The worlds according to Th6venot en Boltanski
Over het rechtvaardigen en bekritiseren van de
voorkeursbehandeling van vrouwen (i)

Odile Verhaar

Verguisd 6n bejubeld als de voorkeursbehandeling van vrouwen is, wordt ze zowel als een grove onrechtvaardigheid en als een daad van gerechtigheid beschouwd; denkt men dat ze ten koste van de kwaliteit gaat, maar ook dat ze er bevorderlijk voor is; is men van mening dat de voorkeursbehandeling goed, maar
ook schadelijk is voor 'de economie'. Het voorkeursbeleid voor vrouwen is, kortom, uitermate omstreden.
Hoe is het nu mogelijk dat mensen met argumenten die zo sterk op elkaar lijken, zich baserend op dezelfde 'principes', tot zulke verschillende, sterker nog,
tegengestelde conclusies komen? Dat is de intrigerende kwestie die ik in dit artikel
wil onderzoeken.
Ik doe dit met behulp van de 'rechtvaardigingstheorie' van de Franse wetenschappers Th6venot & Boltanski. Hoe kan de theorie die zij ontwikkeld hebben de
discussie omtrent het voorkeursbeleid verhelderen? Dat wil zeggen, wat levert een
lering van deze diversiteit aan argumenten pro en contra het beleid op, die er van
uitgaat dat er zes verschillende, doch gelijkwaardige typen argumenten met bijpassende legitimatieprincipes zijn, waarbij geen van alle een geprivilegieerde positie
inneemt met betrekking tot de activiteit van het rechtvaardigen dan wel bekntiseren? (Zodat niet, zoals in de discussie gebeurt, het principe van 'rechtvaardigheid'
vereenzelvigd kan worden met de activiteit van het rechtvaardigen van het beleid,
en het principe van 'doelmatigheid' geclaimd kan worden als het kritische principe.)
De theorie van Thivenot & Boltansh is door anderen reeds in abstracta besproken (zie elders in dit nummer). Het is mijn bedoeling om met een 'exegese'
van de rechtvaardigingen pro en contra het voorkeursbeleid voor vrouwen, een
proeve van gebruik van deze theorie te geven. Dit betekent dat het niet de bed&ling is om de discussie over het voorkeursbeleid uitputtend weer te geven. (2)
De inzet van dit artikel is dus tweeledig: enerzijds wil ik de discussie verhelderen met behulp van dit 'nieuwe' kader, anderzijds wil ik een illustratie en
evaluatie van dit kader geven: wat levert het op en waar stuit men op de grenzen
van dit model?
Met dank aan het schrijverscollectief 'Lieve de Recht & Co ' en de Krisis-redactie voor hun
commentaar.
Dit heb ik gedaan in Prima inter Pares. Over de voorkeursbehandeling van vrouwen Analyse
van de argumentatiestrategieen van voor- en tegenstanders m de openbare discussie over
het voorkeursbeleid Den Haag 1991.

Daar Th6venot & Boltanski onderzoeken hoe 'gewone mensen' hun handelen
rechtvaardigen, daarbi] gelijkti~dig gebruik makend van verschillende vocahulaire$, is deze reconstructie van de rechtvaardigingen pro en contra het voorkeursbeleid gebaseerd op een nauwkeurige analyse van concrete uitspraken, en heb ik het
tijdsaspect van de rechtvaardigingen en kritieken - voor zover mogelijk -bewust
verwaarloosd. Deze uitspraken pro en contia het beleid zijn, terwille van de coherentre van het verhaal, voor het merendeel afkomstig uit de discussie die is gevoerd
naar aanleiding van de omstreden benoeming van een rectrix aan het Amsterdamse
Barlaeusgymnasium. (Een discussie die begon te spelen in 1987 en voortduurde
tot 1990.) Ter opfrissing van het geheugen: in dit geval werd in eerste instantie alleen onder vrouwen geworven.
Wat ik in dit artikel zal doen is allereerst de rechtvaardigingen (pro en contra
het beleid) in kaart brengen die verwijzen naar de waarden van het rijk van het
burgerschap. Hier is sprake van een discussie tussen voor-en tegenstanders van
het beleid binnen S n rijk, en is de interne hidrarchie binnen dat rijk dus van groot
belang. Deze hiÃ«rarchiwordt afgemeten aan de centrale waarde van dat rijk, in dit
geval 'algemeenheid'. Vervolgens zal ik liiten zien hoe de deelnemers aan de discussie (die ik indeel in twee groepen: 'pro's' en 'contra's'), het rijk van het huiselijke bekritiseren, waar trouw aan traditie, continuÃ¯teien 'nabijheid' liet hoogste
goed vormen. Met de introductie van een ander rijk naast het hurgerschapsii]k
komt de verhouding tussen de rilken ter sprake, in de eerste plaats de verhouding
van kritiek. Deze heeft normaal gesproken de vorm van een 'ontmaskering' ('devoilement'). Op basis hiervan trek ik tussentiids enkele voorlopige conclusies.
Vervolgens zal ik laten zien hoe de deelnemers aan de discussie hun 'toevlucht'
nemen tot een ander vocahulaire om hun standpunt te rechtvaardigen, verwijzend
naar het rilk van het industri'le. Dit is het rijk waar dingen 'nuttig' en 'efficiÃ«nt
zijn. Ondertussen komt, als tweede type verhouding tussen de iiiken dieTh6venot
& Boltanski onderscheiden, het compromis tussen de iijken ter sprake. Daarvan
blijken zowel de pro's als de contia's er een aantal te smeden.
Een derde en laatste type verhouding tussen de rijken, dat van de relativering,
komt ter sprake wanneer de rechtvaardigingen die de contra's van hun standpunt
geven, door de voorstanders van het beleid 'ontmaskerd' worden als 'macht'.
Daarna laat ik zien hoe ook de grenzen van het industri'le iilk weer bereikt worden
en schets ik een verschuiving van de discussie in de richting van het rijk van de
markt, het rijk van het commerci'le en schaarse. vervolgens situeer ik alle rechtvaardigingen ten opzichte van elkaar, met name ten opzichte van het huiselijke rijk,
dat in deze discussie een eigenaardige plaats blijkt in te nemen. Tenslotte becommentarieer ik vanuit m w bevindingen zowel de discussie over het voorkeursbeleid
als het theoretisch kader van ThLvenot en Boltanski.
Het rijk van het burgerschap
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Mag ik ze dan een steun in de rug geven? f..) Hier is sprake van discriminatie
vanvrouwen en met alleen sinds de invoering van de basisschool, maar een
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het beleid van de gemente; resp. in de Tijd van 27/5/88 en in de Volkskrant
van 22/1/87)
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"Uit alle cijfers blijkt dat vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in schoolleidingen, zowel landelijk als in Amsterdam. Aangenomen kan worden dat
evenals in Amsterdam, ook in de rest van het land vrouwen tot op heden uit
directiefimcties in het voorbereidend wetenschappelijk onderwip worden geweerd en dat dus m dat opzicht hun toegang tot de atbeidsmarkt wordt belommerd. (Depresident van de Amstenlan~serechtbunks Asscher die z i p
vonnis toelicht dat het Barlaeusgynwasium gerechtigd is in eerste instantie
alleen onder vrouwen re werven voor de functie van rector, in de Volkskrant
van 6/1/89,)
Uit deze argumenten voor het voorkeursbeleid blijkt dat het beleid gerechtvaardigd
wordt met een beroep op de ongelijkheid oftewel 'achterstand' van vrouwen. Deze achterstand, en dat is van belang voor de rechtvaardiging, is 'gigantisch'. Zoals
uit de citaten blijkt, zou deze ongelijkheid verband houden met, en sterker nog, het
resultaat zijn van 'discriminatie' van vrouwen, in heden &nveileden. Uit de numeriek ongelijke verhoudingen wordt discriminatie als het ware afgelezen: het verschil in aantallen werkende vrouwen en mannen zou alleen verklaard kunnen worden door het feit dat er onderscheid wordt gemaakt tussen kandidaten op grond
van 'sekse'. Behalve de omvang, is het dus ook de aard van de ongelijkheid: achterstand door achterstelling, die het beleid legitimeert.
Of vrouwen wel of geen gelijke kansen hebben (gehad) op benoeming, blijkt
volgens deze visie dus uit de resultaten; retrospectief, maar ook prospectief, zoals
het onderstaande citaat laat zien:

"De gemeente Amsterdam heeft als streven dat de helft van de directeuren
vrouw is. f..) De voorkeursbehandeling is gerechtvaurdigd zolang dat streven
niet is verwezenlijkt. (.) Gegeven het grote aantal vrouwen in het onderwijs,
ook vrouwen met leidinggevende kwaliteifen, lijkt dit alleszins redelijk."
(Jenny E. Goldschmidt, lid van de Emancipatie-raad m de Volkskrant van
15/9/87)
Dit betekent dat gelijkheid en rechtvaardigheid in deze visie nauw met elkaar verband houden: rechtvaardigheidsverhoudingen zijn tegelijkertijd gelijkheidsverhoudingen, of liever: horen dat te zijn.
Nu is het niet erg moeilijk om in deze citaten de waarden, objecten en wezens
uit het rijk van het burgerschap te herkennen. Dit is het rijk waar de verhoudingen
tussen mensen egalitair zijn, waar mensen als burgers functioneren, in collectieven

(onder meer in 'de democratie'), waar ZIJ bekleed zijn met rechten en menselijke
waardigheid, en 'solidariteit' kennen. (3) Geheel in de geest van dit hurgerschapsrijk, wordt door de verdedigers van het beleid aan sommigen gevraagd zich solidair te verklaren met de achtergestelden en hun individuele wil ondergeschikt te
maken aan een zaak van algemeen belang ('la volonti g6n6rale'):

