verkeer, dat soms Potemkin-achtige vormen aannam. Het
legde in ieder geval een sterk beslag op de tijd van onderzoekers: van hen die geacht
werden de stukken op te stellen, maar ook van hen - men vergete dat niet - die de
stukken van anderen, vooraf en achteraf, dienden te beoordelen. Daarbij kwamen
al gauw bezwerende formules op, omtrent ‘hoogwaardig’ en ‘grensverleggend’
onderzoek, al ontbrak het veelal aan echte kennis en indicatoren om werkelijke
inhoud te onderscheiden van modes en mooie woorden, en telde men vaak meer dan
dat men las.
Ontwikkelingen als deze leidden tot de opmars van ‘planners’ en economen.
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In een tijd van groeiende claims en schaarser wordende middelen leek het ontwikkelen
van ‘objectieve’ financieringssystemen een rationeel vereiste. Wat was ‘rationeler’
dan een duidelijk onderscheid te maken tussen de financiering van onderwijs,
onderzoek en bestuur? Alle wetenschappelijk personeel werd daarom gedrieëndeeld
en naar werktijd genormeerd op afzonderlijk gekwantificeerde taken, elk met eigen
lijnen van verantwoording en financiering. Formaties werden afhankelijk van
ingewikkelde budgetteringssystemen. Anderen dan insiders verloren daarin spoedig
het spoor, niet zelden tot hun schade, ofschoon verondersteld ‘objectieve’ systemen
in de praktijk zeker tot voor kort tal van ‘parameters’ bevatten die op louter
historische en veelal hoogst subjectieve verschillen tussen vakgebieden berustten en
waarbij ondanks alles studentenaantallen nog altijd een overwegende betekenis
behielden. De ‘systemen’ ontwikkelden een geheel eigen dynamiek waarmee men
slechts au fait kon blijven dankzij aandacht-en-détail en vrijgestelde hulp. Het
verlangen naar rationele mechanismen van planning en allocatie heeft zo bijgedragen
tot de ontwikkeling van geheel eigen gebureaucratiseerde circuits, die, helaas en
paradoxaal, zelf minder vaak het object vormen van doorlichting op kosten en
rationaliteit dan het onderwijsen onderzoek-‘bedrijf’.
Een nevenaspect aan deze ontwikkeling is het denken in termen van
grootschaligheid. Daarbij gaat een merkbare invloed uit van het bèta-model. De
naar verhouding zeer hoge kosten van de bèta-wetenschappen maken het zorgvuldig
plannen, wikken en wegen daar wellicht rationeel (al mag een niet-bèta het vermoeden
uitspreken dat ook bij de exacte wetenschappen de praktijk veelal anders is dan de
leer). Er is, daarnaast en opnieuw, de invloed van het economistisch denken. Dat
gelooft in ‘economies of scale’ en heeft voor planning liever met ‘overzichtelijke’
grote eenheden te maken dan met individuele onderzoekers, die nu eenmaal
overwegend de dragers zijn van het onderzoek in de humaniora en een groot deel
van de sociale wetenschappen. ‘Klein’ heet inefficiënt, ‘big is beautiful’. En dus
wordt door ‘bestuurders op afstand’ besloten tot de vorming van grotere eenheden,
al zijn die in de praktijk niet zelden gekunsteld, meestal kostbaar en daarom in een
later stadium een gerede prooi van nieuwe bezuinigingsdriften. ‘Bèta-systemen’ van
planning, programmering en toetsing worden opgelegd aan kleinschalige vakgebieden,
die zich daartoe nauwelijks lenen. Deze worden, juist door hun geringe maat, wel
onevenredig zwaar belast.
Wat doen hoogleraren in processen als deze? Velen slaan vluchtwegen in: zij
onttrekken zich aan verantwoordelijkheden, laten zaken over, doen dingen niet langer,
wenden voordat zij de kwaliteiten missen die het moderne universitaire bestuur stelt.
Anderen begaan een andere vluchtweg: zij gaan duurzaam op in
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het spel van het universitaire besturen, waarbij zij niet zelden het gebrek aan eigen
