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1.

Inleiding

De redactievanMarquetaliaheeftmijuitgenodigd het artikelvanNenkNienhuis overhet gevalAVEBE tebecommentarieërenenwel doordit 'geval'teplaatsen inmijnTÄTE
theorie.Graagwil ikhieraanvoldoen,met die opmerking
datmijn commentaar niets anders kan zijndaneenpoging
technische feiten ineenbreder enhopelijk ook zinvolinterpretatiekader teplaatsen(1).
Met deproblemenvanhet sociaal-economisch funktionerenvan
het landbouwbedrijf ineen groeiende economiehebben sociale
wetenschappen totnu toenooit echt raad geweten.Voorzover zij zichdaarmeebezig hebben gehouden,werd doorhen
doorgaans op impliciete ofop explicietewijze teruggegrepennaarhet overheersende economische paradigma.Verderop
gaikdieper opditparadigma in.Hier zijvolstaanmetop
temerken dat indit paradigma,boerenbegrepenworden als
"individuen die inallevrijheid deruilaangaan".
Nienhuis laat ziendat juist opdit centrale uitgangspunt
heelwatvalt af tedingen.Geenwonder dat eenaantalzakenvanhethuidigebedrijfsgebeuren inde landbouwniet
meer "geruisloos",nietmeer zonder "storingen",vallen te
begrijpen.Erontstaan steedsmeerproblemen,omtebeginnen
voor deboer zelf,maar zekerookvoor de sociaal-wetenschappelijke onderzoeker.Een groeiend aantalvandeze problemen isduidelijk inverband tebrengenmet de stijgende
integratievanhetboerenbedrijf indeoverige institutionelesectorenvanonze socio-economische orde.Deze stijgende
integratie kanopgevatworden indie zin,dathet agrarisch
bedrijf steedsmeer funktioneel gerichtwordt op (oftewel:
op instrumentelewijze ingepastwordt in)deverschillende
systemenwaaruit deze orde isopgebouwd. Bijvoorbeeld:het
systeemvande zogenaamde produktiekolom,datvandefinancieringsinstituties,datvanonderzoek,onderwijs enkennis-
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overdracht,datvande juridische enambtelijke regulering
vanhet grond- engebruiksrecht,etc.
Indienmen eendergelijke stijgende integratie bespeurt,dan
zalmenmoeten erkennen dat die integratie plaatsvindt via
dat "deel"vande institutionele omgeving, dat
onmiddellijk

relevant

is voor het beroepsmatige

handelen van de boer.

Vanuit de situatievandeboerbekeken,ishet alsof zijnbedrijfhetmiddelpunt vormtvaneen "institutioneel spinneweb".Een "spinneweb"bestaande uit oonorete afnemers van
Produkten,toeleveraars vanbenodigdheden, financiën enanderediensten....Allemaal instituties die zorgenvoorbenodigdheden endiensten diehetbedrijfsprocesmogelijkmaken,

maar die tegelijkertijd
de boer met hun specifieke
voorschriften
confronteren.
Ditdeelvanhet bedrijfsexterne

stelsel

eisen

en

van systemen, noem

ikdeTechnologisch Administratieve Taakomgeving vanhetbedrijf:het isprecies datdeelvanderuimere omgeving dat

een rechtsstreeks

bepalende macht op het boerenbedrijf

uit-

oefent. Hiervoor gebruik ikverder de afkortingvanhet
Engelsebegrip "Technological-Administrative-Task-Environment"
(TATE). Bij debegripsvorming vanTÄTEgaathetmijvooral om
het feit datboerennietmeer ineenatomistische en louter
door de "invisible hand" gereguleerde situatieverkeren.
Daaromkunnenhetbedrijfsinterneproces endebedrijfsinterne gebeurtenissen niet langer zinvolbegrepenworden zonder
TÄTEbij de analyse tebetrekken.M.a.w.,wilmen zich inafdoendemate rekenschap gevenvandatgenewat zich binnen het
agrarischebedrijf afspeelt,dan isderelevanteanalyseeenheid hiervoorniet zozeerhetbetrokkenbedrijf zelf,
maarhet 'systeem'gevormd doorTATEplushetbedrijf.

2. Enkele algemene karakteristieken

van TÄTE

Zoals reedswerd aangestipt verwijst hetbegripTÄTEnaar het

geheel van instituties
dat in toenemende mate de
bedrijfsvoering op de afzonderlijke
boerenbedrijven
normeert en goeddan wel afkeurt.
DekernvandeTÄTEwordt gevormd doordie
institutieswaarmeehetboerenbedrijf op technisch-administratievewijzeverbonden is:landbouwindustrieën,banken,
handelsondernemingen, landbouwvoorlichting,etc.Infeite
gaathet doorgaans omeconomische relaties.Het belangrijkste
aspect isofwordt evenwelhet technische administratieveaspect.Deverhouding tussen integratie van landbouwbeoefening
indemarkten enTATE isduidelijk:men zouTÄTEals eennadere afbakeningvanhet integratieproces kunnenbeschouwen.
Het conformerenvaneigendenk-enhandelswijze aande toenemende integratie inmarktenwordt alshetware aangevuld en
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geformaliseerd indeTATE:men gaatnuexpliciet het 'door
demarkt'gewenste gedrag aanboerenvoorschrijven en desnoodsvandwangmaatregelen voorzien.
We zullen achtereenvolgens bij twee aspecten stilstaan.

2.1 Boerenbedrijven

in sohroefbeweging

en dwangbuis

Kijktmennaarhetboerenbedrijf als zodanig,dan ishet alsofditbedrijf aaneenvoortdurende ontwikkeling onderhevig
is.DeTÄTE confronteert hetbedrijf voortdurend metnieuwe,
alshetware overvorigeheenschuivende adviezen,voorschrifteneneisen.Wilhetbedrijf blijvenvoortbestaan,danmoet
het zich conformeren aande logicavandeTÄTE.Doethetbedrijf dit,danwordt het als "rationeel"beschouwd enmaghet
opovereenkomstige reactiesvandekantvanTÄTEverheugen
(kortingen,toeslagen,premies,extra steun,subsidies,als
'voorbeeld' gesteldworden, etc.). To zoverrenietsnieuws:
het isallemaal albekend.Maarnuhet eigenlijke probleem.
Hanterenwe de schets infiguur 1alseenaanduidingvoor
hetbedrijfsontwikkelingsproces inde loopvande tijd en
plaatsenwe daarbijhetboerenbedrijf temiddenvan eenaantalTATE-instanties (desleutel),dankanmende zichontwikkelende eisenwelke deTÄTE aanhetbedrijf stelt,voorstellen alsde slagvande sleutel (ziede pijlen).
Het zalduidelijk zijndat zichbijdeze schroefbeweging een
aantal aanzienlijkebedrijfskundigeproblemenvoor (kunnen)
doen:
- Omvanuit de situatieT=0"in lijn tekomen"met devéreistenwelkeTÄTE stelt tijdens T=l,zalhetbedrijf meestal
flinkmoeten investeren.GaandevanT=l naarT=2geldt hetzelfde.EnombijT=3nog steeds "rationeel"te zijn,zalhet
bedrijf zichopnieuwhebbenmoeten aanpassen,dooro.a. te
investeren.
Dergelijke investeringenworden gewoonlijk goedgekeurd ("rationeel"verklaard)door instellingen als deRABObank,de
Directie Bedrijfsontwikkeling,de coöperatie,degemeente,
kortom,dieTATE-instellingendie tijdens deaanpassing ingrepen.
Deze instanties dienen de investering goed tekeuren -zonder goedkeuring ensteunkomthet erveelmoeilijkervan.
Echter,dezeextern-goedgekeurde investeringenhebben (als
alle investeringen)eenzeker 'immobiliseringsvermogen'.Zeg
vanXjaar.Met "immobilisering"wordtbedoeld dat een zekere
investering debedrijfsstruktuurendaarmeehetbedrijfsprocesvoor zekere tijd vastlegt.
"Menkanniet aanhetveranderenblijven"-al ishet alleen alvanwege derente-enaflossingsplicht.Een investering immobiliseert debedrijfsstruktuurvoor eenbepaalde tijd.Nu ishethedendaagsepro-
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bleem inde landbouw evenwel datdeTÄTEhaarvereisten en
voorschriftenwelkevoorgehoudenworden aanhet landbouwbe-

