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INLEIDING

In deze bundel wordt een aantal geschriften van Bruno Benvenuti opnieuw
uitgegeven. Voor een deel gaat het om oudere, maar nog steeds actuele
uitgaven; daarnaast zijn enkele recente, in Nederland onbekende publicaties
opgenomen. In deze inleiding zal ik kort ingaan op de betekenis en
receptie van Benvenuti's werk en, voorzover relevant, ook aandacht beste
den aan zijn persoonlijke achtergrond.
Velen kennen Benvenuti's werk onder de noemer van 'TATE-theorie'.
TÄTE staat voor Technological-Administrative Task Environment. De kern
van deze theorie - een term overigens die de ontwerper verafschuwt; hij
spreekt liever van een onderzoeksprogramma - is dat gangbare theorieën
van agrarisch-sociologische en agrarisch-economische signatuur inadequaat
zijn om de hedendaagse ontwikkelingen in de landbouw te begrijpen.
Essentieel is, volgens Benvenuti, de institutionele omgeving van het boeren
bedrijf. Via een veelheid van technische en administratieve mechanismen is
het boerenbedrijf met deze omgeving verbonden en worden organisatie en
ontwikkeling van de landbouwbeoefening genormeerd en gestuurd. Niet de
markt, noch de instelling van de boer, maar de wisselwerking tussen
specifieke externe factoren en de, overigens variërende, reactie op die
institutionele invloed vormt het theoretische vertrekpunt, dat de onderschik
king van boerenbedrijven aan externe deelrationaliteiten onderzoekbaar
maakt.
In analytisch en theoretisch opzicht is dit een vertrekpunt van formaat
gebleken. Benvenuti's aanzet bleek niet alleen vruchtbaar in zijn eigen
research; ze bleek ook een stimulans, vaak zelfs een directe inspiratiebron
in onderzoekingen in Nederland als die van Maso (1986), Van Broekhuizen
(1989), Frouws en Van der Ploeg (1988) en Mok en Van den Tillaart
(binnenkort verschijnend). In onderzoek in Italië en Peru deden Bolhuis en
Van der Ploeg (1985) het hunne met Benvenuti's paradigma. Voor onder
zoek in Kenia (Hebinck, binnenkort verschijnend) geldt hetzelfde, net als
voor baanbrekend werk dat in Ierland verricht werd (Leeuwis, 1989), en
opnieuw in Italië (Roep, 1988; De Bruin, 1989).
Met Hofstee en, meer recentelijk Long, is Benvenuti de inspiratiebron, de
denker van wat internationaal bekend staat als de 'The Wageningen School
on the Sociology of Agrarian Development'. In internationale literatuur en
debatten treft men dan ook vele verwijzingen aan naar Benvenuti's werk.
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Vanwaar deze weerklank? En waarom precies déze weerklank: een brede
receptie in wetenschappelijke kring, gepaard aan een opvallend zwijgen in
de sfeer van beleid en beleidsgeoriënteerd onderzoek. Wat dat laatste
betreft: geen zorg! Het is de taak van intellectuelen - zo wierp Benvenuti
me voor de voeten tijdens ons eerste contact; het was tegelijkertijd onze
eerste ruzie - om die zaken te onderkennen die nog niemand wil, durft of
kan zien, ze te expliciteren, waarna ze vervolgens wel doorsijpelen naar het
denkende deel van, in dit geval, de landbouwelite. En eenmaal bij hun toch
steeds weerkerende crisis aangeland, zullen ze weinig anders kunnen dan
het tot dan toe misprezen gedachtengoed, te herwaarderen en aan te
wenden.
Juist door haar empirische onderbouwing - het hoeft niet te verbazen verkreeg de TATE-theorie een sterk polemisch karakter. Wat binnen de
TATE-theorie strategische, want veelzeggende feiten, situaties en ontwikke
lingen zijn, geldt binnen het dominante vertoog als betrekkelijk irrelevant:
als tijdelijke oprispingen en/of haperingen op de weg naar een landbouw
sector die perfect op haar taak ('concurrentie', 'marktvergroting', 'export',
'groei', etc.) toegesneden is. De geforceerde introductie van het tankmelken,
de casus Avebe, de typisch Nederlandse variant van de bewierookte
'automatisering' van de landbouw - het waren evenzovele gevallen waar
Benvenuti zijn tanden in zette. Daarbij kwam hij ook op soms wel zeer
directe wijze in aanvaring met degenen die de 'officiële lezing' van de
onderhavige kwesties vertegenwoordigden. Zowel het analytische vertrekpunt
alsook bepaalde empirische bevindingen, bleken velen in de landbouwelite
onwelgevallig. Het deed de maestro vaak verzuchten dat die elite in sterke
mate de trekken van een 'cultureel ghetto' vertoont. Zeker in Nederland,
waar ze gerecruteerd wordt uit één hogeschool, thans universiteit geheten,
en waar frequent de onderlinge topposities geruild worden, posities die
beklommen worden .na lange tijd 'his master's voice' gevolgd te hebben. En
waar het opereren van deze landbouwelite zich kenmerkt door een bij
uitstek corporatistische structuur, waarvan de landbouwwetenschappen
onmiskenbaar een deel vormen, precies omdat ze steeds weer de productivistische uitweg bieden die zo onmisbaar is voor de corporatistische
consensus.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat die empirische deelterreinen waar
Benvenuti zich met alle gretigheid op wierp - vaak met voetnoten van 4 à
5 pagina's - binnen de aldus gefunctionaliseerde landbouwwetenschappen
veeleer opgevat werden als 'ijskast-anomalieën' dan als significante verwij
zingen naar nieuwe ontwikkelingen. In de huidige landbouwwetenschappen
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heerst de opvatting dat kennis van datgene wat er aan de hand is, van
moeilijkheden, problemen en contradicties, niet zo verschrikkelijk relevant
meer is, behalve als legitimatie van die ontwerpen, voorstellen en construc
ties die de technologische race verder moeten voeren. Als kritisch weten
schapper opereren in een dergelijke context is geen sinecure. Nochtans
kweet Benvenuti zich met al z'n elan van die taak. En niet tevergeefs.
De TATE-theorie is geen statisch geheel gebleven. Toepassing van een
'onderzoeksprogramma' in een veelheid van empirische onderzoekingen
behoort te resulteren in debat, in "vlagen van kritiek en zelfkritiek", zoals
Benvenuti in één van de hier opgenomen teksten schrijft. Het idee groeide
dat als er een TATE is, er ook een 'non-TATE' onderkenbaar moet zijn.
Dit leidde zowel tot een meer historiserende aanpak, als ook tot een
groeiende aandacht voor contra-punten als boerenkennis (vs. de door
TÄTE benutte en gearticuleerde wetenschappelijke kennis), "autonome"
netwerken (als studieclubs), tegenbewegingen van boeren, etc. Belangrijke
theoretische verdiepingen en verbredingen betroffen de reconceptualisatie
van het agrarische structuurconcept, verdergaande analyses van de interrela
ties tussen verwetenschappelijking en TÄTE-vorming, en de nog steeds
essentiële discussie over gezag en dwang. In deze laatste discussie excelleert
Benvenuti door kentheoretische stellingnames strikt te onderscheiden van
interrelaties die in bepaalde empirische constellaties gelden: macht is
uiteraard een relatie die door verschillende actoren geconstrueerd wordt en
waarbij het van meet af aan veronderstellen van machteloosheid of onder
worpenheid bij één van de betrokken partijen onjuist is. Dat neemt echter
niet weg dat, na specifieke voorgeschiedenissen, op bepaalde momenten en
in bepaalde situaties, dwang en overmacht zich wel degelijk als empirische
grootheden kunnen manifesteren. Een uitermate belangrijke ontwikkeling is
ook dat geleidelijk aan het idee groeide dat àls TATE een structurerend
principe bij uitstek is - een sturend, differentiërend en normerend mecha
nisme - dat men dan het beleid beter op deze nieuwe feiten kan stoelen
dan die cruciale feiten stelselmatig te ontkennen.
Deze constatering die, het klinkt achteraf bijna onbegrijpelijk, toch vele
jaren behoefde alvorens ze expliciet werd, gaf aanleiding tot een breed
gamma aan nieuwe inzichten, ideeën en onderzoekingen. Is TÄTE 'resocialiseerbaar' of, als men wil, 'democratiseerbaar'? Kunnen boerenorganisaties
wegen bewandelen om de nu 'blinde mechanismen' meer te coördineren
i met en te oriënteren op belangen en perspectieven van de eigen achter
ban? Is TÄTE aan te wenden om datgene te reguleren wat nu vaak als
een chaotische, onplanbare en bovenal als ongrijpbare sector naar voren
komt? Dat is een vraag die - althans in Italië - rijst bij regionale over-
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heidsinstellingen in de landbouw (de ERSA's), alsook op centraal niveau bij
het ministerie van landbouw.
Landbouwpolitiek wordt nu nog grotendeels bedreven vanuit de neo-klassieke landbouweconomische fictie: het arsenaal van beleidsinstrumenten
betreft vooral interventies in markten, waarbij de hoop is dat boeren 'beter'
zullen reageren. Veelzeggend was het bloedeloze debat dat naar aanleiding
van het Groenboek van Andriessen werd gevoerd. Bloedeloos, omdat het
slechts twee tegenpolen kende: méér markt of minder markt.
Vanuit Benvenuti's TATE-theorie kan een dergelijk ééndimensionaal
dilemma wellicht doorbroken worden. Illustratief is dat meerdere ERSA's_,
sommige regionale boerenbonden (bijvoorbeeld in de sociaal-economisch
uitermate belangrijke regio Emilia-Romagna) en ook de grootste nationale
boerenbond, de Coldiretti, Benvenuti tot onderzoeksleider en/of als topadvi
seur aanstelden. Daarnaast verzorgt hij een scholingscursus voor het
midden- en hoger kader van de al genoemde Coldiretti: thema is TÄTE.

