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Een inleiding in de politicologie kan twee 
vormen aannemen: het kan de stand van 
zaken in het vakgebied weergeven of 
uitgaan van een bepaalde interpretatievan 
de politicologie, waardoor het vakgebied 
als het ware een opdracht meekrijgt. 
Uwe Becker, samensteller van en (me- 
de)auteur van de helft van de artikelen in 
Maatschappij, Macht, Nederlandse Poli- 
tiek, kiest voor de tweede variant. Hij 
wordt hiertoe aangezet doordat hij een 
hekel heeft aan intellectuele modes. Het 
charmante van deze afkeer is dat hij vra- 
gen en discussies die gedateerd aandoen 
serieus neemt. Dat getuigt van lef. In een 
tijd waarin mensen elkaar aftroeven met 
bekentenissen over hun linksradicale 
verleden durft hij een bundel samen te 
stellen die als doelstelling heeft: "het 
blootleggen van fundamentele maat- 
schappelijke machtsverhoudingen en de 
plaatsing van de politiek in deze ver- 
houdingen". Hij schrijft in zijn inleiding 
dat de politicologie moet proberen de 
wereld te verklaren om haar te kunnen 
veranderen. De bundel kan geÃ¯nterpre 
teerd worden als een poging om de tra- 
ditie van de Amsterdamse politicologie 
nieuw leven in te blazen. Trouw aan de 
uitgangspunten bij de oprichting van de 
Politieke Sociale Faculteit, gaat de aan- 
dacht niet uit naar politici en politieke 
instellingen maar naar de maatschappe- 
hjke verhoudingen en processen die de 
politiek maken tot wat zij is. 

Om te voorkomen dat het idealisme 
waaruit de eerste doelstelling ontspruit 
intellectuele wanproducten baart, stelt 

Becker zich tevens ten doel studenten 
politicologie op te leiden tot "op vakbe- 
kwaamheid berustende intellectuele zelf- 
standigheid". Ze moeten begrijpen dat 
simpele verklaringen van de wereld niet 
deugen en zelfs gevaarlijk zijn. Ze moe- 
ten leren de vooronderstellingen achter 
die simplificaties te onderscheiden en te 
kritiseren. 

De bundel bestaat uit vijf delen die ik 
voor het gemak in drie klusters onder- 
verdeel. In het eerste kluster worden de 
maatschappelijke verhoudingen geschetst 
die 'de politiek maken tot wat ze is'. Er 
wordt aandacht besteed aan sekse-, klas- 
se en etnische maatschappelijke tegeu- 
stellingen en - als vreemde eend m de bijt 
- aan culturele veranderingen en politieke 
cultuur. In het tweede cluster wordt de 
enge politiek beschreven, variÃ«ren van 
een korte schets van onze vaderlandse 
politieke geschiedenis, tot een stoom- 
cursus staatsrecht. Het laatste kluster is 
meer beschouwend van aard. Verschil- 
lende opvattingen over democratie wor- 
den onder de loep genomen en de wis- 
selwerking tussen politiek en maat- 
schappelijke processen wordt belicht 
door middel van artikelen over 'macht' 
en over 'de verzorgingsstaat'. In deze 
recensie concentreer ik me op het eerste 
en laatste kluster. omdat het middelste 
gedeeltevan het boek het etiket verdient: 
nuffig maar saai. 

Beckers eerste doelstelling - het 
blootleggen van fundamentele maat- 
schappelijke verhoudingen - heeft poli- 
tiek bezien het voordeel dat een aantal 
misstanden wordt besproken. waar om 
uiteenlopende redenen tegenwoordig 
weinig aandacht aan wordt geschonken. 
Een vergelijking tussen de discussies 
over racisme en over sekseverhoudingen 
kan dit illustreren. Het artikel van Uwe 
Becker en Miiam van Tiel, 'Seksever- 
houdingen, patriarchaat en feminisme', 
beschrijft de ongelijkheid tussen de 
seksen aan de hand van vrouwelijke ste- 
reotypen, de werkverdeling in het huis- 
houden en de arbeidsparticipatie en -k- 



loning. Doordat het slachtofferdenken 
binnen vrouwenstudies in de ban is ge- 
daan zijn deze speerpunten van het 
gelijkheidsfemimsme enigszins naar de 
marge gedrukt. Dat zou terecht kunnen 
zijn als de belangsrijkste criteria voor het 
beoordelen van wetenschappelijk werk 
vernieuwing en intellectuele inventiviteit 
zijn. Het probleem is echter dat onrecht 
ook blijft bestaan als het intellectueel niet 
meer zo boeiend is. Zo ontstaat het ge- 
vaar dat over het platte onrecht meer en 
meer gezwegen wordt. 