wetenschappelijke werkzaamheden compenseren door anderen de wet te stellen.
Vlucht een verantwoordelijk hoogleraar niet in voorgewende wereldvreemdheid of
in langjarig, fulltime bestuur, dan komt hij vrijwel onvermijdelijk in situaties terecht
waaraan een zekere schizofrenie niet vreemd is. Zijn junctie moge door
wetswijzigingen zijn uitgehold, toch is zijn rol door de processen die ik geschetst
heb, onmiskenbaar van eminent belang geworden voor het lot van zijn vakgroep. Hij
wordt noodgedwongen organisator en entrepreneur, ter wille van het werk van
anderen. Zijn eigen werk doet hij vaak haastig, in het zicht van deadlines, in de
marges van een fulltime functie. Niet toevallig aarzelde een van mijn jongere
vakgenoten een benoeming tot hoogleraar te aanvaarden. Hij had opgemerkt, zo zei
hij, dat een modern hoogleraar bovenal een ‘beoordelingsmachine’ dreigt te worden,
steeds bezig met het werk van anderen, zonder dat hij nog aan eigen grote werken
toekomt.
Is dit beeld te somber? Ja en nee. Ik erken gaarne, zeker op een feestelijke dag
als deze, dat er ook tegenkrachten zijn die ik in mijn eigen universitaire leven tot
mijn vreugde heb mogen ervaren. Ik kwam in Leiden werkelijk dienstbare bestuurders
en ambtenaren tegen. Het bleek mogelijk een vakgroep te ontwikkelen bovenal op
basis van individuele talenten in plaats van grootschalige plannen. ZWO (nu NWO),
en Amerikaanse foundations boden belangrijke steun voor onderzoeksprojecten,
zoals meer recent het Prins Bernhardfonds dit doet met onderzoek dat ik nu verricht.
Ik kreeg herhaald verlof om internationaal werkzaam te zijn, in samenwerking met
collegae die de werkelijke dragers van mijn vak zijn. Dat bood mij ook de gelegenheid
te ervaren dat het in het wetenschapsbedrijf anders kan dan men in Nederland met
oppervlakkige verwijzingen naar een slecht gekend ‘buitenland’ meent te kunnen
legitimeren.
Mede aan de hand van wat ikzelf buiten Nederland mocht ervaren, pleit ik voor
minder sturing, minder strategiediscussies en grote operaties, minder bemoeizucht
en geregel. Beleidsmakers zouden meer oog moeten krijgen voor de gevolgen die
hun beleid ‘in het veld’ hebben, meer besef voor het feit dat wat van boven en buiten
af rationeel lijkt te zijn, in het dagelijks werk veelal irrationeel uitwerkt.
Het zou het wetenschappelijk bedrijf geen kwaad doen indien men voor de
verandering meer vertrouwen zou geven aan hen die, naar men moet hopen via
zorgvuldige selectie, aanstelling en ambt, geroepen zijn een wetenschapsgebied in
onderwijs en onderzoek waar te maken.
Handelsblad publiceerde deze tekst op de dag dat hij uitgesproken werd. Mijn
al genoemde aarzeling was mede ingegeven door de vrees dat
NRC
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mijn woorden tot polemieken zouden leiden in krant of omroep, en mij dus terug
zouden halen in controverses die ik met mijn emeritaat opgelucht achter mij had
kunnen laten. Niets van dat alles: ik kreeg een enkel vriendelijk briefje of een
opmerking bij een toevallige ontmoeting met een collega. Ik hoorde dat een net
benoemd jong hoogleraar in Limburg het artikel als waarschuwing op een prikbord
in zijn werkkamer had geplakt. En ik kreeg een onvermoed telefoontje uit Hongkong
van een mij onbekende, daar aan de universiteit werkzame Nederlander die verlof
vroeg het in het Engels te mogen vertalen in de hoop daarmee processen van
bestuurlijke en politieke verwording te keren. Dat was het. Stilte. Ik zal nooit weten
of dit wijst op de steeds groeiende kloof tussen beleidmakers en moe geworden
universitaire docenten en onderzoekers, of op een gevoel dat men een eruptie van
een door de tijd ingehaald emeritus maar beter in goedwillend zwijgen kon
voorbijgaan.