Over de methode
Benvenuti's werk onderscheidt zich door een weliswaar niet unieke, maar in
Nederland toch vrij ongebruikelijke combinatie van methodische aspecten.
Om te beginnen is zijn werk veelal van comparatieve aard. De lezer zal
dat onderkennen in enkele van de hier opgenomen teksten. Maar ook de
teksten die zich in eerste instantie op een duidelijk in tijd en ruimte
begrensd onderwerp richten, zijn bij nadere beschouwing doordrenkt van
een comparatieve ondertoon. Zelf lichtte hij dat toe op de voor hem
kenmerkende wijze, toen hij in zijn afscheidsrede in Wageningen stelde dat
de "wereld gróót is". "De verscheidenheid in de landbouw gaat", zo vervolg
de Benvenuti toen, "bij wijze van spreken van nul tot duizend ... Ergens op
die schaal ligt Nederland, zeg tussen de 473 en 487. Wat jullie (i.e. de
landbouwwetenschappers in Wageningen) doen is dat microscopische traject
bestuderen en je afvragen wââr, nog steeds binnen datzelfde traject, het
optimum voor Broek in Waterland, alsook het optimum voor Dantumadeel
ligt. Dat is natuurlijk heel lovenswaardig en ongetwijfeld ook nuttig. Wat
ontbreekt, is de verbazing en derhalve ontbreekt ook een serie essentiële
vragen. Waarom bijvoorbeeld die betrekkelijke uniformiteit: een range van
slechts 14 op een schaal van 1000? Waarom precies die grenzen, waarom
niet geheel andere?"
Het empirisch arsenaal waaruit Benvenuti kan putten is inderdaad breed.
Het gaat van het maken van een goede mesthoop in het Toscane van de

4

jaren '30 en het maken van grappa en wijn anno 1989, via de Mezzogiorno
(waar hij in de jaren '50 als landbouwvoorlichter werkte) en Veneto (waar
hij onderzoekleider was bij de Ente Nazionale per le Tre Veneztie), naar
zulke tegenpolen als Somalia en Nederland. Tussentijds en sindsdien was
hij ook werkzaam in de Filippijnen, in Trento en Brussel, waar hij steeds
de gelegenheid aangreep de landbouwstelsels zo goed mogelijk te leren
kennen.
"The world taken for granted" bestond voor Benvenuti steeds minder. Hij
begreep, onderzocht en beschreef met genegenheid uiteenlopende 'bedrijfsstijlen', specifieke patronen van landbouwbeoefening die hij in navol
ging van Hofstee was gaan zien als expressie van de lokaal geldende regels
en opvattingen omtrent de wijze waarop geboerd behoort te worden. In
Winterswijk gebeurde het zus, rond Reggio Emilia zo. Rond Pisa was het
weer anders, om van Somalia maar te zwijgen. Typerend voor Benvenuti is
dat hij al deze uiteenlopende bedrijfsstijlen steeds meer antropocentrisch
ging beoordelen: als uitdrukking van, maar ook als rechtdoende aan
specifieke situaties. Met de latere Hofstee schonk hij in toenemende mate
aandacht aan de arbeidsdeling, de nuances, de differentiatie die binnen
dergelijke bedrijfsstijlen gelden. Treffende illustraties daarvan vindt men
ondermeer in de slotparagrafen van het tweede opstel in deze bundel.
Typerend voor de comparatieve methode, zoals Benvenuti die hanteert, is
ook dat hij nauwelijks aan zijn stoel vastzit. Variantie in gezichtspunt werd
essentieel: hij was onderzoeker, dan weer EG-functionaris, tussendoor
bevlogen en geëngageerd. In debat met boeren in Bakkeveen, dan weer
polemiserend met de toenmalige Boerengroep, radikalinski's bij uitstek, aan
wie hij overigens hun eerste auto, een Dafje, schonk. Maar, en dat is
treffend bij al die variantie, nimmer een opportunist. Integendeel, steeds
zoekende naar een niveau van waaruit de directe tegenstellingen begrepen,
verklaard en overstegen konden worden.
Dat voert naar een tweede, methodisch kenmerk van Benvenuti's artikelen
en boeken. Ze zijn meestal bij uitstek essayistisch. Ze bevatten ook een
doorgaand commentaar, een permanente reflectie op datgene wat gesteld of
verondersteld wordt (in het derde, hier opgenomen opstel komt dat
duidelijk naar voren). Het essay wordt in de wereld van landbouwintellectuelen verafschuwd: het is een ongerijmde vorm in de 'world taken for
granted'. Ik heb me er zelf meermalen over verbaasd hoe zijn stukken in
Italië verslonden werden, hoe redacties en uitgevers er om vochten. En dan
niet de eerste de besten, maar het puikje. Terwijl het in Nederland soms
een lijdensweg was. In de Nederlandse landbouwwereld vreest men het
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essay. Waarom? Waarom wordt de 'profeet' in dit geval in eigen land wel
erkend? Waarom viel hem de spreekwoordelijke receptie niet ten deel
daar, waar het volgens het spreekwoord wèl had moeten gebeuren? Een
antwoord op die vraag verloopt noodzakelijkerwijs via een duiding van de
sociale basis van het landbouwdebat en dus via een zekere specificatie van
het typisch Nederlandse en het typisch Italiaanse.
Het monolitische verhaal dat in Nederland geponeerd wordt, is in Italië
niet repeteerbaar. Een agrarisch ontwikkelingsmodel dat zijn richtpunt èn
legitimatie situeert in (neutrale, althans niet stuurbaar veronderstelde)
technologie-ontwikkeling, en derhalve resulteert in een classificatieschema
dat 'koplopers' plaatst vóór 'middenbedrijven' en 'achterblijvers' (en aan dat
schema ook nog een sterk normatieve dimensie toevoegt, namelijk dat
degenen die 'achterop' zijn geraakt, dat uiteindelijk toch aan zichzelf te
danken hebben), een dergelijk unilineair schema is in Italië onmogelijk te
handhaven. Italië kent behalve vlaktes, ook heuvels en bergen. Niet overal
kan een buikwagen komen, niet overal zijn er binnenvaartwegen voor
goedkoop vervoer van kracht- en mengvoer. Italië gaat van het Alpengebied
via de Po-vlakte tot aan de Mezzogiorno. En dat is een realiteit die dwingt
tot een meerledig discours: tot een differentieel technologie-ontwerp, tot
nuances in het landbouwbeleid.
Toegegeven, in principe is dat ook in Nederland denkbaar - tenslotte zijn
er veenweidegebieden, vaarpolders, coulissenlandschappen op de hoge
zandgronden. Maar anders dan in Nederland interacteert de geografische
en ecologische heterogeniteit in Italië (en daarmee de principiële beperkt
heid van de thans dominante technologie-ontwerpen) met een manifeste
geschiedenis. Met een PCI die haar volksbasis op het platteland had, met
mezzadri (deelpachters) die al vroeg streden voor de status van kleine boer,
daarmee 'de partij' dwingend tot standpunten die ànders waren, volstrekt
anders dan die van de toenmalige Komintern. Op het platteland gold en
geldt nog steeds een waaier van 'historische blokken'. Er is een geschiede
nis, er zijn belangen in het geding, visies ook, die zich niet laten reduceren
tot het technologisch unilinearisme dat in Nederland troef is.
Tenslotte een derde kardinaal verschil: Italië kent meerdere landbouw
universiteiten en -scholen. Nu kan het zeer pijnlijk zijn om in zo'n context
te opereren - zoals Benvenuti zelf ondervond. De criteria die gehanteerd
worden bij allerlei zaken, zijn vaak eerder van partijpolitieke en cliëntelistische dan van academische aard. Toch is er zo sprake van scholen
waarvan het bestaansrecht mede ligt in de onderlinge profilering en in het
debat. In Italië, en dat is een opmerkelijk verschil met Nederland, is
sprake van een landbouwdebat; er bestaat, in de ogen der deelnemers, una
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questione agraria. In dat debat vloeien de veelvormige realiteit, de geschie
denis èn de scholen inéén in een boeiend scala van standpunten, belangen
en perspectieven. En het essay verschijnt zo als een bij uitstek valide
voertuig voor dat debat.
Keren we terug naar de methode. Ik verwees naar de comparatieve basis
en het essay als twee belangrijke methodische elementen. Tenslotte wil ik
wijzen öp een laatste kenmerk. Een kenmerk dat in de sociologie van
vandaag en onder de yuppies die het vak mede bedrijven, vreselijk ouder
wets moet schijnen. Ik doel daarbij op de obsessie voor de empirie, zowel
voor het antropologische detail als voor de nuances die bijvoorbeeld
toepassing van de canonieke correlatie-analyse oplevert. Benvenuti is (en
was) voortdurend bezig drie grote empirische onderzoeken af te ronden,
twee andere zijn in volle uitvoering, terwijl de contouren van de volgende
vier inmiddels rijpen. Tussendoor schuift hij her en der aan en luistert naar
en becommentarieert daarbij ervaringen met de nieuwste Unifeed-wagen of
wat het ook zij. Eenzelfde houding heeft hij naar collegae-onderzoekers:
proefvelden bijvoorbeeld zijn hem een lust.
I Laat me het scherp zeggen: Benvenuti wordt zelden volledig in beslag
Î genomen door "het eigen onderzoeksdomein", de "eigen probleemstelling en
I hypotheses" zoals die op een bepaald moment gelden. Hij verkavelt de
empirie niet op grond van de eigen invalshoek, maar permitteert zich het
ongemak de relevante empirie in de breedste zin van het woord op zich te
laten inwerken. Dat een dergelijk ongemak op de langere termijn een
voordeel bij uitstek is, behoeft hier geen betoog.
Zo gaat het kreunend en steunend van het ene onderzoek naar het andere.
Als een vertoog steekhoudend is, dan blijkt dat in empirisch onderzoek en
vooral bij de sprong van het inmiddels vrijwel afgeronde naar het volgende
onderzoek. Het tweede opstel vormt daarvan een illustratie. En vervangt
men de term onderzoek door observatie en ervaring, dan geldt dat ook
voor het vierde en laatste opstel.

