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In hun kritiek concentreren K/W zich op twee thema's: behoeften en bronnen. 

Functionele behoeften en paternalisme? 

De hypothetische constructie van potentiële behoeften is, zoals bekend, een om
streden zaak. In Ongelijk-heden, en meer nog in Collectief Handelen wordt de 
sterke these geformuleerd dat dergelijke constructies van potentiële behoeften en 
van objektieve belangen in het centrum van elke kritische sociale wetenschap 
staan. Functionalisme en paternalisme zijn twee van de meest bekende gevaren die 
met de constructie van potentiële behoeften gepaard gaan. K/W menen nu dat ook 
wij ons - ondanks alle afbakeningspogingen - daaraan bezondigen. Maar hun kri
tiek heeft ons niet kunnen overtuigen. Drie problemen, die wij nauwkeurig van el
kaar onderscheiden, lopen daarin door elkaar: 

(1) K/W hebben notoire moeilijkheden met de constructie van potentiële be
hoeften überhaupt Volgens hun is ook in Ongelijk-heden onduidelijk "wat nu 
precies aan wie wordt 'toegeschreven'?" Ondanks alle 'welkome normatieve kri
tiek' op manipulatie van behoeftendefinities bespeuren ze ook hier een "vrijbrief 
om op eigen houtje andere - door theorie, politiek of pedagogie gemotiveerde - be
hoeften in de plaats te stellen van de oorspronkelijke". Nu was ons een dergelijk 
paternalisme-verwijt niet onbekend en we hebben de cognitieve en normatieve 
vooronderstellingen van de constructie van potentiële behoeften voor wetenschap
pelijke verklaringsstrategieën en voor pedagogische en politieke strategieën - we
liswaar kort maar toch precies - onder woorden gebracht (zie 114, zie uitgebreid in 
deel 2, hfst. VI, 2.3). We hebben gesteld dat democratische wetenschap en demo
cratische politiek dienen uit te gaan van "de autonomie en mondigheid van de acto
ren om in laatste instantie zelf over hun eigen behoeften te beslissen" (104) en we 
hebben deze 'laatste instantie' als volgt gepreciseerd: "beslissingsbevoegdheid, die 
altijd aan de orde is wanneer er feitelijk wordt beslist". Wat ons verbaasd is dat 
K/W het paternalisme-verwijt simpelweg herhalen zonder op deze voorwaarden in 
te gaan, laat staan goede argumenten aan te voeren. Bovendien hebben we nooit 
beweerd dat potentiële behoeften "interne" of "motivationele krachten" zouden 
rijn, die het handelen van actoren zouden kunnen verklaren. We stellen uitdrukke
lijk dat "alleen de actuele en subjectieve behoeften ... als motivationele en intentio
nele 'real reasons' feitelijk handelen bewerkstelligen" (103). 
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(2) Het patemalisme-verwijt is gericht tegen de constructie van potentiële (in
dividuele of collectieve) behoeften als zodanig. Het wordt aangedikt en verward 
met bezwaren tegen de constructie van collectieve behoeften : het spreekt inder
daad "niet vanzelf dat men actuele behoeften van mensen kan vergelijken, en 
daarna kan aggregeren tot een 'collectief belang". Het is verbazingwekkend dat 
K/W de auteurs van een boek waarin uitgebreid wordt ingegaan op de problemen 
van kwalitatieve en kwantitatieve vergelijkbaarheid van bronnen, beloningen en 
'nutsinschattingen' (zie bijv. p. 82, 204, 338 noot 6, p. 352 noten 10-12) eraan 
menen te moeten herinneren dat interpersonele nutsvergelijking een al vele 
decennia omstreden onderwerp is. We waren meer geïnteresseerd in de bezwaren 
die de critici tegen onze eigen behandeling ervan naar voren zouden brengen. 

