
Boekbesprekingen 

Verschil is democratischer 
dan identiteit 

De socioloog Oick Pels hecfl een encrve· 
rend boek geschreveu over de vnak ver· 
guisrle en bijna vergelcu so ciulisl eu pu. 
liliek essayist J ucqucR clc· Koel! ouder clc 
verwnrrcnde titel ' Het demurrnlisch ver
schil' . 

De Kadt, vooral berucht vanwege zijn ver
meende sympathieën voor het fascisme en 
zijn status als querulant, vormt daarin 
een soort katalysator van het denken over 
de vet·houdingen tussen liberalisme en so
cialisme, en tussen democratie en elite. 
Pels geniet in Nederland bekendheid als 
degene die het werk van de Franse socio
loog Pierre Bourdieu voor een groter pu
bliek toegankelijk heeft gemaakt ('Opstel
len over smaak, habitus en het veldbe
grip', 1989). Voorts is hij de auteur van 
een proefschrift over intellectuele rivali
teit 'Macht en eigendom'(1987). Een ieder 
die op de hoogte is van de intellectuele 
carrière van Pels, kan gemakkelijk consta
teren dat Jacques de Kadt in feite bet 
stokpaardje is waarop Pels zijn ri tuele rit
je kan maken. 
[n de intellectuele persoon van De Kadt 
heeft Pels twee kenmerken gevonden 
waarlangs hij zijn eigen denken kan leg
gen en zodoende zichzelf als intellectueel 
kan etaleren. Pels spreekt dan ook van 
een 'denkbiografie': het is niet louter een 
kennissociologische studie, "'k ben ook 
steeds als persoon met hem in gesprek" (p. 
8). De elementen in het denken van De 
Kadt die tot dit gesprek hebben geleid, 
zijn de wens om socialisme en liberalisme 
met elkaar te verzoenen en de stelling dat 
een democratisch systeem niet meer en 
niet minder is dan een ander, rechtvaardi
ger systeem om de machtselite tot stand 
te brengen. Derhalve moet in een demo
cratie ruimte bestaan voor elitevorming. 
Binnen het traditionele denken lijken de
ze stellingen van De K.adt paradoxaal, 
maar Pels schetst een wereldbeeld waarin 
men niet meer om het belang van de elite 
en het liberaal socialisme heen kan. 
In het werk van Pels staat het begrip ken
nispolitiek centraal. Kennispolitiek bete
kent dat wetenschap en belang, feit en 
waarde, kennis en positie niet meer los 
van elkaar kunnen worden gezien. De 
kennisproducenten die beweren dat zij dat 
wel doen, maken zich schuldig aan ver-
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momming en ontduiking: zij doen zich 
voor als belangeloze, objectieve deskundi
gen terwijl kennis en belang altijd ver
weven zijn. In de economie is zo'n benade
ring heel gewoon: de ondernemer dient 
bet eigen belang en indirect ook het econo
misch belang van de gemeenschap. Maar 
dat hetzelfde eigenlijk ook voor de weten
schapper en de politicus geldt, is een min
der vanzelfsprekende opvatting. Zo'n op
vatting leidt snel tot het verwijt van re
lativisme. Pels beweert juist tussen de po
sities van bet al te naïeve positivisme en 
het gevaarlijke relativisme door te lave
ren. Hij wil uiteindelijk uit op een soort 
derde positie uitkomen waarin het niet 
erg is dat feit en waarde zo door elkaar Jo
pen, het is meer een kwestie van hoe je 
met deze verwevenheid omgaat. Pels 
wordt hierop vaak aangevallen, maar de 
volharding waarmee hij zich tot deze stel
ling bekent, verdient op zich waardering 
en respect. 
De titel, 'Het democratisch verschil', heeft 
betrekking op twee fundamentele kriti
sche noties, die in het boek steeds centraal 
staan. "Democratie is het maken en res
pecteren vao verschillen", zegt Pels de 
Amerikaanse politieke filosoof William 
Connoly na. Deze verschillen bestaan 
zowel in de horizontale, als de verticale di
mensie van de samenleving. Het eerste 
slaat op de onderlinge verhouding tussen 
de d.Jie grote sociale velden - politiek, eco
nomie en cultuur. Het democratisch ver
schil betekent hier dat geen van de domei
nen - ook niet in laatste instantiel - het 
primaat heeft boven de andere. De sociale 
domeinen zijn relatief autonoom ten op
zichte van elkaar en kennen daarbinnen 
hun eigen verticale scheiding, namelijk de 
scheiding tussen massa en elite, professio
nals en leken, woordvoerders en gerepre
senteerden. 
Daarmee komen we bij de tweede beteke
nis van het democratisch verschil: demo
cratie betekent nièt dat het volk zichzelf 
leidt. Pels verzet zich terecht tegen deze 
'identiteitsgedachte', omdat binnen die op
vatting geen ruimte meer overblijft voor 
het individu. Bij een consequent volgehou
den politiek van volkssouvereiniteit, raakt 
men uiteindelijk verzeild in een totalitaire 
democratie. Het democratisch verschil tus
sen elite en massa houdt in dat de elites 
snel circuleren en altijd zeer tijdelijk zijn. 
Het ideaal is een vrije elitevorming bin
nen de verschillende domeinen, een ideaal 
dat bereikt kan worden door zoveel moge-