Over de navolgende opstellen
De hier gemaakte selectie is waarschijnlijk lang niet de best denkbare. De
veelheid van Benvenuti's geschriften, het feit dat ze in zes of zeven talen
verschenen, in uiteenlopende media en steeds weer van een divers, soms
moeilijk definieerbaar gehalte zijn, vormt een belangrijk obstakel. Hoe dan
ook: de voorkeur ging hier in de eerste plaats naar de nog steeds gezöchte, maar inmiddels vrijwel onvindbare artikelen. Dat is om te beginnen "De
technologisch-administratieve taakomgeving van landbouwbedrijven", eerder
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gepubliceerd in Marquetalia 5, een toenmalig Wagenings tijdschrift. Het is
ontstaan als een commentaar op de merkwaardige verhoudingen tussen
boer en coöperatie in de Veenkoloniën. Die verhoudingen werden in
hetzelfde Marquetalia-nummer uitgebreid geschetst door Henk Nienhuis,
zelf veenkoloniaal akkerbouwer en lid van Avebe. De redactie van Marque
talia verzocht Benvenuti toentertijd dit document te becommentariëren. Dat
commentaar - een heldere introductie tot het TATE-concept - wordt hier,
als eerste opstel herdrukt.
Het tweede, veel langere opstel dateert uit 1983, hoewel het pas in 1985
verscheen als publicatie van de vakgroep Sociologie van de westerse
gebieden van de Landbouwuniversiteit. Het is een, toentertijd samen met
Hans Mommaas geredigeerde schets van TÄTE als onderzoeksprogramma.
Overlappen de eerste paragrafen op bepaalde punten wellicht nog met het
eerste opstel (uit Marquetalia), de daarna volgende bevatten een schat aan
nieuwe, ook nu nog uitermate stimulerende inzichten. Bovendien bouwt
Benvenuti hier expliciet voort op het werk van zijn leermeester Hofstee.
Het uitgebreide notenapparaat is bij deze heruitgave weggelaten - dit vooral
met het oog op de proporties waartoe deze bundel beperkt moest blijven.
Daarna twee meer recente opstellen. Een eerste dat een reconceptualisatie
van het begrip agrarische structuur bevat. Het werd geschreven als "main
speech" voor het Italiaanse Congres van Landbouweconomen te Bari in
1984 en gepubliceerd als onderdeel van de "Atti" in Rivista di Economia
Agraria (1985). Dan een laatste opstel met een totaal ander vertrekpunt,
namelijk het debat over de wijze waarop de agronomische vorming voor
(Italiaanse) tropendeskundigen het best opgezet kan worden. Het is
daarmee een tekst die ook voor "Wageningen" relevant is. De kracht van
deze laatste tekst ligt overigens elders, namelijk bij de onorthodoxe, maar
uitermate intelligente en krachtige duiding van vier kernproblemen, welke in
het agrarisch ontwikkelingsproces in Derde Wereldlanden kunnen worden
onderkend. Dat daarbij opnieuw de TATE-problematiek als één van de
complicaties naar voren komt, zal niemand verbazen. Het opstel verscheen
oorspronkelijk in Rivista dell' Institute Agronomico dell' Oltremare (1988, no.
1) en werd inmiddels ook gepubliceerd in Derde Wereld 90-1/2.

Over de auteur
Benvenuti werd in 1928 geboren in Reggio Emilia - de stad waarin en
waaromheen Novecento en de Klompenboom, twee fascinerende films over
Italië's rurale geschiedenis, werden opgenomen. In de omliggende dorpen
stemt een 70 à 80% PCI - dat zijn in grote mate boerenstemmen. Don
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Camillo en Peppone ontsproten aan deze setting. Benvenuti's grootouders
waren - aan beide zijden - mezzadri, deelpachters in de provincie Pisa,
waar Benvenuti op jeugdige leeftijd weer naar toe verhuisde. Eén van beide
grootvaders fokte met de beste Chianina-stier uit die tijd - overigens lukte
dat enkel door de grondheer voortdurend te misleiden.
Gedurende de oorlog raakte Benvenuti zijn vader kwijt bij een bombarde
ment; z'n oudere broer maakte deel uit van de resistenza en was dus ook
uithuizig. De toen 14-jarige moest alleen voor moeder en jongere broer
zorgen. Eén van de eigenschappen die hij in deze periode verwierf, was
een chronische afkeer van de sociale controle, zoals die tijdens het fascis
me geëffectueerd werd. Zo ook vormde zich een diep wantrouwen tegen
gemakkelijk gehanteerde linkse slogans; het fascisme had erin geëxcelleerd.
Na de oorlog studeerde hij aan de landbouwfaculteit te Pisa. Hij verwierf
een beurs voor verdere studie, tezamen met Michele de Benedictis, zijn
vriend en veel later de leidende linkse landbouweconoom van de Porticischool. Benvenuti werd in eerste instantie landbouwvoorlichter. Dan wil de
grilligheid dat Mansholt een werkbezoek aan Italië brengt. Zijn tolk werd
Benvenuti. Kennelijk is er niet alleen getolkt. De overlevering wil dat het
knetterende ruzies werden tussen de marxist Benvenuti, die volhield dat
enkel een sociale revolutie de verpauperde Mezzogiorno kon transformeren,
en Mansholt die staande hield dat commissies die beleidswijzigingen
bedachten en effectueerden, al een hele remedie konden zijn. Bewezen de
Nederlandse wederopbouw en de inbreng daarin van de sociaal-democratie
dat niet? Om het Benvenuti met eigen ogen te laten zien nodigt Mansholt
hem uit: zo komt hij naar Nederland om er een jaar te studeren. Hij
ontmoet daar meerdere mensen die een stempel op hem zullen drukken,
onder meer Samkalden en Hofstee. De laatste stimuleert hem tot het doen
van onderzoek en het schrijven van een dissertatie. In 1961 promoveert
Benvenuti bij Hofstee. Zijn werk vormt een klassieker en tegelijkertijd een
elegante uitzondering in de toenmalige modernisatie-trend.
Dan volgen Brussel, Venetië, Somalië, Trento en andere episodes waaraan
al werd gerefereerd. Dan weer Wageningen: van 1972 tot 1983 is hij met
enkele onderbrekingen weer aan Hofstee's vakgroep verbonden. Daarna is
hij als hoogleraar verantwoordelijk voor diverse cursussen aan uiteen
lopende Italiaanse universiteiten en instituten. Dat hij tevens uitermate
actief is in diverse onderzoeksprogramma's alsook binnen boerenorganisaties, werd reeds gememoreerd.
Tot slot zij vermeld dat hij constitutioneel lid is, voor de posten landbouw
en milieu, van de Italiaanse WRR, de Consiglio Nazionale di Ricerche.
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Daarmee stopt deze beknopte schets - simpelweg omdat ze bij het nu is
aangeland. En dat is, zo mag men hopen, pas op de helft van het produc
tieve leven van Benvenuti.

Dr ir Jan Douwe van der Ploeg
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1.

DE
TECHNOLOGISCH-ADMINISTRATIEVE
(TATE) VAN LANDBOUWBEDRIJVEN

1.1

Inleiding

TAAKOMGEVING

Met de problemen van het sociaal-economisch functioneren van het
landbouwbedrijf in een groeiende economie hebben de sociale wetenschap
pen tot nu toe nooit echt raad geweten. Voor zover zij zich daarmee bezig
hebben gehouden, werd doorgaans op impliciete of op expliciete wijze
teruggegrepen op het overheersende economische paradigma. Verderop ga
ik dieper in op dit paradigma. Hier zij volstaan met op te merken dat in
dit paradigma boeren worden begrepen als "individuen die in alle vrijheid J
de ruil aangaan".
Een analyse van recente ontwikkelingen bij het aardappelzetmeelconcern
AVEBE laat zien dat juist op dit centrale uitgangspunt heel wat valt af te
dingen. Geen wonder dat een aantal zaken van het huidige bedrijfsgebeuren
in de landbouw niet meer 'geruisloos', niet meer zonder 'storingen', valt te
begrijpen. Er ontstaan steeds meer problemen, om te beginnen voor de
boer zelf, maar zeker ook voor de sociaal-wetenschappelijk onderzoeker.
Een groeiend aantal van deze problemen is duidelijk in verband te brengen
met de toenemende integratie van het boerenbedrijf in de overige institutio
nele sectoren van onze sociaal-economische orde. Deze toenemende
integratie kan opgevat worden in die zin, dat het agrarisch bedrijf steeds
meer functioneel gericht wordt op (oftewel: op instrumentele wijze ingepast
wordt in) de verschillende systemen waaruit deze orde is opgebouwd. Bij
voorbeeld het systeem van de zogenaamde produktiekolom, dat van de
financieringsinstituties, dat van onderzoek, onderwijs en kennisoverdracht,
dat van de juridische en ambtelijke regulering van het grond- en gebruiks
recht, etc.
Indien men een dergelijke toenemende integratie bespeurt zal men
moeten erkennen dat die plaatsvindt via dat 'deel' van de institutionele
omgeving, dat onmiddellijk relevant is voor het beroepsmatig handelen van
de boer. Vanuit de situatie van de boer bekeken, is het alsof zijn bedrijf
het middelpunt vormt van een 'institutioneel spinneweb'. Een spinneweb,
bestaande uit concrete afnemers van produkten, toeleveraars van benodigd
heden, financiën en andere diensten.... Allemaal instituties die zorgen voor
benodigdheden en diensten die het bedrijfsproces mogelijk maken, maar die
tegelijkertijd de boer met hun specifieke eisen en voorschriften confronte
ren.
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Dit deel van het bedrijfsexterne stelsel van systemen noem ik de Technologisch-Administratieve Taakomgeving van het bedrijf: het is precies dat deel
van de ruimere omgeving dat een rechtstreeks bepalende macht op het
boerenbedrijf uitoefent. Hiervoor gebruik ik verder de afkorting van het
engelse begrip Technological-Administrative-Task-Environment (TATE). Bij
de begripsvorming van TATE gaat het mij vooral om het feit dat boeren
niet meer in een atomistische en louter door de 'invisible hand' gereguleer
de situatie verkeren. Daarom kunnen het bedrijfsinterne proces en de
bedrijfsinterne gebeurtenissen niet langer zinvol begrepen worden zonder
TÄTE bij de analyse te betrekken. Wil men zich dus in afdoende mate
rekenschap geven van datgene wat zich binnen het agrarische bedrijf
afspeelt, dan is de relevante analyse-eenheid hiervoor niet zozeer het
betrokken bedrijf zelf, maar het 'systeem' gevormd door TATE plus het
bedrijf.

