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Inleiding
Niemand is gelijk en iedereen is gelijkwaardig. In onze individualiteit schuilt tegelijkertijd onze gelijkwaardigheid: het gelijke recht op ontplooiing van individualiteit, op cultivering van datgene waarin we van elkaar verschillen, aan elkaar ongelijk zijn. En dan de vraag: wanneer Ideit ongelijkheid tot ongelijkwaardigheid?
Waar tast de ontplooiing van individualiteit de kansen van anderen aan om hun individualiteit tot uitdrukking en ontwikkeling te brengen?
Op deze vraag heeft elke discipline wel haar antwoord. Pogingen om de disciplinegrenzen te overschrijden zijn spaarzaam. Dat is, gelet op de praktische betekenis van het vraagstuk, verbazend. Hoever mag men bijvoorbeeld gaan met inkomensherverdeling voordat de individualiteit het slachtoffer wordt? Economen
zullen wijzen op marktverstoringen, politicologen op voorwaarden voor participatie in democratische besluitvorming, sociologen op vormen van cohesie en solidariteit en gezamenlijk zullen ze niet tot een eensluidende taal kunnen besluiten. Niettemin is sociale ongelijkheid - het feitelijk voortbestaan van ongelijkwaardigheid
c.q. de belemmering van individualiteit - de orde van de dag.
In dit licht bezien is het boek Ongelijk-heden van Bader en Benschop een witte raaf. Zij doen een poging - eindelijk - ongelijkheid te beschrijven in termen die
het thema, en dus niet in de eerste plaats de discipline, oproept. Het boek bestaat
uit twee delen. Het eerste deel is eind 1988 verschenen, het tweede deel
(toegespitst op collectief handelen en collectieve bewegingen) komt najaar 1990
uit. Het eerste deel van het boek is geconcentreerd rond de vraag: "Wat kan door
wie, waarom, hoe en hoe lang, in welke mate en binnen welke grenzen worden
gestabiliseerd en gegarandeerd?." (p.77) Gelijkheid en ongelijkheid worden via
deze vraagstelling in eerste aanleg gekoppeld aan enerzijds behoeften (de motivatie
voor toeëigening en de daarbij behorende activiteiten) en anderzijds bronnen (de
toegang tot de middelen om in behoeften te voorzien). De bronnen worden daarbij
als de voornaamste oorzaak voor het ontstaan en de continuïteit van sociale
ongelijkheid geciteerd, (p.69)
Bader en Benschop wekken niet de verwachting een 'algemene theorie' over
sociale ongelijkheid te construeren. Hun wetenschappelijke doelstelling is te komen tot beredeneerde en beargumenteerde basisbegrippen en een adequate probleemstructurering van sociale ongelijkheid. Wat de auteurs op het oog hebben is
het voorwerk voor een theorie, protheorie of prototheorie, in plaats van theorie
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zelf. Daartoe wordt sociale ongelijkheid gethematiseerd in het normatieve perspectief van "de opheffing en minimalisering van de belemmeringen die de gelijke vrijheden van alle individuen in de weg staan, om hun individueel verschillende vermogens optimaal te kunnen ontwikkelen." (p.44) Deze formulering hebben zij gekozen om aan de gebruikelijke en vaak overgepolitiseerde tegenstelling tussen vrijheid en gelijkheid te ontkomen. Bovendien doen zij hiermee recht aan het fundamentele onderscheid tussen gelijke kansen en gelijke resultaten. Qua intentie is
de formulering duidelijk; in polemisch opricht bovendien goed gekozen.
Wij zullen ons hier niet wagen aan een uitputtende bespreking van het gehele
boek. Twee krenten vissen we uit de pap: behoeften en bronnen. Deze keuze is,
ook gelet op het bovenstaande, allerminst willekeurig. Het gaat om twee in het
boek centrale begrippen die de basis vormen voor de benadering van sociale ongelijkheid van Bader en Benschop. Zoals bij alle in het boek aangesneden thema's
worden ook de begrippen behoeften en bronnen ontwikkeld in een uitgebreide argumentatie met concurrerende benaderingen. De auteurs betreden daarbij een
breed terrein van disciplines en paradigma's. Dat illustreert de kennis van zaken
van Bader en Benschop en de complexiteit van het onderwerp van sociale
ongelijkheid zelf, bezet als dit is door rivaliserende en meer of minder partijdige
opinies en zelfs 'scholen'.

