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voor het huidige moment is de 
waarneming van die synthese 
zeker valide. Ook in de PvdA 
wordt wel gesproken van een 
'liberale' en een 'vakbondsvleu
gel', hoewel op die aanduidingen 
veel valt afte dwingen. 

Sociaal-democratische partij
en staan voor de taak die synthese 
inhoudelijk opnieuw vorm te 
geven. De nieuwe identiteit, met 
daarin een centrale plaats voor de 
solidariteit tussen lagere en mid-

Wetenschap en 
politiek, twee 
benaderingen 

Philip van Praag jr. bespreekt: JZ,. 
jan van Putten, Politiek; een realistische 

visie, Utrecht: Het Spectrum, Aula, 

1994; en Bart Tromp, De Wetenschapder 

Politiek; Verkenninaen, Leiden: oswo -R 
Press, 1995 (Tweede herziene druk). 

Weinig Nederlandse politicolo
gen hebben zich de afgelopen tijd 
gewaagd aan het schrijven van een 
inleiding in de politieke weten
schappen. Wel zijn er diverse in
leidende bundels verschenen. In 
deze introducties, die meestal 
zeer breed zijn opgezet, behande
len meerdere auteurs verschillen
de onderdelen van het vakgebied. 
De individuele bijdragen zijn 
meestal degelijk en verantwoord, 
maar de leesbaarheid laat nog 
weleens te wensen over. De bun
del als geheel missen bovendien 
vaak een zekere samenhang. 

De laatste jaren zijn er twee 
'echte' Nederlandstalige inlei-
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denklasse, is de voornaamste op
dracht aan de Westeuropese soci
aal-democratische partijen, aldus 
Bergounioux en Grunberg. Er 
zou veel bij gewonnen zijn wan
neer die partijen daartoe een 
gezamenlijke poging zouden 
doen. Dat zal waarschijnlijk ver
deeldheid en wellicht conflict 
opleveren. Sociaal-democrati
sche partijen zouden bereid moe-

- ten zijn het beperkte nationale 
kader waarin zij doorgaans han-

dingen verschenen. De eerste is 
van de politieke socioloog Bart 
Tromp, verbonden aan de Rijks
universiteit Leiden en tevens bij
zonder hoogleraar in de theorie 
en de geschiedenis der Inter
nationale Betrekkingen aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
Van de studie van Tromp is in 
1995 een tweede herziene druk 
verschenen. Het boek van Tromp 
is nadrukkelijk bedoeld als een 
verkenning in de wetenschap der 
politiek voor universitaire stu
denten. De tweede studie is van 
Jan van Putten, tot 1990 hoogle
raar Politicologie aan de Vrije 
Universiteit en thans bijzonder 
hoogleraar aan de universiteit van 
Limerick (Ierland). Zijn studie 
heeft een enigszins andere doel
stelling, het gaat zowel om een 
:nleiding in de politiek áls een 
inleiding in de politicologie. Het 
boek komt voort uit de colleges 
Inleiding Politicologie die Van 
Putten jarenlang heeft gegeven. 
Deze boekuitgave is echter niet 
alleen bestemd voor studenten. 
Welbewust heeft Van Putten de 
opzet verbreed met het doel het 

delen en denken te overschrij
den. Maar ook hier geldt dat bot
sende meningen niet per se nega
tief moeten worden beoordeeld. 
Uit het botsen der meningen 
komt de waarheid naar boven, 
zegt het spreekwoord. Geldt dat 
niet ook voor de sociaal-demo
cratie? 

RUUD KOOLE 

Universitair hoifddocent 
politicologie, Ru Leiden 

boek ook interessant te maken 
voor in politiek geïnteresseerde 
lezers. Op basis van de huidige 
stand van de politieke weten
schap wil hij deze twe~de groep 
inzicht verschalfen in de politiek. 