1.2

Enkele algemene karakteristieken van TÄTE

Zoals reeds werd aangestipt, verwijst het begrip TÄTE naar het geheel van
instituties dat in toenemende mate de bedrijfsvoering op de afzonderlijke
boerenbedrijven normeert en goed dan wel afkeurt. De kern van TÄTE
wordt gevormd door die instituties waarmee het boerenbedrijf op technischadministratieve wijze verbonden is: landbouwindustrieën, banken, handels
ondernemingen, landbouwvoorlichting, etc. In feite gaat het doorgaans om
economische relaties. Het belangrijkste aspect is of wordt evenwel het
technisch-administratieve. De verhouding tussen integratie van landbouwbeoefening in de markten en TATE is duidelijk: men zou TÄTE als een
andere afbakening van het integratieproces kunnen beschouwen. Het
conformeren van eigen denk- en handelwijze aan de toenemende integratie
in markten wordt als het ware aangevuld en geformaliseerd in de TÄTE:
men gaat nu expliciet het 'door de markt' gewenste gedrag aan boeren
voorschrijven en desnoods van dwangmaatregelen voorzien.
Kijkt men naar het boerenbedrijf als zodanig, dan is het alsof dit bedrijf
aan een voortdurende ontwikkeling onderhevig is. TÄTE confronteert het
bedrijf voortdurend met nieuwe, als het ware over vorige heenschuivende
adviezen, voorschriften en eisen. Wil het bedrijf blijven voortbestaan, dan
moet het zich conformeren aan de logica van TÄTE. Doet het bedrijf dit,
dan wordt het als 'rationeel' beschouwd en mag het op overeenkomstige
reacties van de kant van TÄTE verheugen (kortingen, toeslagen, premies,
extra steun, subsidies, als 'voorbeeld' gesteld worden, etc.). Tot zoverre
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niets nieuws. Maar nu het eigenlijke
figuur 1 als een aanduiding voor het
van de tijd en plaatsen we daarbij
aantal TATE-instanties (de sleutel),
eisen die de TÄTE aan het bedrijf
sleutel (zie de pijlen).

probleem. Hanteren we de schets in
bedrijfsontwikkelingsproces in de loop
het boerenbedrijf temidden van een
dan kan men de zich ontwikkelende
stelt, voorstellen als de slag van de

Het zal duidelijk zijn dat zich bij deze schroefbeweging een aantal aanzien
lijke bedrijfskundige problemen voor kan doen:
- Om vanuit de situatie t0 in lijn te komen met de vereisten die TÄTE
stelt tijdens t,, zal het bedrijf meestal flink moeten investeren. Gaande
van t, naar t2 geldt hetzelfde. En om bij t3 nog steeds 'rationeel' te zijn,
zal het bedrijf zich opnieuw aan hebben moeten passen, onder andere
door te investeren.
Dergelijke investeringen worden gewoonlijk goedgekeurd (tot 'rationeel'
verklaard) door instellingen als de RABO-bank, de Directie Bedrijfsont
wikkeling, de coöperatie, de gemeente, kortom, die TATE-instellingen
die tijdens de aanpassing ingrepen. Deze instanties dienen de investering
goed te keuren - zonder goedkeuring en steun komt het er veel moeilij
ker van.
Echter, deze extern-goedgekeurde investeringen hebben (als alle investe
ringen) een zeker 'immobiliseringsvermogen'. Met immobilisering wordt
bedoeld dat een zekere investering de bedrijfsstructuur en daarmee het
bedrijfsproces voor zekere tijd, zeg van x jaar, vastlegt. "Men kan niet
aan het veranderen blijven" - al is het alleen al vanwege de rente- en
aflossingsplicht. Een investering immobiliseert de bedrijfsstructuur voor
een bepaalde tijd. Nu is het hedendaagse probleem in de landbouw
evenwel dat de TÄTE haar vereisten en voorschriften, die voorgehouden
worden aan het landbouwbedrijf, aanzienlijk sneller ontwikkelt. Er is
zodoende al sprake van t2 vóórdat het immobiliseringseffect van de door
TÄTE goedgekeurde investering op moment t, beëindigd is.
Zo ontstaat binnen het boerenbedrijf een structurele onevenwichtigheid
tussen de effecten van de beslissing op t, en de vereisten op t^. Het
behoeft geen betoog dat deze tegenspraak in essentie door de TÄTE
veroorzaakt wordt. Typerend genoeg spreekt men in land- en tuinbouw
dan echter van een "foute ondernemersbeslissing" op t,.
De irrationaliteit 1) komt vaak van buiten het bedrijf maar wordt toege
schreven aan de boer.
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Figuur 1. Bedrijfsontwikkelingsproces

- In het verlengde van het voorgaande ligt een tweede probleem:
Dit ontstaat wanneer de snelheid waarmee de TATE-instellingen hun
vereisten 'schroefsgewijs' bijstellen, zodanig wordt dat het immobiliseringseffect van reeds gedane investeringen zo sterk wordt, dat de
bedrijfsleider onmogelijk de tegenspraak tussen versneld ritme en
verhoogde immobilisering kan overwinnen. Het gevolg is dat het bedrijf
niet meer valt aan te passen en wordt 'afgeschreven' (zie de situatie op
*3)- Een derde groep problemen weerspiegelt zich in het feit dat de TÄTE
zich niet enkel via de reeds aangeduide 'schroefbeweging' manifesteert,
maar soms ook rechtstreeks als 'dwangbuis' fungeert. Een dwangbuis dat
de bedrijven bijvoorbeeld noopt tot een verregaande ontmenging, die
geen andere 'uitweg' meer laat dan doorgaan op de eenmaal ingeslagen
weg: "de agrarische concurrenten in binnen- en buitenland uitschakelen".
- Een vierde groep problemen ontstaat als de vereisten van de verschillen
de TATE-instellingen onderling niet consistent zijn....
- Etcetera.
In feite is voorgaande beschrijving echter niet geheel correct. Wat zich in
het systeem TÄTE + bedrijf afspeelt, is niet enkel een "naar voren
trekken of stuwen" van het boerenbedrijf; veeleer neemt TÄTE een J
gedeelte over van de plan- en organisatiefuncties van het boerenbedrijf. !
Door die functies over te nemen onteigent TÄTE als het ware een deel
van het boerenbedrijf. Formeel is dit niet zichtbaar, maar in reële zin
ontstaat een uitermate belangrijke verschuiving van de beslissingsmacht.
TÄTE vormt niet enkel een specifieke set van externe condities, doch
wordt eveneens in steeds sterkere mate geïnternaliseerd binnen het bedrijf.
TÄTE vormt het bedrijf op diepgaande wijze om. "Naar eigen beeld en
gelijkenis", zou men haast zeggen. Op één van de centrale mechanismen
van die 'onteigening', van die groeiende macht van TÄTE binnen het
boerenbedrijf, namelijk de 'techniek als taal', zullen we verderop dieper
ingaan.
Kijkt men tegen de landbouw aan als hiervoor geschetst, dan wordt
duidelijk dat 'het landbouwsysteem' iets geheel anders is dan datgene
waarmee het gangbare landbouw-economische jargon ons vertrouwd heeft
gemaakt. Hierin spreekt men wel van een systeem, doch bedoelt daarmee
niets anders dan het statistische aggregaat van boerenbedrijven, eventueel
opgeteld bij de verwerkende en toeleverende industrieën. Een dergelijk
systeem is dan het beste vergelijkbaar met een hoopje losse zandkorrels:
van tijd tot tijd waaien er wat korrels weg of komen er weer eens wat
aangewaaid. Begripsmatig blijft dit een atomistische voorstelling van zaken.
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Het TATE-perspectief daarentegen houdt in dat met het voortschrijden van
de rationalisering op het landbouwbedrijf het belang van de banden tussen
de TATE-instanties en boerenbedrijven steeds meer toeneemt. En dat
TÄTE steeds meer het sturende element wordt in de bedrijfsontwikkeling
van de afzonderlijke boerenbedrijven.
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De landbouwcoöperatie als deel van de TÄTE