Behoeften
Behoeften worden omschreven als intern gegenereerde 'motivationele krachten',
die extern gerichte menselijke activiteiten, en hun verscheidenheid, kunnen verklaren. (p.102) Wie honger heeft zorgt voor voedsel. Wie dorst heeft zorgt voor water. Wie eenzaam is zorgt voor gezelschap. Enzovoorts. Behoeften gaan dus uitdrukkelijk vooraf aan activiteiten. De intentionaliteit van activiteiten (het kiezen uit
alternatieve mogelijkheden van tijdsbesteding bijvoorbeeld) heeft altijd een behoef tencomponent Deze omschrijving hoeft op zichzelf niet problematisch te zijn,
en haar relevantie voor het probleem van gelijkheid/ongelijkheid staat buiten kijf.
Het maakt wat uit - voor behoeften en activiteiten - of je jong bent of oud, sterk of
zwak, geïntegreerd of geïsoleerd, autonoom of afhankelijk. Dat is de moeilijkheid
niet. Deze komt pas als de auteurs, naast actuele behoeften, en de daardoor verklaarde activiteiten, ook potentiële behoeften aandragen "die op grond van een hypothetische constructie aan individuele of collectieve actoren worden toegeschreven." (p.103) Motiverende krachten - gericht op de bestrijding van ongelijkheden
bijvoorbeeld, of op de versterking van machtsongelijkheid of prestige of de honger daarnaar - kunnen aldus in principe worden gelokaliseerd in individuele of
collectieve actoren, ook als dezen zich daar volkomen onbewust van rijn.
Nu is dit een probleem dat door de auteurs wel erg makkelijk wordt afgedaan
met de verzekering dat het idee van potentiële behoeften niet "per definitie" totalitair of repressief is. (p.103) Dat mag zo wezen, maar daar gaat het ook helemaal
niet om. De kwestie is niet of bepaalde uitkomsten van denken repressief of libertair rijn. De kwestie is eerder of men, bijvoorbeeld, gelijkwaardigheid tot een behoefte, een 'interne' kracht, mag verklaren en zelfs 'in' actoren die dat mogelijker-
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wijs heftig zouden ontkennen. Het gaat hier om twee fundamentele vragen. In de
eerste plaats spreekt het niet vanzelf dat men actiiele behoeften van mensen kan
vergelijken, en daarna kan aggregeren tot een 'collectief belang. Interpersonele
nutsvergelijking is niet voor niets al vele decennia een zeer omstreden onderwerp.
(1) In de tweede plaats is onduidelijk wat nu precies aan wie wordt 'toegeschreven'. Het gaat er niet om te bewijzen dat behoeften worden gemanipuleerd, aangepraat of juist worden ontkend. Dat gebeurt steeds en een cognitieve en normatieve
kritiek op dergelijke praktijken is welkom. Dat is echter nog geen vrijbrief om op
eigen houtje andere - door theorie, politiek of pedagogie gemotiveerde - behoeften
in de plaats te stellen van de oorspronkelijke.
De auteurs beroepen zich hierbij op het wankele begrip van 'functionele behoeften' of Vereisten' van de maatschappij, (p.111 e.v.) Het lijkt ons een zwaktebod. Wij bestrijden niet dat de 'functionele vereisten' van een samenleving op
gespannen voet kunnen staan met de behoeften van bijvoorbeeld junks. Wel bestrijden wij dat gedwongen afkicken, ook als dat de burgerlijke vrijheden van allen
behalve de junks onverlet laat, iets te maken heeft met de 'toegeschreven' behoeften van junks. Dito voor zelfdoding. Functioneel gezien is zelfvernietiging misschien anathema, al was het maar omdat functionele theorieën het onderscheid tussen individu en soort met een korreltje zout nemen; intentioneel kan het volkomen
verklaarbaar zijn. Het gaat gewoon om verschillende kwesties. Daar komt nog iets
bij. Mensen hebben het aardige, en ook tamelijk unieke, vermogen zich te vergissen. Dat komt onder meer omdat mensen hun handelingen op strategieën baseren,
waarin handelingen van anderen met de bijbehorende onzekerheden zijn ingecalculeerd. Welke handelingen mensen uiteindelijk kiezen kan intentioneel wel worden
verklaard; de uitdijende industrie van speltheoretische modellen staat er borg voor.
Intentioneel gebaseerde handelingsdilemma's zijn met een functionele ingang
echter niet verenigbaar. Waar 'actuele' behoeften intentioneel worden opgevat en
'potentiële' als functioneel is een poging gedaan de kwadratuur van de cirkel eindelijk tot een oplossing te brengen. Dat is lofwaardig - maar het heeft ons niet mogen overtuigen.