(3) We beroepen ons voor de behandeling van potentiële behoeften helemaal 
niet op zogenaamde 'functionele behoeften', en vatten ze ook niet "als functioneel" 
op. Desondanks beweren K/W dat we specifieke potentiële collectieve behoeften, 
namelijk maatschappelijke behoeften op onheldere manier verwarren of identifice
ren met functionele vereisten, om ons vervolgens met de bekende bezwaren tegen 
het oude functionalisme lastig te vallen. Nu hebben wij (p. 111 e.v. en de daarbij 
horende noten) een duidelijk onderscheid gemaakt tussen individuele en col
lectieve behoeften en functionele vereisten: "Maatschappelijke behoeften bestaan 
alleen dan en in die mate als actuele behoeften (1) wanneer individuen hun eigen 
behoeften als maatschappelijke behoeften voelen en ervaren, (2) wanneer rij 
gemeenschappelijke behoeften van de betreffende groep of het collectief 
ontdekken, erkennen en (3) wanneer zij ze niet eenvoudig aan hun eigen, indi
viduele behoeften ondergeschikt maken indien de maatschappelijke behoeften zo 
worden gedefinieerd dat ze daarmee in tegenspraak zijn" (111). We stellen 
uitdrukkelijk dat we bepaalde collectieve behoeften of maatschappelijke behoeften 
("wanneer daarbij als collectief het steeds meest omvattende sociale systeem wordt 
gekozen") niet 'functional needs of society', maar functionele vereisten willen 
noemen. En we laten vervolgens uitgebreid (112 -14) zien dat deze 'functional re
quirements' geenszins altijd of zonder meer 'collectieve behoeften' of 'belangen', 
laat staan individuele behoeften of belangen rijn. 

Afsluitend bespreken we in zeven punten, die allemaal expliciet kritisch tegen 
het functionalisme gericht rijn, een aantal van de meest wezenlijke problemen van 
de samenhang en de definitie van functionele vereisten, maatschappelijke en indi
viduele behoeften en de verschillende vormen van individuele en collectieve activi
teiten waarin dergelijke vereisten wel of juist niet vervuld worden. We hebben 
daarbij voor historisch relevante voorbeelden gekozen en ons niet tot de relatief 
marginale en alleen in ethisch perspectief interessante kwesties van het gedwongen 
afkicken of de zelfdoding beperkt. Dat wij problemen met het verschil tussen 'in
dividu en soort' zouden hebben blijft een niet beredeneerde suggestie. Dat wij 
functionele vereisten een bepaalde plaats geven in wetenschappelijke verklaringen 
is juist: ze vormen een probleemhorizon waartegen het mogelijk wordt te verkla
ren, waarom ze wel of niet of op welke specifieke manier als collectieve maat
schappelijke belangen worden gedefinieerd, waarom ze wel of niet of op welke 
specifieke manier aanleiding waren voor collectief handelen en staatsactiviteiten 
(zie ook voetnoten 53 - 62). Waarom een combinatie van functionele en intentio-
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nele verklaringen per definitie een 'kwadratuur van de cirkel' zou zijn, kunnen we 
vooralsnog niet goed inzien. 

Bronnenmodel en gezagsverhoudingen in arbeidsorganisaties 

Uit ruimtegebrek zullen we de kritische kanttekeningen van K/W over het onder
scheid tussen directe en indirecte bronnen negeren en ons op de kritische vraag 
concentreren "of een redenering gebaseerd op 'bronnen' geschikt is om gezags
verhoudingen in arbeidsorganisaties te verklaren." K/W zien hier een principiële 
beperking van onze protheorie, Als we hun niet erg duidelijke argumenten niet 
volledig verkeerd begrepen hebben, laten ze zich in de volgende drie stellingen 
ontleden: (1) er bestaat een cruciaal verschil tussen macht en gezag; (2) gezags
verhoudingen kunnen niet als machtsverhoudingen, en helemaal niet als markt
verhoudingen beschouwd worden; (3) ons door K/W zo genoemd 'bronnenmo
del' is een marktmodel en derhalve ongeschikt voor de analyse van gezagsverhou
dingen in arbeidsorganisaties. We willen hier ten eerste laten zien, dat deze kritiek 
is opgebouwd uit een hele reeks misleidende suggesties. Vervolgens willen we 
kort schetsen hoe onze protheorie gebruikt werd voor de analyse van machts- en 
gezagsverhoudingen in arbeidsorganisaties. Tenslotte willen we wijzen op moge
lijk produktieve theoretische verschillen in de benadering van kapitalistische ar
beidsverhoudingen. 