De hoogleraar en de vakgroep
Ooit was een hoogleraar een solist die in vrijwel volledige vrijheid werkte. Formeel
maakten de hervormingen van de WUB daaraan in 1970 een einde. Leerstoelen werden
immers ‘in commissie’ van de vakgroepen geplaatst. Hun besturen beslisten over de
taken, binnen nieuwe wettelijke kaders, waarbij de nieuwverkozen faculteitsraden
verantwoordelijk werden voor organisatie en coördinatie van het onderwijsprogramma
en voor goedkeuring van de onderzoeksplannen van een vakgroep. In het
vakgroepsbestuur had een hoogleraar slechts één stem onder vele. Toch bleef zijn
positie in twee opzichten een bijzondere. Alleen een hoogleraar was in beginsel
verkiesbaar tot voorzitter van de vakgroep. En de WUB bepaalde dat in tijdelijke
dienst benoemde wetenschappelijk medewerkers hun werkzaamheden verrichtten
‘onder toezicht van’ een hoogleraar aan wie zij werden toegevoegd, vast benoemde
medewerkers ‘in overeenstemming’ met deze. Los van de WUB was er ook de normale
ambtelijke ‘beheerslijn’ die de hoogleraar (of de vakgroepsvoorzitter; men kon
daarover twijfelen) tot ambtelijk ‘chef’ maakte. Al voor de WUB totstandkwam, was
besloten dat er binnen de universiteiten een systematische personeelsbeoordeling
diende te komen, die deze ‘chef’ en een andere hoogleraar tezamen met een
personeelsadviseur vast moesten stellen. Dergelijke beoordelingen speelden in zaken
als vaste aanstelling en bevorderingen een steeds grotere rol. Indien de betrokken
medewerker ook nog bij dezelfde
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‘chef’ een proefschrift moest voorbereiden - dat was vaak het geval - was de
verhouding er niet een van werkelijk gelijken.
Tegenover de egalitaire strekking van het ‘one man one vote’-beginsel dat de WUB
binnen het vakgroepsbestuur voorschreef, bestonden derhalve nog altijd zekere
hiërarchische tendenties. De ambtenaarsstatus gaf medewerkers zowel bepaalde
rechten als plichten. Zo gold de richtlijn dat het wetenschappelijk personeel ten
hoogste vier jaar in tijdelijke dienst werkzaam mocht zijn. Lijphart en ik waren er
van de aanvang op bedacht dat voor een vast dienstverband bewezen
wetenschappelijke kwaliteiten, blijkend in de voltooiing, of althans voldoende
vorderingen van een proefschrift, een belangrijke voorwaarde dienden te vormen.
Dat kon in de praktijk nopen tot pijnlijke beslissingen. In een aantal gevallen heb ik
vele slapeloze nachten gehad, omdat het niet gemakkelijk viel een negatief oordeel
uit te spreken over mensen die wellicht in bestuur en onderwijs redelijk
functioneerden, maar niet tot voldoende eigen wetenschappelijke productie kwamen.
In enkele gevallen kon men toch besluiten betrokkenen voor een vaste aanstelling
voor te dragen als wetenschappelijk ambtenaar voor duidelijk gespecificeerde taken,
in plaats van als wetenschappelijk medewerker belast met taken van zowel onderzoek
als onderwijs. In andere gevallen was het zaak ook de betrokkenen ervan te overtuigen
dat het voor hen op termijn schadelijk kon zijn binnen de universiteit te blijven. Niet
zelden hield ik mensen voor dat een langjarig verblijf aan een universiteit
karakterbedervend kan werken. Het werk dat men verrichtte, had immers veelal te
weinig direct zichtbare maatschappelijke gevolgen. Indien men niet werkelijk
gedreven was en blijvend kon opgaan in het eenzaam avontuur dat onderzoek en
publiceren toch is, bestond het gevaar van vervreemding en verzuring. Gelukkig was
althans in de eerste twintig jaar van mijn hoogleraarschap de arbeidsmarkt nog
voldoende open, zodat voor de betrokkenen reële alternatieven voorhanden waren.
Ons relatief behoedzaam beleid heeft, zo meen ik, de vakgroep bewaard voor
spanningen en kwaliteitsverlies zoals die zich elders in faculteiten der sociale
wetenschappen nogal eens voordeden.
Een belangrijk element daarbij was, ik blijf dat herhalen, de relatief geringe omvang
van de vakgroep. Wij hadden niet direct de volledige verantwoordelijkheid voor een
studierichting met grote aantallen studenten, zodat het personeelsbestand lange tijd
relatief bescheiden bleef. De vakgroep ontstond rondom een aantal leerstoelen:
politieke wetenschap, leer der internationale betrekkingen, politieke theorieën,
bestuurskunde. Bij iedere hoogleraar was vooreerst maar een beperkt aantal
wetenschappelij-
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ke medewerkers werkzaam. Dit kon leiden tot de opvatting dat wij een naar
verhouding te zware top hadden, ofschoon men met evenveel logica kon betogen dat
wij in de zich overal voordoende processen van expansie zuinig waren geweest bij
het aantrekken van wetenschappelijk medewerkers! Ook toen wij verder groeiden,
in de jaren tachtig, deden wij ons best de toegangspoorten tot de vakgroep zo goed
mogelijk te bewaken. Meer dan ooit hechtte ik eraan deel uit te maken van
benoemingscommissies wanneer er een vacature was. Daarbinnen bepleitte ik vaak
dat het niet zozeer ging om nauwkeurige functieomschrijvingen, als wel om het
zoeken van werkelijke talenten, binnen of buiten Leiden. Dat wij kandidaten van
elders als regel een grote mate van individuele vrijheid en een klimaat zonder ernstige
conflicten konden bieden, was ongetwijfeld een reden waarom het ons lukte personen
met bewezen kwaliteiten te rekruteren. Dat maakte het op zijn beurt weer mogelijk
met een minimum aan interne ‘organisatie’ te volstaan. Er werd niet veel vergaderd
binnen de vakgroep. Wel botste ons credo dat het vooral gaat om het stimuleren van
individueel talent, met twee ontwikkelingen in het landelijk beleid: de groeiende
formalisering van de rangen-‘mix’ en de veronderstelde ‘zegeningen’ van
grootschalige projecten.