drijf, aanzienlijk
sneller ontwikkelt.
Er is m.a.w. al sprake van T=2, voordat het immobiliseringseffeot
van de door
TÄTEgoedgekeurde investering
op moment T=l beëindigd
is.
Zo ontstaatbinnenhetboerenbedrijf een strukturele onevenwichtigheid tussende effectenvandebeslissing inT=l en
devereistenwelke inT=2gelden.Hetbehoeft geenbetoog
dat deze tegenspraak inessentie door deTÄTEveroorzaakt
wordt. Typerend genoeg spreektmen inland-entuinbouwechtervaneen "foute ondernemersbeslissing" inT=l.Ookal
wordt die formeel goedgekeurd (infeite soms ook vereist)
doordeTATE-instellingen.De irrationaliteit (2)komtvaak
vanbuitenhetbedrijfmaarwordt toegeschreven aandeboer.
- Inhetverlengdevanhetvoorgaande een tweede probleem:
Dit ontstaatwanneer de snelheidwaarmee deTATE-instellingenhunvereisten 'schroefsgewijze'bijstellen,zodanigwordt,
dathet immobiliseringseffeetvanreeds gedane investeringen
zosterkwordt,dat debedrijfsleider onmogelijk detegenspraak tussenversneld ritme enverhoogde immobiliseringkan
overwinnen.Het gevolg is:hetbedrijf valt nietmeer aante
passen enwordt 'afgeschreven' (ziede situatieopT=3).
-Eenderde groepproblemenweerspiegelt zich inhet feitdat
deTÄTE zichniet enkelviade reeds aangeduide 'schroefbeweging' manifesteert,maar daarenboven soms ook rechtstreeks
als 'dwangbuis'opereert.Eendwangbuis bijvoorbeeld welke
debedrijvennoopt toteenverregaande ontmenging,welke geen
andere 'uitweg'meer laat dandoorgaanopde eenmaalingeslagenweg:"de agrarische concurrenten inbinnen-enbuitenland uitschakelen".
-Eenvierde groepproblemen ontstaat alsdevereistenvande
verschillende TATE-instellingen onderling niet consistent
zijn
-Etcetera.

2.2 TATE gaat boerenbedrijven

sturen

Infeite isvoorgaandebeschrijving echterniet geheelcorrect.Wat zich inhet systeemTÄTE+bedrijf afspeelt isniet
zozeer enkel een "naarvoren trekken of stuwen"vanhet boerenbedrijf,maarveeleer ishet zodatTÄTEeen gedeeltevan
deplan-enorganisatiefunkties vanhetboerenbedrijf overneemt. Door die funkties over tenemen,onteigentTÄTEals
hetware eendeelvanhetboerenbedrijf.Formeel isditniet
zichtbaar,maar inreëelezinontstaat eenuitermatebelangrijkeverschuiving derbeslissingsmacht.TÄTEvormt nietenkel een specifieke setvan externe condities,doch
internaliseert
zicheveneens eninsteeds sterkermatebinnenhet
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bedrijf,TATEvormt hetbedrijf opdiepgaandewijze om. "Naar
zijn eigenbeeld engelijkenis",zoumenhaastkunnen zeggen.
Op éénvandie centralemechanismes vandie 'onteigening',
vandie groeiendemachtvanTÄTEbinnenhetboerenbedrijf,
zullenweverderop,onder de titel "de techniek der taal",
dieper ingaan.
Kijktmen tegende landbouw aanopeenwijze diehiervoor geschetstwordt danwordt duidelijk dathet 'landbouwsysteem'
iets geheel anders is,dandatgenewaarmeehet gangbare landbouw-economische jargon onsvertrouwd heeft gemaakt.Hierin
spreektmenwelvan een 'systeem'dochbedoelt daarnietsandersmee danhet statistische
aggregaat vanboerenbedrijven,
eventueel opgeteld bij deverwerkende-en toeleverende industrieën.Eendergelijk 'systeem' isdanhetbestevergelijkbaarmet eenhoopje losse zandkorrels:van tijd tot tijd
waaien erwatkorrelsweg oferkomenweer eswat aangewaaid
(eenrare zaak overigens inde landbouw). Begripsmatig blijft
dit eenatomistische voorstelling vanzaken.
HetTÄTEperspectief daarentegenhoudt indatmethetvoortschrijdenvande rationalisering ophet landbouwbedrijfhet
belangvandebanden tussendeTATE-instanties enboerenbedrijven steedsmeer toeneemt.EndatTÄTE steedsmeerhet
sturende elementwordt indebedrijfsontwikkelingvandeafzonderlijke boerenbedrijven.