"Een voorkeursbeleid voor de ene groep beperkt altijd de kansen voor de andere groep. Die m l ook niet staan juichen. Maar er zijn genoeg mannen die het
beleid willen steunen, omdat het hier om een hard geval gaat: er is immers
sprake van discriminatie." (A. Wildekamp in de Volkskrant van 22/1/37)
Onrechtvaardig!
Dat deze rechtvaardiging van het beleid in termen van het hurgerschapsrijk ook
hevig bekritiseerd wordt, laten de volgende uitspraken zien. Dat deze kritiek zelf
ook weer naar de waarden, objecten enwezens van het hurgerschapsrijk verwijst,
betekent dat pro's en contra's elkaar hier tegenspreken in termen van hetzelfde rijk.
Onder de kop 'Discriminatie van mannen verboden', lezen we:

'De kern van de wak is dat bij voorkeursbehandeling van vrouwen een onderscheid wordt genwaakt dat door een deel van de bevolking als onrechtvaardigwordt ervaren". ( de Volkskrant, 12/4/90)
En:

"Positievediscriminatie ondermijnt rechtsgelijkheid. In een poging materiÃ«l
ongelijkheid te verkleinen, offert men een belangrijk beginsel van de rechtsstaat
mensen zijn voor de wet gelijk - op." (Gerry van der List in Intermediair
6/3/92)

-

Het algemene goed wordt door de contra's kennelijk ingevuld als rechtvaardigheid. (4) Om twee redenen vindt men het beleid onrechtvaardig. De eerste reden is
dat de bestaande situatie niet discriminerend voor vrouwen zou zijn:

"De belangrijkste tekortkoming in de redenering van de gemeente Amsterdam
(inzake de Barlaeus-affaire, O.V.)lifkt de gelijkstelling van 'achterstanJmet
'achterstelling'.Dat er in veel gevallen een empirische samenhang tussen beide
verschijnselen bestaat, valt niet te verloochenen. Zo'n empirisch verband kan
per definitie echter niet als een waarheid apriori worden aangenomen. Het
blijft een (zwaarwegend)vermoeden dat voor weerlegging vatbaar dient te
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Zie onder andere L. Boitanski & L ThAvenot, De la Justil~cation.Les economies de la
grandeur. Parijs 1991, pp. 231-241
Dat men zich hier rechtvaardigt mei een beroep op rechtvaardigheid, wil echter niet zeggen
dat de activiieit van het rechtvaardigen hiermee samenvalt. Mensen rechtvaardigenzich bijvoorbeeld ook door te verwijzen naar 'nut'

lijn." (de jurist Ben Sloot in de NRC van 5/1/89)
En:

"Kijk, het doel wat ermee wordt nagestreefd, vind ik aantrekkelijk. Maar mijn
ervaring (..) is dat het probleem niet zozeer schuilt in vooroordelen van selectiecommissies, maar in het zeer geringe aantal vrouwen dat is afgestudeerd en
gekwalificeerd voor hoge functies." (defilosofe T. van Asperen in de Tijd van
2 7/5/ 88)

In deze rechtvaardigingen wordt een poging gedaan om de basis van de legitimatie
van het beleid (achterstand = achterstelling) te ondergraven, en wordt het nauwe
verband tussen 'gelijkheid' en 'rechtvaardigheid' dat de verdediging veronderstelt,
ter discussie gesteld. De implicatie hiervan is, dat de achterstelling van mannen
onrechtvaardig wordt gevonden: 'Amsterdam stelt mannen achter', luidt dan ook
de veelzeggende kop boven het eerste citaat.
De tweede reden waarom het beleid onrechtvaardig wordt gevonden, is dat het
beleid niet alleen mannen, maar zelfs vrouwen onrecht aandoet:

"Het is vernederend voor vrouwen (..J als de indruk onstaat dat ze alleen op
deze wijze in het zadel kunnen worden geholpen. Alsof ze toch de vergelijking
met mannen niet kunnen doorstaan." (C.Brinkgreve in de Volkskrant, 3/3/90)
"Vrouwen die zichzelf respecteren solliciteren niet. Mevrouw Wildekamp, weet
u hoe vernederend het is voor vrouwen om niet in competitie te mogen treden
met mannen?" (Een boze moeder op de protestbijeenkomst in Paradiso,
geciteerd in de Haagse Post, 19/11/88)
Hier lijkt het zelfrespect van vrouwen in het geding. Net zoals het beleid het recht
van mannen om uitsluitend op basis van persoonlijke verdienste te worden afgewezen schendt, tast het beleid in deze visie het recht van vrouwen aan om op
grond van hun verdiensten benoemd te worden. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat als het beleid zelfs vrouwen geen recht doet, het helemaal niet te rechtvaardigen is. Ook wordt naar aanleiding hiervan wel geconcludeerd dat als zelfs
het belang van vrouwen met het beleid niet gediend is, het in helemaal niemands
belang is, de reden waarom het ongerechtvaardigd is.
De teneur van het protest is dat het beleid zich schuldig maakt aan het onrecht
dat het wil bestrijden : een onrechtvaardige c.q. discriminerende behandeling van
mensen (met name mannen). Om deze reden acht men het beleid juist in strijd met
het algemene goed.

Rechtvaardig!
De pro's betwisten dat het beleid onrechtvaardig is. Ze doen dat als volgt:

"Er wordt niet van discriminatie gesproken wanneer een minder machtige partij
of groep de invloed van een machtige partij o f groep tracht te beperken (M.
de Grever, in de Volkskrant, 7/4/90)
"

"Strikt genomen kan men niet eens van voorkeursbehandeling spreken. Vrouwen worden weliswaar bevoordeeld ten opzichten van de gangbare selectieprocedure, waarin irrelevante criteria als sekse nominaal geen rol spelen. Maar
m feite spelen zij daarin wel een rol, en worden de vrouwen dus benadeeld.
Wat op het eerste gezicht bevoordeling lijkt, is bij nader inzien niet einders dan
opheffing van de benadeling". (G. den Hartogh in Filosofie & Praktijk,
3/2/'82)
Met andere woorden: of de voorkeursbehandeling als discriminatie beschouwd
dient te worden of niet, is volgens verdedigers van het beleid afhankelijk van de
sociale context waarin het beleid wordt uitgevoerd. IntuÃ¯tiemag het beleid dan
onrechtvaardig lijken, maar als we naar de context in kwestie kqken worden vrouwen op dit moment misschien formeel wel gelijk behandeld maar de facto ('materieel') ongelijk. Vanuit dit perspectief is het voorkeursbeleid niet als disciÃ¬mine
rend aan te merken. Op basis hiervan trekken de verdedigers de konklusie dat het
beleid w&lrechtvaardig is, ook al worden mannen benadeeld:

"'Afgewezenmannelijke kondiclaten hebben dan onkniet te klagen. Zonder
systematische bijstelling (bijvoorbeeld middels het voorkeursbeleid, O.V.)
zouden yj wellicht aanvaard zijn. Dat wil waarscht~rtlijkalleen zeggen: door te
profiteren van het feit dat de geldende selectie-criteria niet strikt worden toegepast." (G. den Hartogh, in Filosofie & Praktijk 3/2/22).
"Zolang defeitelyke achterstand van vrouwen niet h opgeheven, hoeven de
belangen van individuele mannen niet mee te worden gewogen" (en worden er
ook geen rechten van derden geschonden, hoogstens 'beperkt'). (Mr. E.
Cremers-Hartman m Vlouwen bij voorkeur) (5)
Dat ook de pro's 'het algemene goed' als 'rechtvaardigheid' opvatten, blijkt expliciet uit het volgende citaat:

"De Emancipatieraad noemt het besluit van de gemeente Amsterdfini om in
eerste instantie alleen onder vrouwen te selecteren voor defunctie van
schoolleider bij monde van een woordvoerster begrijpelijk en rechtvaardig:
'Als een normaal voorrangsbeleid geen vruchten afwerpt en de evenredige
vertegenwoordiging van vrouwen in die beroepen nooit of te Iaiigzaom tot
stand komt, dan moet ie een dergeli~kemaatregel kunnen nemen'." (in de
NRC, 9 W 8 7 )
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E. Cremers-Hartman, Vrouwen bij voorkeur. Een onderzoeknaar de juridische aspecten van
voorkeursbehandeling van vrouwen bij werving en selectie voor functies Den Haag 1992, p.
123