Geen aparte discipline 
De boeken laten op een aardige 
wijze zien hoe twee auteurs, op 
basis van gedeeltelijk dezelfde 
uitgangspunten, tot een geheel 
andere benadering komen bij het 
schrijven van een inleiding. Beide 
auteurs zijn van mening dat de 
politieke wetenschap een sociale 
wetenschap is met zeer veel raak
vlakken met andere sociale we
tenschappen. Tromp benadrukt 
dat politicologie binnen de socia
le wetenschap, op basis van 
wetenschappelijke uitgangspun
ten en methoden, geen aparte 
discipline vormt. Van Putten zal 
het daar ongetwijfeld mee eens 
zijn, gezien zijn stelling dat het 
onderscheid tussen de verschil
lende sociale disciplines vooral 
gezocht moet worden in hun 
object van onderzoek. Zo is Van 
Putten van mening dat voor een 
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goed begrip van de politieke wer
kelijkheid een multidisciplinaire 
aanpak noodzakelijk is. In de 
ondertitel van zijn boek, 'een 
realistische visie', brengt hij dit 
tot · uitdrukking. Wetenschap
pelijk gezien is, aldus Van Putten 
in zijn voorwoord, een realisti 
sche aanpak een multidisciplinai
re aanpak, waarbij rekening ge
houden wordt met de beperkte 
mogelijkheden van de sociale 
wetenschappen. Daarnaast wil 
Van Putten, die in het verleden 
ook korte tijd voorzitter van het 
1 Kv is geweest, met zijn onderti
tel een zeker wantrouwen in de 
motieven van politici tot uiting 
brengen. Een realistische visie op 
de politiek staat bij hem tegen
over een idealistische visie, waar
bij hij de uitspraak van Augustinus 
'Wanneer de gerechtigheid opzij 
geschoven is, wat zijn koninkrij
ken anders dan grote roversben
den' als motto aan zijn boek mee
geeft (p. 1 1 ) • 

Beide auteurs zijn verder van 
mening dat kernbegrippen uit de 
politicologie wezenHjk betwiste 
begrippen zijn. De achteruggen
de gedachte daarbij is dat er geen 
wereld van de politiek bestaat die 
onafhankelijk is van de alledaagse 
taal die wij gebruiken om die 
wereld en wat daarin plaatsvindt 
te beschrijven. Het zoeken naar 
'juiste woorden' en 'correcte 
begrippen' is een zinloze bezig
heid. Het is niet mogelijk om bij
voorbeeld ondubbelzinnige of 
neutrale definities te geven van 
'politiek', 'macht', 'vrijheid' en 
andere begrippen, aldus Tromp. 

Verschillen zijn er natuurlijk ook. 
De VerkenninB van Tromp bestaat 
eigenlijk uit drie delen. In de eer-
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ste drie hoofdstukken gaat hij in 
op het begrip 'politiek', de 
geschiedenis en institutionalise
ring van de politieke wetenschap 
en vooral op wetenschapstheore
tische vraagstukken als de ver
schillende vormen van politiek
wetenschappelijke analyse en de 
empirische cyclus van de Neder
landse psycholoog De Groot. In 
de volgende drie hoofdstukken 
(eigenlijk het tweede deel) be
handelt hij op basis van een twee
deling in handelingstheorieën 
enerzijds en systeemtheorieën 
anderzijds een aantal theoretische 
perspectieven. Onder de eerste 
noemer vallen psychologische 
theorieën zoals de psychoanalyti
sche benadering en de behavioris
tische leertheorie en daarnaast de 
rationele-keuzetheorie, waaron
der de theorie van Downs over 
het streven naar stemmenmaxi
malisatie van partijen en de theo
rie van Olson over collectief 
gedrag. Bij de systeemtheorieën 
komen onder andere de theorie 
van Easton en verschillende 
structureel-functionele theorie
en (Parsons, Merton e.a.) aan 
bod. Daarna behandelt hij in een 
tiental hoofdstukken een aantal 
belangrijke thema's uit de poli
tiek en de politieke wetenschap. 
Het gaat om thema's die over een 
breed terrein lopen en vaak zeer 
omvangrijk zijn. Daarbij heeft 
Tromp een duidelijke voorkeur 
voor het dynamische, het verge
lijkende en het historische in de 
politiek. In de praktijk mondt dit 
uit in veel aandacht voor de fun
damentele processen van machts
en staatsvorming. 