3. De landbouwcoöperatie
3.1 Gangbare theorieën

als deel van de TÄTE
en heersende

doctrines

Ineen land alsNederland isde landbouwcoöperatie eenwezenlijkbestanddeel vandeTÄTE.Dit geldtniet enkel inkwantitatieve zin (invele sectorenvan toe-enafleveringbeheersencoöperaties rond de 90%vanhetmarktaandeel),maar ook
kwalitatief.Juist devele endoelgericht gevormde 'dwarsverbindingen' tussen coöperatieve toevoer,afzet-enverwerkingskanalen,coöperatieve banken envoorlichting vandezelfde coöperaties omgevendeboerenbedrijven alseenwaar netwerk.Al dezedwarsverbindingen tussen instituties dieelk
voor zich sterk aandebedrijfsvoeringverbinden,makendat
hierDESTEMEERvaneenTÄTE gesprokenkanworden.
Waartoebrengt onsde analysevandeze coöperatieve struktuur
intermenvanTATE? Inzowel theoretische,analytische als
praktische zin?Envervolgens:watbetekent het feitdatde
TÄTEhier tenlandejuist enzozeer eencoöperatieve TATE is?
Om tebeginnenmeen ikdatwe, (doorde coöperatie als elementvanTATE op tevatten)eenaantalvraagstukken kunnen
oplossen,die totnu toeuiterstmoeilijkhanteerbaar blij—
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kentezijn.
Neemhetvraagstukvandemacht:
De agrarischeproducentenverliezenaanmacht-hetiszo
onderhand eendooddoener.Datwilzeggen:menkanhetiedereenoveral tepasenteonpashorenverkondigen.Daarbij
ishetproblematischedat:
a)ditverliesvan macht geldt op algemeen niveau (d.w.z.:
deagrarische sectoralsgeheelverliestmachttenopzichte
vandeoverige sectorendersamenleving).Hetklagenoverde
afnemende invloedvanhetzogenaamde 'GroeneFront'weerspiegelt ènverhultditprobleem.
b)Daarnaastgeldthet verlies aan
zelfbeschikkingsmacht
ook binnen de agrarische sector zelf.Deboerisminder
baasineigenbedrijfdanofweldeherinnering (hetverhaal
datmenovervroeger vertelt),ofweldeheersende ideologie
(waarindeboeralsondernemerwordt opgevoerd)wil. De
macht ism.a.w.ookbinnendesector tanende:dievande
TÄTEwordt groter,dievandeboerengeringer.
c)Tenslottemoet gesteldworden-hetisnl.eendeelvan
hetprobleem zélf-datsprekende overdemachtvandeboeren (ofdemachtvan"delandbouw"),menveelvuldiga)en
b)vermengt.Ongenoegenvanboerenmethuneigen geringe
zelfbeschikkingsmacht kan,metname indemeerpubliekedebatten,zeer goedvertaald wordeninonvredeoverdetanende
machtvandeagrarische sectoralsgeheeltenopzichtevan
deoverigesectoren.
Zoweldemachtvande'sector',alsdievandeboerenbinnen
de sector,zijntanende.
Wat zeggendegangbarewetenschappelijke disciplines (in zekerezinvoedstersvandeideologiewaarvanwespraken)hiervan?
-De economie hanteertalsinds langdestellingdathet
verliesaanmachtvandesectoralsgeheeleengevolgisvan
eenverslechteringvandezogenaamde "ruilvoet"tussen"landbouw"ende'restvandeeconomie'.Meer specifiek spreekt
menwelvandeinelastiekevraagnaar landbouwproduktenen
vandeimmobiliteitderproduktiefactorenindelandbouw.
Samenproducerenbeideelementendeverslechteringvande
ruilvoet.Afgezienvanhetfeitdatmenzoopz'ngunstigst
slechtsmetkunstenvliegwerkdehistorische fluctuaties
kanverklaren,afgezienookvanhetfeitdatde"vraag"vandaagdedageenfactorisdieinsterkemate doordevoedingsmiddelenindustrieeninternationale exportrelatiesbepaaldwordt,afgezienvandatalles zegtdezebenadering
weinigofnietsoverdeverminderende zelfbeschikkingsmacht
vandeindividueleboer.Infeiteweetdeeconomie zichbepaaldweinig raadmeteendergelijkverschijnsel.Erggede-
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tailleerde uitspraken doetmendan liever ookniet.De samenhang tussende macht van de sector endeverdeling vande
macht binnen de sector iseenvraagstuk dat geheel buitende
aandacht,of althans:buitenhetbereikvande theorie lijkt
tevallen(3).
- Ten aanzienvanhetmachtsvraagstuk vaart deofficieel aanvaarde coöperatieve
theorie geenszins inhelderdervaarwater.
Binnen de coöperatieve 'doctrine' figureert de coöperatie als
dievormvaneconomische organisatiewaarbij overigens zelfstandigblijvende economische subjecten,die elkaarniet als
concurrent ervaren,éénofmeer economische funkties opgezamenlijke enduurzamewijze gaanuitvoeren.Dit omhet economische resultaatvandedesbetreffende subjecten teverbeteren.De coöperatie geldt daarmee tegelijkertijd alseen
'tegenmacht' tenopzichtevandeparticuliere industrieen
handel,Dankzij decoöperatiekunnende ledenprofiterenvan
de 'schaalvoordelen'bijbepaalde produktieve aktiviteiten.
Tegelijkertijd voorkomen zijdat dievoordelen toevallen aan
externekapitaalgroepen(4).
Alleen aleen simpele registratie vannamenwaarmee de eerste
boerencoöperaties zich tooiden is indit opzichtverhelde'rend.Door "eendracht"dachtmen "vooruitgang" tebereiken;
de "takomst" (friesvoor toekomst)met fierhoofd tegemoet
tekunnen gaan.Moderner spraakgebruik zouopditmoment
kunnen resulteren inslogans als "samenstaanwe sterk",zo
zeeenzelfde coöperatief strevenonderwoorden zouwillen
brengen.
Deze simpele registratie (welkenog steedskernvande coÖpetievedoctrineweerspiegelt) contrasteert welheel sterkmet
dehuidige coöperatieve praktijk!
Tegenover de "eendracht"staat een toenemende enonder andere
door envanuit de coöperatie teweeggebrachte differentiatie
tussende leden.
Tegenover "hetbehartigenvandeeigenbelangenmiddels de
coöperatie"staat intoenemendemate een groeiende divergentie tussen 'coöperatie'enerzijds ende ledenanderzijds.
Uiteraard isde toenemende spanning tussen 'coöperatievebeginselen'enerzijds,toenemende differentiatieendivergentie
anderzijds niet aande aandacht ontsnaptvanhenwier taak
het isde coöperatieve doctrine levend tehouden.Juistvanuit dewereld der grote landbouwcoöperaties komen danookde
zeer interessante pogingen deze 'coöperatieve beginselen'zodanig te herformuleren
dat zezichbeter conformeren aande
inmiddels veranderende praktijken.
- Ismet dit allesnu eenmeer reëele basis gelegd omhet
probleemvande tanendemacht tekunnen vatten?
Neen.
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Indeeersteplaats niet omdatniet duidelijk is inwelke
mate eenversterkte concurrentiepositie
vande coöperatie
(en:een toenemende concurrentie tussencoöperaties) leidt
toteenversterking vande onderhandelingspositie
vande
(coöperatieve)sector tenopzichtevanandere sectoren.Dit
ondanks deherformulering vancoöperatieve principes die
geschiedt innaamvanhetversterkenvande concurrentiepositie,efficiency en slagvaardigheid vandiezelfde coöperatieve industrieën.
- Inde tweedeplaatswordt hetmachtsvraagstuk ermet deze
herformuleringen bepaald niet duidelijker op.Infeite isde
vraagnaardemacht vande leden ten opzichte
Van hun 'grote
coöperatie'nog steedsniet legitiem.Dit terwijl innaam
vande (hypothetische)machtsvergroting vande coöperatie
vande ledeneenduidelijke reductie
van macht wordtverlangd.Die reductiewordt gelegitimeerd intermenvan funktionaliteit.Macht komt,typerend genoeg,niet tersprake.
- Tenslottemagniet onvermeld blijven datnaarmate de coöperatie trachthetmarktgebeurenméér tecontroleren endaarmeede 'eigenvoorspelbaarheid' bevordert -dat juistdaardoorde coöperatie vaak 'verwordt'toteenbronvan toenemendeonvoorspelbaarheid enonzekerheid voorde aangesloten boerenbedrijven.HetAVEBE gebeuren iseen treffende illustratie.Overigens spreek ikinditverband van 'verworden',omdat dehistorische funktievande coöperatie juistbestond
uithet reduceren vande onvoorspelbaarheid ophet niveau
vanhet aangesloten
boerenbedrijf.