Met dit meningsverschil (is het beleid wel, of juist niet rechtvaardig?) is de discussie in termen van de waarden van het iijk van het burgerschap in een patstelling
terechtgekomen: wordt de context van het beleid omschreven als discriminatie van
vrouwen, dan is de voorkeursbehandeling een afwijking van het principe van gelijke behandeling en is deze dus onrechtvaardig. (Vooral ten opzichte van mannen,
maar ook van vrouwen.) Is de context echter wel als discriminatie van vrouwen te
beschouwen, dan is hun voorkeursbehandeling de verwezenlijking oftewel het
uitvloeisel van het principe van gelijke behandeling, en is deze rechtvaardig. (6)
Het algemene goed wordt door beide partijen dus anders gedefinieerd omdat de
context van het beleid anders gedefinieerd wordt. Dat hier een strijd ontbrandt over
wat het algemene goed is, is een situatie die ThÃ©veno& Boltanski niet voorzien;
zij wekken immers de indruk dat we de grandeur van een rijk als gegeven kunnen
beschouwen en dat alleen de 'verdeling' ervan (dat wil zeggen het aanzien dat verworven wordt door het benaderen van de grandeur), tot onenigheid kan leiden.
De beide standpunten: dat het beleid rechtvaardig respectievelijk onrechtvaardig
is, naderen elkaar in de discussie niet. Het debat over de voorkeursbehandeling in
bewoordingen van het hurgerschapsrijk blijft onbeslist. De grenzen van het hurgerschapsrijk lijken bereikt, mensen gaan uit andere rijken putten om hun visie op
het beleid te rechtvaardigen.
Het rijk van het huiselijke
Volgens het kader van Th6venot & Boltanski vormt elk njk ,gezien zijn universaliteitsclaim, welhaast per definitie een kritiek op een ander rijk. (7)In principe betreft het een kritiek op alle vilf de andere rijken, maar m concreto worden sommige
rijken meer dan andere geraakt.
Bovenstaande rechtvaardigingen pro en contra het beleid in bewoordingen van
het rijk van het burgerschap, kunnen heide gelezen worden als een kritiek op het
rijk van het huiselijke. Dit is het iijk waar trouw aan traditie, continuiteit en nahijheld ('proximite) hogelijk gewaardeerd worden, waar alles en iedereen zijn plaats
in de hiÃ«rarchischmaatschappelijke orde heeft, en waar de verhoudingen tussen
mensen persoonlijk, vertrouweli~ken contextgehonden (bijvoorbeeld leeftijd- en
plaatsgehonden) zijn. (8)
De rechtvaardiging pro beleid kan worden beschouwd als een kritiek op het
huiselijke rijk, omdat ze immers een verwijt is aan een selectieprak~jkwaarin
mensen niet als 'algemeen' maar (juist) als 'bijzondert benaderd worden. Dat wil
zeggen dat ze, conform 'de grote keten van intermenselijke afhankelijkheden', al6

Zie bijvoorbeeld R Holtmaat, 'Deja VU' in- Nemesis nr 4, 1989

7 Nicolaas Dodier, 'Agir dans plusieurs mondes' in: Critique Revue generale des publications
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franÃ§aisee i eirangeres. Themanummer junr/~uli1991 'Sciences Humaines sens social'.
De la Justification, a.W , pp 206-222 Het is een misverstand te denken dat de auteurs aandacht aan sekse-verhoudingen binnen de rijken besteden. Hoogstens besteden ze incidenteel, zoals in de context van dit rijk, aandacht aan vrouwen Zo bestaan vrouwen in dit rijk
alleen voor zover ze een sociale categorie oftewel een 'condition' (feminine) zijn Idem, pp.
377.378

tijd in relatie tot andere personen geÃ¯dentificeeren gedefinieerd worden. Zo bestaan mensen bijvoorbeeld als 'vriend of buurman van', en niet in hun 'algemeenheid', dat wil zeggen als individu. Het beleid is een kritiek op een sterk hi'rarchischeen patriarchale wereld waar groepsidentiteiten en verwantschappen er wkl toe
doen. Vanuit het perspectief van het rijk van het burgerschap met zijn egaiitaristische verhoudingen (g), worden dergelijke verhoudingen tussen mensen als 'particularistisch' betiteld en worden ze bijgevolg 'arbitrair' en 'onrechtvaardig' geacht.
(10) In deze optiek is de voorrangshehandeling van vrouwen het paradoxale middel om, door 'sekse' tijdelijk relevant te maken, te bewerkstelligen dat ze op lange
termijn irrelevant wordt en mensen als individuen hehandeld zullen worden.
Opvallend is echter dat exact dezelfde kritiek op het rijk van het huiselijke te
beluisteren valt in de rechtvaardiging die de contra's geven. Zij menen dat de pro's
mensen (met name mannen) ten onrechte als lid van een groep ('sekse') hehandelen, en vinden dit om dezelfde reden als de eersten ongeoorloofd: kandidaten hehben het recht om zonder aanziens des persoons behandeld te worden. De selectie
voor hanen is zo'n geval waarin geabstraheerd dient te worden van de staat van
'bijzonderheid' van mensen. (1 1) Dat 'sekse' slechts tijdelijk relevant gemaakt
wordt en dat dit juist in dienst staat van de hoogste waarde van het hurgerschapsrijk (in casn rechtvaardigheid), wordt door de contra's geen excuus geacht. Op het
moment dat het recht om als individu behandeld te worden 'gerelativeerd' dreigt te
worden, is er sprake van een grove onrechtvaardigheid, zo stellen de contra's op
grond van de waarden van het hurgerschapsrijk. Zij vatten dat recht in dit geval
kennelijk als 'onvervreemdbaar', en daarmee als absoluut en niet 'overrule-haar'
OP.
E e n kwestie van definitie?

De vraag is hoe het mogelijk is dat pro's en contra's dezelfde taal spreken en hun
standpunt met een beroep op hetzelfde principe rechtvaardigen ('het algemene' c.q.
'het algemene goed'), terwijl het toch lijkt alsof ze een andere taal spreken. Zich
ieder op andere vooronderstellingen omtrent de feiten baserend, komen ze immers
tot zeer verschillende, tegengestelde conclusies: het beleid is 'rechtvaardig' respectievelijk 'onrechtvaardig'. Hoewel Thkvenot & Boltanski nergens beweren of
zelfs maar suggereren dat mensen die zich in termen van hetzelfde rijk rechtvaardigen het ook met elkaar eens (moeten) worden, vraagt dit enorme 'misverstand'
toch om opheldering.
Maar in hoeverre spreken pro's en contra's werkelijk in termen van hetzelfde
rijk? We zagen dat zowel pro's als contra's hun visie op het beleid rechtvaardigen
met behulp van de waarden van het hurgerschapsrijk en het andere kamp hekritiseren op zijn vermeende rechtvaardiging in termen van een ander rijk: het njk van
het huiselijke. Hier verklaart het model van Thkvenot & Boltanski wellicht waarom
9

Idem, p. 315.

10 Zie o a. Idem, p. 310
11 "L'ineiiicacitÃdes particularistnes " Deze worden van de orde van de privÃ©-sfeegeacht: "Ne
mÃ©langepas la via pnvae et la vie personelle." Idem, p. 330.

pro's en contra's elkaar 'misverstaan': ze menen met een 'buitenlander' m gesprek
te zijn in plaats van met een rijksgenoot.
Voor zover de woordenwisseling zich wÃ¨in het burgerschapsrijk afspeelt en
er over de rechtvaardigheid van het beleid getwist wordt, kan het 'misverstand'
echter niet met behulp van het model van Thkvenot & Boltanski worden begrepen.
De kritiek op het beleid en de verdediging ervan sluiten niet op elkaar aan omdat
'het algemene goed' door pro's en contra's anders wordt opgevat. In de theorie
van Thkvenot & Boltanski lijkt geen plaats voor dergelijke onenigheden, aangezien
zij de grandeur als gegeven opvatten.
Dit verschil van opvatting doet zich op twee manieren voor: binnen de gemeenschappelijke opvatting van het algemene goed als rechtvaardigheid, en als een
tweede invulling naast die van rechtvaardigheid.
Zo zijn in de eerste plaats de uiteenlopende visies op de context waarin het beleid wordt uitgevoerd, niet te reduceren tot een controverse over de feiten (respectievelijk weligeen discriminatie van vrouwen). Achter deze controverse gaat een
fundamenteel verschil van opvatting over 'rechtvaardigheid' schuil. Zo wordt er
door de verdediging van het beleid een nauw verband tussen rechtvaardigheid en
gelijkheid verondersteld; volgens haar zijn rechtvaardigheidsverhoudingen gelijkheidsverhoudingen (of horen dat te zijn) en vice versa. De contra's menen dat dit
verband veel losser is; hoewel er volgens hen wel een verband tussen heide hestaat, resulteert een rechtvaardige behandeling in hun visie niet noodzakelijkerwijs
in gelijkheidsverhoudingen.
Dit verschil in interpretatie hangt samen met respectievelijk een 'materiÃ«leen
een 'formele' gelijkheidsopvatting, ook wel 'rechtsgelijkheid' en 'sociale gelijkheid' genoemd. (12) Tegen de formele gelijkheidsopvatting van de contra's, hrengen de pro's hun materiÃ«lgelijkheidsbegrip in stelling: formeel mag iedereen,
man of vrouw, dan gelijk behandeld worden, als we afgaan op de resultaten, - de
facto dus - zijn sommigen'gelijker' dan anderen, zo redeneren zij. (13)
Het tweede verschil bestaat er uit dat het gemene goed ook nog anders ingevuld
wordt dan als rechtvaardigheid. Ik doel hiermet name op een rechtvaardigingpro
beleid die ook in de bovenstaande discussie aanwezig is, maar daar niet zo goed uit
de verf komt. Dit is de redenering dat de nadelen die het beleid met zich meebrengt
(zoals het feit dat mannen een tijdje 'op de reservebank moeten zitten'), opwegen
tegen de voordelen die het oplevert: het maakt de verdeling van alle soorten van
betaald werk rechtvaardiger en de maatschappelijke verhoudingen 'gelijker'. Anders geformuleerd: op voorwaarde dat het voordeel dat het beleid oplevert maar
groter is dan de nadelen die er aan kleven, is het beleid gerechtvaardigd.
In dit geval wordt het algemene goed niet als 'rechtvaardigheid' maar als 'nut'
p~
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Zie bijvoorbeeld het proefschrift van J.H. Wiggers. Deze merkt op dat de klassiek-liberale
opvatting van gelijkheid (die ik hier als 'formele gelijkheid' aanduid) naar de achtergrondverschuift ten gunste van een 'sociaal gelijkheidsbegrip', zoals hij het noemt: "Het recht is in deze visie niet meer de uitdrukkingvan een aanwezig geachte gelijkheid, maar instrument ter
effectueringvan gelijkheid." J.H. Wiggers, Recht doen aan gelijkheid, Een beschouwing over
voorkeursbehandeling en de betekenis van het gelijkheidsbeginsel in het grensgebied van
recht en sociaal-politiekeethiek. Nijmegen 1991.
13 Hier gaat bijvoorbeeid Cremers-Hartman van uit in Vrouwen bijvoorkeur, a.w.