In een land als Nederland is de landbouwcoöperatie een wezenlijk bestand
deel van de TÄTE. Dit geldt niet enkel in kwantitatieve zin (in vele
sectoren van toe- en aflevering beheersen coöperaties rond 90% van het
marktaandeel), maar ook kwalitatief. Juist de vele en doelgericht gevormde
dwarsverbindingen tussen coöperatieve toevoer-, afzet- en verwerkingskana
len, coöperatieve banken en voorlichting van dezelfde coöperaties, omgeven
de boerenbedrijven als een waar netwerk. Al deze dwarsverbindingen tussen
instituties die elk voor zich sterk met het boerenbedrijf verbonden zijn,
maken dat hier des te meer van een TÄTE gesproken kan worden.
Waartoe brengt ons de analyse van deze coöperatieve structuur in
termen van TATE? In zowel theoretische, analytische als praktische zin?
En vervolgens: wat betekent het dat de Nederlandse TÄTE juist en zozeer
een coöperatieve TATE is?
Om te beginnen meen ik dat we, door de coöperatie als element van
TATE op te vatten een aantal vraagstukken kunnen oplossen die tot nu
toe uiterst moeilijk hanteerbaar bleken te zijn.
Neem het vraagstuk van de macht: De agrarische producenten verliezen
aan macht - het is zo onderhand een dooddoener. Dat wil zeggen: men
kan het iedereen overal te pas en te onpas horen verkondigen. Daarbij is
het problematische dat
a)

b)
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dit verlies van macht geldt op algemeen niveau (d.w.z.: de agrarische
sector als geheel verliest macht ten opzichte van de overige sectoren
van de samenleving). Het klagen over de afnemende invloed van het
zogenaamde 'Groene Front' weerspiegelt en verhult dit probleem.
Daarnaast geldt het verlies aan zelfbeschikkingsmacht ook binnen de
agrarische sector zelf. De boer is minder baas in eigen bedrijf dan
ofwel de herinnering (het verhaal dat men over vroeger vertelt), ofwel
de heersende ideologie (waarin de boer als ondernemer wordt
opgevoerd) wil. De macht is kortom ook binnen de sector tanende:
die van de TÄTE wordt groter, die van de boeren geringer.

c)

Tenslotte moet gesteld worden dat, sprekende over de macht van de
boeren of van 'de landbouw", men veelvuldig a) en b) vermengt.
Ongenoegen van boeren met hun eigen geringe zelfbeschikkingsmacht
kan, met name in de meer publieke debatten, zeer goed vertaald
worden in onvrede over de tanende macht van de agrarische sector
als geheel ten opzichte van de overige sectoren.
Zowel de macht van de 'sector', als die van de boeren binnen de sector,
zijn tanende.
Wat zeggen de gangbare wetenschappelijke disciplines (in zekere zin
voedsters van de ideologie waarvan we spraken) hiervan?

De economie hanteert al sinds lang de stelling dat het verhes aan macht
van de sector als geheel een gevolg is van een verslechtering van de zo te
noemen 'ruilvoet' tussen de landbouw en de 'rest van de economie'. Meer
specifiek spreekt men wel van de inelastische vraag naar landbouwprodukten en van de immobiliteit van de produktiefactoren in de landbouw.
Samen produceren beide elementen de verslechtering van de ruilvoet.
Afgezien van het feit dat men zo op z'n gunstigst slechts met kunst en
vliegwerk de historische fluctuaties kan verklaren, afgezien ook van het feit
dat de 'vraag' vandaag de dag een factor is die in sterke mate door de
voedingsmiddelenindustrie en internationale exportrelaties bepaald wordt,
zegt deze benadering weinig of niets over de verminderende zelfbeschik
kingsmacht van de individuele boer. In feite weet de economie weinig raad
met een dergelijk verschijnsel. Erg gedetailleerde uitspraken doet men dan
ook liever niet. De samenhang tussen de macht van de sector en de
verdeling van de macht binnen de sector is een vraagstuk dat geheel buiten
de aandacht, of althans buiten het bereik van de theorie lijkt te vallen 2).
Ten aanzien van het machtsvraagstuk vist de officieel aanvaarde coöpe
ratieve theorie geenszins in helderder water. Binnen de coöperatieve
'doctrine' figureert de coöperatie als die vorm van economische organisatie
waarbij overigens zelfstandig blijvende economische subjecten, die elkaar
niet als concurrent ervaren, één of meer economische functies op gezamen
lijke en duurzame wijze gaan uitvoeren. Dit om het economische resultaat
van de desbetreffende subjecten te verbeteren. De coöperatie geldt daarmee
tegelijkertijd als een 'tegenmacht' ten opzichte van de particuliere industrie
en handel. Dankzij de coöperatie kunnen de leden profiteren van de
'schaalvoordelen' bij bepaalde produktieve activiteiten. Tegelijkertijd voorko
men zij dat die voordelen toevallen aan externe kapitaalgroepen 3>.
Alleen al de namen waarmee de eerste boerencoöperaties zich tooiden,
zijn in dit opzicht verhelderend. Door "Eendracht" dacht men "Vooruitgang"
te bereiken; de "Takomst" (Fries voor toekomst) met fier hoofd tegemoet te
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kunnen gaan. Moderner spraakgebruik zou op dit moment kunnen resulte
ren in slogans als "Samen staan we sterk", zo ze eenzelfde coöperatief
streven onder woorden zouden willen brengen.
Dit simpele spraakgebruik (dat nog steeds de kern van de coöperatieve
doctrine weerspiegelt) contrasteert wel heel sterk met de huidige coöpera
tieve praktijk! Tegenover de "eendracht" staat een toenemende en onder
andere door en vanuit de coöperatie teweeggebrachte differentiatie tussen
de leden. Tegenover "het behartigen van de eigen belangen door middel
van de coöperatie" staat in toenemende mate een groeiende divergentie
tussen de coöperatie enerzijds en de leden anderzijds.
Uiteraard is de toenemende spanning tussen coöperatieve beginselen
enerzijds en de toenemende differentiatie en divergentie anderzijds, niet aan
de aandacht ontsnapt van hen wier taak het is de coöperatieve doctrine
levend te houden. Juist in de wereld van de grote landbouwcoöperaties
worden dan ook interessante pogingen gedaan om deze 'coöperatieve
beginselen' zodanig te herformuleren dat ze beter passen bij de inmiddels
veranderde praktijk.
Is met dit alles nu een meer reële basis gelegd om het probleem van de
tanende macht te kunnen vatten? Neen.
In de eerste plaats niet, omdat niet duidelijk is in welke mate een ver
sterkte concurrentiepositie van de coöperatie (en een toenemende concur
rentie tussen coöperaties) leidt tot een versterking van de onderhande
lingspositie van de coöperatieve sector ten opzichte van andere sectoren.
Dit ondanks de herformulering van coöperatieve principes die geschiedt in
naam van het versterken van de concurrentiepositie, efficiency en slagvaar
digheid van diezelfde coöperatieve industrieën.
In de tweede plaats wordt het machtsvraagstuk met deze herformulerin
gen bepaald niet duidelijker. In feite is de vraag naar de macht van de
leden ten opzichte van hun 'grote coöperatie' nog steeds niet legitiem. Dit
terwijl in naam van de (hypothetische) machtsvergroting van de coöperatie
van de leden een duidelijke reductie van macht wordt verlangd. Die
reductie wordt gelegitimeerd in termen van functionaliteit. Macht komt,
typerend genoeg, niet ter sprake.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat, naarmate de coöperatie het
marktgebeuren meer tracht te controleren en daarmee de 'eigen voorspel
baarheid' te bevorderen - de coöperatie voor de aangesloten boerenbedrij
ven juist daardoor vaak verwordt tot een bron van toenemende onvoorspel
baarheid en onzekerheid. De AVEBE is een treffende illustratie. Overigens
spreek ik in dit verband van 'verworden', omdat de historische functie van
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de coöperatie juist bestond uit het reduceren van de onvoorspelbaarheid op
het niveau van het aangesloten boerenbedrijf.
Overziet men de gangbare theorieën en doctrines, dan blijkt dat ze van de
huidige coöperatieve werkelijkheid een sterk versimpeld beeld opleveren.
Deze versimpeling treedt op door een tweetal, nauw samenhangende
reducties:
a)
Men theoretiseert in de sociologische discipline enkel over het
associatieve aspect van de coöperatie. Dat wil zeggen dat de verhou
dingen binnen de coöperatieve vereniging tussen bijvoorbeeld 'leden'
en 'bestuur', breed wordt uitgemeten.
Het technische aspect, het feit dat de hedendaagse coöperatie ook
een industrie is met tal van technisch-economische banden zowel met
de 'rest' van de TÄTE als met boerenbedrijven, kortom de coöpera
tie als technisch subsysteem, wordt doorgaans genegeerd of onderbe
licht.
In figuur 2 is 'de coöperatie' uiteengetrokken teneinde deze eerste
stelling enigszins te illustreren.
Figuur 2.