Bronnen
Een uitgangspunt in het boek is, zoals vermeld, dat sociale ongelijkheid het resultaat is "van de concurrentie of strijd om als schaars ervaren en gedefinieerde bronnen en beloningen of levenskansen." (p.69) Enerzijds zijn de bronnen zelf goeddeels het produkt van maatschappelijke arbeidsprocessen. Anderzijds is schaarste
altijd betrokken op behoeften; het "veronderstelt dat de eigen actuele en geanticipeerde toekomstige behoeften worden vergeleken met de verwachte actuele en toekomstige behoeften van anderen." (p.85) Wanneer de objecten waarop de schaarste zich richt als niet toereikend worden gezien, rijn behoeften tevens "belangen".
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Dit levert een niet-triviale definitie van belangen op: belangen rijn behoeften onder
de conditie van schaarste. De notie van een algemeen belang suggereert behoefte
zonder schaarste. Het is volgens Bader en Benschop daarom een contradictio in
terminis.
Wat kan worden toegeëigend wordt ingekaderd door het onderscheid tussen
het 'waar' van de toeëigening (de veldspecifieke context, bijvoorbeeld maatschappelijke arbeidsverhoudingen) en de 'wijze waarop' (de strategische context, bijvoorbeeld het gebruiken van een auto als directe bron bij een transportonderneming, als indirecte bron om te mogen werven voor een vertegenwoordigersbaan,
of als beloning bij het Rad van Fortuin). Welke rol een object speelt in de configuratie van behoeften, activiteiten en belangen kan dus niet uit het object zelf worden
afgelezen, maar hangt af van veldspecifieke en strategische contexten. Wij houden
in de rest van ons betoog de veldspecifieke context constant, dus we beperken
ons, in de lijn van Bader en Benschop, tot maatschappelijke arbeidsverhoudingen.
Daarbinnen letten we op de strategische context: het gebruik van objecten als bronnen en beloningen. Dit lijkt een abstracte discussie, maar de strekking ervan is niet
onbelangrijk. Directe bronnen immers betreffen de voorwaarden waaronder
überhaupt in behoeften kan worden voorzien; indirecte bronnen betreffen de voorwaarden waaronder directe bronnen al dan niet kunnen worden aangewend; beloningen betreffen de mogelijkheden behoeften te kunnen bevredigen. Vertaal, binnen de context van de arbeidsverhoudingen, de directe bronnen met produktiekrachten, de indirecte met produktieverhoudingen, en de beloningen met distributieverhoudingen en we hebben een beeld. Geen exact beeld misschien, maar wel
een beeld. We bekijken allereerst het onderscheid tussen directe en indirecte bronnen. Daarna gaan we in op de beperkingen van bronnen voor de verklaring van
gezagsverhoudingen in arbeidsorganisaties.
Arbeid is de maatstaf: "Terwijl directe bronnen als zodanig een specifieke produktieve bijdrage kunnen leveren in maatschappelijke arbeidsprocessen, kunnen indirecte bronnen hiervoor niet gebruikt worden - maar zij maken het wel mogelijk om
een beslissende invloed uit te oefenen op de toegang tot deze arbeidsprocessen, op
de machtskansen daarin en op de verdeling van haar resultaten." (p.97) Regels
van toelating en sluiting (lidmaatschapsregels dus) vallen typisch onder indirecte
bronnen. Wat de directe bronnen betreft wordt met nadruk gesteld dat er hiervan
drie en niet meer dan drie zijn (p.132): de materiële arbeidsvoorwaarden (zoals
grond en arbeidsmiddelen), de prestatievermogens van specifiek gekwalificeerde
arbeidskrachten, en vormen van coöperatie, coördinatie en leiding van
arbeidsprocessen. De directe bronnen zijn dus alle binnen de produktie-context
gezet.
De omschrijving van de twee laatstgenoemde bronnen loopt een beetje gelijk
op met de meer gebruikelijke tweedeling in een operationeel-uitvoerend niveau van
een arbeidsorganisatie en een strategisch-besturend niveau. Maar niet helemaal.