opgevat, hetgeen geen distributieve maar een aggregatieve categone is. Dit wil
zeggen dat het er in deze visie primair om gaat het algemene goed te maximaliseren, terwijl de verdeling van dat goed van secundair belang is. (14) In deze visie
kunnen individuele belangen zonder veel problemen ondergeschikt gemaakt worden aan het algemene goed; zolang het totale goed op lange termijn maar groter is,
is dit gerechtvaardigd.
Hoewel ook de contra's hun protest tegen het beleid wel rechtvaardigen in termen van gevolgen die het beleid heeft voor zekere belangen en doelen, lijken ze dat
eigenlijk zelden of nooit te doen met behulp van het burgerschapsvocahulaire. Heel
soms brengen ze de belangen die als gevolg van het beleid geschaad zouden worden te berde (zoals het belang van mannen en, in mindere mate, ook dat van vrouwen, zie hiervoor), maar vaker vechten ze de legitimiteit van het beleid aan in bewoordingen van rechten. Ze spreken pas echt over belangen als ze het beleid bekritiseren met een beroep op de waarden van het industriÃ«lrijk ('efficiency'), namelijk als ze het belang van 'kwaliteit'naar voren brengen.
Nu dringt zich de vraag op of deze rechtvaardiging in termen van geaggregeerd
algemeen belang wel thuishoort in het njk van het hurgerschap zoals Thkvenot &
Boltanski dat beschrijven, Het algemene goed van dit rijk wordt, conform Rousseau's 'volont6 g&n&rale',immers juist niet begrepen als geaggregeerde algemeenheid, maar als een algemeenheid waarin het singuliere overstegen en niet meer als
zodanig kenbaar is. Immers, in tegenstelling tot Rousseau's 'volontk de t o d , is
"de algemene wil niet te reduceren tot de som van particuliere voorkeuren. (15)
Horen dan niet alle rechtvaardigingen die in termen van 'nut' gesteld zijn, van
welk type dan ook, thuis in het rijk van het industriEle? Dit is immers welhaast per
definitie het rijk van het nuts-denken. Het feit dat 'het algemene goed' als waarde
uit het bnrgerschapsrijk volgens Thkvenot & Boltanski - juist - geen geaggregeerde
entiteit is, zou mooi verklaren waarom het de pro's zoveelmoeite kost om het heleid binnen het hurgerschapsrijk in termen van (effecten voor) belangen en gewenste doelen te rechtvaardigen, en waarom ze vervolgens het vocabulaire van het
rijk van het industriÃ«lgaan gebruiken. Daar staat echter tegenover dat het nog altijd om een definitie van het algemene goed, dus over de hoogste waarde van het
rijk van het burgerschap gaat De geaggregeerde algemeenheid heeft dus wel een
plaats in het rijk van het burgerschap, maar is domweg minder algemeen dan het
met geaggregeerde algemene en staat dan ook lager in de hiÃ«rarchivan dit rijk.
Ook als we dit verschil van opvatting van het algemene goed als al dan niet
geaggregeerd laten voor wat het is, blijft het verschil tussen formele en materiele
gelijkheid een rol spelen en lijkt er nog altijd sprake van findamenteel onverzoenlijke opvattingen over het algemene goed. Analoog aan de voorgaande poging tot
herindeling van rechtvaardigingen zouden we kunnen stellen dat de formele gelijkheid van burgers voor de wet waarop de contra's zich baseren, zoveel verwantschap vertoont met de eveneens formele gelijkheid van mensen op de arbeidsmarkt
(voor zover mensen 'gelijk' gekwalificeerd zijn hebben zij formeel gelijke kansen
14 Zie voor het parallelle onderscheid tussen deontologische en teleologische theorieen o.a
Paul W. Taylor, Pnnciples of Ethics California 1975, p. 110
15 Rousseau in Du Confrat Social, geciteerd in De la Jusf~fication,a w., p. 141.
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hij arbeidsorganisaties en sollicitatiecommissies), dat geconcludeerd kan worden
dat de rechtvaardigheid van de contra's niet die van het riik van het burgerschap,
maar die van het rijk van de markt is. Zoals Th6venot & Boltanski schrijven: "(..)
de enige rechtvaardigheid (die het rijk van de markt kent, O.V.) is die van de orde
van de handel". (1 6) Zo zou de 'dialogue des sourds' tussen pro's en contra's
voor zover het het burgerschapsrijk betreft, verklaard zijn: wederom een misverstand tussen twee 'buitenlanders'.
Een totale vereenzelviging van beide soorten gelijkheid is echter niet alleen in
strijd met Thbvenots en Boltanksi's principe van het 'naar de letterlezen' van
rechtvaardigingen (de contra's menen immers wel degelijk dat ze een 'autonome'
standaard voor rechtvaardigheid hanteren, dat wil zeggen apart van de markt), zij
is ook voorhang. Voorlopig kunnen we slechts constateren dat de grandeur van
het rijk van het burgerschap door de contra's gearticuleerd wordt vanuit het rijk
van de markt. In hoeverre hier sprake is van een compromis zoals Thevenot &
Boltanski dat omschrijven, zal ik later nog bespreken. De bevindingen tot nu toe
overziend, moge duidelijk zijn dat er in deze discussie veelvuldig gerefereerd
wordt aan 'het algemene', maar deze term sterkuiteenlopende ladingen dekt. De
invullingen van de waarde van het burgerschapsrijk lijken des te meer uiteen te
kunnen lopen waar de grandeur expliciet inzet en object van debat wordt, zoals in
de discussie over het voorkeursbeleid het geval is.
Het rijk van het industriÃ«l
InefficiÃ«n
Omdat het debat in burgerschapsbewoordingenonbeslist blijft, gaan mensen uit
het industriÃ«lvocabulaire putten, zo blijkt. Zo luidt de kritiek op een gegeven
moment als volgt:
"Positieve discriminatie is in strijd met het streven naar maatschappelijke efficiency. Organisaties mogen immers niet meer louter op capaciteiten selecteren,
waardoor de kwaliteit van de dienstverlening afneemt". (Gerry van der List in
Intermediair, 6/3/'92)

-

Omdat hier aan efficiency en aan organisaties gerefereerd wordt. en omdat het belang van competenties voorop staat, herkennen we in deze kritiek op het beleid het
vocabulaire van het rijk van het industriÃ«leDit is het 'economische' rijk zoals
Thkvenot & ~oltanskihet in Justesse et Justice dans Ie travail nog expliciet noemen. (17) Hier maken het nuttige, het effectieve en productieve het hoogste goed
uit en gaat het er om dat zaken functioneel en instrumenteel zijn. In dit rijk bestaan
mensen als dragers van formele competenties en 'professionaliteit' en onderhou16 idem, D. 327.

i 7 Deze "formuled'inveslissement industrieile",wordt hier gecontrasteerd met de "formule
d'investissement domestiaue".Laurent Thwvenot 'Economie et ~olrtiaue
de rentremise:
.
economies de l'efficacitÃ
el de la condance' in: L. Boltanski & L. Thevenot, Juslesse et
Justice dans Ie travail Cahiers du centre d'Ã©tuded'emploi. Parijs 1989, p. 143.
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den zij louter formele en functionele relaties met elkaar. De hierboven geciteerde
uitspraak illustreert dat alle organisaties, ook scholen en universiteiten en zelfs de
maatschappij in haar geheel, in dit rijk als 'bedrijf worden benaderd.
Het voorkeursbeleid zou inefficÃ¯enzijn, in deeerste plaats met betrekking tot
kwaliteit, het doel dat moderne organisaties en een moderne maatschappij (moeten)
nastreven (in plaats van 'rechtvaardigheid'). Men is namelijk bang dat het selectiecriterium van 'de beste' op de helling gaat als zoiets irrelevants als sekse een rol
gaat spelen (en zelfs: de doorslag gaat geven) bij benoemingen:

"Wij willen met name voor ons, een beetje bedreigd schooltype, echt de beste
rector hebben die er is. Dat kan wat ons betreft best een vrouw zijn, maar om
nu â€ zeggen: we sluiten de helft van de mannen uit die in aanmerking komen,
dat gaat ons echt te ver". (Zo zegt een woordvoerster van het Barheus in de
Volkskrant, 12/9/87)
'We willen geen vrouw, we willen de beste", zo staat te l e m op een spandoek
dat leerlingen van het actie-comite 'Leerlingen eisen Kwaliteit' dragen. (Haagse
Post, 19/l l D 8 )
En: "Niet de beste, maar de beste van de achtergestelden dient voortaan voor
benoeming te worden voorgedragen". (M. Brouwer in het Parool, 8/4/88)
Precies zoals Thkvenot & Boltanski de kritische verhouding van de rijken tot elkaar beschrijven, worden de wezens, objecten. relaties en toestanden waaraan de
verdediging van het beleid tot dusverre heeft gerefereerd, vanuit de industriele
waarden 'ontmaskerd' als onbetekenend, als 'ohiets d'une fausse inmortance'.
(18) Zo laten de twee laatste citaten zien dat de wezens waarover de verdediging
met behulp van het burgerschapsvocahulaire sprak, vanuit het industriele rijk
aangeklaagd en ontmaskerd worden als wezens uit een ander ('verkeerd') rijk,
respectievelijk als wezens uit de huiselijke haard en het burgerschapsiijk: 'in feite
zijn het geen competente mensen (laat staan de besten), maar vrouwen en achtergestelden die de voorrang krijgen'.
Conform de beschrijving die Thkvenot & Boltanski geven van de (standaard)kritiek die vanuit het industriÃ«lrijk geuit wordt op het hurgerschapsrijk, wordt er
bekritiseerd in termen van kosten en baten en wordt er gewezen op 'de kosten van
een sociale politiek' (19):