ASSOCIATIEF

SUBSYSTEEM
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Eenvoudig gesteld kan men zeggen dat de traditionele theorieën
(sociologie en coöperatieve doctrine) zich vooral met relatie C
beziggehouden hebben. Preciezer, met relatie C zonder de relaties A
en B tegelijkertijd aan een onderzoek te onderwerpen. De mogelijke
wisselwerking tussen A, B en C is doorgaans aan de aandacht
ontsnapt. En dat is niet toevallig zo. Hoeksteen van de coöperatieve
doctrine is immers dat de vereniging (via de raad van bestuur) 'de
fabriek' in eigendom heeft, kan beheren en genieten naar haar
goeddunkt. Dat wil zeggen: de vereniging stelt haar verlangens aan de
'fabriek'.
Het omgekeerde zou ondenkbaar zijn. Voor de 'sociologie' ligt de
zaak, redenerend in termen van bovenstaand schema, al even simpel:
alles wat de industrie, de 'fabriek' betreft, behoort toe aan de
economie en de economen. De 'economie' bestudeert ook inderdaad
deze 'industrie', maar het resultaat van die arbeidsdeling tussen
sociologie en economie was wel dat een analyse van de relaties A en
B tussen wal en schip viel.
Duiken we nu dieper in de ogenschijnlijk zo simpele figuur 2, dan
stuiten we onmiddellijk op een tweede probleem. Dit is het meest
intrigerende. De relaties binnen het associatieve subsysteem binnen de
vereniging (i.e. tussen leden-boeren en de hun vertegenwoordigende
besturen en organen) verlopen via de associatieve taal.
Het is de taal van de coöperatie, de taal die op de vergaderingen
gesproken wordt. Het nog steeds actuele belang van juist deze taal
(i.e. waarden, normen en voorschriften omtrent wat 'goed' en wat
'slecht' is) moge blijken uit de systematische pogingen om deze taal
voortdurend aan te passen. Door deze aanpassingen blijft de taal
functioneel met betrekking tot de actuele coöperatieve praktijk.
Daarentegen lijken de relaties A en B bovenal 'technische' relaties.
De elementen die 'overgedragen' worden, zijn technische symbolen.
Bijvoorbeeld, een technische studie waaruit blijkt dat bepaalde
investeringen, om een bepaalde reden op een specifieke wijze gedaan
moeten worden (relatie B). De installatie van melktanks of nieuwe
buiksilo's op boerenbedrijven op aandrang van de fabriek wordt
geschematiseerd in relatie A. Het reglementeren van kwantiteit en
kwaliteit van de te leveren produkten is een ander voorbeeld dat
aangeeft hoezeer met name ook relatie A een 'technische' relatie lijkt
te zijn.
Aan dat vraagstuk kleeft echter nog een ander aspect, namelijk dat in
het algemeen, en bovenal in de hier geanalyseerde situatie, de
techniek of de technologie als een taal functioneert.

1.4

De techniek-als-taai

Alvorens de analyse verder te voeren, moet ik een moment stilstaan bij de
techniek-als-taal.
In de huidige situatie vertegenwoordigt de techniek niet louter een serie
dingen; ze vormt bovenal een stelsel van voorschriften. De 'dingen' ver
onderstellen steeds meer een speciaal gebruik. Wil een boer de op elkaar
afgestemde dingen in de vorm van technologie 'rationeel' gebruiken dan
dient hij zijn eigen manier van boeren aan te passen aan de 'dingen'.
Kortom, de techniek is een ordeningsprincipe. De techniek spreekt daarbij
een duidelijke taal omtrent de condities waaronder ze ingezet behoort te
worden. Even duidelijk is ze omtrent de doeleinden waarop die inzet
gericht behoort te worden.
Degene die niet bij machte is deze taal goed te verstaan of zelfs bewust
niet van plan is haar te verstaan (dus de veronderstelde condities en
doeleinden negeert), wordt als 'niet-rationeel' afgedaan en door dwang
maatregelen getroffen. In de melkveehouderij is de invoering van melkkoeltanks hiervan een duidelijk voorbeeld. De zuivelfabriek schrijft een melkkoeltank voor. Maar die is pas 'rendabel' vanaf een bepaald aantal koeien.
Veel boeren staan voor de keuze: of ophouden met melken of meer koeien
gaan houden. Dit laat zien dat de partij die kan bevelen welke manier van
boeren 'rationeel' is, tevens degene is die over de grootste macht beschikt.
Als taal is de techniek een uitermate belangrijke ordeningsprincipe; het
normeert en sanctioneert gedrag. Denken we een ogenblik aan de voorval
len bij AVEBE, dan springt onmiddellijk in het oog hoe groot het belang
is van de techniek-als-taal in de (coöperatieve) TÄTE. Ogenschijnlijk puur
technische zaken die geen andere betekenis lijken te hebben dan hun
geïsoleerde technische betekenis op het niveau van de AVEBE-fabrieken,
gaan de bedrijfsontwikkeling bij de individuele leden bepalen, sturen en op
een gegeven moment zelfs blokkeren. Dergelijke 'puur' technische zaken
lopen van de vervanging van kiepauto's door trailers, via wijzigingen in
teeltplannen, tot zuiveringsplannen voor de fabrieken. Ze hebben allemaal
verreikende gevolgen voor en in de boerenbedrijven.
Men kan een tweede aspect van de techniek-als-taal onderkennen. Dat is
haar ideologische werking. Nu is me maar al te zeer bekend dat het woord
'ideologisch' in onze omgangstaal zwaar geladen is. Men is gauw geneigd er
allerlei duistere zaken achter te zoeken. Op die manier gebruik ik het
begrip niet. Waarom vind ik het dan toch nodig om hier naast het reeds
gebruikte begrip ordeningsprincipe, ook het begrip ideologische werking in
te voeren?
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Met de uitdrukking ideologische werking bedoel ik dat door de domi
nantie van een speciale omgang met taal (nl. de techniek-als-taal) in de
communicatie tussen TATE en boerenbedrijven, iedereen uitgeschakeld
wordt die deze taal niet kan of wil gebruiken.
Door te denken en te handelen binnen het raam van de techniek-alstaal wordt waarneming van nadelige gevolgen van diezelfde techniek
bemoeilijkt of belemmerd. En worden negatieve gevolgen ondanks alles toch
ervaren, dan is het juist door de dominantie van de techniek-als-taal
moeilijk een goede basis voor het formuleren van kritiek te vinden. Kritiek
op de 'techniek' geldt vanuit de techniek-als-taal immers als irrationeel.
Toch ontstaat er maar al te vaak een inconsistentie tussen de voorge
schreven doeleinden enerzijds en de realiseerbaarheid van deze doeleinden
op het individuele bedrijf anderzijds.
Die inconsistentie wijst erop dat de techniek-als-taal niet louter een
ordeningsprincipe is, doch eveneens een ideologische dimensie heeft.
Dit alles voert me naar één thema, waarmee agrarische sociologen door
gaans goed vertrouwd zijn: de oligarchisering van landbouwcoöperaties. Hun
onderzoek en de daarbij behorende theorievorming liggen in het verlengde
van de door Michels 4) geformuleerde "ijzeren wet van de oligarchie". Kort
samengevat komt deze theorie erop neer dat organisaties in het algemeen
een directe democratie moeilijk kunnen handhaven. Indirecte democratie en
de macht van weinigen over het bestuur worden snel de regel. In dit licht
zijn landbouwcoöperaties vrij vaak onderzocht. Het zal geen verbazing
wekken dat het beeld steeds blijkt op te gaan. Toch levert het onderzoek
volgens mij een te algemeen verhaal op. Dit is te wijten aan het te algeme
ne uitgangspunt waarbij de landbouwcoöperatie behandeld wordt als een
willekeurige geïnstitutionaliseerde beweging of organisatie (zoals bijvoor
beeld de VARA of de ANWB). Volgens mij is er bij de coöperatie meer
aan de hand dan alleen de wet van Michels.
We zagen reeds dat spreken over landbouwcoöperaties een verwijzing
naar het bestaan van twee subsystemen impliceert: het associatieve en het
technische subsysteem. Dit technische subsysteem bedient zich van de
techniek-als-taal. Juist omdat de onderneming (de 'fabriek') in tegenstelling
tot de individuele leden een aanmerkelijk groter vermogen heeft deze taal
voortdurend aan te passen, overeenkomstig haar behoeften, zal de oligarchi
sering voortdurend toenemen door het gebruik van deze communicatievorm.
Een typisch kenmerk van TATE is dat tal van normen, opgelegde
toepassingscriteria en voorschriften, die op zichzelf gezien niet-technisch van
aard zijn, steeds meer vertaald worden in technische vorm. Door die vorm
verkrijgen ze eenzelfde 'penetratievermogen' als de technische voorschriften
die de techniek-als-taal in zich draagt. Frapperende voorbeelden daarvan
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zijn de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen in een coöperatie,
hoe de leden aan het eigen vermogen bijdragen, de hoeveelheid produkten
die een lid aan zijn coöperatie levert en de wijze waarop die aanvoer
geregeld wordt, de aandelen die boeren en coöperatie over en weer
binden, etc.
Dit zijn bij uitstek zaken die zich lenen voor een voortdurende dialoog
tussen coöperatie en leden. Binnen die dialoog zouden ook de leden hun
eisen aan de coöperatie moeten kunnen stellen en niet alleen andersom!
Doch AVEBE is erin geslaagd al die verhoudingen te doen neerslaan in
een technische verschijningsvorm: het aandeel.
Het aandeel schept een nieuwe, ongekende bewegingsruimte voor
AVEBE. Zo is het zeer goed voorstelbaar dat men bij een toekomstige
reductie van de produktiecapaciteit de 'waarde' van het aandeel rustig zal
doen dalen: van bijvoorbeeld 50 ton naar 40 ton aardappelen per aandeel.
Deze 'technische aanpassing' vervangt het anders vermoedelijk uiterst
moeilijk verlopend beslissings- en aanvaardingsproces. Naarmate de tech
niek-als-taal verder binnendringt, komen de boeren meer buitenspel te
staan. Omdat de techniek-als-taal van het technisch subsysteem een 'uur
werk' maakt, een logisch ineengrijpend geheel van tandraderen, weet
iedereen dat het geen 'zin' heeft om één tandwiel tegen de richting van de
andere in te laten draaien.
Wanneer je je afvraagt hoe het mogelijk is dat in de loop van enkele
jaren alle 1350 leden van een willekeurige zuivelcoöperatie een melktank op
het eigen bedrijf installeren sta je voor een raadsel. Hetzelfde is het geval
als men zich afvraagt hoe het mogelijk is dat tienduizenden boeren in de
loop van één decennium allemaal vrijwel dezelfde ligboxenstal laten plaat
sen en allen min of meer dezelfde bedrijfsopzet realiseren. Dit zijn proces
sen die niet langer louter in individuele termen vallen te verklaren. Bij
deze verschijnselen voeren collectieve drijfveren de boventoon.
Het raadselachtige van deze collectieve drijfveren sluit aan bij de beteke
nis van de techniek-als-taal. Ze moge dan via de hoofden van individuen
verlopen, het is tegelijkertijd een actief interventiemiddel, een middel dat
zich op collectief niveau manifesteert. Een middel dat uniformiteit schept.
Een middel dat zich ten opzichte van de soms nog zo geprezen "onder
nemersvrijheid" als dwingend verhoudt. Een middel ten slotte dat nauwe
lijks meer door boeren, doch hoofdzakelijk door TÄTE gecontroleerd
wordt.
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1.5