lijk te zorgen voor gelijke uitgangsposities 
en de sociaal overdraagbare versehiJJen 
tussen mensen te nivelleren. De verschil
len die dan nog binnen zo'n democratische 
context ontstaan zijn in dat geval enkel en 
alleen terug te voeren op de persoonlijke 
verschillen in aanleg en talent. Op die ma
nier is de democratie een rechtvaardig en 
efficiënt systeem voor het selecteren van 
de besten. Er bestaat volgens Pels "een 
nauw conditioneel verband tussen elite
vorming en democratie ( ... ) elitevorming is 
bet onmisbare complement van democra
tische representatie" (p. 122). 
De tijdelijke flirt van De Kadt met het fas
cisme kan tegen deze achtergrond worden 
verklaard. Voor het sterke individualisme 
van De Kadt en zijn inzicht van de on
vermijdelijke noodzaak van elitevorming 
bestond binnen de toenmalige socialis
tische stromingen geen ruimte, waardoor 
De Kadt aansluiting zocht bij een stro
ming waarin het elitedenken wel onder
deel uitmaakte van de ideologie. In het 
heden zou De Kadt terecht kunnen bij het 
liberaal socialisme, dat langzaam vorm 
begint te krijgen volgens Pels. Een libe
raal socialisme waarin afstand wordt ge
daan van de centrale regiefunctie van de 
staat en ruimte wordt gelaten voor een 
proces van vrije elitevorming. 
Een belangwekkend aspect van het boek 
van Pels is, dat hlj aantoont dat de parle
mentaire democratie geen voldoende voor
waarde vormt voor een goede balans tus
sen Vlijbeid en gelijkheid. De parlemen
taire democratie heeft een zogenaamde 
'ongedekte flank' tegenover de totalitaire 
democratie (p. 177). Er heerst in de libera
le democratie een vanzelfsprekende cul
tuur van democratisch centralisme, de po
litieke concm1·entie is oJWoldoende en 
men onderkent te weinig de verschillen 
tussen en binnen de genoemde sociale vel
den. Pels zoekt een verdediging tegen deze 
kwetsbaarheid in meer pluralisme - "via 
een meer gedifferentieerd institutioneel 
raster van machtsposities en machtsoppo
sities in beide lichtingen (verticaal en ho
rizontaal, A.V.) te vergroten" - en in het 
ruimte scheppen voor·-het perspectief van 
de vreemdeling, de buitenstaander die
noch deel uitmaakt van de regerenden, 
noch van de oppositie. Dit perspectief is in 
feite, u raadt het misschien al, het ge
zichtspunt van de intellectueel. Zo legiti
meert Pels en passant de rol van de intel
lectueel, oftewel zijd eigen rol, en geeft hij 
een mooi staaltje van 'kennispolitiek' weg. 