Racisme is daarentegen wel in 
zwang. In zijn artikel 'Racisme, etnicis- 
me en politieke theorie' kan Meindert 
Fennema zich daarom beperken tot het 
verhelderen van de discussie. Dat is een 
nobel streven en werpt ook zeker 
vruchten af. Hij laat bijvoorbeeld zien 
waarom anti-racistische strategieÃ« zo 
gemakkelijk in hun tegendeel verkeren. 
Pleiten voor gelijkheid voor de wet kan 
racistisch worden als het betekent dat 
ritueel slachten verboden is. Een pleidooi 
voor een soort verzuiling en de be- 
scherming van verschillende cultuur- 
uitingen kan op zijn beurt leiden tot een 
vorm van vrijwillige apartheid, waarbij 
de principiÃ«l gelijkheid van verschil- 
lende culturen in wezen een non-inter- 
ventie pact is. Binnen de 'zuilen' is de 
ruimte voor dissidente meningen bo- 
vendien zeer beperkt. 

Fennema kan zich beperken tot het 
verhelderen van de discussie omdat er op 
dit terrein sprake is van felle debatten. 
Engagement en het besef van onrecht 
voeren de boventoon. Binnen vrouwen- 
studies is dat niet meer het geval. Men 
hoeft echter geen helderziende te zijn om 
te voorspellen dat een artikel als dat van 
Becker en Van Thiel over de seksever- 
houdingen weldra binnen etnische stu- 
dies een evengrote uitzondering zal zijn. 

De kritiek op het letterlijke 'zwart- 
wit' denken van het CRES en het aan de 
kaak stellen van 'Politically Correct 
Thinking' (waarin het kiezen voor min- 
derheden nieuwe taboes opleven) kan het 

begin zijn van een golfbeweging waarin 
het intellectueel uitdagende weer belang- 
rijker wordt dan het politiek juiste. In 
eerste instantie heeft zo'n ontwikkeling 
een bevrijdende werking. Er kan meer 
gezegd en geschreven worden als het 
verwijt van racisme minder snel wordt 
gemaakt. Maar de slinger kan gemakke- 
lijk naar de andere kant doorslaan. In dat 
geval wordt het spreken over racisme 
even weinig 'comme i1 faut' als het 
schrijven over vrouwenonderdrukking 
nu al is. Niet omdat het niet meer als on- 
recht wordt ervaren, maar omdat verha- 
len over racisme eentonig zijn en in te 
simplistische categorieÃ« worden ver- 
woord. 

In de artikelen over sekseverhou- 
dingen en racisme staat de onrechtvaar- 
digheid van de huidige organisatie van de 
maatschappij buiten kijf. Zij hebben een 
mobilisatieperspectief. Ze roepen mensen 
op iets te veranderen. In het artikel 'Ka- 
pitalisme, klassen en lagen; over de so- 
ciaal economische structuur van de wes- 
terse samenleving' weet Becker echter 
geen raad met dit mobilisatieperspectief 
omdat hij niet hard durft te maken dat het 
kapitalisme onrechtvaardig is. Hij houdt 
wel vast aan de fundamentele belangen- 
tegenstelling tussen arbeid en kapitaal, 
maar stelt dat het kapitalisme als een op 
uitbuiting van loonarbeid berustend sy- 
steem niet per definitie een onrechtvaar- 
dige verdeling van goederen opleven. De 
kapitalistische maatschappij is alleen in 
pmicipe (en niet per definitie in de prak- 
tijk) onrechtvaardig. Wat er precies moet 
veranderen is hierdoor onduidelijk. 

Een tweede voordeel van Beckers 
aanpak is dat hij denkt in termen van 
wetenschappelijke tradities. Met zijn af- 
keer van modieuze vraagstukken impli- 
ceert bij dat er kernvragen en thema's 
zijn waarmee de politieke wetenschap 
zich bezig dient te houden, namelijk de 
verklaring van fundamentele maat- 
schappelijke verhoudingen met als doel 
die te veranderen. Het bespreken van 
discussies en standpunten die gedateerd 



aandoen kan de lezer ertoe inspireren te 
bedenken of verschillende discussies en 
vraagstellingen kunnen worden herleid 
tot &n thema en of metrede kan worden 
gekozen voor de ene dan wel de andere 
optiek. Het is bijvoorbeeld interessant de 
overeenkomsten en verschillen te on- 
derzoeken tussen enerzijds de vraag naar 
wie de macht heeft - waar in het artikel 
'Visies over macht; een kritische be- 
schouwing van pluralisme, elitisme en 
Marxisme' van Becker uitgebreid op 
wordt ingegaan - en anderzijds onder- 
zoek naar mechanismen van uitsluiting 
en analyses van de voorwaarden waar- 
onder bijvoorbeeld vrouwen in het pu- 
blieke leven worden toegelaten. 