(a) Ons 'bronnenmodel' is geen 'marktmodel' 
Ondanks de nogal vinnige kritische noten die K/W menen te moeten kraken, zijn 
we het op de meeste punten die ze aanspreken helemaal niet zo vreselijk met elkaar 
oneens, als men tenminste de - voor ons moeilijk verklaarbare - misleidende sug
gesties van de critici tussen haakjes zet: 

(1) De lezer van de kritiek moet de indruk krijgen alsof wij het verschil tussen 
macht en gezag niet kennen of 'wegpoetsen'. Zij/hij kan zich in het boek makke
lijk van het tegendeel overtuigen (zie bijv. p. 223 e.v., p. 326, noot 26). 

(2) Tenminste impliciet wordt gesuggereerd dat wij gezagsverhoudingen op
vatten als of analyseren in termen van marktverhoudingen : "Het probleem is dat 
marktverhoudingen heel goed In termen van macht kunnen worden begrepen, 
maar gezagsverhoudingen niet". Ze menen dus ook tegen ons te moeten 
beklemtonen dat markten niet verenigbaar zijn met gezag. Hoewel wij wel degelijk 
menen dat gezagsverhoudingen 'in termen van macht' kunnen worden begrepen, 
namelijk als specifieke geformaliseerde hiërarchie van beslissingsbevoegdheden, 
kan men in het boek gemakkelijk nalezen dat het ideaaltype van 
marktverhoudingen geen gezag tussen ruilende partijen duit 

(3) Hoe K/W op het idee komen dat ombronnenperspectief een marktperspec
tiefzon zijn, zoals niet alleen veel formuleringen maar de hele teneur van hun ar
gumentatie suggereert, is ons - eerlijk gezegd - een raadsel. In het boek vindt men 
veel - meer of minder uitgewerkte - voorbeelden hoe dit 'bronnenperspectief ge
bruikt kan worden voor de analyse van machtsverhoudingen, die niet als markt
verhoudingen begrepen kunnen worden (bijv. p. 170-5 voor politieke machtsver-
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houdingen in parlementaire democratieën); voor gezags- of heerschappijverhou
dingen (zie bijv. 150 e.v. voor presügeverhoudingen, p. 210 e.v. voor niet via de 
markt bemiddelde uitbuiting) en specifiek voor macht- en gezagsverhoudingen in 
kapitalistische arbeidsorganisaties (zie beneden). We hebben het vermoeden dat de 
andere theoretische toegang die KAV voor de analyse van het looncontract en voor 
de 'arbeidsmarkt' prefereren (zie beneden) hun wat dit betreft parten speelt. 

(4) Weliswaar zouden we het verschil tussen diensten en kapitalistische loon
arbeid niet zo simplistisch stellen dat uit diensten "geen enkele gezagsverhouding 
voortvloeit of er zelfs maar in is geïmpliceerd". Maar dat het bij elk kapitalistisch 
looncontract gaat om een afspraak 'to obey commands' kan de lezer in Ongelijk
heden makkelijk na lezen (p. 194, zie ook noten 82 - 4 en p. 342, noot 41). 

(5) Tenslotte moet de lezer van deze kritiek de indruk krijgen dat in Ongelijk
heden een zeer naïef beeld wordt geschetst van concurrentie op arbeidsmarkten 
tussen aanbieders van arbeidskracht: alsof we zouden uitgaan van een onafhanke
lijke aanbodscurve of van het feit dat mensen uitsluitend geselecteerd zouden wor
den op hun vermogen om te presteren; of dat het verwerven van prestatiekwalifi
caties altijd buiten arbeidsorganisaties zou plaatsvinden en niet ook via 'bedrijfs
opleidingen en trainingen' etc. We willen hier volstaan met de opmerking dat het 
niet toevallig is dat K/W voor deze suggestieve beweringen geen vindplaatsen ver
melden. Ook hier overtuigt lezing gemakkelijk van het tegendeel. 