3.2 De coöperatieve

"driehoek"

Overzietmende gangbare theorieën endoctrines,danblijkt
dat zevandehuidige coöperatievewerkelijkheid een sterk
versimpeld beeld opleveren.Dezeversimpeling treedt opdoor
eentweetal,nauw samenhangendereducties:
a)Men theoretiseert inde sociologische discipline enkel
overhet associatieve
aspect vande coöperatie.Datwil zeggendeverhoudingenbinnen de coöperatieve vereniging
tussen
bijvoorbeeld "leden"en"bestuur",wordt breed uitgemeten.
Het technische aspect,het feitdatdehedendaagse coöperatie
ookeen industrie ismet talvan technisch-economische banden
met de 'rest'vandeTÄTEalsmetboerenbedrijven,kortom:

de coöperatie

als technisch

subsysteem, wordtdoorgaansgene-

geerd of onderbelicht.
Infiguur 2isde 'decoöperatie'uiteengetrokken teneinde
dezeeerste stelling enigszins teillustreren.
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ASSOCIATIEVE SUBSYSTEEM

Versimpelend zoumenkunnen stellendat de traditionele
theorieën (sociologie encoöperatievedoctrine)zichvooral
met relatieCbeziggehoudenhebben.Preciezer:met relatieC
zónder de relatiesA enBtegelijkertijd aaneenonderzoek te
onderwerpen.Demogelijkewisselwerking tussenA,BènCis
doorgaans eenblindevlek gebleven.Endatniet toevallig:
hoekstukvandecoöperatievedoctrine is immers datdevereniging (viaderaadvanbestuur) 'het fabriek' ineigendom
heeft,kanbeheren engenietennaarhaar goeddunkt.Datwil
zeggen: de vereniging
stelthaarverlangens aan de 'fabriek'.
Andersom zouondenkbaar zijn.Voor de "sociologie"ligtde
zaak redenerend intermenvanbovenstaand schema,evenzeer
simpel:alleswat de industrie,de 'fabriek'betreft,behoort
toe aandeeconomie endeeconomen.De 'economie'bestudeert
ook inderdaad deze 'industrie',maarhet resultaat van deze
arbeidsdeling tussen sociologie eneconomie iswél dat een
analysevande relatie
A enB tussenwal enschip viel.
b)Duikenwenudieper inhet ogenschijnlijk zosimpelefiguur 2,dan stuitenwe onmiddellijk opeentweede probleem.
Dit ishetmeest intrigerende probleem.
Derelatiesbinnenhet associatieve subsysteem,binnende
vereniging (i.e.tussen leden-boerenenhunvertegenwoordi-
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gendebesturenenorganen) verlopen

via de associatieve

taal.

Het isde taalvande coöperatie,de taal die opdevergaderingen gesprokenwordt.Hetnog steeds actuelebelang van
juist deze taal (i.e.waarden,normen envoorschriftenomtrent datgenewat 'goed'enwat 'slecht'is)moge blijken
uitde systematische pogingen omdeze taalvoortdurend aan
tepassen.Door deze aanpassingenblijft deze taal funktioneelmetbetrekking totde actuele coöperatieve praktijken.
Daarentegen lijkende relatiesA enBboven 'technische'relaties.De elementen die 'overgedragen'worden zijntechnische symbolen.Bijvoorbeeld een technische studiewaaruit
blijkt dat die endie investeringen,daar-endaarom enwel
zusen zo gedaanmoetenworden (relatie B ) . Daarnaast deinstallatievanmelktanks ofnieuwebuiksilo's opboerenbedrijvenopaandrangvande fabriek (relatie A ) . Het reglementeren
van dekwantiteit enkwaliteit vande te leverenproductenis
eenandervoorbeeld dat aangeeft hoezeermetname ookrelatieA een 'technische'relatie lijkt tezijn.
Echter,aandatvraagstuk kleeft ooknog een ander aspekt.
Dat isdat inhet algemeen gesproken enbovenal indehier

geanalyseerdesituatie, de techniek
taal
funktioneert.
3.3 De

of de technologie

als een

techniek-als-taal

Alvorens de analyseverder tevoeren,moet ikeenmoment stil
staanbij de techniek-als-taal.
a)Indehuidige situatievertegenwoordigt de techniek niet
louter een seriedingen;zevormt bovenal een stelsel van
bijzondere voorschriften.De 'dingen'veronderstellen steeds
meer een speciaal
gebruik. Wil eenboer deop elkaarafgestemde dingen indevormvan technologie 'rationeel'gebruikendandient hij zijneigenmaniervanboeren aantepassen

aande'dingen'.Kortom: de techniek

is een

ordeningsprincipe.

De techniek spreekt daarbij eenduidelijke taal omtrent de
conditieswaaronder ze ingezet behoort teworden.Evenduidelijk is zeomtrent de doeleindenwaarop het gebruik gericht
behoort teworden.
Degene dienietbijmachte isdeze taal goed teverstaanof
zelfsopbewustewijzenietvanplan ishaarwël teverstaan
(dusdeveronderstelde condities endoeleinden negeert), diegenewordt als niet-rationeel
afgedaan envan dwangmaatregelen
voorzien. Indemelkveehouderij isde invoering vanmelkkoeltankshiervan eenduidelijkvoorbeeld.De zuivelfabriek
schrijft eenmelkkoeltank voor.Maar die ispas "rendabel"bij
niet teweinig koeien.Veelboeren staanvoor dekeuze:ofophoudenmetmelken ofmeerkoeien gaanhouden.Dit laat zien
dat departij diedebevelen kan uitdelenwelkemanier van
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boeren "rationeel"is tevens diegene isdie over de grootste
macht beschikt.Als taal isde techniek eenuitermatebelangrijke ordeningsprincipe:het normeert en sanctioneert
het gedrag.Denkenwe eenogenblik terug aandebeschrijving
dieHenkNienhuis vandevoorvallenbijAVEBE geeft,dan
springt onmiddellijk inhet ooghoe gróóthetbelang isvan
detechniek-als-taal inde (coöperatieve)TÄTE.Ogenschijnlijkpuur technische zakendie geenanderebetekenis lijken
tehebben danhun geïsoleerd technische betekenis ophet
niveauvandeAVEBE-fabrieken gaandebedrijfsontwikkeling
bij de individuele ledenbepalen,sturenenopeen gegeven
moment zelfsblokkeren.Dergelijke 'puur'technische zaken
lopenvandevervanging vankipauto's door trailers,via wijzigingen inteeltplannen tot zuiveringsplannen voor defabrieken.Zehebben allemaal verrijkende gevolgenvoor enïn
deboerenbedrijven.
b)Menkaneen tweede aspect vande techniek-als-taal onderkennen.Dat is haar ideologische
werking. Nu ismemaar al
te zeerbekend dathetwoord 'ideologisch' inonzeomgangstaaleen zwaar geladenwoord is.Men isgauw geneigd erallerlei duistere zaken achter tezoeken.Op diemaniergebruik ikhetbegrip duidelijk niet.Waaromvind ikhet dan
tochnodig omhiernaast het reeds gebruiktebegrip
verorde-

ning sprineipe,

ookhetbegrip ideologische

werkinginte

voeren?
Met deuitdrukking ideologischewerking bedoel ikdat door
dedominantievan een specialemaniervanomgaanmet taal,
til.de techniek-als-taal,inde communicatie tussenTATE en
boerenbedrijven, iedereenuitgeschakeld wordt diedeze taal
niet kan of wil gebruiken.
Door tedenken en tehandelenbinnenhet raamvandetechniek-als-taal wordtwaarneming vannadelige gevolgen van
diezelfde
techniek bemoeilijkt ofbelemmert.Enwordennegatieve gevolgenondaks alles tóchervaren,dan ishet juist
door dedominantie vande techniek-als-taal moeilijk eengoedebasis voor formulering vankritiek tevinden.Kritiekop
de 'techniek' geldtvanuit de techniek-als-taal immers als
irrationeel.
En toch,maar al tevaak ontstaat ereen inconsistentie tussen
voorgeschreven doeleinden enerzijds ende realiseerbaarheid
van dezedoeleinden ophet individuelebedrijf anderzijds.
Die inconsistentiewijst erop dat de techniek-als-taal niet
loutereenordeningsprincipe is,doch eveneens eenideologische dimensie inzichdraagt.
c)Dit allesvoertmenaar één thema,waarmee agrischesociologendoorgaans goedvertrouwd zijn:de oligarchisering van
landbouwcoöperaties.Hunonderzoek endedaarbij behorende
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theorievorming liggen inhetverlengdevandedoorMichels(5)
geformuleerde "ijzerenwetvandeoligarchie".Kort samengevatkomt deze theorie erop neer dat organisaties inhet
algemeen eendirecte demokratiemoeilijk kunnenhandhaven.
Indirecte demokratie endemachtvanweinigen overhetbestuurvormen alras de regel.Indit licht zijn landbouwcoöperaties,vrijvaak onderzocht.Het zal geenverbazingwekkendathetbeeld steedsblijkt op tegaan.Toch leverthet
onderzoekvolgensmij een tëalgemeenverhaal op.Dit iste
wijten aanhet téalgemene uitgangspuntwaarin de landbouwcoöperatiebehandeld wordt als eenwillekeurige geïnstitutionaliseerdebeweging oforganisatie (zoalsbijvoorbeeld de
VARA ofdeANWB). Volgensmij iserbijdecoöperatie iets
meer specifieks aandehand dandewetvanMichels alleen.
We zagen ineenvorighoofdstuk reeds dat spreken over landbouwcoöperatie eenverwijzing naarhet tegelijkertijdbestaanvan tweesubsystemen impliceert:het associatieve en
het technische subsysteem.Dit technische subsysteembedient
zichvande techniek-als-taal.Juist omdat de onderneming
(de 'fabriek')i.t.t. de individuele ledeneen aanmerkelijk
grotervermogenheeft deze taalvoortdurend aan tepassen,