"Wannneer men nu bij een benoeming van het hoofd van zo'n instelling politieke eisen aan de pedagogische vooraf laat gaan, raakt men in een vaarwater
dat het onderwijsjuist tracht te verloten."(Bedoeld wordt de abominabele
kwaliteit van het onderwijs, O.V.) (H.J.A. Hofland in de NRC, 16/11/88).
Maar ook om een andere belangrijke reden zou het beleid ineffectief zijn:

Justesse et Jusfice dans Ie travait. a w., p. 178.
19 De la Justiffcation,a w , p. 332.
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"Ik ben ontzettend bang dat doorpositieve actie vrouwen er op worden aangekeken: die is alleen maar benoemd vanwege haar sekse en anders zeker niet".
(T. van Asperen in de Tijd, 27 mei 1988)

'Ik ben bang voor het boemerang-effect. Dat bij voorbaat wordt gezegd: die is
benoemd omdat ze een vrouw is. Als dat gebeurt, begin je met een handicap".
(Zo merkt een zittend rectrix op in de Volkskrant, 12 september 1987)
Hier wordt gevreesd dat het beleid niet effectief is met betrekking tot de eigen
doelstelling. Dit is het argument 'dat het beleid niet werkt' of liever, averechts
werkt, als het gevolg ervan is dat vrouwen, als ze eenmaal benoemd zijn, het
moeilijk krijgen omdat men betwijfelt of ze wel gekwalificeerd zijn voor de baan.
(20) Inzet van het beleid is immers dat vrouwen een gelijke kans op benoeming
krijgen omdat (c.q. voor zover) zij gekwalificeerd zijn.
Het voorkeursbeleid wordt hier dus niet bekritiseerd omdat het in strijd is met
een of ander democratisch beginsel, maar omdat het in strijd is met een 'economisch' beginsel, dat van effectiviteit. Beide typen van kritiek bestaan m de discussie naast elkaar. Soms komen ze afzonderlijk voor, maar vaker nog in combinatie.

Emancipatie, goed voor de economie
Maar zoals de volgende citaten laten zien, acht ook de verdediging het industriÃ«l
vocabulaire soms adequater om het eigen standpunt te rechtvaardigen.

"Het meest opvallende kenmerk van positieve actie is de bedrijfsinatige, zakelijk strategische aanpak die er uit blijkt. (..) Met andere woorden, twee principes worden hier aan elkaar gekoppeld: rechtvaardigheid (gelijke behandeling)
en doelmatigheid (hetverhogen van efficiency). (Monica Triest in de conceptnota 'Over kwaliteit gesproken'p. 9)
Emancipatie blijkt niet alleen goed voor bedrijven maar ook 'goed voor de
economie', zoals de kop boven het volgende citaat luidt:

"Demografische ontwikkelingen als ontgroening en vergrijzing vereisen een
verbreding van het economisch draagvlak. Door deze positieve actieprogramma's kun het bedrijfsleven beter gebruik maken van de opleidingen en capaciteiten van vrouwen." (J. den Hartog, wetenschappelijk medewerker van de
Emancipatie-raad in Intermediair 14W89)
Met andere woorden, het beleid is effectief omdat het tot gevolg heeft dat vrouwen
gaan behoren tot het potentieel waaruit gerecruteerd wordt en omdat de kwaliteiten
van vrouwen optimaal benut worden. Deze rechtvaardiging, die in termen van
20 Dit IS in feite de 'utilistische' variant van het zelfrespect-argumenldat eerder ter sprake
kwam.

'human capital' is gesteld, is uitgesproken industrieel, Als we Thevenot & Boltanski mogen geloven, geldt verspilling van menselijke capaciteiten nameliik als een
van de 'hoofdzonden' van het industri'le rijk. (21) Het beleid is dus niet alleen te
rechtvaardigen vanuit de waarden van het burgerschapsrijk, maar evenzeer vanuit
het industriÃ«lrijk. Beide typen rechtvaardigingen bestaan, net als bij de contra's,
in de discussie naast elkaar. (22)
En waarom is het beleid precies doelmatig? Omdat het de kwaliteit niet alleen
handhaaft, maar zelfs bevordert:

"Dekwaliteit staat voorop. Er wordt steeds gezocht naar een directeur die geschikt is. (..) Aan de eisen wordt niet getornd. De kwaliteit blijft gehandhaafd." (..) "Hetverhaal (dat het beleid niet doelmatig is, O.V.) gaat alleen op
als vrouwen slechter zijn. Maar in het bedrijfsleven worden de laatste tijdjuist
vrouwen benoemd omdat ze zulke goede managers zijn". (Wildekamp m de
Volkskrant van 22/1/87)
"Maargaat het er dan niet om de meest geschikte kandidaat te krygen? Jawel.
Maar erzijn zoveel aonwijzingen dat vrouwen niet worden benoemd ook al zijn
ze geschikter, dat het tijd wordt dat ze de kans krijgen om hun grotere geschiitheidook te bewijzen', (cursivering O.V.) (J. Goldschmidt in de Volkskrant, 15/9/87)
Omdat de verdedieine van het beleid 'kwaliteit' definieert als 'het eoed voldoen
aan criteria van opleiding enwerk-ervaring' (dat wil zeggen werk-ervaring in het
algemeen), beroept ze zich onmiskenbaar op de waarden van het industriÃ«lrijk.
Hier is kwaliteit immers gestandaardiseerde, algemene 'diploma-kwaliteit'. (23)
Op basis van deze definitie wordt het voorkeursbeleid (en ook vrouwen) 'gepromoot'.
Met behulp van dit industriele vocabulaire worden ook de twee eerdere verwijten weerleged die de oppositie vanuit het burgerschapsrijk maakt: a) dat vrouwen
niet gediscrimineerd worden en b) dat het hun zelfrespect aantast wanneer ze 'als
vrouw' en (dus) niet vanwege hun capaciteiten benoemd worden. Als blijkt dat
vrouwen in het algemeen even gekwalificeerd zijn als mannen, is er sprake van een
ongelijke behandeling van gelijke gevallen en dus van discriminatie. En als vrouwen competent zijn, is er bovendien geen enkele reden waarom het met voorkeur
benoemd worden hun zelfrespect zou aantasten, zodat het beleid dus ook niet averechts zal werken (het gevreesde boemerang-effect).
u
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De la Justification, a.w., p. 255: "Ie gÃ¤chi (notammenl des <capacites humaines, ( .)el Ie
gaspillage (..) sont aussi de signes negatis de la grandeur."
22 In een enkel uitzonderlijk geval komen ze afzonderlijkvoor. en wordt erkend dat het beleid
mischien de gelijkheid mag bevorderen, maarten koste van de kwaliteit gaat: "Benoeming van
enkele vrouwen in topposities is dan de enige manier om de organisatie open te breken. Dat
men daarbij noodzakelijkerwijs even bekwame of zelfs bekwamer mannelijke kandidaten passeert, moet om een hoger belang aanvaard worden." (J.A A van Doorn in de NRC. 4/4/'90)
23 Thdvenot in Justesse et Just~cedans Ie travad, a.w , p 143.

Compromissen tussen het rijk van het burgerschap e n het rijk van het
industriÃ«l
Een andere mogelijke verhouding tussen de rijken die Th6venot & Boltanski naast
die van de kritiek onderscheiden, is die van het compromis. In dat geval gaat het
om een term die dubbelzinnig is, omdat deze in feite de samensmelting van twee
'termen' is die ieder afkomstig zijn uit een ander rijk. Hoe minder deze 'dubbele'
herkomst van de term (h)erkend wordt, des te stabieler het compromis. (24)
In de discussie over het voorkeursbeleid wordt een aantal compromissen gesmeed. Hieronder zal ik allereerst een aantal pogingen daartoe bespreken. Ik zal
laten zien hoe zowel pro's als contra's een compromis trachten te smeden tussen
het industriÃ«len het hurgerschapsrijk. Verderop komen twee 'echte' compromissen ter sprake.
H e t algemeen belang van kwaliteit'