Het taalverkeer binnen de coöperatieve driehoek

Hoe zouden we de problematiek rondom de techniek-als-taal kunnen
analyseren?
Er zijn waarschijnlijk tal van manieren. Eén is bijvoorbeeld om te kijken
of in de verhoudingen tussen het 'technische systeem' enerzijds en het
'associatieve systeem' van de coöperatie anderzijds nog steeds sprake is van
een 'wisselwerking', zoals men maar al te graag blijft verkondigen in
landbouwkringen. Bovendien moet ondergezocht worden of er in plaats van
die 'wisselwerking' niet eerder sprake is van een 'afzetting' uit het tech
nische systeem op het associatieve systeem.
Als men het reeds eerder gehanteerde schema aanvult met de balans
tussen de taalstromen 5) die waarneembaar zijn langs de drie zijden van de
'coöperatieve driehoek', dan zou men een beeld geüjk aan figuur 3 krijgen.
Figuur 3 illustreert drie verschijnselen:
- Een overheersing van het 'neerwaartse' taalverkeer, vanuit de toppen van
de twee subsystemen naar de respectievelijke bases.
- Een overschot aan technisch taalverkeer in alle drie de baanvakken van
de driehoek.
- Een verdubbeling van de technische taalstroom in de bedrijven van de
leden (de basis van beide subsystemen). Niet alleen overheerst de
technische taal in de rechtstreekse betrekkingen tussen boerenbedrijven
en fabriek. Ook in datgene wat boeren als leden van de vereniging van
de hogere treden van het associatieve systeem te horen krijgen, over
heersen de technische overweging en de technische symboliek.
Samengevat betekent dat niet alleen dat binnen de coöperatie het taalver
keer tussen de twee samenstellende subsystemen steeds meer op éénrichtingverkeer gaat lijken; het betekent vooral dat het associatieve subsys
teem van de taal en de daarmee samenhangende normering aan de
doeleinden van het technische subsysteem gesocialiseerd worden. Dit
betekent dat binnen het associatieve subsysteem de voornoemde taal,
normering en doeleinden legitiemer zijn geworden dan de eigen, oorspron
kelijke taal, inclusief de daarin vervatte normeringen en doeleinden.
Men kan het ook zo zeggen: aan de basis is er een netto-tekort aan
associatieve taal en symboliek. Aan de top van het associatieve subsysteem
wordt die symboliek op steeds vanzelfsprekender wijze gebruikt. En wel als
louter ondersteuningsmiddel van het technische subsysteem.
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Figuur 3.
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Een dergelijk globaal model heeft op zijn beurt twee belangrijke series van
gevolgen.
De eerste serie gevolgen:
- Indien een lid van de coöperatie de (legitiemer geworden) technische
taal niet of niet langer meer op het eigen bedrijf kan of wil toepassen,
dan moet zijn lidmaatschap van de coöperatieve vereniging wijken. De
vereniging laat daarmee een lid vallen.
- De vereniging vindt het normaal om ook meer in het algemeen een
gedifferentieerde behandeling op haar leden toe te passen.
- Het lidmaatschap heeft zijn oorspronkelijke betekenis (positief discrimi
nerend naar de niet-leden, "gelijke monniken gelijke kappen" naar de
leden), grotendeels verloren. De leden ondervinden vergeleken met nietleden met name de nadelen van het lidmaatschap (bijvoorbeeld de
aansprakelijkheid).
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- Indien bepaalde technische behoeften niet langer met de bestaande
verenigingsstructuur stroken, dan zijn het niet die technische behoeften
die buiten de vereniging gehouden worden. Integendeel, de structuur van
de vereniging wordt aangepast.
- Als bestaande, binnen de vereniging vastgelegde spelregels de realisering
van de doeleinden van het technisch subsysteem in de weg staan (bij
voorbeeld de leden tijdig inlichten, de leden zich tijdig over bepaalde
plannen laten uitspreken, etc.), dan moeten deze spelregels wijken.
- En tenslotte durven potentiële bezwaarden of tegenstanders op de beslis
sende vergaderingen zich niet eens uit te spreken. Zo illegitiem wordt
de weerstand tegen de technische taal doorgaans ervaren. Willen aarze
ling en twijfel onder de leden naar voren komen, dan moet eerst het
water tot de Uppen gestegen zijn.
Kortom: de verenigingstaai is niet meer maatgevend. En dat is zo ongeveer
hetzelfde als zeggen dat de associatieve taal en daarmee de vereniging zelf
aan de technische taal en aan het technisch subsysteem ondergeschikt zijn
geraakt.
Een veelzeggend voorbeeld hiervan is de wijze waarop de verhouding
tussen fabriek en lid via aandelen vorm wordt gegeven. Het hoofdprobleem
is dan het aantal aandelen dat in omloop is en de contractuele betekenis
die elk aandeel bezit. Of al deze aandelen nu bij één persoon of over
duizenden boeren verdeeld zijn, is geen probleem meer. Met andere
woorden: het aantal boeren/leden is geen zaak van het technische subsys
teem; het aantal leden is hooguit een afgeleide variabele 8).
De tweede serie gevolgen:
Dat de verhouding technische taal/associatieve taal uit schema 3, tevens
de machtsbalans binnen het desbetreffende coöperatieve systeem weergeeft,
zal vrij duidelijk zijn.
Minder duidelijk daarentegen is een ander effect van de onderschikking
van het associatieve aan het technische subsysteem. Deze onderschikking
betekent namelijk ook dat op de boerderij de strategisch-technische zinge
ving niet meer in de eerste plaats van de boer zelf afkomstig is, doch van
het collectieve niveau. Tegelijkertijd worden echter de gevolgen van deze
collectieve zingeving nog steeds volgens een atomistische optiek waarge
nomen en geïnterpreteerd (de boer als ondernemer).
Via de reeds genoemde beslissingen in ledenraden en raden van bestuur
wordt op collectief niveau besloten:
- onder welke voorwaarden de individuele produktievormen goedgekeurd
en ingevoerd kunnen worden;
- wat het individuele lid heeft te doen;
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- hoe hij dit feitelijk moet doen.
Het koppelen van een systeembenadering aan een analyse van de in dat
systeem overheersende taal levert analytisch vruchtbare resultaten op. Om
slechts twee aspecten te noemen:
1)
De met TÄTE overeenkomstige technologie komt naar voren als meer
dan een louter technische vervanging van bijvoorbeeld paard en wagen
door een tractor. Giddens stelt dit aldus: "Systeem-technologie verwijst
niet alleen naar computers, automaten, e.d., maar ook naar het opne
men van mensen en hun activiteiten binnen ontworpen controle-syste
men" 7).
De toename van het technologische gehalte van onze organisatievor
men, de toename van het 'systeem-karakter' hiervan en het ideolo
gisch gebruik van technische talen om deze systemen te laten functio
neren, al deze factoren kunnen de scheidslijn tussen het individuele
en het collectieve ingrijpend veranderen.
2)
Een tweede, politiek aspect is het feit dat nergens staat geschreven
dat door de verandering van die scheidslijn ook de verdeling van
voor- en nadelen voor de verschillende partijen hetzelfde zal blijven 8).
Daarom doen boeren er goed aan, hun opname in TÄTE nauwlet
tend en op kritische wijze te volgen.