overeenkomstig

hââr behoeftes,

zaldeoligarchisering,voort-

durend toenemen doorhet gebruikvandezecommunicatievorm,
d)Een typischkenmerkvanTATE is,dat talvannormen,opgelegde toepassingscriteria envoorschriften,welke opzichzelf gezienniet-technisch vanaard zijn,steedsmeer vertaald werden intechnische vorm.Door dievormverkrijgen ze
eenzelfde 'penetratievermogen' alsde technische voorschriftenwelkede techniek-als-taal inzichdraagt.
Eenfrapperend voorbeeld ishet aandeel datNienhuis inzijn
artikelnoemt.Deverhouding tussenvreemd eneigenvermogen
ineen coöperatie,hoede ledenaanhet eigenvermogen bijdragen,dehoeveelheid produktenwelke een lid aanzijn coöperatie levert éndewijzewaarop dieaanvoer geregeldwordt.
Dit zijnbijuitstek zakendie zichlenenvooreenvoortdurende dialoog tussen coöperatie en leden.Binnen diedialoog
zoudenookde ledenhuneisen aande coöperatiemoetenkunnen
stellen enniet alleen andersom.'.'DochAVEBE iserin geslaagd
aldieverhoudingen tedoenneerslaan ineen technischeverschijningsvorm:hetaandeel.
Het aandeel schept eennieuwe,ongekendebewegingsruimte voor
AVEBE. Zo ishet zeer goedvoorstelbaar datmenbijeen toekomstige reductievandeproductiecapaciteit de 'waarde'van
het aandeel rustig zaldoendalen:vanbijvoorbeeld 50ton
naar 40tonaardappelen per aandeel.Deze "technischeaanpassing"vervangthet andersvermoedelijk uiterstmoeilijkverlopend beslissings-enaanvaardingsproces.Naarmate de techniek-
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als-taalverderbinnendringt komendeboerenmeerbuitenspel
testaan.Omdatdetechniek-als-taalvanhettechnischsubsysteemeen"uurwerk",datiseenlogisch ineengrijpendgeheelvantandraderenmaakt,weet iedereendathetgeen'zin'
heeftomééntandwiel tegenderichtingvandeandereninte
latendraaien.Detechniek-als-taal 'maakt'dathetlijktdat
de zakenzozijnomdathetniet anderskän.Ertegeningaan
lijktniet alleendwaasmaarookonmogelijk,
e)Taalwordt uiteindelijk door individuengehanteerd.Ook
de techniek-als-taalverlooptviahethoofdvanenkelingen.
Hetishetindividudat'interpreteert',dathandelt.Hetis
het individudateentechnologie 'leest'envervolgensin
een praktijk omzet.
Wanneerjejeafvraagthoehetmogelijkisdatindeloopvan
enkelejaren alle 1350ledenvaneenwillekeurige zuivelcoöperatieeenmelktankopheteigenbedrijf installerenstaje
vooreenraadsel.Hetzelfdeishetgevalalsmenzichafvraagthoehetmogelijk isdattienduizendenboeren inde
loopvanéëndecenniumallemaalvrijwel dezelfde ligboxenstal
latenplaatsenenallenminofmeerdezelfdebedrijfsopzet
realiseren.
Dit zijnprocessendieniet langer louterinindividueletermenvallenteverklaren.Bijdezeverschijnselen gaancollektieve drijfverendeboventoonvoeren.
Het raadselachtigevandeze collektieve drijfveren sluitaan
bijdebetekenisvandetechniek-als-taal.Zemogedanviade
hoofdenvanindividuenverlopen,hetistegelijkertijdeen
actief interventiemiddel
daarop,eenmiddeldatzichop collectief niveau realiseert
Eenmiddeldat
uniformiteit
schept.Eenmiddeldatzicht.o.v.vandesomsnogzogeprezen"ondernemersvrijheid"alsdwingend verhoudt.Eenmiddel
tenslottedatnauwelijksmeer doorboeren,dochhoofdzakelijk
doorTÄTE gecontroleerdwerd.
3.4 Het taalverkeer

binnen de coöperatieve

driehoek

Hoe zoudenwedeproblematiek rondomdetechniek-als-taal
kunnen analyseren?
Er zijnwaarschijnlijk talvanmanieren.Eenvandemanieren
isbijvoorbeeld omtegaankijkenofindeverhoudingen tussenhet'technische systeem'enerzijdsenhet'associatieve
systeem'vandecoöperatie anderzijdsnogsteeds sprakeis
vaneen"wisselwerking"-zoalsmenmaar altegraagblijft
verkondigeninlandbouwkringen.Bovendienmoeteruitgezocht
wordenoferinplaatsvandie"wisselwerking"nieteerder
sprakeisvaneen"afzetting"uithettechnische systeemop
het associatieve systeem.
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Hieronder wilikeenpoging doen omenkele werkhypothesen
te
formuleren. Ditalles opbasis vande feiten dieNienhuis
aandraagt.
Als menhet reeds eerder gehanteerde aanvult metde balans
tussen de taalstromen*,
welke waarneembaar zijn langs de
drie zijden vande 'coöperatieve driehoek', danzoumenhet
volgende beeld krijgen:

figuur
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Al, BI, Cl= technische taalstroom
A2, B 2 ,C2= associatieve taalstroom
dominante taalstroom
-* ondergeschikte taalstroom
(zie ookfiguur 2)