De dubbelzinnigheid van het compromis dat de contra's trachten te smeden tussen
het rilk van het burgerschap en het rijk van het industriile, ligt in de term 'belang'.
De kwaliteit waarover de contra's in het kader van het rijk van het industriÃ«lspreken, wordt door hen namelijk ook wel met belang aangeduid: het beleid zou strijdig zijn met 'het belang van efficiency' en in het verlengde daarvan, met het belang
van kwaliteit.
Hoewel 'het belang' van kwaliteit en efficiency in algemene zin lijkt te worden
gebruikt, vergelijkbaar met het belang van goede voeding voor kinderen die in de
groei zijn, wordt het wel degelijk vergeleken met de specifiek 'morele' belangen
die in het geding zijn. Als belang dient kwaliteit volgens de contra's prioriteit te
hebben boven de belangen waar het beleid voor staat. Zoals iemand in de discussie
zegt:
"Hetonderwijs-pedagogischbelang eist eenvoudig dat de beste kandidaat benoemd wordt, zonder andere voorwaarden". (woordvoerster van de school,
geciteerd in de NRC, 12/9/87)
Dit kwaliteitsbelang dient prioriteit te hebben, omdat het algemener zou zijn dan de
belangen van een bepaalde groep: vrouwen. Het compromis dat de contra's hier
trachten te smeden, heeft dus als noemer het algemeen belang van kwaliteit en efficiency. Dit betekent dat het algemene goed behalve als 'rechtvaardigheid', ook
'economisch' ingevuld wordt, als 'doelmatigheid', en dat de principes van beide
rijken samenvallen.
Het is moeilijk te zeggen hoe stabiel dit compromis is en zelfs of het eigenlijk
wel een compromis is (in de zin van Thgvenot & Boltanski), want daarvoor is het
te weinig door anderen geaccepteerd ('geinstitutionaliseerd'). Enerzijds fungeert de
notie van 'algemeen kwaliteitshelang' weliswaar ook in de rechtvaardiging van de
24 Zie onder andere De la Justification, a w.,

p. 340

pro's, maar daar blijkt deze een heel andere inhoud te hebben, zoals we nog zullen
zien. Anderzijds wordt het algemeen belang van kwaliteit waarop de contra's zich
beroepen, door de verdedigers van het beleid doorgeprikt. Dat gebeurt echter niet
volgens het normale ontmaskeringsproced6 van compromissen, door onthulling
van de afzonderlijke rijken waaruit het samengesteld is, maar als volgt. In de ogen
van de pleitbezorgers van het beleid is het kwaliteitsbelang niet alleen een deel-belang, want een eigenbelang van mannen, maar wordt dit tevens een ongelegifimeerd eigenbelang geacht. Als zodanig wordt de rechtvaardiging van de contra's
als macht ontmaskerd. Ik parafraseer: contra's zeggen wel dat ze zich grote zorgen
maken over de kwaliteit, maar in feite verdedigen ze de belangen van de eigen
groep (namelijk van mannen), en laat de kwaliteit hen koud:

"Ahmen maar van de juiste kunne is, mag de kwaliteit best wat minder wezen". (H. Schrbder in Vrij Nederland, 4/3/89).
Hier gebeurt wat ThAvenot & Boltanski met relativering aanduiden: door de rechtvaardiging contra het beleid als gemaskeerd eigenbelang te interpreteren, wordt die
rechtvaardiging niet langer serieus genomen en buiten de orde van het rechtvaardigen geplaatst. (25) Het is niet zozeer het 'compromis' van het algemeen kwaliteitsbelang dat ontmaskerd wordt - want dat erkennen de pro's wel - maar degene
die zich er op beroept: die wordt ongeloofwaardig verklaard. Een gevolg hiervan is
dat de discussie verhardt, ook in termen van het burgerschapsrijk: het nadeel dat
mannen van het beleid (kunnen) ondervinden wordt door de verdediging niet alleen gerelativeerd, maar ook gebagatelliseerd. De verdediging krijgt een 'oog om
oog, tand om tand'-karakter:

"Datmannen nu niet aan de bak komen is Jammer. Vrouwen kamen al iaren
met dat probleem". (Aldus een woordvoerster van de Emancipatieraad in de
NRC, 9/9/87)
De gelijk gekwalificeerde werknemer e n h a a r rechten
Ook de verdedigers van het beleid trachten een compromis tussen het industriele
rijk en het burgerschapsrijk te smeden op basis van de notie van kwaliteit als algemeen belang. En ook dit compromis is eigenlijk geen echt compromis in de zin van
Th6venot & Boltanski, omdat het niet algemeen geaccepteerd wordt
Aan deze poging tot compromis, want dat is het dus, ligt een kritiek op de
waarden van het huiselijke rijk ten grondslag, zowel vanuit burgerschaps- als vanuit industrieel perspectief. Op basis van deze kritiek worden de waarden van algemeenheid en objectiviteit gearticuleerd. Het compromis dat hier gesmeed wordt
krijgt zijn uiteindelijke vorm in de (objectief)gelijk gekwalificeerde werknemer,
die als zodanig recht heeft op een gelijke behandeling - vooralsnog via een voorkeursbehandeling.
25 Idem, p. 412.
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Dit compromis kan worden beschouwd als de uitwerking van een standaardcompromis tussen het industriÃ«lrijk en het rijk van het burgerschap zoals Thevenat & Boltanski dat beschrijven: het compromis van de werknemer en z i p rechten.
(26) Dit compromis ligt volgens hen ten grondslag aan de moderne (verzorgings)staat, waarin burgerschap en menselijke waardigheid hun neerslag hebben gekregen in de sociale rechten van de werknemer. Als zodanig sluit het aan bij de algemene tendens om burgerschap in toenemende mate in termen van arheidsparticipatie te defmÃ¯ere(de burger als werknemer), waarbij ook het hedendaagse emancipatiedenken van de Nederlandse overheid aansluit. In toenemende mate wordt
hierin het accent gelegd op de (buitenshuis) werkende vrouw.
Met deze notie van 'de objectief want formeel gelijk gekwalificeerde werknemer en haar rechten' wordt de hoogste waarde van het 'algemene goed' ook ingevuld in de nutstermen van het indnstriele rijk. Naast rechtvaardigheid vereist immers ook het (algemeen) belang van efficiency dat 'waarlijk' gekwalificeerden
worden benoemd. (27) Het beleid zou, doordat het een gelijke kans geeft aan de
'objectieve' kwaliteit die tot dusverre buitengesloten wordt, het (algemeen) belang
van kwaliteit dienen:

"Wiedoor mij benoemd,wordt heeft kwaliteit. Vroeger werd dat op de
Amsterdamse scholen niet echt gemeten. Er werden allerlei vage eisen gesteld,
zoals natuurlijk overwicht of leidingegevende capaciteiten. Nu wordt heel
precies omschreven wat er nodig is en waaraan je wordtgetoetst. f..) Tegelijkertijd is iedereen in Nederland het er o)langzamerhand over eens dat het
management op de scholen absoluut niet deugt. Dus die mannen die als direct e w zijn aangesteld, functioneren blijkbaar niet zo flitsend als men dacht. f..)
Maar niemand heeft ooit gezegd dat vroeger al die mmneI<jkeschooldirecteuren
misschien alleen maar werden benoemd omdat ze man waren. Die mogen zich
wel eens afvragen of ze aangesteld zijn vanwege hun sekse of vanwege hun
kwaliteiten." (A. Wildekump in de Tijd 27/5/38]
Met andere woorden, de manier waarop tot voor kort kandidaten geselecteerd
werden is volgens de verdediging van het beleid behalve 'oneerlijk' (burgerschapsrijk) ook 'onzakelijk' en 'oneconomisch', gezien de gebrekkige kwaliteit die
het voortbrengt. Deze kwaliteit is immers niet 'objectief maar 'subjectief (want
sekse-gebonden), en volgens de maatstaven van het industriÃ«lrijk horen dingen
nu eenmaal objectief te zijn: subjectieve zaken worden 'klein' geacht. (28) Het
kwaliteitsbegrip van de oppositie is in de ogen van de pro's dan ook pseudo-kwaliteit. Aangezien het begrip 'de (gelijk) gekwalificeerde werkneemster en haar recht
26

"Les droits des travailleurs", waarbij"travai1leurs' naar believen vervangen kan worden door
'citoyens' of 'hommes en ggneral'. De la Justification, a w., pp. 396-397.
27 Met deze 'waarlijk gekwalificeerden'worden derhalve vrouwen als geliik gekwalificeerden
aangeduid Meestal verwijst men hierbij dan niet naar de industrieel gedefinieerdecompetenties, maar naar specifiek 'vrouwelijke' capaciteiten die in de discussie ook wel met 'talent'
worden aangeduid. Vanwege de ondergeschikte rol die deze kwaliteit in de discussie speelt,
laat ikdeze hier buiten beschouwing.
28 Jusiesse et Justice dans Ie trava~l, a w., pp. 147 en 152.

op een voorkeursbehandeling' niet door de contra's wordt overgenomen, blijft ook
de discussie in industriÃ«lteimen onbeslist. Voorstanders blijven hij hun mening
dat het beleid goed te rechtvaardigen is met een beroep op effectiviteit en nut, en
tegenstanders blijven overtuigd van het tegendeel.
Het rijk van de markt
Om de 'industriÃ«lerechtvaardiging pro beleid te ontmaskeren, gebruiken opponenten de taal uit nog een ander rijk: het rijk van de markt. Dit betekent dat het
debat w66r verschuift. Terwijl de verdediging van het beleid voor zover deze gesteld is in termen van bet burgersckapsrijk, door de opponenten bekritiseerd
wordt vanuit het industriÃ«lrijk, wordt de verdediging voor zover hij industrieel
gerechtvaardigd is, aangevallen met behulp van het markt- repertoire.