Menselijk handelen 
Van Putten bouwt zijn boek vol-

I I ! t J 

gens een geheel andere lijn op. 
Het verklaren van het menselijk 
handelen is de rode draad van zijn 
boek. Het boek kent een eenvou
dige maar aantrekkelijke struc
tuur. In het eerste, vrij korte deel 
wordt politiek als een vorm van 
menselijk handelen geanalyseerd. 
Het gaat daarbij onder andere om 
motieven en fundamentele men
selijke behoeften die het handelen 
kunnen sturen, de vraag in hoe
verre de mens rationeel handelt 
en het onderscheid tussen indivi
dueel en collectief handelen. Een 
belangrijke conclusie di e Van 
Putten trekt, is dat er weinig con
stanten zijn in het menselijk han
delen. De mogelijkheden om het 
menseHjke handelen 'vast te leg
gen' in wetenschappeHjke theo
rieën zijn beperkt. 

In het tweede deel komt de 
politieke omgeving, waarbinnen 
het politieke handelen plaats
vindt, uitgebreid aan de orde. 
Het handelen van individuen en 
collectiviteiten wordt geplaatst 
binnen de politieke cultuur en 
binnen de nationale staat. Het 
buitenland in zijn ver chiliende 
verschijningsvormen is op haar 
beurt een relevante context voor 
de nationale staat en voor ver
schillende andere politieke acto
ren. In het derde deel gaat het om 
'de spelers, de knikkers en het 
spel', oftewel de processen van 
politieke besluitvorming. Als 
algemeen raamwerk maakt Van 
Putten daarbij gebruik van het 
systeemmodel van Easton, ook 
wel aangeduid als het input-out
put model van de politiek. 

Evenals Tromp besteedt Van 
Putten ruime aandacht aan cen
trale begrippen als macht en 
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invloed. De actoren die in het 
politieke proces een rol spelen, 
niet alleen politieke partijen maar 
ook belangengroepen en actie
groepen. Verschillende institu
ties, van het staatshoofd tot het 
parlement, passeren de revue. 
Ook zaken als beleidsontwikke
ling en beleidsevaluatie komen 
aan de orde in het kader van de 
behandeling van de politieke be
sluitvorming. 

Na de eerste drie delen, die goed 
bij elkaar aansluiten, volgt nog 
een vierde deel waarin Van 
Putten ingaat op de vraag of de 
politieke werkelijkheid op we
tenschappelijke wijze kan wor
den gekend. Dat laatste deel staat 
nogallos van de eerste drie delen 
en maakt zijn doelstelling niet 
waar. 

Democratie-opvattinB 
De aanpak van beide auteurs ver
schilt sterk. Alhoewel Van Putten 
vaak verwijst naar verschillende 
theorieën heeft zijn gehele bena
dering toch een sterk beschrij 
vend karakter. De aanpak van 
Tromp is veel sterker gericht op 
het behandelen en doorlichten 
van verschillende theorieën en 
auteurs. Hij geeft zowel bij de 
behandeling van perspectieven 
als bij de verschillende thema's 
zeer uitgebreide en heldere sa
menvattingen van de auteurs en 
stromingen die hij van belang 
acht. Het leidt ertoe dat hij op 
vaak boeiende en diepgravende 
wijze meningsverschillen en 
theoretische debatten reconstru
eert. Studenten worden daar
door geconfronteerd met theore
tische problemen en de onver
mijdelijke keuzen die gemaakt 

B 0 E K E N 

dienen te worden bij weten
schappelijke analyses. 

Kanttekeningen kunnen met 
name geplaatst worden bij de 
thema's die Tromp geselecteerd 
heeft. In zijn inleiding geeft 
Tromp aan dat hij zich vooral 
sterk door zijn eigen interesse 
heeft laten leiden, dat acht hij 
terecht. Zo stelt hij dat auteurs 
alleen boeken zouden dienen te 
schrijven over onderwerpen die 
ze zelf boeiend vinden. In zijn 
algemeenheid moge dat juist zijn, 
bij een inleidend boek kunnen 
daar toch wel vraagtekens bij 
gezet worden. 