* Hiervoor kanmenverschillende criteria bedenken, zoalsb.v.
- N°uitgezonden en aangekomen signalen;
-N° geslaagde
boodschappen (boodschappen welke hetdoorde
zender verwachte resultaat opleveren);
- Welke taal (wiens taal)hetmeest indebaanvakken A,ben
C voorkomt.:
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Figuur3illustreert drieverschijnselen:
-Eenoverheersingvanhet'neerwaartse'taalverkeer,vanuitdetoppenvandetwee subsystemennaarderespectievelijkebases.
-Eenoverschotaantechnisch taalverkeer inalle driede
baanvakkenvandedriehoek.
-Eenverdubbelingvandetechnische taalstroomindeledenbedrijven (debasisvanbeide subsystemen).Niet alleen
overheerstdetechnische taalinderechtstreeksebetrekkingen tussenboerenbedrijvenenfabriek.Ookindatgene
watboerenalsledenvandeverenigingvandehogere tredenvanhetassociatieve systeemtehorenkrijgen,overheerstdetechnische overwegingendetechnische symboliek.
Samengevat betekentdatniet alleendatbinnendecoöperatie
het taalverkeer tussendetwee samenstellende subsystemen
steedsmeeropeen éénrichtingsverkeer
gaat lijken.Het betekentvooraldathetassociatieve subsysteemvandetaalen
dedaarmee samenhangendenormeringaandedoeleindenvanhet
technische subsysteem gesocialiseerdwordt.Ditbetekentdat
debinnenhetassociatieve subsysteemvoornoemde taal,normeringéndoeleinden legitiemer
zijngewordendandeeigen,
oorspronkelijke taal, inclusief normeringenendoeleinden.
Letwel:nietzozeer formeel alswel
feitelijk.
Menkanhetookzozeggen:aandebasis isereennettotekortaanassociatieve taalen-symboliek.Aandetopvan
het associatieve subsysteemwordtdiesymboliekopsteeds
vanzelfsprekenderwijze gebruikt.Enwelalslouterondersteuningsmiddelvanhettechnische sub-systeem.
Eendergelijk globaalmodelheeftophaarbeurt tweebelangrijke seriesvangevolgen.
De eerste serie
gevolgen:
- Indieneenlidvandecoöperatiede(legitiemer geworden)
technische taalnietofniet langermeeropheteigenbedrijf
kanofwiltoepassen,danmoet zijn lidmaatschap vandecoöperatieveverenigingwijken.Devereniging laatdaarmeeeen
lidvallen.
-Deverenigingvindthetnormaalomookmeer inhetalgemeeneengedifferentieerdebehandelingophaar ledentoete
passen.
-Hetlidmaatschap heefthaar oorspronkelijke betekenis(positief discriminerend naardeniet-leden, "gelijkemonniken
gelijkekappen"naardeleden), grotendeelsverloren.Deledenondervinden t.o.v.deniet-ledenmetnamedenadelenvan
het lidmaatschap (bijvoorbeelddeaansprakelijkheid).
- Indienbepaalde technischebehoeftenniet langermetdebe-
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staandeverenigingsstruktuur stroken,dan zijnhet niettechnischebehoeften diebuitendevereniging gehoudenworden.
Integendeel,de struktuurvandeverenigingwordt aangepast.
-Alsbestaande,binnen devereniging vastgelegde spelregels,de realisering vandedoeleindenvanhet technisch
subsysteem indeweg staan (bijvoorbeeld de leden tijdig
inlichten,de leden zich tijdig overbepaalde plannen laten
uitspreken, e t c ) , danmoeten deze spelregelswijken.
- En tenslotte durvenpotentiëlebezwaarden of tegenstanders
opdebeslissendevergaderingen zichniet eensuit tespreken. Zo -illegetiem
wordt deweerstand tegende technische
taaldoorgaans ervaren.Willen aarzeling entwijfel onder de
ledennaarvorenkomen,danmoet eersthetwater tot aande
lippen gestegenzijn.
Kortom: deverenigingstaai isnietmeermaatgevend. Endat
is zoongeveer gelijkaanhet zeggendatde associatieve
taalendaarmeedevereniging zélf aande technische taalen
aanhet technisch subsysteem zijnondergeschikt.
Een sterkvoorbeeld hiervan isdewijzewaarop deverhouding
tussen fabriek enlidmiddels aandelen vormwordt gegeven.
Hethoofdprobleem voorAVEBE ishet aantal aandelendat in
omloop isende contractuele betekenis dieelkaandeelbezit.
Ofaldezeaandelennubijéénpersoon ofover duizenden
boerenverdeeld zijn,isgeenprobleemmeer.M.a.w.:hetaantalboeren/leden isgéén zaakvanhet technische subsysteem:
het aantal leden ishooguit eenafgeleidevaribale (5).

De tweede serie

gevolgen:

Dat deverhouding technische taal/associatieve taaluit
schema 3,tevensde machtsbalans
binnenhetdesbetreffende
coöperatieve systeemweergeeft,zalvrij duidelijk zijn.
Minder duidelijk daarentegen iseenander effectvandeonderschikking vanhet associatieve aanhet technische subsysteem.Deze onderschikking betekent namelijk óókdatop
deboerderij de "strategische technische zingeving"nietmeer
indeeerste plaats vandeboer zelf afkomstig is,dochvan
het collectieveniveau.Tegelijkertijd wordenechter degevolgenvandeze "collectieve zingeving"nog steedsvolgens
eenatomistische optiekwaargenomen engeïnterpreteerd (de
boer als ondernemer).
Viade reeds genoemdebeslissingen inledenraden enradenvan-bestuurwordt op collectief niveaubesloten:
- onder welke voorwaarden de individuele produktie-vormen
goedgekeurd en ingevoerd kunnenworden;
- wat het individuele lidheeft tedoen;
- hoe hij dit feitelijkmoetdoen.
Daarmee staanwe opnieuw tegenover eendubbelzinnigheid inde
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coöperatieve theorie enpraktijk.

3.5

Tussen-balans

De uiteenzettingvandevorigepagina's laat ziendathet
koppelenvan een systeembenadering aaneen analysevande in
dat systeemoverheersende taal,analytisch vruchtvolleresultaten oplevert.Hetvoorval,doorNienhuis op zijnuiterst
gedetailleerde manier indeomgangstaal beschreven,verkrijgt
zoeenduidelijkebetekenis.Om twee aspekten tenoemen:
1)Demet TÄTEovereenkomstige technologie komtnaarvoren
alsméér daneen louter technischevervanging vanbijvoorbeeld paard-en-wagen door een tractor.Giddens stelt ditaldus: "Systeem-technologie verwijst niet alleennaarcomputers,automaten,e.d., maar ooknaarhet opnemenvanmensen
enhun aktiviteitenbinnen ontworpen controle-systemen"(7).
De toenamevanhet technologisch gehaltevanonzeorganisatievormen,de toenamevanhet "systeem-karakter"hiervanen
het ideologisch gebruikvan technische talenomdezesystemen te laten funktioneren -aldeze factorenkunnende
scheidslijn tussenhet individuele enhet collektieve ingrijpend veranderen.
2)Een tweedepolitiek aspect ishet feit,datnergens staat
geschreven dat door deverandering vandie scheidslijn ook
deverdeling vanvoor-ennadelenvoor deverschillendepartijenhetzelfde zalblijven (8).Daarom doenboeren erdan
ook goed aan,hunopname inTÄTEnauwlettend enopkritische
wijze tevolgen.

4 De betekenis
bedrijf

van TÄTE voor de theorie

van het

agrarische

Indit laatstehoofdstuk zal iktrachtenuit devoorgaande
analysedie aspecten te selecterendievanbelang zijnvoor
een theorievanhet agrarischebedrijf.