"Eensollicitatie is een vorm van wedijver, met de bedoeling de beste kracht aan
te stellen." (H.J.A. Hofland in de NRC, 16/11/'88)
"De beste is men nu eenmaal uit 'veel' (dal wil zeggen uit een ruim aanbod)."
('Tamar' in Vrij Nederland, 19/9/87)
Deze uitspraken refereren onmiskenbaar aan de waarden en objecten uit het rijk
van de markt: concurrentie, vraag en aanbod en schaarste: de beste is er slechts
&n, uit 'veel', oftewel uit het grootst mogelijke aanbod. Met andere woorden:
kwaliteit is het produkt van de vrije markt en gaat er niet aan vooraf, zoals de
verdediging lijkt te denken wanneer zij vrouwen als gekwalificeerd presenteert.
Met behulp van het rijk van de de markt ontmaskeren tegenstanders de ('objectieve') kwaliteit van de verdediging op hun beurt als pseudo-kwaliteit: 'voldoen
aan de eisen' c.q. 'gekwalificeerd zijn' is niet hetzelfde als 'de beste' zijn.
Terwijl de pro's de kwaliteit van de contra's ontmaskeren als niet industrieel,
klagen de contra's de kwaliteit van de pro's aan als (te) industrieel. Waren degenen
die de voorkeur krijgen door de contra's eerder al gediskwalificeerd als 'vrouwen'
en 'achtergestelden', worden zij dat nu ook nog eens als (slechts) 'gekwalificeerden', dat wil zeggen als 'zesjest.
Het is niet direct duidelijk wat voor consequenties getrokken moeten worden
uit deze markt-omschrijving van competenties. Omdat hier het schoolse en rigide
karakter van de 'industii'le capaciteit' op de korrel genomen lijkt te worden, in die
mate zelfs dat de 'industriÃ«lekwaliteit voor de oppositie g&n kwaliteit is, zouden
we deze 'ontmaskering' kunnen opvatten als een felle kritiek op het industriÃ«lrijk
vanuit het rijk van de markt. Zo'n kritische verhouding tussen deze twee rijken is
volgens Th6venot &Boltanski schering en inslag. (29) Zo zijn industriÃ«lwaarden
als routine en zekerheid volgens hen niet te rijmen met de 'grilligheid' van de
markt, die flexibiliteit, 'speelsheid' en opportunisme vereist: 'What they don't
29 De la Just~fication,a w..

p. 327.

teach you at Harvard Business School'. (30) Het is echter plausibeler te veronderstellen dat wanneer de contra's zich binnen het rijk van het industriÃ«lrechtvaardigen met een beroep op kwaliteit, ze daarbij de waarden van het rijk van de markt
articuleren, en zich dus mogelijk zelfs beroepen op een compromis tussen beide
werelden. (31)
Dit betekent dat de contra's, of ze het beleid nu bekritiseren uit naam van 'het
algemene goed' of van 'het efficiÃ«nten nuttige', zich steeds ook op de waarden
van het rijk van de markt baseren.
De markt gediskwalificeerd

Op deze kritiek hebben pleitbezorgers een aantal antwoorden, waaronder de volgende:

'Typisch het vooroordeel dat vrouwen alleen de beste zijn, als ze met mannen
concurreren."En: "Jehoeft niet met mannen geconcurreerd te hebben om de
beste te zijn." (Wildekamp in de Haagse Post, 19/11f88}
"Door te werven onder wouwen gaat de kwaliteit er zelfs op vooruit, omdat er
een groterpotentieel van schoolleiders wordt aangeboord." "Zo werkt in het
basisonderwijs 70 % vrouwen. De schoolleiders komen uit de overige 30 %.
Dat mannelijke potentieel moet inmiddels wel uitgeput zijn. Alle goede schoolleiders zijn daaruit misschien wel weggeplukt. Aldus Caro." (Caro, medewerker van Wildekamp in de Volkskrant, 17/I2/'87)
Hoewel er op het eerste gezicht misschien niet eenduidig afstand lijkt te worden
genomen van het markt-vocabulaire, is de kritiek op de rechtvaardiging van de
contra's in markt-temen die hier - al of niet retorisch - geuit wordt, onmiskenbaar.
Thgvenot & Boltanski laten zien dat een verwijzing naar het rijk van de markt
vanuit de rijken van het burgerschap en het industriÃ«look niet erg voor de hand
ligt, integendeel. Zo is speciaal het gelijktijdig refereren aan de waarden van het
rijk van de markt en van het rijk van het burgerschap volgens hen een ware tour de
force. Deze twee rijken zijn volgens ThÃ©veno& Boltanski namelijk zo incompatibel ("het rijk van de markt bestaat voor het burgerschapsrijk slechts als object van
kritiek) (32). dat ze geen compromissen tussen deze rijken hebben aangetroffen in
de werken die ze bestudeerd hebben. (33) Beoordeeld naar de maatstaven van het
burgerschapsrijk leidt de regulering door de markt volgens hen tot een 'chaos'
want "de enige rechtvaardigheid die dit rijk kent is van de orde van de markt". (34)
3 0 Idem, pp. 327,329.
3 1 "Au coeur mame de l'entreprise est la n6cessitÃde frayer un compromis entre un ordre rdglÃ
par Ie marchÃ et un ordre londÃsur l'efflcacltÃ Sans cetle exigence, l'entrepr~sen'apas lleu
d'alre." Idem. p 405
3 2 Idem, p 318.
3 3 Idem, p. 396.
3 4 Idem. p. 326.

Het feit dat de selectie altijd aan de markt is overgelaten, heeft juist tot gevolg gehad dat de huidige maatschappelijke verhoudingen zowel onrechtvaardig als ondoelmatig zijn.
Dat het rijk van het hurgerschap en dat van de markt zozeer op gespannen voet
met elkaar staan dat een compromis ternauwernood denkbaar is, zou ook voor de
contra's moeten gelden; toch rechtvaardigen zij hun positie met een beroep op de
waarden van deze twee rijken. Al eerder zagen we echter dat het 'liberale' formele
gelijkheidsbegrip juist uitstekend articuleerbaar is vanuit het marktregister. De
rechtvaardigheid die de markt 'automatisch' garandeert, vertoont zoveel verwantschap met de formele gelijkheid waarop de contra's hun rechtvaardiging baseren,
dat het moeilijk is heide uit elkaar te houden, zodat er inderdaad sprake lijkt van
een heus compromis.

Definities
Dat de plannen voor een voorkeursbehandeling uiteindelijk toch beleid zijn geworden wil niet zeggen dat de partijen tot een verge1i)k ziin gekomen. Het debat is onbeslist gebleven en het voorkeursheleid is domweg met meerderheid van stemmen
opgelegd. Blijft dus de vraag hoe het mogelijkis dat mensen die hun visie op basis
van dezelfde principes (het algemene en het efficiÃ«ntelegitimeren en die hun 'vijand' (het rijk van het huiselilke) vanuit dezelfde rijken bekritiseren (het rijk van het
hurgerschap en het njk van het industriÃ«le)toch tot zulte tegengestelde conclusies
komen met betrekking tot de aanvaardhaarheid van het voorkeursheleid.
We zagen dat critici en verdedigers in de taal van het burgerschapsiijk vooral
langs elkaar heenpraten omdat ze een andere invulling aan het 'algemene goed' geven. In de taal van het doelmatige lijken ze langs elkaar heen te praten omdat ze iets
anders onder 'kwaliteit'verstaan. Zo puiten alleen de critici rijkelijk uit het vocabulaire van het markt-rijk om deze kwaliteit te beschrijven. pleitbezorgers zijn
vanuit hun hurgerschaps- en industriÃ«loriÃ«ntatidaarentegen juist sterk anti-markt
gericht. De kwaliteit waar zi,j over spreken wordt voor alles gerechtvaardigd met
behulp van het industriÃ«lvocabulaire (algemene 'diploma-kwaliteit'). Maar dit is
de kwaliteit die kist weer fel bekritiseerd wordt door de contra's.
Wat critici en verdedigers uiteindelijk nog met elkaar gemeen lijken te hebben,
is hun aversie tegen het n1k van het huiselijke. Maar in hoeverre zijn de rechtvaardigingen eigenlijk gencht tegen het njk van het huiselijke, als we de discussie meer
in detail bekijken?

Hoezeer wordt er door de contra's werkelijk afstand genomen van huiselijke
waarden als 'nabijheid', 'het locale', en van informele, 'vertrouwelijke' hetrekkingen tussen mensen, als we de volgende uitspraken bekijken?

"Volgensingewijden gaat de voorkeur van de Medezeggenschapsraad en van

het docentencorps uit naar de zittende conrector, mr. R. de Ruyter." ( NRC,
4/4/90)
"Bovendien had de wethouder toch wel voldoende moeten weten van de bovengeschetste 'cultuur'van het Barlaeus, om te vermoeden dat deze sollicitant
(mw. De Vries-Lenfsch,O.V.) niet in een dergelijke cultuur was opgegroeid o f
ingewijd." (het Advies van de Commissie Goede Diensten t.b.v. het
Barlaeusgymas'um, 22/3/90, pp. 5 en 9)
'De rectrix zou zich autoritair gedragen tegenover de docenten en hetpersoneel. Ã ¯ zou niet in de sfeer van het Barlaeus passen. Duidelijk werd dat ze niet
de juiste toon had weten te treffen. (..) Eigen waarden en cultuur horen een
plaats te houden in de strijd tegen deze benoeming." ( NRC 2/3/90)
Hier wordt door opponenten van het beleid kritiek geleverd op het feit dat de
vrouw die de voorkeur kreeg 'iemand van buiten' was. een 'outsider' oftewel
'niet-ingewijde'; iemand met wie men niet vertrouwd was en die op haar beurt ook
onbekend was met de instelling ('het huis') en haar traditie. Zij had het vak immers
niet ter plaatse, van de voormalige rector geleerd, zoals de mannelijke kandidaat
voor het rectorschap die de school aanvankelijk op het oog had. Ze werd hovendien te licht bevonden omdat zij 'van huis uit' geen gymnasiast was (zij had Latijn
slechts ooit als bijvak gehad). En tenslotte wilde men haar ook niet hebben omdat
zij niet 'van goeden huize' was:

"Over de naaldhakken van mevrouw De Vries-Lentsch werden in de docentenkamer en de kantine al meer smalende opmerkingen gemaakt. Net als over de te
opzichtige lippenstift en het verkeerde broekpak van de rectrix. Sommigen
vonden de nieuwkomer er maar ordinair uitzien. Zijn gymnasia erjuist niet om
hun leerlingen beschaving bij te brengen? (..) Toen De Vries-Lentsch om
voorbeelden (van 'haar verkeerde gedrag' O.V.) vroeg, werden die niet gegeven. Dat had weinig zin - meenden haar tegensfunders. Het ging hun meer in
het algemeen o m de merztaliteit waarvan zij blijk gaf. Die deugde niet." ( Vrij
Nederland, 17/6/89)

De school prefereerde met andere woorden iemand uit de eigen gemeenschap, uit
de eigen 'cultuur', die bekend was met de gebruiken van de school. Men wilde de
traditie die garant staat voor kwaliteit (35) voortzetten door een 'personne de
confiance' als rector te benoemen, in plaats van deze te onderbreken met de komst
van een vreemdeling. Een vreemdeling die de school bovendien 'opgedrongen'
wordt door 'de staat', die inbreuk durft te maken op het 'eigen territorium' van de
school. (36) Men opteerde met andere woorden voor huiskwaliteit.
35 Justesse et Justm dans Ie travaii, a.w , p 151.
36 Het '&atisme' waarvan de Amsterdamse beleidsmakers (met name wethouder Wildekamp)
beschuldiqd
- werden, dat wil zeqqen
.
. hun onrechtmatig geachte bemoeienis met de privd-sfeer
die het Barlaeus volgens de contra's vertegenwoordigt, werd in de loop van deze discussie
een autonoom object van kritiek Deze territoriale' houding en het wantrouwen dat daarmee

Hier wordt het standpunt contra het beleid onmiskenbaar gerechtvaardigd in de
geest van het huiselijke rijk, waar 'echte' kwaliteit locaal en 'home-made' is. In dit
rijk zijn competenties afhankelijk van iemands (locale) 'origine', ze berusten op
een relatie van nabijheid (proximitÃ©)
(37) Hier is diegene competent die het vak ter
plekke heeft geleerd, als het ware 'overgeÃ«rfd'van 'vader op zoon'. (38) In dit
rijk van 'de grote menselijke keten van wederzijdse afhankelijkheden', is onbekendheid dus bepaald geen pr&,integendeel. Deze waardering voor het locale,
'ambachtelijke' en 'autodidactische', zoals Thkvenot & Boltanski het noemen, impliceert dat de 'algemene', 'anonieme' standaard 'diploma-kwaliteit' die mevrouw
De Vries bezit, in dit rijk niet veel aanzien geniet. (39) De waarden die in bovenstaandeuitspraken aangehaald worden geven aan dat betwijfeld moet worden of de
rechtvaardiging van de contra's wel zo sterk tegen het rijk van het huiselijke gericht is. Het lijkt er meer op dat zij een compromi's smeden tussen het rijk van het
industriÃ«len het huiselijke rijk, in de vorm van bekendheid = betrouwbaarheid =
kwaliteit. 'Kwaliteit' wordt in het industriele rijk immers gedefinieerd als 'fiabili16'. (40)
Dat een dergelijk compromis niet bepaald nieuw is (en dus kennelijk tamelijk
solide), bewijst de wel gesignaleerde hedendaagse trend hij 'moderne' werkgevers
om risico's steeds meer te minimaliseren, waardoor 'bekendheid' vooral vanwege
zijn voorspellende waarde een kwalificatie van de eerste orde is geworden. Als je
weet wie je in huis haalt en coÃ¶pteervia 'ons kent ons', verminder je de kans op
een misser. (41)
Er zijn dus gegronde redenen om aan te nemen dat de kwaliteit waaraan de
oppositie refereert, niet altijd, in alle opzichten even 'anti-huiselijk' is. Hoe afwijzend contra's staan ten opzichte van huiselijke waarden, blijkt af te hangen van
twee dingen: het niveau van de discussie en het soort van 'bijzondere' betrekkingen tussen mensen. Zo bedient men zich op het globale niveau van de discussie
van het markt-vocabulaire om de rechtvaardiging pro beleid te bekritiseren, terwijl
bij concrete, locale kwesties het huiselijke vocabulaire wordt ingezet. En zo wil het
feit dat de contra's sekse-verwantschap irrelevant vinden, niet zeggen dat alle andere typen van groepsverwantschap of 'bijzonderheid' dat ook zijn. Dat iemand
man of vrouw is, is in de context van selectie voor hanen niet relevant, maar dat
iemand eenbekende is, weer wel.
De verdediging denkt hier echter anders over: hier is 'algemeenheid' (onbekendheid) voorwaarde voor zowel kwaliteit (industrieel) als een rechtvaardige be-
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gepaard gaat ten opzichte van globalere eenheden als de overheid, bevestigen eens te meer
dat het protest wortelt in de waarden van het huiselijke rijk
Justesse et Justlce dans Ie travafl, a.w., p. 148.
Idem, p. 150.
Idem, o.a. p. 143.
Idem, p. 143 en ook: De la Jusrlficatfon, a w , p. 254
Zie Ton Kower, 'Banale Politiek', in Kr~sisnr 32, 1988, pp. 58-63 En ook: H van Luijk in Blosofie & Praktijk. apriM989, pp 169-179 Van Luijk beschrijft hoe een onderzoekshypothese
dat er bij seiectie en sollicitatie in toenemende mate wordt geler op 'persoonskenmerken',
werd waargemaakt.
Dat 'bekendheid' een heuse beroe~skwalificatieis, betekent echter niet
dat het in alle gevallen naar hetzelfde verwijst. Waar bekendheid voor staat hangt af van het
type arbeidsorganisatie

handeling (burgerschap). Zo vallen 'bekendheid' en 'vertrouwdheid' volgens de
maatstaven van het burgerschapsrijk eenvoudigweg in de categorie 'vriendjespolitiek', en vormen ze zelfs een 'complot tegen het gemene goed'. (42)
Ook wat dat betreft staan verdediging en kritiek dus weer haaks op elkaar.
Terwijl de verdediging niets lijkt te moeten hebben van de waarden uit het huiselijke- en het marktrijk, staan de contra's niet bepaald afwijzend tegenover beide.
We kunnen concluderen dat critici en verdedigers van het beleid al met al zelden
naar dezelfde waarden verwijzen als ze elkaars visie op het beleid bestrijden.

Tot besluit
Het model van Thkvenot & Boltanski heeft vooral verhelderende waarde: het mag
dan lijken alsof verdedigers en critici van het beleid, binnen &n register debatterend, het steeds over hetielfde hebben (respectievelijk over rechtvaardigheid,
doelmatigheid en kwaliteit), maar met behulp van het kader van ThÃ©venoen Boltanski kan zichtbaar worden gemaakt dat (en waarom) de betrokken partijen het
vrijwel steeds over iets anders hebben. Zoals ik hierboven al concludeerde: de
discussiÃ«rendpartijen blijken zelden of nooit naar dezelfden waarden te verwijzen
wanneer ze hun visie op het voorkeursbeleid verdedigen.
Tegenover deze verdienste staat dat het werken met het model van Thkvenot &
Boltanski een aantal vrij ernstige problemen met zich meebrengt, die terug te voeren zijn op het model zelf.
Zo is hier gebleken dat een rijk, in tegenstelling tot wat Thkvenot & Boltanski
suggereren, intern niet homogeen is. De veronderstelling dat de grandeur van een
rijk eenduidig gegeven is, blijkt uiteindelijk toch te simpel. De constatering dat er
binnen het rijk van het burgerschap twee fundamenteel verschillende opvattingen
over 'het algemene goed' in omloop zijn, roept de vraag op of deze grandeur (en
misschien wel alle grandeurs) niet te poly-interpretabel is om nog van Ã©Ã
rijk te
spreken.
Dat een rijk ook op een andere onvoorziene manier (te) 'divers' kan zijn, laten
de zeer uiteenlopende verwijzingen naar de waarden van het huiselijke rijk zien.
Omdat verschillende typen van 'bijzonderheid' en 'nabijheid' van menselijke betrekkingen alle met een beroep op dit rijk te rechtvaardigen zijn, bezit een classificatie in de termen van dit rijk vanwege zijn grofheid nauwelijks onderscheidend
vermogen.
Een ander probleem is tenslotte, dat een rijk niet alleen intern (te) heterogeen
kan zijn, maar dat bovendien zeer diverse registers worden opengetrokken bij de
strijd om de grandeur. Dit wordt geillustreerd door de manier waarop de waarde
van het industriÃ«lrijk, 'kwaliteit', in de discussie gearticuleerd wordt vanuit een
aantal verschillende rijken. Daar is op zichzelf niks mis mee, ware het niet dat deze
articulaties uiteindelijk zo'n verschillend resultaat opleveren, dat de kwaliteit die in
derechtvaardiging contra het beleid fungeert nauwelijks nog iets gemeen heeft met
de kwaliteit uit de rechtvaardiging pro beleid. Met andere woorden: alleen in naam
42 De la Jusrificarion, a w., p 312.

gaat het over hetzelfde.
Op grond hiervan moet geconcludeerd worden dat het voor alles de verhouclingen tussen de rijken zijn die van belang a n : de onderlinge relaties bepalen alles,
ook de krachtsverhouding binnen Ã©Ã
rijk. Dat er in de praktijk systematisch sprake is van een (ook historische) verstrengeling van rijken, betekent niet dat het
werken met het model van Thgvenot & Boltanski niets oplevert, maar w&ldat het
verre van eenvoudig is. Daarvoor blijft er te weinig over van de rijken en hun
grenzen in zuivere vorm zoals zij die schetsen.
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