(b) Machts- en gezagsverhoudingen in arbeidsorganisaties 
Van een kritiek waarin beweerd wordt dat een 'bronnenperspectief gezagsver
houdingen in kapitalistische arbeidsorganisaties niet kan thematiseren, zou men 
tenminste verwachten dat daarin de korte schets van 'machtskansen in kapitalis
tische arbeidsorganisaties en -processen' (hfts VI, 3.4) aan flarden wordt ge
scheurd. Uitgaande van de structurele machtsasymmetrieën op kapitalistische ar
beidsmarkten wordt daar beredeneerd waarom de eigenaars van materiële bronnen 
definitief beslissen over de vormen van de arbeidsorganisatie of zelf beslissende 
organisatieposities bezetten of bepalen wie deze posities zullen bezetten. Binnen 
contractueel meer of minder duidelijk omlijnde grenzen dragen de eigenaars van 
specifieke prestatiekwalificaties de beslissingsbevoegdheid over de inzet van hun 
arbeidskracht over aan de eigenaars/organisatoren van kapitalistische arbeidsorga
nisaties. Deze formele verdeling van beslissingsbevoegdheden is een zeer belang
rijke, maar geenszins de enige variabele die de feitelijke machtsverhoudingen bin
nen arbeidsorganisaties beïnvloedt. We hebben de andere variabelen die deze 
machtsverhoudingen struktureren in een zevental punten samengevat die we hier 
niet kunnen herhalen. De verwijzing als zodanig moet hier voldoende zijn om de 
bewering van K/W te ontzenuwen dat een 'bronnenmodel' het onmogelijk maakt 
om gezags- en machtsverhoudingen in organisaties te analyseren. 

(c) Kapitalistische arbeidsmarkt versus arbeidsorganisaties? 
What's all this fuss about? We hebben het vermoeden dat K/W een andere theo
retische benadering van 'arbeidsmarkten', 'prestatiekwalificaties' en het 'loon
contract' prefereren waarin deze niet vanuit ongelijke machtskansen op specifiek 
kapitalistische arbeidsmarkten, maar vanuit onderschlkkingsverhoudingen in ka-
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pitalistische arbeidsorganisaties behandeld worden. We willen er hier ten eerste op 
wijzen dat onze protheoretische behandeling van kapitalistische arbeidsverhoudin
gen tussen deze rivaliserende theoriestrategieën helemaal geen keuze doet en hoeft 
te doen. Ze laat ze allebei toe. Maar ten tweede denken wij dat een dergelijke 'keu
ze' ook voor gedifferentieerde theorieën meer nadelen dan voordelen zou hebben. 
Sommige van de nadelen van een eenzijdig 'organisatieperspectief zijn in de kri
tiek van K/W al gemakkelijk aan te tonen: "De continuïteit van de organisatie staat 
en valt met het vermogen van die organisatie zelfde noodzakelijke kwalificaties te 
definiëren en te produceren". Tussen deze wensdroom van kapitalistische arbeids
organisaties en de harde realiteit bestaat toch een aanzienlijk verschil En het ver
vangen van een - door ons niet beweerde - 'onafhankelijke aanbodscurve' door 
een - door K/W wel beweerde? - volstrekt afhankelijke aanbodscurve van arbeids
kracht biedt werkelijk weinig perspectief op vooruitgang in theorie en empirisch 
onderzoek. De behandeling van het moderne kapitalistische looncontract vanuit de 
'statussen' in de hiërarchie van gezag binnen organisaties heeft notoire problemen 
de specifiek burgerlijke vormen van afhankelijkheid in arbeidsorganisaties in ver
gelijking met voorburgerlijke 'statussen' te begrijpen, etc. etc. 

Het is jammer dat een dergelijk theoretisch debat in deze kritiek niet gevoerd 
wordt, of preciezer gezegd, op een suggestieve manier verpakt is in een kritiek op 
vooronderstelde beperkingen van onze protheorie. Dit komt de nauwkeurigheid 
van de kritiek op onze protheorie niet ten goede en evenmin een vruchtbaar en 
helder debat over de voor- en nadelen van verschillende theoretische strategieën bij 
de verklaring van structurele ongelijkheden op kapitalistische arbeidsmarkten en in 
kapitalistische arbeidsorganisaties. 
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