Ik schreef hierboven dat de opzet de 
lezer tot dergelijke overwegingen kan 
inspireren. Beckers presentatie is hiertoe 
enigszins een belemmering omdat hij 
suggereert allerhande discussies te kun- 
nen oplossen, in de letterlijke betekenis 
dat hij suggereert dat die discussies na 
zijn interventie eigenlijk niet meer be- 
staan. De twist over enge of brede poli- 
riek en enge of brede politicologie wordt 
bijvoorbeeld opgelost door te kiezen 
voor een eng politiek begrip en een brede 
politicologie. De discussie over waar- 
devnje versus geÃ«ngageerd wetenschap 
wordt eveneens ontmanteld; 'als er maar 
beredeneerde uitspraken worden ge- 
daan', is het credo van Becker. In de 
discussie tussen pluralisten en machts- 
elitisten krijgen beide kampen een veeg 
uit de pan. Door respectievelijk hun em- 
pinsme of hun functionalisme maakt 
geen van beide partijen een analyse van 
de werking van macht. In navolging van 
de neo-pluralistische Amerikaanse politi- 
coloog Dahl bepleit hij daarom een ana- 
lyse van machtsbronnen. Met de neo- 
Marxisten stemt hij in dat kapitaal nog 
altijd een belangrijke maar niet per se 
doorslaggevende machtsbmn is. 

Langzaam maar zeker bekruipt je het 
gevoel dat er iets wezenlijks wordt ver- 
zwegen. In zijn poging oude discussies 
op te lossen neemt Becker de vraag- 

stelling van de besproken auteurs over. 
Dat er soms goede redenen zijn om 
bepaalde discussies niet langerte voeren 
of vanuit een andere optiek te benaderen 
verdwijnt hierdoor uit het zicht; hij heeft 
geen oog voor de kennispolitieke impli- 
caties van discussies. In 'Sekseverhou- 
dingen, patriarchaat, feminisme' wordt 
bijvoorbeeld het naturelnunure debat 
weergegeven. Becker en Van Tiel con- 
stateren teleurgesteld dat geen der ver- 
klaringen steekhoudend is. Dat dergelijke 
algemene verklaringen ook altijd een 
disciplinerend effect hebben, lijken ze te 
vergeten. Zo stellen ze niet aan de orde 
dat wie sekseongelijkheid verklaart door 
socialisatietheorieÃ« tevens eenieder die 
hierdoor passief haar leven laat bepalen 
tot domme theemuts bestempelt 

Bovendien is dit streven om discus- 
sies op te lossen door systematische ver- 
klaringen maar al te gemakkelijk strijdig 
met de tweede doelstelling van de hun- 
del: studenten politicologie op te leiden 
tot op vakbekwaamheid gebaseerde in- 
tellectuele zelfstandigheid, die hen ervan 
moet doordringen dat simpele verkla- 
ringen onwenselijk zijn. In plaats van de 
twee doelstellingen in elk verhaal te 
combineren ligt nu in het ene artikel de 
nadruk op de eerste doelstelling en in een 
ander op de tweede. In het laatste geval 
beperken de auteurs zich tot het bekriti- 
seren van algemene verklaringen. In het 
artikel 'Cultuur, collectieve identiteit en 
politieke cultuur' komt Becker hijvoor- 
beeld niet veel verder dan plaatsen van 
kanttekeningen hij de these van de 
Amerikaanse politicoloog Ingtehan dat 
de politiek steeds meer bepaald wordt 
door postmaterialistische waarden in 
plaats van materialistische en het bekri- 
tiseren van het 'civic culture' onderzoek 
van Verba en Aimond. 