Het centraal stellen van pro
cessen van machts- en staatsvor
ming, hoe belangrijk deze pro
cessen ook mogen zijn, leidt tot 
een zekere onevenwichtigheid in 
het boek van Tromp. Bepaalde, 
niet onbelangrijke onderdelen 
van de politicologie krijgen nau
welijks aandacht. In een inleidend 
boek zou men verwachten dat het 
denken en de theorievorming 
over representatieve democra
tieën aan de orde komt. De inzet 
van een niet onbelangrijk debat in 
de politicologie, dat vanaf de 
jaren vijftig decennia lang woed
de, was onder andere de vraag 
hoe democratisch een politiek 
stelsel als het Amerikaanse is. De 
aanhangers van het pluralisme 
kwamen daarbij tot een veel posi 
tiever oordeel dan de critici van 
het pluralisme. Tromp besteedt 
in het hoofdstuk over meten van 
macht uitgebreid aandacht aan 
het empirische aspect van deze 
discussie, maar een wat uitge
breidere handeling over ' demo
cratie' als wezenlijk betwist 
begrip ontbreekt. Het wezenlijk 
betwiste begrip 'totalitarisme' 

wordt daarentegen wel uitge
breid geanalyseerd (hoofdstuk 
13). Op talloze plaatsen in het 
boek vindt men verwijzingen 
naar de theorie van de pluralis
ten, maar via een voetnoot wordt 
men verwezen naar andere litera
tuur voor een uiteenzetting van 
hun theorie. Het betekent ook 
dat de cruciale rol die het klassie
ke werk Capitalism, Socialism and 
Democracy van Schumpeter in het 
denken over democratie heeft 
gespeeld niet aan de orde komt. 
Het boek staat zelfs niet in de zeer 
uitgebreide literatuurlijst, overi
gens wel in een voetnoot op p. 
359. Dat is te meer verbazing
wekkend omdat aan de klassieke 
elitisten als Pareto, Mosca en 
Miehels een heel hoofdstuk 
wordt gewijd. In veel .inleidende 
boeken wordt een overstap 
gemaakt van het elitistische anti
democratische denken van deze 
auteurs naar de positieve waarde
ring die Schumpeter had voor de 
rol die elites kunnen spelen in een 
representatieve democratie. De 
pluralist Dahl wordt dan be
schouwd als een uitwerker van de 
ideeën van Schumpeter. Tromp 
behandelt de democratie-opvat
ting van Dahl, eigenlijk zijn poly
archiebegrip, pas in hoofdstuk 
I 4, ingeklemd tussen een uitge
breid en boeiend hoofdstuk over 
staatsvorming en een hoofdstuk 
over verstatelijking. Een weinig 
gelukkige plaats, waarbij de rela
tie met de I 5o bladzijden eerder 
vermelde empirische onderzoe
ken en elitistische opvattingen 
niet aan de orde komt. 

De selectie van te behandelen 
politicologische deelgebieden 
wekt op een tweede punt verba
zing. Ondanks zijn ruime aan-



dacht voor handelingstheorieën 
verdwijnt het individu met zijn 
politieke motieven bij de behan
deling van een aantal thema's 
nagenoeg volledig uit het zicht. 
De grote interesse van Tromp 
voor processen van machtsvor
ming, bij voorkeur in historisch 
en vergelijkend perspecti f, leidt 
tot een zekere macrostructurele 
bias. De gehele literatuur over 
politieke participatie en politiek 
gedrag, waaronder kiesgedrag, 
komt daardoor niet aan de orde. 
Datblijkt ook uit de wijze waarop 
Tromp aandacht besteed aan de 
politieke-mobilisatietheorie . Hij 
laat zien wat de tekortkomingen 
zijn van oudere theorieën, zoals 
de sociaalpsychologische relatie
ve-deprivatietheorie, en besteedt 
terecht ruime aandacht aan de 
Resource Mobilisation Ap
proach . Dat was vanaf haar ont
staan midden jaren zeventig tot 
eind jaren tachtig de dominante 
theorie bij het onderzoek naar 
sociale bewegingen, aanvankelijk 
alleen in de vs, later ook in 
Europa. Deze benadering, die het 
succes en falen van bewegingen 
primair verklaart uit het vermo
gen machtsmiddelen te mobilise
ren, past zeer goed bij de centrale 
invalshoek van Tromp. De ont
wikkelingen op het terrein van 
mobilisatietheorie staan echter 
niet stil. Sinds eind jaren tachtig is 
er een verschuiving opgetreden 
en staat het proces van identiteits
vorming en betekenisgeving cen
traal in veel onderzoek. De vraag 
of burgers zich aangesproken 
voelen door bewegingen en zich 
laten mobiliseren, wordt daarbij 
verklaard uit de ideologische 
interpretatie en betekenis die 
gegeven wordt aan de activiteiten 
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van een beweging. Processen van 
betekenisgeving en jraminB (een 
nauwelijks te vcrtalen Engels 
begrip) zijn de kernbegrippen in 
veel actuele literatuur over socia
le bewegingen en mobilisatie. 
Tromp gaat op deze ontwikkelin
gen niet in. Zijn stelling (p. 414) 
dat Resource Mobilisation Ap
proach en verwante benaderin
gen samen met de wereldsys
teemtheorie één van de snelst 
gegroeide en meest succesvolle 
theorieën in de sociale weten
schappen is, lijkt mij voor de eer
ste Approach anno r 995 echter 
niet langer houdbaar. Van Putten 
besteedt aan deze recente theo
rieën evenmin aandacht, maar 
onderkent wel op verschillende 
plaatsen het belang van beteke
nisgeving voor de politieke be
trokkenheid voor het individu. 