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Via deze ironische beschouwing kom ik bij 
de belangrijkste bezwaren tegen het boek. 
Het democratisch verschil is geen boek 
over en met De Kadt. Uit het hoofdstuk 
'Politiek of antipolitiek? De Kadt vs Ter 
Braak' - naar mijn mening het beste deel 
van het boek - blijkt dat Pels veel meer 
gemeen heeft met Ter Braak dan met De 
Kadt. De innige relatie met de laatste 
doet daardoor wat gekunsteld aan. Voorts 
doet Pels niet alleen overdreven pogingen 
om De Kadt te rehabiliteren, hetgeen mij 
in 't geheel niet nodig lijkt, maar probeert 
hij hem zelfs tot schutspatroon van een 
algemene progressieve liberaal-socialis
tische volkspartij te verklaren; "In plaats 
van hun ideologische antecedenten te zoe
ken in het radicale liberalisme van de 
Vrijzinnig-Democratische Bond, of Kar! 
Popper en Ricbard Rorty aan te roepen, 
zouden de zoekende ideologen van D66 
dan ook beter te rade kunnen gaan bij 
Jacques de Kadt"(p. 201). Hiermee rekt 
Pels het denken van De Kadt ver voorbij 
z'n werkelijke waarde en neemt de 'ken
nispolitiek' van Pels zelf een vreemde 
wending. Zo langzamerhand wordt dan de 
inzet van het boek bijzonder duister: van 
denkbiografie, naru· apologie voor intel
lectuelen tot politiek pamflet. 
Een andere kritiek heeft een meer theo
retische achtergrond. Pels pleit in navol
ging van Connoly voor een 'agonistische' 
democratie, een samenleving waarin een 
sterke concunentiestrijd (agonie=doodsst
rijd) wordt gevoerd tussen de elites van de 
drie sociale velden onderling èn tussen de 
elites binnen de domeinen politiek, cul
tuur en economie. Zolang de posities maar 
wisselen, zal een te sterke machtsconcen
tratie vanzelf uitblijven, zo suggereert 
Pels. Hij gaat daarmee voorbij aan de 
machtswerkingen die niet van een positie 
afhankelijk zijn, maar van het succes van 
de verbreiding van een denk- en han
delswijze. Hij gaat voorbij aan de macht 
die wordt gegenereerd door de vormge
ving en beïnvloeding van de levenswijze 
via culturele concepten. Deze 'culturele' 
macht- die bij uitstek te vinden is in bet 
werk van Michel Foucault- is niet afhan
kelijk van een actor, en dus ook niet van 
een positie, maar kan evenzeer een be
dreiging vormen voor een democratie. 
Pels reduceert het vraagstuk van de 
machtsuitoefening en de machtswording 
tot een spel van posities. Culturele blok
kades voor democratie kunnen dan niet 
geanalyseet·d worden en dat is nu juist 