Het meest opvallende in de omschrijving van Bader en Benschop is dat de besturing van een arbeidsorganisatie als reeds gerealiseerd wordt voorgesteld (de planning ligt er) en de arbeidskracht als nog te realiseren (hoe slagen we er in arbeidsvermogen ook in effectieve arbeidsprestaties om te zetten). Arbeidskracht is een
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Vermogen', leiding etcetera is altijd al gerealiseerd, (p.136) Waarom is dit zo? In
het boek wordt op deze vraag niet alleen geen antwoord gegeven, de vraag wordt
niet eens gesteld. Natuurlijk: de leiding' bepaalt de toegang van de arbeidskracht
tot het arbeidsproces en niet omgekeerd. In die zin gaat de 'leiding' vooraf aan de
te leveren arbeidsprestatie en kan de laatste als nog te realiseren worden gezien en
de eerste als reeds gerealiseerd. Maar let wel: toegangsbepalingen zijn 'indirect' en
mocht onze interpretatie kloppen dan zitten in de directe bronnen al de nodige
vooronderstellingen ingebouwd over de indirecte. Het probleem lijkt op de bekende moeilijkheid in de Marxistische theorie een van 'produktieverhoudingen' onafhankelijke definitie van 'produktiekrachten' te geven. Directe en indirecte bronnen
rijn niet identiek met produktiekrachten respectievelijk produktieverhoudingen.
Maar dat lost het probleem niet op. Het probleem is een definitie te leveren van
directe bronnen die niet verwijst naar indirecte. Die definitie leveren Bader en Benschop ons niet - en het zou ons verbazen als ze daartoe in staat zouden zijn.
We rijn even stil blijven staan bij de bronnen, omdat ze in het boek een
cruciale rol spelen in de thematisering van ongelijkheden. De bronnen gaan
bijvoorbeeld niet alleen in logische zin vooraf aan de 'beloningen', ze zijn ook
belangrijker: "De doorslaggevende objecten van toeëigening in maatschappelijke
arbeidsverhoudingen zijn niet de 'beloningen' maar de 'bronnen', (p.95) Wie met
andere woorden in de positie wordt gemanouvreerd een bron af te staan in ruil
voor een beloning staat er niet best voor, Anders gezegd: wie arbeidskracht (een
directe bron) moet ruilen voor loon (een beloning) verkeert per definitie in een
relatief machteloze positie.

Bronnen en gezag
We gaan uit van het niet omstreden feit dat transacties op de arbeidsmarkt leiden
tot de vestiging van een gezagsverhouding tussen een werkgever en een
werknemer. De vraag die we in dit kader stellen is of een redenering gebaseerd op
'bronnen' geschikt is om gezagsverhoudingen in arbeidsorganisaties te verklaren.
Het heeft immers weinig zin het cruciale verschil tussen macht en gezag (macht als
het vermogen van een actor de eigen wil door te zetten; gezag als het niet ter
discussie staan van beslissingsbevoegdheid) weg te poetsen. Het probleem is dat
markten heel goed in termen van machtsverhoudingen kunnen worden begrepen,
maar niet in termen van gezagsverhoudingen niet. Het mag vanzelf spreken dat dit
voor de conceptualisering van ongelijkheden - in arbeidsorganisaties maar
ongetwijfeld ook daarbuiten - van belang is.
De regel op de markt is: men staat een produkt of dienst af en ontvangt daarvoor een tegenprestatie. Dat geldt ook voor menselijke diensten: de loodgieter, de
kapper, de organisatieadviseur, de zelfstandige onderzoeker accepteert opdrachten
en voert deze op eigen risico en in eigen regie uit Hun 'bronnen' (specifieke expertise) worden geruild tegen 'beloningen'. Of men dit koop en verkoop, of huur
en verhuur noemt is volmaakt onbelangrijk, zolang maar duidelijk is dat hier puur
zakelijke transacties in het geding rijn waar geen enkele gezagsverhouding uit
voortvloeit of zelfs maar in is geïmpliceerd. De markt als sfeer van vrijheid en ge31

lijkwaardigheid is met andere woorden zeer wel verenigbaar met een aanzienlijke
ongelijkheid in beschikkingsmacht over bronnen, met machtsongelijkheid dus. Ze
is alleen niet verenigbaar met ongelijke en ongelijkwaardige statussen: met gezag
kortom. Op de dienstenmarkt worden specifieke diensten gevraagd en aangeboden. Op de arbeidsmarkt wordt, uiteraard binnen zekere grenzen, over de te leveren diensten pas beslist nadat het contract is gesloten. Een arbeidscontract is in
eerste instantie geen afspraak over specifieke diensten; het is een afspraak "to obey
commands." (2)
Organisaties omvatten altijd relaties tussen meerdere personen. Karakteristiek