Piramidale gelaagdheid
N'en déplaise de ‘democratiserings’-wensen van de WUB, ontwikkelde zich in de
jaren zeventig en tachtig binnen vakgroepen een steeds complexere hiërarchische
geleding. Dat begon al aan de bovenzijde, bij het hoogleraarschap zelf. Kort voor ik
in Leiden aankwam was een einde gemaakt aan het selectief inschalen van
hoogleraren. Elke nieuwbenoemde hoogleraar werd eens voor al op het maximum
van dezelfde hoogleraarsschaal benoemd. Tijdens het bewind van Pais (1977-1981)
werd besloten lectoren (zij waren in de meeste faculteiten niet al te talrijk) de titel
‘hoogleraar’ te verlenen. Tegelijk zouden voortaan nieuw aan te trekken hoogleraren
benoemd worden op de vroegere lectorsschaal. Het was, zo men wil, een mooi
opgetuigde salarisverlaging, die niet gold voor al eerder benoemden, maar wel
symptomatisch was voor een daling in het prestige van het ambt. Niet veel later werd
besloten dat hoogleraren niet langer bij Koninklijk Besluit zouden worden benoemd.
De bevoegdheid daartoe werd voortaan overgelaten aan de colleges van bestuur. Het
was mijns inziens een van de slechtst denkbare wijzigingen die men ter wille van
het besturen
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op afstand kon treffen: de wetenschap dat voordrachten de Kroon bereikten bood
garanties die bij de meer interne benoemingen door colleges van bestuur zijn
weggevallen.
In de financieringssystemen werd ervan uitgegaan dat ten hoogste één hoogleraar
werkzaam zou zijn op de oude hooglerarenschaal B, tegen in ieder geval twee
hoogleraren op de nieuwe schaal A. Daarnaast werd in beide gevallen ook de
inschaling opnieuw ingevoerd. Niet heel veel later werd naast deze beide categorieën
hoogleraren (die in rechten en status niet, maar in salariëring wel van elkaar
verschilden) de functie van universitair hoofddocent (UHD) ingevoerd. Deze nieuwe
functie leek wel wat op de vroegere lector (bijvoorbeeld in het feit dat UHD's als
co-promotor kunnen optreden), maar bestreek een lagere band van het ambtelijke
rangenstelsel. Evenzeer als voor het bestand aan hoogleraren werden de posten van
universitair hoofddocent aan een formatiebeginsel gebonden. Slechts indien er een
functionele formatieplaats was, konden leden van de wetenschappelijke staf voortaan
deze rang bereiken, niet door senioriteit of prestatie tout court. Onder de hoogleraren
A en B en de UHD's werden voortaan universitaire docenten (UD's) benoemd. Deze
hebben zowel onderzoek als onderwijs tot taak. De hoogste voor hen bereikbare
ambtelijke schaal werd schaal 12, die anders dan bij ‘gewone’ ambtenaren op de
departementen, pas na een relatief lang dienstverband kan worden bereikt. Maar ook
was het mogelijk personen tot alleen ‘onderzoeker’ of alleen ‘docent’ te benoemen.
Gezegd werd dat deze dezelfde mogelijkheden tot bevordering zouden hebben als
universitaire docenten. Gezien het belang dat aan onderwijs gehecht moest worden,
kon het immers niet zo zijn dat bijvoorbeeld een (onderwijs)docent een mindere
status zou innemen dan een UD! Dat nu was ‘graue Theorie’. Aanstelling louter als
docent, met alleen onderwijstaken, wordt door zowel UD's als docenten geheel anders
ervaren. Dat bleek ook toen de Leidse faculteit der sociale wetenschappen in 1996
in het kader van een reorganisatieplan besloot de categorie ‘docenten’ formeel af te
schaffen, niet die van de UD's. Onder de ‘docenten’ bevonden zich nogal wat in
deeltijd werkzame vrouwen, maar dat deerde kennelijk niet.
Nog weer een andere maatregel zou de ‘piramide’ van het wetenschappelijk korps
verder doen groeien. Al vóór de invoering van het AIO-stelsel werd besloten principieel
tijdelijke doorstroomplaatsen te creëren. De mogelijkheden daartoe en de problemen
daarvan duidde ik al aan in het hoofdstuk over promovendi. Maar ik heb nog niet
gesproken over hen die ten laste van projectsubsidies (als die van NWO) werden
aangesteld en
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wier dienstverband per definitie tijdelijk was. Voegt men daaraan de
student-assistenten nog toe, dan moge de ‘gelaagdheid’ van een moderne vakgroep
duidelijk zijn. Het vereist steeds meer aandacht en inspanning om als hoogleraar aan
de hoop of vrees van een groeiend aantal medewerkers recht te doen.
De groeiende externe druk op een vakgroep, die ik eerder aangaf, laat zich in
slagwoorden samenvatten: meerjarenafspraken, verZetting, de herstructurering van
de curricula, voorwaardelijke financiering, nieuwe structuren voor het
wetenschappelijk korps, de TVC, de SKG, algehele bureaucratisering, nieuwe
bezuinigingsronden. Vooral op hoogleraren legt dat alles een zware last. Vakgroepen
zijn in hoge mate afhankelijk van hun bestuurlijke ervaring en invloed. Hun
wetenschappelijk prestige en bestuurlijk gewicht blijft een niet te miskennen element
in de vraag welke maatregelen in concreto worden getroffen. Zelfs hun leeftijd (en
dus hun vertrek op afzienbare termijn) kan meespelen wanneer leerstoelen of
vakgebieden moeten worden geofferd. Tegelijk scheppen vooral bezuingingsrondes
telkens weer onzekerheden, hetgeen interne zorg voor het in een vakgroep werkzame
personeel vereist. Van alle bestuurlijke processen die hun invloed doen gelden, zijn
groeiende onzekerheid en onrust naar mijn ervaring voor alle betrokkenen het
slopendste.