4.1 Het neo-klassieke

model van de boer als

ondernemer

Men zouzichkunnen afvragenwatnuprecieshetverschil tussen"vroeger"endehuidige,door TÄTEbeheerste, situatie
is. Isdatverschilwel zobelangrijk?
"Vroeger"was er sprakevaneen grotematevan aanpassing
vandeboer aande lokalebedrijfsstijl.Het individuwerd
daaraan ondergeschikt. Zijnde effectenvanTÄTEwel zoandersmet betrekking tothet funktionerenvanhetboerenbedrijf?Mijns inzienswel.
Debedrijfsstij1van "vroeger"wasbovenal een receptenboek.
Door eenprocesvan generatiena generatie "vallen enopstaan"
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waren zowel dit 'boek' inhaar geheel,als deafzonderlijke
receptenvolledig ophet locale eco-systeemafgestemd. Hield
je jealsboer aandeze 'recepten',danwas jebijna steeds
verzekerd vanhet voortbestaan.Verkoos jedaarentegenvan
het 'receptenboek' af tewijken (bijv.door aanéén recept
tegaan 'sleutelen')danwas dat duidelijk jeeigenverantwoordelijkheid. Jekreeg een individuele "beloning" inde
vormvanpositieve ofnegatievebedrijfsresultaten.
Het economischprincipe is inde "moderne tijd" steedsbelangrijker gewordenbijhetkiezen tussende verschillende
recepten.
Echterhet denken over de theorievanhet agrarische bedrijf
isgrotendeels blijven staanbij de situatie zoals dezevroegerwas.Om eenvoorbeeld tenoemenhoe een agrarischbedrijfseconoomde situatie ziet:"Deboerhandelt rationeel,
datwil zeggen doorhetbewustzijn ofverstand bepaald,ter
verwezenlijking van zijndoeleinden.De rationelehandelswijzekangelijk zijnaanhethandelennaar economische principes
Zijwijkt daarvanmeestalmeer ofminder af overeenkomstig
het specifiekepreferentiekadervan iedereboer"! (9)
Volgens de inmiddels zeeruitgebreide literatuur over "de
boer als ondernemer"kanmen stellen dat ervan "ondernemerschap" sprake iswanneerhet economisch gerichtehandelen
bewust wordt georganiseerd.De "ondernemer" iswel eensgedefinieerd als "diegene diedebesluitenneemt indeonderneming"(10).
Volgensdeze zienswijze kanmenvaststellen dat "vroeger"het
economisch gerichtehandelenvandeboer inzijnbedrijf
misschien niet altijd bewustwas georganiseerd,maar datde
keuzedaden inieder geval grotendeels doorhem zelf genomen
werden.
Maar intussen isdit "mechanisme"grondigveranderd.HetartikelvanNienhuis laatniet éénmaar zelfs eenreeks uiterst
belangrijke verschillenmet "vroeger"zien:
-Alsje je tegenwoordig aandevoorschriftenvanTÄTE houdt,
danbenjehierdoor geenszins
verzekerd vanjevoortbestaan
alsboer.
-Alswevoorhet gemak evenaannemendat ookvroeger het
economisch gerichtehandelenvandeboer "bewustgeorganiseerd"was,dan laten zicht.o.v.dehuidige situatiede
volgendeverschillen aanwijzen:
a)De criteria op grondwaarvande organisatievanhethandelenbinnenhetbedrijf tot stand komtwordenhoe langer
hoeminder aandeboer zelf overgelaten. Zekomenvan ie-

mand anders.
b)Voorzover deze criteriawel aanhem overgelatenworden,
dan zijndevoorschriftenvandehuidige TÄTE zodanig dat
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het oordeel over de eventuele

geijktheid

vandiecriteria,

niet aandeboer zelf toekomt,
c)Tenslotte gaat ookdeTÄTE steedsvaker over tothet
rechtstreeks bepalen/kiezen welke jekorte-termijnbedrijfsdoeleindenmoetenzijn.
- "Vroeger"ontstond het initiatief tot afwijken,aanpassen
ofvervangenvan eenbepaald recept binnen hetbedrijf.
Tegenwoordig ontstaat hetveelaldaarbuiten.
- Demate vandevereiste uniformering aanhet voorschrift
iszienderogen gestegen.
- Jehebt tenslotte als "ondernemer"nogmaarweinig tezeggen.Bovendienwordt het steedsmoeilijker omvooruit te
lopenopveranderingen indevoorwaarden diedirektmet
het funktionerenvan jebedrijf temakenhebben.
- De recente ontwikkelingen alsontmenging enimmobiliseringen ingroeiende technologische pakketten zijnvandien
aard dat allerleimooie zogenaamde"substitutiecurves"
sterk aanbetekenis hebben ingeboet.Hierin zounu juist
deondernemersfunktie totuitdrukkingmoetenkomen.Precies
bij deze genoemde ontwikkelingen speeltTÄTEeenstrategischerol.
Debovenstaandewaarnemingenmakenduidelijk datdeneo-klassieke economische theorievande agrarische onderneminghard
aanherformulering toe is.Omdeze theorie staande tekunnen
houden,formuleren economen deene "uitzondering"nadeandere. De "uitholling vanhet ondernemersschap"wordtopgevangen ineen smeltkroes die "imperfecte kennis"heet.Dit
staatvoor "risico"en"onzekerheid"waar deboer als"besluitennemer"meemoet lerenomgaan.
Maarmenheeft hierweer temakenmet eenbronvan tweeslachtigheid. Immers,eendergelijkbegriphoudt indatdeverantwoordelijke instantievoor dezeontoereikende kenniseigenlijk deboer zelfis.
De "onzekerheid"heetvandaag dedag tezijntoegenomen.Het
feit dat eendergelijke uitspraakmoeilijkmiskan zijn
- haarwaarheidsgehalte valt immersmoeilijk teontkennenzegt op zichzelf nogniets over demogelijkheid omtebegrijpen waardoor en waar de toegenomen onvoorspelbaarheid in
de situatievandeboer ontstaat.Indienmen échtmodernwil
doen,dan spreektmenvande toenemende "turbulentie".Daarmee ismenechternog evenvervanhuis alsmet "onzekerheid".
Vergelijkenwenu deneo-klassieke theoriemethetTATE-perspectief daniséénvandeonmiskenbarevoordelenvandeze
laatste zienswijze,datde bron ende aard vande toenemende
rechtstreekse onzekerheid (of "turbulentie") zeerprecies
teduidenis.
Toegepast ophetAVEBE-gevalwordt duidelijk dat a)detoe-
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nemende rechtstreekse onvoorspelbaarheid waarmeedeboergeconfronteerd wordt binnen en door decoöperatie ontstaat;
b)datdeze onvoorspelbaarheid aandeboeropeenverplichtendewijzewordt opgelegd enc)dathetwaarheidsgehalte
van uitsprakenalsdevolgende:"een landbouwcoöperatiekan
alsverlengstukvandeboeralsindividuele ondernemerwordenbeschouwd", steeds geringer wordt (11).
4,2 Traditionele
de macht

plattelandssoaiologen

hebben moeite met

Ooktenopzichtevandeklassieke denktraditiederplattelandssociologie houdthetTÄTEbegripeenbelangrijke kritiek èncorrectie in.Indeze traditiewordt doorgaans niet
alleenhetatomistisch-economistische ruilmodel gehanteerd.
Haarbeoefenarenvertonen tevensdeneigingomaanmachtsverschijnselen relatief weinig aandachttebesteden.Endat
isniet toevallig. Binnenhettraditionele denkschemavande
ruilhandeling vallenverschijnselen alsheerschappijmoeilijktevangen, laat staanteverklaren.Tenminste wanneer
menhetrisicowilvermijdenomabstractemodellenvandeterminismeenvoluntarisme alseenspook doordeanalyse telatendansen.
Wellichtwordthetmachtsprobleem juisthierdoor zoveelvuldig doorplattelandssociologen gemeden.Inhetkadervanhet
TÄTEbegrip kunnenweechternauwelijks omhetmachtsverschijnselheen.
Dit laatstewordt duidelijker alsmenzichafvraagt waarom
boeren overgaantothandelingendieblijkbaar voor henzelf
alleenmaareentoenamevanproblemenbetekenen.Heteconomistische ruilmodel heeftóókhiervooreenpasklaar antwoord
ontwikkeld. Latenwekijkenwatdatantwoord inhoudt.Globaal
besproken steltbijvoorbeeld eenvoormalig voorzittervande
AmericanEconomieAssociationdatde"drukopdelandbouw",
ofwelde"dubbele afpersing indeontwikkelingvandelandbouw" (19)toegenomen is.Maar
deze "druk" of "dubbele
afpersing" zal toch door iets of iemand vertolkt,
dan wel
verwezenlijkt
moeten worden. Opnieuwblijftdevraag:"Hoe
wordtdeheerschappij indehedendaagse landbouwgerealiseerd?"
Ikonderscheid inverbandmetderealisatievanheerschappij
inhetkadervanTÄTE,innavolgingvanGiddens (13),twee
hoofdbronnenvanheerschappij.Namelijk: "autorisering"
en
"allocatie".
"Autorisering"duidt ophetvermogen bevelen
uit tevaardigendieanderepersonen dienen toetepassenof
uit tevoeren."Allocatie"betrefthetvermogenomdeinzet
vanmateriële goederenteregelen.
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Vergelijkenwenudebedrijfsstij1vanvroegermet deTÄTE
vannudan zaldebetekenis vanheerschappij inhetkadervan
precies deTÄTEduidelijkerworden.