een analyse die wij bij het wetenschappe
lijk bureau van D66 proberen uit te wer
ken onder de noemer van de 'culturele de
mocratie'. De bewering van Pels dat het 
denken binnen D66 over culturele onge
lijkheden verloopt langs "het spoor van 
een vrij traditionele technocratieklitiek" 
(p.207) is daarom niet alleen pertinenL on
juist, maar vooral nogal arrogant. (Allan 
V ru·kevisser) 

RN 1femocrntis1·h ver.~rllil, Did· P(·L~, Uit
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+ Symposium over de politieke 
partij in de 21-ste eeuw 

Ter gelegenheid van het twintigjarig be
staan van het Documentatiecentrum Ne
derlandse Politieke Partijen (DNPP) te 
Groningen, wordt op vrijdag 4 maart in 
bet Academiegebouw van de Rijksuniver
siteit Groningen een symposium georga
niseerd over het thema 'de politieke par
tijen op de drempel van de 21ste eeuw'. 
Met dit symposium worden de uitdagin
gen verkend die de nationale politieke 
partijen in de nabije toekomst te wachten 
staan. Deze uitdagingen liggen in bet po
litieke, maar vooral in het maatschappe
lijk vlak: Europeanisering en lokalisering 
van de politiek, staatsrechtelijke verande
ringen, maatschappelijke ontwikkelingen 
als individualisering, technologische ont
wikkelingen die de democratie tot 'tele
cratie' transformeren, en de teloorgang 
van de ideologie als sturend beginsel in 
het post-moderne tijdperk. 
Aan het symposium werken onder ande
ren mee: prof. mr. A.K. Koekoek (KU Bra
bant), prof. dr. H.P.J.M. Kunneman (Uni
versiteit voor Humanistiek), dr. P.W. Tops 
(KU Brabant) en dr. A.P.M. Lucardie (DN 
PP, RU Groningen). 

Het symposium begint om 10.30 uur en 
duurt tot 17.00 uur. De kosten verbonden 
aan deelname bedragen f 40,- (inclusief 
koffie/lunch/receptie). Opgave voor het 
symposium is mogelijk door schriftelijke 
aanmelding bij het DNPP en overmaking 
van het verschuldigde bedrag op postgiro 
1644900 t.n.v. G. Voerman - inzake DN
PP-, Groningen. 

lnfonnotie: Documentntiecerttnuu Neder
lnmL~e Politieke partijen, Owlt> Boteringe

$1raol 52, 9712 GL Groningen, tel. 050 -
63 68 .'JO. 

+ Kunstenpolitiek voor D66 

In samenwerking met de Boekmanstich
ting in Amsterdam, wordt voor de partij 
en haar sympathisanten een symposium 
voorbereid, met als thema 'Kunstenpoli
tiek voor D66'. Dit symposium wordt ge
houden op zaterdag 19 maart in het ge
bouw van de Boekmanstichting in Am
sterdam. Op dit moment is bet program
ma nog niet bekend. In de volgende Idee 
volgt een nadere toelichting. U kunt zich 
wèl al aanmelden bij de SWb 

+ 'De mimte wtutrill wij leven ' 

Onder deze titel schreef Jan Glastra van 
Loon een bijzoodere tekst die door de 
SWB in de reeks Ideeën is uitgegeven. 
Het is naast een analytische, filosofische, 
vooral een politieke tekst. Politiek in bre
de zin, want het gaat om de menselijke 
ervating en de manier waarop deze haar 
uitdrukking vindt in de publieke deelna
me. De verhouding die er maatschappelijk 
bestaat tussen de private en de publieke 
sfeer is verstoord. In de analyse wordt 
deze geschetst als een bij uitstek strate
gisch veld, waru· om gestreden wordt. De 
menselijke ervaring ziet zich geconfron
teerd met de oprukkende macht van spe
cialistische deskundigheden. Daardoor 
ontstaan 'verknipte' ruimtes, waru· alleen 
experts iets te zeggen hebben. Verhou
dingen zijn verstoord en verwan·ing is 
ontstaan. Jan Glastra van Loon gaat na
drukkelijk op zoek naar het onderwerp 
van de verwarring en formuleert tevens 
de doeleinden voor een nieuwe politiek. 
Het is een tekst voor 'politici', die er op uit 
zijn problemen in de praktijk aan te pak
ken, maar beseffen dat hiertoe moet wor
den nagedacht. Een hernieuwd denken 
van de democratie, daar gaat het om. De 
fraaie fotografie van Wim van der Ende 
ondersteunt deze prachtige tekst. 

De brochure heeft, A<J. fonmwt , is kwll

litali~f uitgevoerd coufoml de 1titgcwen in 

de serie l1leeëu. en kost f 19,50 (ex. ver

zemlkost.en). 
Bestellen: Weten.~riWfJpelij~· Bure1111 D66, 
Noordtcol 10, 2513 EA Deu 1/ang, Iele
foon 070-362151.5, fax 070-3641917. 
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