Door de gekozen optiek ontstaat een 
zeker onbehagen. Soms wordt elke twij- 
fel weggeredeneerd, soms wordt door 
wetenschappelijk purisme niets meer 
verklaard. Het opnemen van een aantal 
mooie analyses met beperkte pretenties 
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zou dit onbehagen kunnen wegnemen, 
maar Beckers hang naar systematische 
verklaringen zit hem hier in de weg. Zo 
komen lokale analyses van de werking 
van macht binnen instituties of gemeen- 
schappen helaas niet aan bod omdat hij 
stelt dat case-studies niet gegeneraliseerd 
kunnen worden en dus weinig inzicht 
bieden in fundamentele machtsverhou- 
dingen. 

Onafhankelijk van deze belemme- 
ring, die volgens mij niet inherent ver- 
bonden is met de idealistische doelstel- 
lingen van de Amsterdamse school, dient 
de vraag gesteld te worden of Becker er 
in is geslaagd deze traditie nieuw leven in 
te blazen. Heeft deze wetenschapsop- 
vatting de toekomst? Tegenover de ge- 
Ã«ngageerd politicologie met als steek- 
woorden 'Macht en Maatschappij' kun- 
nen twee andere stromingen worden on- 
derscheiden die de wind momenteel meer 
in de zeilen hebben. De ene bepleit een 
herwaardering van de enge politicologie. 
Ze bestudeert de interne dynamiek van de 
overheid met haar enorme bureaucratie 
en het ondermijnende effect hiervan op 
het primaat van de politiek. In de 
analyses van deze stroming spelen 
fundamentele maatschappelijke verhou- 
dingen geen rol van betekenis. Ze richt 
zich op de beheersproblemen van de 
overheid. 

De andere stroming is een normatieve 
politicologie die zich bezig houdt met 
ideeknleer, vaak in historisch perspectief. 
Het gaat niet primair om macht maar om 
vocabulaires en politieke stromingen. 
Het verschil kan goed geiÃ®iustreer wor- 
den aan de hand van Beckers definitie 
van ideologie, ook al zo'n woord dat to- 
taal in ongenade is gevallen. Hij defmi- 
een het als "een set van politieke denk- 
beelden ter verdoezeling en verdediging 
van ongerechtvaardigde belangen en 
maatschappelijke relaties". De strijd tus- 
sen ideeÃ« wordt in Beckers perspectief 
gekoppeld aan de strijd tussen maat- 
schappelijke groeperingen. Hij hanteert 
een mobilisatieperspectief: uiteindelijk 

draaien politiek en politieke strijd om de 
al dan niet succesvolle articulatie van 
verschillende belangen(gr0epen). De 
normatieve politicologie bespreekt strij- 
dige maatschappijvisies zonder daarbij de 
verplichting op zich te nemen aan te to- 
nen door wie die maatschappijvisies ge- 
dragen worden. 

Het artikel 'Democratische norm en 
democratietheorie; een historiografische 
schets' van Becker is een buitenbeentje 
in het boek omdat het aansluit bij de nor- 
matieve politicologie. Zonder te spreken 
over macht of onrecht toont hij hoe de 
democratische norm verandert. Sinds 
Madison is bijvoorbeeld de verhouding 
tot minderheden een belangrijk element 
in de democratische norm, hetgeen voor 
die tijd niet 'logischerwijs' met demo- 
cratie samenhing. Tevens behandelt hij 
de problematische verhouding tussen 
participatie en democratie. Het is daar- 
mee het aardigste artikel van de bundel. 
Helaas lijkt Becker niet te beseffen dat dit 
artikel afwijkt van de rest van de bundel. 
De nadruk die elders op het engagement 
ligt, is hier afwezig. De normatieve poli- 
ticologie verdedigt hoogstens het ideaal 
van participatie. Maar omdat er amper 
over onrecht en machtsongelijkheid 
wordt gesproken verdwijnt uit het zicht 
wat de inzet van die participatie zou 
moeten zijn. 

Dat ik het artikel waarin Becker van 
zijn koers afwijkt het mooist vindt, is 
tekenend. Toch zie ik wel degelijk de 
waarde in van Beckers poging om de 
traditie van de Amsterdamse politicolo- 
gie, met zijn focus op onrecht, nieuw le- 
ven in te blazen. Dat politicologen hun 
lezers tot politiek handelen moeten aan- 
zetten, vind ik als burger een loffelijk 
streven. Als wetenschapper vind ik dat 
het helaas vaak weinig opleven. Deze 
tweeslachtigheid is ook terug te vinden in 
Beckers twee doelstellingen: het enga- 
gement van het blootleggen van maat- 
schappelijke verhoudingen naast het 
streven naar intellectuele zelfstandigheid. 
Door uitgangspunten te kiezen die 