Autoriser ing
Devroegerebedrijfsstij1autoriseerde vroeger vooral de rolverdeling tussende sexenende leeftijdsgroepen.Eenieder
kreeg een taak toegewezen inovereenstemming met leeftijd en
geslacht.Het "wiedoetwat"werd vastgelegd.De autoriserende instantiewas inonmiddellijke zinhetbedrijfshoofd (i.e.
het familiehoofd)maar goedbeschouwd vormde eenieder deelvan
deze autoriserende instantie.Debetrokkene zelfwistwat hem
ofhaar tedoen stond endeed dit.Een ieder interpreteerde
ofvertolkte dezevoorschriften.
Binnen dehuidige TÄTEdaarentegenheeft deautorisering om
tebeginnen eenveel anoniemer karakterverkregen.Het doet
ernietmeer zozeer toe wie bepaalde zakendoet.Punt isdat
het gedaanmoetworden.De automatisering verloopt veelmeer
viahet "wat",danviahet "wie".Verder ishet autoriserende
vermogen intalrijker enminder duidelijk zichtbare instanties gelokaliseerd. Tenslotte zijndeze instanties intoenemendemate bedrijfsextern.
DeonderdelenvandeTÄTEvertellendeboer -direct of indirect - wat hijbehoort tedoen.
Tenminstewanneerhij "rationeel"wilblijvenendaarmee
sancties alseen laag inkomen ofbedrijfsbeëindigingwil
voorkomen.

Allocatie
De allocatieregels vandevroegerebedrijfsstij1warenverschillend per streek,bedrijf en individu.Wilde eenboer
bepaaldebesparingen aanwenden ("investeren"), danbouwde een
Frieseboer zijn stal zo,deNoordhollandse boer deedhet
zus.Het snoeienvan appelbomen (i.e.de inzetvan arbeid en
bepaalde instrumenten) gebeurde indeBetuwe opanderewijze
dan inZeeland.VoorhetmaaienvandeUiterwaarden ofnatte
graslanden gelden specifieke regels.M.a.w. elkebedrijfsstijlkende z'n eigen technologie.Mede door dit "particularisme"waren de technologischevoorschriftenwelkebetrekkinghaddenopde ingroeivanbedrijven inexterne systemen
naarverhouding zeldzaam.Men zou zelfskunnen stellendat
deexterne systemen zichnaar dit "particularisme"richtten.
Binnen dehuidige TÄTEverlopen echter deallocatievoorschriften insteeds sterkermateviade produktiekolom
- en
danvanbovennaarbeneden.Verder geldt dat dewijzevan
inzetvandemateriële produktiemiddelen onderwerp isvan
algemeen wordende criteria.En tenslottewordt de instantie
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diede inzetvanmateriële goederen regelt intoenemendemate
bedrijf'sextern.
Ditbetekent dat deuitgezonden allocatievoorschrifteneerder eenTÄTE gerichte funktionaliteit zullen
belichamen daneenophetboerenbedrijf gerichte funktionaliteit.
Hetvoorgaande betekent datwe tegenover eenuitermate complexprobleem staan:eenprobleem dat uitmeerdere 'lagen'
isopgebouwd.
a)Inde industrialiserende landbouw tredenbelangrijke veranderingen op indepositievande agrarische producent als
"ondernemer" ènalsberoepsrol-uitoefenaar.Het merendeel
vandezeveranderingen treedt niet opviaveranderingen in
de formele eigendomvandeproduktiemiddelen - doch via
ver-

anderingen in de wijze waarop de inzet van de materiële
produktiemiddelen
(de technologie)
beheerd wordt. Zowelautorisering,maarmetname de allocatie,verenigen zich op steeds
meer uitgesprokenwijze indeTÄTE,welkebijgevolg een sturende struktuur vanhetbedrijfshandelenwordt.
b)Wat de figuurvande "agrarische bedrijfsleider"betreft,
valt een samengaanvandeafbakeningvandeberoepsrol énde
organisatieproblematiek tebespeuren.Het is immers tenovervloede aantoonbaar dat,hoewelmenvanuit TATEm.b.t. deboer
van "ondernemer"blijft spreken,infeitevandeboernog
louter "taakuitoefeningen"wordenvereist. "Dat"doenwat
TÄTErationeel acht -het liefst ooknog opbasisvannormatieve instemming. Infeitewordthet Vakmanschap vandeboer
inbelangrijkemate gereduceerd.Als veronderstelde
"ondernemer"wordt deboer strikt individueel opgevat.Tegelijkertijd ontwikkelt zijnpraktische situatienaar dievan een
uniforme deelcollectiviteit (decollectiviteit vandegelijkgerichte taak-beoefenaren).
Juist deze laatsteproblematiek isniet los te zienvande
specifiekewijzevan funktionerenvanTÄTE. Zonder TÄTE zou
eendergelijke tegenstelling (veronderstelde "ondernemer"
versus uniformedeelcollectiviteit) ondenkbaar zijn.Zoals
binnen de ideologiewelkeheden tendagedomineert binnende
TÄTEde socialisering vandeproduktievoorwaarden en-vormen
wordt verzwegen,zowordt ookhet collectieve karakter vande
beroepsuitoefeningniet erkend.

4. 3 Nawoord
Indit alles treftmen een zeerboeiendeproblematiek aan,
gevormd door de combinatie van objectieve strukturenensubjectieve "manipulatie"van zowel dewaarneming alshet gedrag
vanboeren.Deze "manipulatie"wordthoofdzakelijk via taal-
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beheersing bereikt.Onderzoekhieromtrent isdenkbaar énnodig opdrieverschillende niveau's,tewetenop:
a)datvande objectieve "sturende"struktuur,
b)datvande"beleefdewerkelijkheid" en
c)opdat vande tussenschakels tussenbeide voorgaande
niveau's.
Deze tussenschakels wordt grotendeels door dehuidige technologie gevormd.De technologie die thans gebruiktwordt in
het systeemTATE-boerenbedrijf.
Men zoudaaromtrent hetvolgende figuurkunnenhanteren:

figuur

4
boer-onafhankelijke

boer-afhankelijke

technologie

technologie

TATE-afhankelijke
technologie
TATE-onafhankelijke

3

"

4

technologie

Deheersendevisieneigt de technologie alsmede detechnologie-ontwikkeling tenbehoeve vandeboerenbedrijven invak4
vandit schema te situeren.Mijn stelling daarentegen isdat
hetbelangvande technologie vanvak 1insterkemate groeit
endominantwordt.Daarmee ontstaandemachtsrelaties binnen
het systeemTATE-boerenbedrijf,die inhetvoorgaande zo
uitgebreid aandeordekwamen.
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