De hoogleraar, het ambt en de markt
Toen ik in 1963 in Leiden benoemd werd, schreef een daar enige jaren eerder
benoemde historicus mij dat ik wel zou merken hoeveel ‘beate bewondering’ een
hoogleraar ten deel valt. Ik heb daar toen al weinig van gemerkt en ik vermoed dat
een dergelijke zin vandaag de dag niet vaak meer aan nieuwbenoemde hoogleraren
zal worden gezonden. In landelijke enquêtes waarin het prestige van verschillende
beroepen wordt gemeten, neemt de hoogleraar niet langer de hoogste plaats in die
deze nog in het jaar van mijn benoeming had. De hiervoor genoemde regelingen
waarin de salarissen naar beneden werden aangepast, duiden evenzeer op een
verminderde maatschappelijke waardering. Daarbij komt het merkwaardige feit dat
een minister van Onderwijs kon besluiten alle salarissen van onderwijskrachten te
korten, op eenzelfde moment dat dit voor andere ambtenaren, waaronder de
functionarissen van zijn eigen departement, niet mogelijk heette te zijn. Faculteiten
stuiten bij het aantrekken van nieuwe hoogleraren meer dan vroeger op weigeringen.
Meer dan toen
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ziet men hoogleraren uit de universiteiten vertrekken, hetzij volledig, hetzij voor een
deel van de werktijd. In het laatste geval blijft de titel en een deel van de taak
behouden, maar is de betrokkene vrij die te combineren met andere maatschappelijke
functies en activiteiten waaraan hij de voorkeur geeft. Faculteiten die moeten
bezuinigen, zijn soms niet ongelukkig met dergelijke constructies. Zij ‘sparen’ het
salarisdeel van de gedeeltelijk vrij komende leerstoel, al betekent het dat het
leerstoelenbestand afhankelijk gemaakt wordt van persoonlijke factoren in plaats
van een afstandelijke weging van wetenschappelijke prioriteiten.
De titel ‘professor’ is niettemin nog altijd een hoog begeerd goed, zoals blijkt uit
het stijgende aantal bijzondere leerstoelen dat vooral in de laatste jaren in de
universiteiten wordt gevestigd. De sprongsgewijze toename komt ten dele voort uit
het verlangen mogelijkheden te scheppen voor verdienstelijke geleerden voor wie
in het krimpende aantal functionele leerstoelen geen gewoon hoogleraarschap is
weggelegd. Ook ziet men dat leidende figuren binnen de politiek, de overheid, de
vrije beroepen en soms het bedrijfsleven maar al te gevoelig zijn voor de mogelijkheid
van een extra-ordinariaat. Sommigen zijn zelfs bereid een dergelijk ambt te bezetten
buiten bezwaar van de begroting van de universiteit. Al wijzen dergelijke regelingen
erop dat de hoogleraarstitel nog enige waarde bezit, zij bevestigen tegelijk de
verzwakking van het ambt. De gewoon hoogleraar, zo bespeurt men af en toe, vermag
- ocharm! - kennelijk niets beters te doen dan de universiteit gaande te houden.
De invloed van de markt komt ook tot uiting in een toegenomen neiging het
hoogleraarschap te gelde te maken. Ooit leek het een ambtsplicht van hoogleraren,
in de terminologie van Max Weber, als Honoratioren taken ‘nebenambtlich und
ehrenambtlich’ te verrichten, zonder gedachten aan geldelijk gewin. Thans worden
deze diensten steeds meer getarifeerd, in een schemerzone waarbij de baten soms de
individuele hoogleraar, soms zijn universiteit of een onderdeel daarvan toevloeien.
Ik heb mij daarbij nimmer gemakkelijk gevoeld, getuige een eenzijdige briefwisseling
die ik over dergelijke problemen een keer voerde met de toenmalige fractieleider
van de VVD, J.J.C. Voorhoeve. Deze vroeg mij in september 1987 een inleiding te
houden op een bezinningsdag van de Tweede-Kamerfractie van de VVD. Ik kreeg na
afloop als aandenken een nette portefeuille met blocnote van de Tweede Kamer plus
een bijbehorende ballpoint, een maand later gevolgd door een schriftelijk verzoek
nog te laten weten wat mijn honorarium en kosten waren. Ik antwoordde hem in een
uitvoerige brief d.d. 20 oktober 1987 als volgt:
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U stelt mij [...] de vraag van een declaratie van reiskosten en het ‘honorarium van
een gastcollege’.
Ik heb behoefte, aan de hand van deze casus, een algemeen probleem aan u en uw
fractie voor te leggen.
Er is een tijd geweest dat goedbetaalde, op verantwoordelijke posities werkzame
personen een bijdrage als van mij gevraagd beschouwden als een intellectueel
genoegen, een vanzelfsprekende taak, en een kwestie van professie en eer.
Zie ik het goed, dan sluipt echter meer en meer de gewoonte in dat alles op kostprijs
moet worden geschat. De opmars van veel ‘management’ en ‘rationeel bestuur’ gaat
zo ver dat bijvoorbeeld de minister van Onderwijs en Wetenschappen aan de
universiteiten heeft opgelegd voor bewezen diensten door hoogleraren een hoog
‘dagtarief’ in rekening te brengen, dat naar ik meen thans ongeveer f 1600,-per dag
bedraagt. De begroting van de Leidse universiteit is daartoe al op voorhand met
ongeveer een miljoen gulden gekort. De universiteiten moeten zich immers - ook uw
fractie steunt dit beleid - marktgericht opstellen. Voor een halve dag aan uw fractie
besteed zou men volgens dit beginsel tenminste f 800,-in rekening moeten brengen,
dat hopelijk in een vakgroepskas, maar wellicht principieel in de toekomst eerder
aan de centrale kas van de universiteit zou moeten toevallen.
De vraag of het redelijk is een dergelijke vergoeding te vragen, is een beleidsvraag.
Het valt op dat tal van overheidsorganen - ik denk daarbij bijvoorbeeld aan
belangrijke adviserende commissies, die veelal een beroep op hoogleraren doen in de praktijk geen fondsen hebben (of zeggen te hebben) om dergelijke betalingen
te verrichten. Met de minister van Onderwijs in de hand zou men dan nee moeten
zeggen, al zijn de uitnodigingen op zich intellectueel stimulerend en mogelijk voor
het toch ook door allen gewenste contact tussen wetenschap en praktijk van belang.
De problematiek wordt echter nog interessanter als men zich rekenschap geeft
van twee, naar het lijkt, zeer contraire tendenties, die beide met evenveel
zelfvertrouwen als noodzakelijk in het huidige beleid worden geproclameerd. Aan
de basis van de maatschappij wenst men de arbeid van vrijwilligers, in een zuiniger
maar zeer zorgzame samenleving. Maar dezelfde ‘economisten’ lijken aan de
bovenkant van de maatschappij economische toerekening en het marktmechanisme
dermate hoog aan te slaan dat alles naar waarde moet worden berekend en betaald.
De tendentie, zo ervaar ik, is meer en meer het vervangen van vrijwillig meewerken
door Honoratioren aan congressen, besturen, jury's, advieslichamen, en dergelijke,
door betaalde arbeid (die in de praktijk lang niet altijd toevloeit aan de instelling
waar de betrokkene werkt, maar vaak ook aan hem of haar privé). Sommigen vinden
dat mooi, natuurlijk, en wel-
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kom. Ik behoor niet tot hen, en zou graag willen dat men kon aangeven waarom aan
de basis van de samenleving vrijwilligerswerk natuurlijk wordt gevonden, en aan de
bovenkant niet.
Zelfs van een wellevend man als Voorhoeve kreeg ik nimmer antwoord op deze
missive!