voor organisaties is een stelsel van lidmaatschapsregels (toelating, sancties en
beloningen, uittreding). Tot zover lijken organisaties op welke groep dan ook. Het
verschil is echter dat groepen komen en gaan met de personen die er deel van uitmaken terwijl dit bij organisaties in principe niet het geval is. Daardoor verschilt
ook de aard van het lidmaatschap. (3) Voor groepen is de beslissing over het al
dan niet toelaten van een lid identiek met de beslissing over de bruikbaarheid van
wat Bader en Benschop de gegeven prestatiekwalificaties noemen. Organisaties
permitteren zich een dergelijke afhankelijkheid van telkens aanwezige en verschillende kwalificaties niet De continuïteit van de organisatie staat en valt met het
vermogen van die organisatie zelf de noodzakelijke kwalificaties te definiëren en te
produceren. In dit geval zijn prestatiekwalificaties geen onafhankelijke maar een
afhankelijke variabele. Vandaar dat mensen die lid wensen te worden van een arbeidsorganisatie ook lang niet altijd geselecteerd worden op hun vermogen te
presteren in de taak waar ze in eerste instantie voor rijn aangetrokken. Talloos immers zijn de situaties waarin van mensen veel meer capaciteiten worden verlangd
dan voor hun begintaken is vereist. Vanuit een markt- of bronnenperspectief waarin mensen hun gegeven prestatiekwalificaties ruilen tegen loon is dat pure
verspilling. Vanuit een organisatorisch perspectief valt nog maar te bezien of sprake is van verspilling. Uiteraard, voegen we hier in de geest van Weber voorzichtigheidshalve aan toe, zien we in de praktijk dat de onderscheidingen tussen groepen en formele organisaties vloeiend rijn. Maar dat laat het punt onverlet: veelal
zijn prestatiekwalificaties geen onafhankelijk concurrentie wapen voor de aanbieders van arbeidskracht. In dat geval rijn het dus ook geen bronnen, laat staan dat
ze als zodanig geruild kunnen worden tegen beloningen.
Economen zouden zeggen dat er in het geval van organisatie in de hier omschreven zin geen onafhankelijke aanbodscurve van arbeidskracht bestaat (4) In
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de terminologie van Bader en Benschop redenerend moeten we concluderen dat
prestatiekwalificaties geen directe bron kunnen worden genoemd, om de simpele
reden dat ze niet 'direct en als zodanig' in arbeidsprocessen worden ingezet. Uiteraard staat deze conclusie haaks op die van de auteurs, maar ze kan in ieder geval
verklaren waarom in het boek geen aandacht is besteed aan bedrijfsopleidingen en
-trainingen, aan het Taylorisme als de organisatorische bakermat hiervan, aan het
verschijnsel van de 'interne arbeidsmarkten' enzovoorts. Dat is ook niet verwonderlijk. Het is naar ons idee bijzonder twijfelachtig of deze situatie met het instrumentarium van 'bronnen versus beloningen' adequaat kan worden benaderd.

Afsluitend
We willen er geen misverstand over laten bestaan: Ongelijk-heden is een belangrijk boek. Het boek is in zekere zin een bijna uitputtende checklist van alles waar
je aan moet denken bij het doen van uitspraken over en onderzoek naar sociale
ongelijkheid en de bestrijding ervan. Het boek verschaft een breed geschakeerd
overzicht van de vele discussies en controverses over sociale ongelijkheid. Ook
dat is winst. Het belangrijkste is echter de 'protheorie' zelf: het aanwijzen en
beargumenteren van de kernbegrippen, de diverse dimensies en de ontelbare
aspecten van sociale ongelijkheid. Bader en Benschop zijn een eind op die
moeilijke weg gekomen.
We hebben enkele twijfels, tegen een brede achtergrond van gedeelde theoretische en normatieve belangen, onderstreept Onzes inziens ging het daarbij om belangrijke kwesties. Bij 'potentiële behoeften', of beter: de mogelijke constructie
ervan, is direct de vraag naar aanspreekbaarheid en mobiliseerbaarheid van
mensen op die geconstrueerde behoeften en belangen in het geding. De geldigheid
van het bronnenbegrip en de consequenties ervan in arbeidsorganisaties - een
werkelijkheid waar het gros van de mensen dagelijks tegen aan loopt - is daarnaast
een thema waarvan wij vinden dat de benadering van Bader en Benschop tekort
schiet. Maar desondanks: dat een boek is geschreven waar onderzoekers op het
gebied van sociale ongelijkheid niet omheen kunnen staat buiten kijf.
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