Het spreekt haast vanzelf dat 
Tromp een gedegen en goed 
hoofdstuk over politieke partijen 
schrijft. Toch stelt dat hoofdstuk 
mij, door het ontbreken van het 
individuele handelingsperspec
tief niet helemaal tevreden. De 
uitholling van een aantal traditio
nele functies van partijen komt 
aan de orde, waarbij Tromp 
terecht stelt dat partijen wel zul
len veranderen maar niet zullen 
verdwijnen. De functies van par
tijen worden daarbij primair 
behandeld vanuit het perspectief 
van het politieke systeem. De 
vraag welke functies partijen 
tegenwoordig nog voor de bur
ger vervullen, wordt niet gesteld. 
Het antwoord op deze vraag is 
echter in belangrijke mate bepa
lend voor het toekomstige func
tioneren van partijen . Ook in de 
kritiek van Tromp op de partij
vernieuwing die de twee PvdA-

voorzitters hebben doorgevoerd, 
valt op dat het individuele partij
lid nauwelijks een rol speelt. Hoe 
terecht ook zijn stelling dat 
machtsuitoefening in een politie
ke partij op democratische wijze 
gecontroleerd dient te worden, 
de mogelijkheid daartoe valt of 
staat met de bereidheid van par
tijleden om tijd en energie te 
investeren in deze controlerende 
activiteiten. Met het wegvallen 
van het ideologisch geïnspireerd 
politiek idealisme heeft de burger 
nauwelijks nog reden om lid te 
worden van een partij, laat staan 
vergaderingen te bezoeken en af
delingen in leven te houden. Het 
gevaar bestaat dat het partijlid
maatschap en het actief zijn in een 
partij voor veel individuen nog 
slechts een instrument van loop
baanplanning is. Tromp heeft 
weinig oog voor deze verande
rende opstelling van de burger 
tegenover de politieke partij. Hij 
gaat daarmee voorbij aan het feit 
dat het democratisch constitutio
nalisme, waar Tromp terecht een 
warm voorstander van is, op den 
duur niet levensvatbaar zal zijn 
binnen een moderne (kader)par
tij. Het politieke systeem kan niet 
zonder partijen, daarom zullen ze 
blijven bestaan. De burger heeft 
de partij echter niet meer nodig 
en dat zal grote problemen blij
ven geven, niet alJeen binnen de 
PvdA. 