De wet van Gresham
Naar analogie van de wet van Gresham in de economie, die inhoudt dat ‘bad money
drives out good money’, heeft men gesproken van een Gresham's law of
administration. Die zou inhouden dat de dagelijkse urgentie van bestuurlijk werk
altijd weer noopt mogelijk belangrijkere taken te laten liggen. Op twee manieren heb
ik getracht mij nu en dan aan de werking van deze wet te onttrekken.
Zo nodig heb ik mij bewust afgezonderd in mijn studeerkamer thuis om aan
bepaalde publicaties te werken. Daarbij wist ik mij gedekt doordat ik een formele
regeling daartoe met de directeur-beheerder van de rechtenfaculteit had getroffen.
Dat beschermde mij voor latere schrijvens die een aanwezigheidsplicht zochten te
dicteren. Ik was, eenmaal in Leiden, volledig beschikbaar voor overleg met stafleden
en studenten en voor bestuurlijke taken, maar juist daarom was het zaak niet altíjd
in Leiden te zijn. Had ik nog meer tijd ‘op de werkplek’ doorgebracht, dan zou van
zoiets als een ‘oeuvre’ in het geheel geen sprake zijn geweest.
In de tweede plaats vond ik vrijwaring van Leidse druk tijdens verlofperioden.
Driemaal werd ik een jaar vrijgesteld voor onderzoek: in 1966-1967 aan het Center
for Advanced Study in the Behavioral Sciences in Palo Alto, in 1972-1973 en opnieuw
in 1988-1989 aan het NIAS in Wassenaar. Daarnaast was ik een aantal malen als
gasthoogleraar in het buitenland werkzaam. Ik heb reden ieder dankbaar te zijn die
aan dergelijke verlofregelingen heeft meegewerkt. Ooit moest de minister dat
beslissen, spoedig daarna het college van bestuur, nog weer later de bestuurders en
beheerders van de twee faculteiten waarin ik werkzaam was. Maar steeds was daarbij
de steun onontbeerlijk van collegae, binnen of buiten Leiden, die tijdens mijn
afwezigheid mijn onderwijstaken opvingen. Ter compensatie deed ik voor mijn
vertrek en na mijn terugkeer vaak double duty door extra onderwijs- en bestuurstaken
op mij te nemen, waardoor anderen op hun beurt tijdelijk voor onderzoekstaken
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in binnen- of buitenland konden worden vrijgesteld.
Niet elk verlof hield een vrijstelling voor onderzoek in. Mijn eerste NIAS-jaar werd
grotendeels opgeslorpt door de ontwikkelingen rond Daudt en de zijnen. Mijn periode
aan het Europees Universitair Instituut bood evenmin veel gelegenheid voor intensief
onderzoek. Tijdens de opbouwjaren gold ook daar Gresham's wet in volle sterkte!
En als gasthoogleraar had ik normaliter ook intensieve onderwijstaken. Maar ook
dan werd men zich duidelijk bewust wat het is hoogleraar te zijn zonder bestuurlijke
verantwoordelijkheden. Buitenlandse ervaringen waren verfrissend. Zo leerde ik, als
vermeld, in Palo Alto voor het eerst met computers en grotere databestanden werken.
Tijdens twee Harvard-Summer Schools gaf ik een cursus over vergelijkende Europese
ontwikkelingen. Daaraan nam elke keer een groep zeventienjarige high school students
deel, die gekozen waren onder hen die in nationale SAT-tests in de hoogste vijf procent
scoorden (de letters SAT staan voor ‘scholarly aptitude test’). Zij waren uitgenodigd
zich via deelname aan de Harvard-Summer School nader te oriënteren op
studiemogelijkheden een jaar later in colleges en universiteiten in New England.
Zelden heb ik intelligentere en harder werkende jongeren aan het werk gezien en
duidelijker beseft wat een intensieve Summer School kan betekenen.
Tijdens mijn Erasmus-hoogleraarschap in 1989 was ik, evenals de twee eerdere
zomers, gastvrij gehuisvest in het Center for European Studies onder leiding van
Stanley Hoffmann. Dat was een broedplaats van jong en oud talent, met een
overweldigende menigte activiteiten, zonder dat het als instituut gedwongen was een
eigen onderzoekprogramma te ontwikkelen. Nimmer heb ik zo talrijke interessante
politici en geleerden voorbij zien trekken in zo korte tijd. Tijdens mijn laatste verblijf
vielen de communistische regimes in Centraal- en Oost-Europa in duigen. Te zien
hoe zelfs de grootste deskundigen op het terrein van de vergelijkende politiek
rondtastten bij het zoeken van verklaringen en doen van voorspellingen was een extra
opwindende ervaring. Het bracht mij ertoe mijn laatste ‘normale’ Leidse college
vergelijkende politiek geheel anders dan vroeger te structureren. In plaats van zelf
de onderwerpen en de literatuur vast te stellen gaf ik deelnemers aan het college de
opdracht eerst zorgvuldig de vragen te formuleren die de nieuwe ontwikkelingen
opwierpen, en vervolgens op eigen initiatief zoveel mogelijk te zoeken naar mogelijk
relevante literatuur, die wij daarna in kleinere of grotere groepen bespraken. Dat
werd een bijzondere ervaring.
Als gasthoogleraar voor drie maanden aan het met particuliere midde-
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Kort na de opening van een plechtige bijeenkomst van de Leuvense Senaat op 17 november 1992
ontdek ik dat een pagina ontbreekt aan de tekst van de oratie die ik even later moet uitspreken als
‘buitenlandse Francqui-hoogleraar in de vergelijkende politieke wetenschap’. Terwijl de overige
aanwezigen luisteren naarde binnengekomen berichten van verhindering, ziet mijn echtgenote
verontrust toe. (Foto: Karel Rondou.)
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len gefinancierde Instituto Juan March in Madrid ervoer ik in 1991 dat een
geavanceerde graduate-opleiding ook in Europa mogelijk was, mits men deelnemers
zorgvuldig selecteert en fulltime bijeenbrengt. En in Leuven deed ik in 1992-1993
als Francqui hoogleraar ervaring op met examensystemen die, zo moest ik erkennen,
studenten tot een grondiger voorbereiding op examens wist te brengen dan helaas in
Nederland vaak het geval is. Men lijkt zich van het belang daarvan in België beter
bewust te zijn dan in Nederland.

