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Boeken

part- of fulltimewerk (probit-model en multinomiaal model). Met decompositiemethodes wordt bepaald in welke mate loonverschillen tussen mannen en vrouwen het
gevolg zijn van relevante verschillen in kenmerken als opleiding en werkervaring (het
samenstellingeffect) en in hoeverre gevolg
van verschillende beloning van die kenmerken (beloningseffect).
Hu bespreekt de modeluitkomsten steeds
duidelijk en helder. Bij interpretatie in ruime
zin – de historische context – wordt daarentegen erg kort stilgestaan. Zo wordt het ten
opzichte van Engeland kleine loonnadeel voor
parttimers met een substantiële werkweek
(tussen 22 en 30 uur) zonder nadere toelichting toegeschreven aan ‘Christian values’ in
Nederland en aan ‘traditional notions of hierarchy’ in Engeland. Theorie, achtergrond en
interpretatie lijken dan weer snel te moeten
wijken voor een volgende model.
Enige werkelijk kritische opmerking geldt
echter iets dat ontbreekt. Daar loonverschillen een onderwerp is waar door zovelen al zo
lang al zo veel over gezegd is, is het lastig er
iets aan toe te voegen. Ook Hu weet zich hier
niet geheel aan te onttrekken. Er worden geen
nieuwe vragen gesteld of oude definitief
beantwoord. Het onderzoek doet daarmee wel
conventioneel aan. Mag men een boek dan
waarderen voor wat het is of moet men het
hard vallen voor wat het niet geworden is?
Uiteindelijk hier het eerste want het is een
nuttige, leesbare en empirisch doorwrochte
studie naar een economisch relevant onderwerp dat nooit uit de politieke belangstelling
is.
David Hollanders
Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies
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