Internationale betrekkina 
Gedeeltelijk behandelen Van 
Putten en Tromp dezelfde onder
delen an de politieke weten
schap, gedeeltelijk komen ook 
gehele andere zaken aan de orde. 
Toch zijn de verschillen in wijze 
van behandeling, bij de onder-
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werpen die in beide bocken aan 
de orde komen, opvallend groot. 
Dit verschil in benadering tussen 
Van Putten en Tromp kan geïllus
tr crd worden met de wijze 
waarop het internationale politie
ke systeem door beide auteurs 
behandeld wordt. Van Putten, 
die het handelen van politici en 
politieke actoren in hun context 
wil plaatsten, besteedt drie 
hoofdstukken aan achtereenvol
gens 'het buitenland', 'de Ver
enigde Naties' en 'het uitdij nde 
westen'. In dit laatste hoofdstuk 
gaat het om internationale orga
nisaties als de Navo, de WEU, de 
Eu en de Conferentie voor 
Veiligheid en Samenwerking in 
Europa. De drie hoofdstukken 
zijn vlot leesbaar, bevatten veel 
feitelijke informatie over tal van 
ontwikkelingen in de tweede 
helft van de twintigste eeuw. De 
onderwerpen variëren van een 
kort overzicht van de bewape
ningsuilgaven in de geïndustriali
seerde landen en de ontwikke
lingslanden (p. 94) tot een sum
miere behandeling van de verde
ling van de bevoegdheden tussen 
de verschillende instituties van de 
Europese Unie, waaronder d 
stemverhoudingen in de Raad van 
Ministers . Bij Tromp zal men 
over veel van deze onderwerpen 
geen feitelijke uitweiding aan
treffen, maar wel een boeiend 
overzicht over de ontwikkeling 
van het statenstelsel en wereld
systeem. Theorieën van Waller
stein c.a. worden op een heldere 
wijze uiteengezet en bekriti
seerd. Dit prikkelend hoofdstuk 
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is een geslaagde ondersteuning 
van de stelling van Tromp dat de 
scheiding tussen de wetenschap 
der politiek en de leer der inter
nationale betrekkingen niet lan
ger vruchtbaar is. 

Een vergelijkbaar verschil tus
sen beide auteurs komt naar 
voren in de behandeling van de 
verzorgingsstaat. Van Putten 
schetst enkele historische ont
wikkelingen, behandelt de opvat
ting die stelt dat de verzorgings
staat een compromis is tussen 
verschillende stromingen en klas
sen en gaat kort in op de kritiek 
op de verzorgingsstaat die begin 
jaren tachtig werd geformuleerd. 
Een behandeling die naar mijn 
mening ernstig tekort schiet en 
totaal voorbijgaat aan de weten
schappelijke en politieke discus
sie van de laatste tien jaar. Het 
probleem dat de Nederlandse 
verzorgingsstaat te veel op inko
menszekerheid is gericht en te 
we1rug op arbeidsparticipatie 
treft men bij Van Putten niet aan. 
De in de sociale wetenschap nu 
algemeen geaccepteerde opvat
ting dat er verschillende typen 
verzorgingsstaten bestaan, vindt 
Van Putten blijkbaar niet rele
vant. Gelukkiger ben ik met het 
nieuwe hoofdstuk over verstate
lijking, met name de verzorgings
staat, van Tromp. Hierin wordt 
de student ingeleid in de belang
rijkste achtergronden van de ver
zorgingsstaat, de analyse van De 
Swaan over het ontstaan van dit 
staatstype en de actuele proble
men . Wat mij betreft had alleen 
het werk van Esping-Andersen 

een wat belangrijkere plaats 
mogen krijgen, gezien de grote 
rol die zijn opvattingen spelen in 
veel politieke en wetenschappe
lijke discussies. 

Het sterk beschrijvende karak
ter van Van Puttens Politiek een 
realistische visie maakt de inleiding 
geslaagd als 'een boeiend lees
boek voor betrokken burgers' 
(flaptekst) maar als 'leerboek 
voor studenten' kan het veel min
der bekoren. Het stelt daarvoor 
intellectueel te weinig eisen aan 
de lezer en biedt onvoldoende 
theoretische diepgang. Verken
ninBen van Tromp is als studie
boek voor studenten veel geslaag
der. Belangrijke sociaal-weten
schappelijke discussies en pole
mieken worden door Tromp 
grondig behandeld. Tromp toont 
bij de behandeling een grote bele
zenheid en door de keuze voor de 
essayvorm is het boek prikkelend 
voor de lezer. Sommige hoofd
stukken vergen serieuze herhaal
de studie om ze volledig te door
gronden, maar dat mag geen be
zwaar zijn. Lezers worden ge
dwongen tot nadenken over de 
voor- en nadelen van bepaalde 
benaderingen en begrippen. Juist 
daardoor kan het boek ook bij een 
verdere voortgang in de studie als 
naslagwerk zeer nuttig blijven en 
zal het bij tweede of derde lezing 
nieuwe inzichten blijven opleve
ren. 
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