Afscheid
Al ben ik dan niet altijd optimistisch over ontwikkelingen rond het hoogleraarschap,
aan gebrek aan waardering heb ik niet te klagen gehad. Mijn vakgroep verraste mij
in de maand dat ik vijfentwintig jaar hoogleraar was door Robert A. Dahl uit te
nodigen een speciaal college in Leiden te geven, dat werd afgesloten met een
drukbezochte receptie en een vakgroepsdiner. Van den Berg en Tromp namen het
initiatief tot een bundeling van een aantal van mijn opstellen in een boek getiteld
Politiek en historie. Opstellen over Nederlandse politiek en vergelijkende politieke
wetenschap. Het was, zo begreep ik, ooit gepland voor mijn zestigste verjaardag,
maar zou in feite verschijnen ter markering van mijn vertrek in 1990 als gewoon
hoogleraar. Studenten politicologie stelden korte tijd later een klein liber amicorum
samen, waarin een aantal hunner en een aantal docenten verslag deden van hun eerste
notie over politiek. Voor het omslag tekende een student een cartoon. Alleen mijn
toen al heel oude moeder waardeerde dat portret niet erg en schreef op het kaft ‘héél
lelijk, lijkt niet’.
In 1990 werd ik benoemd tot lid van de Koninkljke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen, en in 1991 tot foreign honorary member van de American Academy
of Arts and Sciences. Het Francqui-hoogleraarschap in België was zoiets als een
‘erehoogleraarschap’, zo begreep ik. Al was het slechts een deeltijdbenoeming voor
drie maanden, zij vereiste een heuse inaugurele rede, enkele maanden voor ik in
Leiden afscheid nam. Ik bewaar daaraan een gemengd gevoelen. Men kon het
plechtige karakter van de bij eenkomst afleiden uit de door de Leuvense rector
voorgelezen lange lijst met berichten van verhindering: ‘Zijne Eminentie de
Kardinaal..., de bisschop van..., Zijne Excellentie de Eerste Minister’, enzovoort,
gevolgd door een laudatio op de nieuwbenoemde hoogleraar. Ik zou daar meer van
genoten hebben indien ik na de opening van de plechtigheid niet
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ontdekt had dat een pagina ontbrak in de speciaal voor mijn ouder wordende ogen
in grote letters afgedrukte tekst. Mijn zo goed voorbereide rede sprak ik vervolgens
uit met een voor hen die mij kennen duidelijke nervositeit.
In 1993 kwam aan mijn Leids hoogleraarschap een definitief einde. Ik gaf mijn
afscheidscollege de titel Van oude en nieuwe regenten. Of: politiek als beroep. Ik
probeerde opnieuw een aantal ontwikkelingen in de Nederlandse politieke leven
kritisch te bezien, zoals ik dat elke tien jaar te beginnen met mijn oratie en gevolgd
door twee diescolleges had gedaan. Deze vier redes bundelde ik met een aantal andere
analyses van de Nederlandse politiek in een boek onder de titel van het
afscheidscollege Van oude en nieuwe regenten (1995).
Het afscheid viel samen met de dat jaar in Leiden gehouden Joint Sessions of
Workshops van het European Consortium. Zelf organiseerde ik bij die gelegenheid
een eigen Workshop on The Intellectual Autobiography of Comparative European
Politics. Ik verzocht daarvoor een keur van collegae uit de Verenigde Staten en
Europa terug te zien op de ontwikkeling van hun eigen werk. Het leidde, enige jaren
later, tot een kloek boekwerk met vier biografische en drieëntwintig autobiografische
schetsen van collegae van wie ik oneindig veel geleerd heb.
Goede geesten binnen het college van bestuur en de faculteiten hadden zich
ingespannen, zo hoorde ik later, om een passende decoratie voor de scheidende
hoogleraar te verwerven. Wat ongelovig moesten zij constateren dat deze al twintig
jaar ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw was. Begin april 1973 had ik een
brief van de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken ontvangen
met het verzoek ‘naar aanleiding van een kwestie die verband houdt met uw
werkzaamheden ten behoeve van de Commissie Interdepartmentale Taakverdeling
en Coördinatie’ op 27 april daaraanvolgende ten departemente te verschijnen. De
ingewikkelde formatie van wat het kabinet-Den Uyl zou worden was nog in volle
gang. In eerste instantie dacht ik daarom dat men het advies van de ex-leden van de
commissie-Van Veen op prijs zou stellen voor daarbij mogelijk gerezen problemen.
Midden in de nacht werd ik echter wakker en realiseerde ik mij dat het dat toch niet
kon zijn. Dan immers zou men niet zo lang wachten voordat wij werden ontboden!
Tjeenk Willink, intussen op Algemene Zaken werkzaam, bevestigde mijn bange
vermoeden dat het om een decoratie ging. Ik verstond mij met genoemde
secretaris-generaal en verzocht deze - naar ik dacht tijdig - van dat eerbetoon
verschoond te blijven. Deze deelde mij echter mede dat ik kennelijk de pro-
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Deze foto van H.D. met twee kleindochters, genomen na afloop van afscheidsreceptie in Arsenaal te
Leiden op 2 april 1993, zond ik tezamen met een foto van henzelf aan mijn promovendi, onder het
motto dat er ook een ander leven is dan dat van universiteit en wetenschap.
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cedure niet begreep. Indien het Hare Majesteit behaagde, behaagde het Hare Majesteit.
Het Koninklijk Besluit was al getekend, publiciteit was niet te vermijden. Het bracht
mij in een minder welkom dilemma, verwoord in een brief die ik op 13 april aan
genoemde secretaris-generaal zond. Ik achtte, zo schreef ik hem, onder aanhaling
van een citaat van Thorbecke dat ik in mijn inaugurele rede had gebruikt, het stelsel
van decoraties reeds lang achterhaald. Het was zaak ‘de opruiming te bevorderen
van [...] winderigen, elders lang afgelegden pronk’. De decoratie zou worden
toegekend voor advieswerkzaamheden. Deze dienden, zo schreef ik, gevrijwaard te
blijven van enige verdenking van politieke waardering of persoonlijk belang, zeker
voor een vak als het mijne, dat toch al gevaar liep dienstbaar te worden gemaakt aan
politieke strevingen. Ik tekende bezwaar aan tegen de geldende procedure. Men werd
kennelijk voor de keus gesteld de onderscheiding evenzeer publiek terug te sturen
als deze verleend werd, ofwel gelaten te aanvaarden wat beslist werd als in de
zeventiende eeuw ‘bij u, over u en zonder u’. Ik zou, zo eindigde ik, in die
dwangpositie voor het laatste kiezen en ten departemente verschijnen. Maar wel
sprak ik de hoop uit dat in de toekomst een regeling zou worden getroffen waarbij
pas tot verlening van een decoratie zou worden besloten nadat was nagegaan of de
betrokkene deze wel wenste. Ik heb mij bij dat al strikt gehouden aan Clemenceau's
befaamde uitspraak over een decoratie: ‘On ne le demande pas. On ne le refuse pas.
On ne le porte pas...’
Het opgeven van Leidse verantwoordelijkheden heeft mij geen moeite gekost,
hoezeer ik mij ook met de universiteit verknocht en verknoopt wist. Zelf te kunnen
beslissen over het wetenschappelijk werk dat men doet, en met echtgenote, kinderen
en een groeiende schaar kleinkinderen naar eigen ritme te leven, is een bron van
vreugde.
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Chronologie van ontwikkelingen tijdens hoogleraarschap (1963-1994)
Jaar

Functies (tenzij anders
Activiteiten en
vermeld bekleed door H.D.)ontwikkelingen

1963

hoogleraar wetenschap der
politiek in JF

1964

lid sectie sociologie en
politicologie Academische
Raad

1965
1966

Center of Advanced Study
in the Behavioral Sciences

1967
1968

tevens hoogleraar in FSW
A. Lijphart hoogleraar
internationale betrekkingen

1969

N. Cramer lector
Tilburg; ‘Leidse mei’;
parlementaire geschiedenis Maagdenhuisbezetting
Decaan JF

1970

invoering
doctoraal-examens met
hoofdvak politicologie in
JF en FSW
bezetting IWP Amsterdam;
Daudt staakt uitwedstrijden
commissie-Van Veen
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Bewindslieden

Regeringsbeleid

Jaar

J.M.L.Th. Cals

nota-Cals over 5-jarige
studieduur

1963

Th. H. Bot
1964
I.A. Diepenhorst

1965
1966

G.H. Veringa

wijzing academisch statuut 1967
sociaal-culturele
wetenschappen
nota-Posthumus over
herstructurering

1968

staatkundige
studierichtingen in
academisch statuut

1969

nota-Veringa over
universitaire
bestuurshervorming
wet universitaire
1970
bestuurshervorming (WUB)
aanvaard
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Jaar

Functies (tenzij anders
Activiteiten en
vermeld bekleed door H.D.)ontwikkelingen

1971

N. Cramer gewoon
hoogleraar lid eerste
verkozen raad JF

1972

A. van Braam hoogleraar vakgroepenreglement JF
bestuurskunde
instelling vakgroep
politieke wetenschappen

voorzitter stembureau
universitaire verkiezingen
Leiden

ISte NIAS-jaar

1973

voorzitter
begrotings-commissie JF

staking en dienstbevel H.
Daudt c.s.

lid commissie-s'Jacob
overleg hoogleraren
politicologie

‘University Emergency’
actie-Broekmeyer

H.R. van Gunsteren lector
politieke theorieën
1974

interventies bij en door
Tweede Kamer

1975

H.R. van Gunsteren
gewoon hoogleraar

1976

hoogleraar EUI Florence

1977

commissie Staatkunde

rapport commissie-De
Roos

1978

A. Lijphart terug naar VS
G.A. Irwin lector politiek
gedrag en methoden van
politicologisch onderzoek

1979

terugkeer als hoogleraar in EUI-Summer School
Leiden
propedeuse JF
begin staatkundeonderwijs
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Bewindslieden
Chr. van Veen

Regeringsbeleid
invoering WUB

Jaar
1971

planning;
meerjarenafspraken

1972

M.L. de Brauw

J.A. van Kemenade

1973
G. Klein
1974
1975
1976

A. Pais

1977
nota Hoger onderwijs voor 1978
velen (tweefasenstructuur)
1979
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Jaar

Functies (tenzij anders
Activiteiten en
vermeld bekleed door H.D.)ontwikkelingen

1980

voorzitter
begrotings-commissie JF

JF

A. van Staden hoogleraar
internationale betrekkingen

EUI-Summer

School

1981

EUI-Summer

School

1982

opheffing staatkundige
studierichtingen in JF?

stemt ‘Management
Publieke Sector’ af

EUI-Summer

School

politiek-bestuurlijke
studierichting FSW
1983

overleg Sturing en
Samenleving

1984

Leids-Rotterdamse
opleiding bestuurskunde

1985

Harvard-Summer School

1986

In 't Veld buitengewoon
hoogleraar?
Harvard-Summer School

1987

visitatiecommissie:
opheffing politicologie
Erasmus Universiteit en
sociologie Leiden
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Bewindslieden

Regeringsbeleid

Jaar

lectoren worden hoogleraar 1980
J.A. van Kemenade

wet tweefasenstructuur
aangenomen

1981

W.J. Deetman

wet tweefasenstructuur
ingevoerd

1982

voorwaardelijke
financiering; TVC;
salarisverlaging
onderwijsgevenden

1983

tweede fase vervangen
door AIO-stelsel

1984

1985
wet op het
wetenschappelijk
onderwijs

1986

SKG-operatie

advies-Van de Kaa over
sociale wetenschappen
1987
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Jaar

Functies (tenzij anders
Activiteiten en
vermeld bekleed door H.D.)ontwikkelingen

1988

R.B. Andeweg hoogleraar tweede NIAS-jaar
empirische politicologie

1989

J.Th.J. van den Berg
hoogleraar Nederlandse
politiek en parlementaire
geschiedenis

toekenning AIO-netwerk
politicologie

Erasmus-hoogleraar in
Harvard
1990

lid KNAW; parttime VUT

1991

Instituto Juan March,
Madrid lid American
Academy

1992

Francqui-hoogleraar
Leuven

1993

emeritaat

1994

onderzoekschool Polybius
Koninklijke/Shell-oeuvreprijs
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Bewindslieden

Regeringsbeleid

Jaar
1988

J.M.M. Ritzen

1989
instelling
onderzoekscholen

1990

1991
1992
R.J. In 't Veld

1993

M.J. Cohen
1994
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