1.6

De betekenis van TÄTE voor de theorie van het agrarische bedrijf

Men zou zich kunnen afvragen wat nu precies het verschil tussen 'vroeger'
en de huidige, door TÄTE beheerste situatie is. Is dat verschil wel zo
belangrijk?
'Vroeger' was er sprake van een grote mate van aanpassing van de boer
aan de lokale bedrijfsstijl. Het individu was daaraan ondergeschikt. Zijn de
effecten van TÄTE wel zo anders met betrekking tot het functioneren van
het boerenbedrijf? Mijns inziens wel.
De bedrijfsstijl van vroeger was bovenal een receptenboek. Door een
proces van generatie na generatie 'vallen en opstaan' waren zowel dit
'boek' in zijn geheel, als de afzonderlijke 'recepten' volledig op het locale
eco-systeem afgestemd. Hield je je als boer aan deze recepten, dan was het
voortbestaan bijna steeds verzekerd. Verkoos je daarentegen van het
'receptenboek' af te wijken (bijv. door aan één recept te gaan 'sleutelen')
dan was dat duidelijk je eigen verantwoordelijkheid. Je kreeg een individu
ele 'beloning' in de vorm van positieve of negatieve bedrijfsresultaten.
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Het economisch principe is in de moderne tijd steeds belangrijker
geworden bij het kiezen tussen de verschillende recepten. Echter, het
denken over de theorie van het agrarische bedrijf is grotendeels blijven
staan bij de situatie zoals die vroeger was. Om een voorbeeld te noemen
hoe een agrarisch bedrijfseconoom de situatie ziet: "De boer handelt
rationeel, dat wil zeggen door het bewustzijn of verstand bepaald, ter
verwezenlijking van zijn doeleinden. De rationele handelswijze kan gelijk
zijn aan het handelen naar economische principes". Of: "Zij week daarvan
meestal meer of minder af overeenkomstig het specifieke preferentiekader
van iedere boer" 9)!
Volgens de inmiddels zeer uitgebreide literatuur over "de boer als
ondernemer" kan men stellen dat er van ondernemerschap sprake is
wanneer het economisch gerichte handelen bewust wordt georganiseerd. De
ondernemer is wel eens gedefinieerd als "diegene die de besluiten neemt in
de onderneming" 10).
Volgens deze zienswijze kan men vaststellen dat vroeger het economisch
gerichte handelen van de boer in zijn bedrijf misschien niet altijd bewust
was georganiseerd, maar dat de keuzes in ieder geval grotendeels door
hem zelf gemaakt werden.
Maar intussen is dit 'mechanisme' grondig veranderd:
- Als je je tegenwoordig aan de voorschriften van TÄTE houdt, dan ben
je hierdoor geenszins verzekerd van je voortbestaan als boer.
- Als we voor het gemak even aannemen dat ook vroeger het economisch
gerichte handelen van de boer 'bewust georganiseerd' was, dan laten zich
t.o.v. de huidige situatie de volgende verschillen aanwijzen:
a) De criteria op grond waarvan de organisatie van het handelen
binnen het bedrijf tot stand komt, worden hoe langer hoe minder
aan de boer zelf overgelaten. Ze komen van elders.
b) Voorzover deze criteria wel aan hem overgelaten worden, zijn de
voorschriften van de huidige TÄTE zodanig dat het oordeel over de
eventuele geijktheid van die criteria niet aan de boer zelf toekomt.
c) Tenslotte gaat ook de TÄTE steeds vaker over tot het rechtstreeks
bepalen/kiezen van je korte-termijn bedrijfsdoeleinden.
- Vroeger ontstond het initiatief tot afwijken, aanpassen of vervangen van
een bepaald recept binnen het bedrijf. Tegenwoordig ontstaat het veelal
daarbuiten.
- De mate van de vereiste uniformering aan het voorschrift is zienderogen
gestegen.
- Je hebt tenslotte als 'ondernemer' nog maar weinig te zeggen. Boven
dien wordt het steeds moeilijker om vooruit te lopen op veranderingen
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in de voorwaarden die direct met het functioneren van je bedrijf te
maken hebben.
- De recente ontwikkelingen als ontmenging en immobilisering door
complexe technologische pakketten zijn van dien aard dat allerlei mooie
zogenaamde substitutiecurves sterk aan betekenis hebben ingeboet. Hierin
zou nu juist de ondernemersfunctie tot uitdrukking moeten komen.
Precies bij deze genoemde ontwikkelingen speelt TÄTE een strategische
rol.
Bovenstaande waarnemingen maken duidelijk dat de neo-klassieke economi
sche theorie van de agrarische onderneming hard aan herformulering toe is.
Om deze theorie staande te kunnen houden, formuleren economen de ene
'uitzondering' na de andere. De uitholling van het ondernemerschap wordt
opgevangen in een smeltkroes die 'imperfecte kennis' heet. Dit staat voor
'risico' en 'onzekerheid' waar de boer als 'besluitennemer' mee moet leren
omgaan.
Maar men heeft hier weer te maken met een bron van tweeslachtigheid.
Immers, een dergelijk begrip houdt in dat de verantwoordelijke instantie
voor deze ontoereikende kennis eigenlijk de boer zelf is. De onzekerheid
heet te zijn toegenomen. Het feit dat een dergelijke uitspraak moeilijk mis
kan zijn - haar waarheidsgehalte valt immers moeilijk te ontkennen - zegt
op zichzelf nog niets over de mogelijkheid om te begrijpen waardoor en
waar de toegenomen onvoorspelbaarheid in de situatie van de boer ont
staat. Indien men echt modern wil doen, dan spreekt men van "toenemende
turbulentie". Daarmee is men echter nog even ver van huis als met 'on
zekerheid'. Vergelijken we nu de neo-klassieke theorie met het TATEperspectief dan is één van de onmiskenbare voordelen van deze laatste
zienswijze, dat de bron en de aard van de toenemende rechtstreekse
onzekerheid (of turbulentie) zeer precies te duiden zijn. Want, uitgaande
van de hedendaagse problemen, wordt duidelijk dat a) de toenemende
onvoorspelbaarheid waarmee de boer geconfronteerd wordt, binnen en door
de coöperatie ontstaat; b) dat deze onvoorspelbaarheid aan de boer op een
verplichtende wijze wordt opgelegd en c) dat het waarheidsgehalte van
uitspraken als: "een landbouwcoöperatie kan als verlengstuk van de boer als
individuele ondernemer worden beschouwd" 11> steeds geringer wordt.

1.7

Traditionele plattelandssociologen hebben moeite met macht

Ook ten opzichte van de klassieke denktraditie van de plattelandssociologie
houdt het TATE-begrip een belangrijke kritiek en correctie in. In deze

29

traditie wordt doorgaans niet alleen het atomistisch-economistische ruilmodel gehanteerd, haar beoefenaren vertonen tevens de neiging om relatief
weinig aandacht aan machtsverschijnselen te besteden. En dat is niet toeval
lig. Binnen het traditionele denkschema van de ruilhandeling vallen ver
schijnselen als heerschappij moeilijk te vangen, laat staan te verklaren.
Tenminste wanneer men het risico wil vermijden om abstracte modellen van
determinisme en voluntarisme als een spook door de analyse te laten
dansen. Wellicht wordt het machtsprobleem juist hierom zo veelvuldig door
plattelandssociologen gemeden. In het kader van het TATE-begrip kunnen
we daar echter nauwelijks meer omheen.
Dit laatste wordt duidelijker als men zich afvraagt waarom boeren
overgaan tot handelingen die blijkbaar voor henzelf alleen maar een
toename van problemen betekenen. Het economistische ruilmodel heeft ook
hiervoor een pasklaar antwoord ontwikkeld. Laten we kijken wat dat
antwoord inhoudt. Zo stelde bijvoorbeeld de voormalig voorzitter van de
American Economie Association dat de "druk op de landbouw", ofwel de
"dubbele afpersing in de ontwikkeling van de landbouw" 12) toegenomen is.
Maar deze 'druk' of 'dubbele afpersing' zal toch door iets of iemand
vertolkt, dan wel verwezenlijkt moeten worden. Opnieuw blijft de vraag:
Hoe wordt de heerschappij in de hedendaagse landbouw gerealiseerd?
In verband met de realisatie van heerschappij in het kader van TÄTE
onderscheid ik, in navolging van Giddens 13), twee hoofdbronnen van
heerschappij, namelijk: autorisering en allocatie. Autorisering duidt op het
vermogen bevelen uit te vaardigen die andere personen dienen toe te
passen of uit te voeren. Allocatie betreft het vermogen om de inzet van
materiële goederen te regelen.
Vergelijken we nu de bedrijfsstijl van vroeger met TATE van nu dan zal
de betekenis van heerschappij in het kader van TÄTE duidelijker worden.
De vroegere bedrijfsstijl autoriseerde vooral de rolverdeling tussen de sexen
en de leeftijdsgroepen. Een ieder kreeg een taak toegewezen in overeen
stemming met leeftijd en geslacht. Het "wie doet wat" werd vastgelegd. De
autoriserende instantie was in onmiddellijke zin het bedrijfshoofd (i.e. het
familiehoofd) maar goedbeschouwd vormde een ieder deel van deze
autoriserende instantie. De betrokkene zelf wist wat hem of haar te doen
stond en deed dit. Een ieder interpreteerde of vertolkte deze voorschriften.
Binnen de huidige TÄTE daarentegen heeft de autorisering om te beginnen
een veel anoniemer karakter gekregen. Het doet er niet meer zozeer toe
wie bepaalde dingen doet; als het maar gedaan wordt. De autorisering
verloopt veel meer via het 'wat', dan via het 'wie'. Verder is het autori
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serende vermogen in talrijker en minder duidelijk zichtbare instanties
gelokaliseerd. Tenslotte zijn deze instanties in toenemende mate bedrijfsextern. De onderdelen van de TÄTE vertellen de boer - direct of indi
rect - wat hij behoort te doen. Tenminste wanneer hij 'rationeel' wil blijven
en daarmee sancties als een laag inkomen of bedrijfsbeëindiging wil
voorkomen.
De allocatieregels van de vroegere bedrijfsstijl waren verschillend per
streek, bedrijf en individu. Wilde een boer bepaalde besparingen aan
wenden ('investeren'), dan bouwde een Friese boer zijn stal zo, de Noord
hollandse boer deed het zus. Het snoeien van appelbomen (i.e. de inzet
van arbeid en bepaalde instrumenten) gebeurde in de Betuwe op andere
wijze dan in Zeeland. Voor het maaien van uiterwaarden of natte graslan
den golden specifieke regels. Elke bedrijfsstijl kende dus zijn eigen techno
logie. Mede door dit 'particularisme' waren de technologische voorschriften
met betrekking tot de inkapseling van bedrijven in externe systemen naar
verhouding zeldzaam. Men zou zelfs kunnen stellen dat de externe syste
men zich naar dit 'particularisme' richtten. Binnen de huidige TÄTE
verlopen de allocatievoorschriften echter in steeds sterkere mate via de
produktiekolom - en dan van boven naar beneden. Verder geldt dat de
wijze van inzet van de materiële produktiemiddelen onderwerp is van
algemeen wordende criteria. En tenslotte wordt de instantie die de inzet
van materiële goederen regelt, in toenemende mate bedrijfsextern. Dit
betekent dat de uitgezonden allocatievoorschriften eerder een TATEgerichte functionaliteit zullen belichamen dan een op het boerenbedrijf
gerichte functionaliteit.
Het voorgaande betekent dat we tegenover een uitermate complex
probleem staan, een probleem dat uit meerdere 'lagen' is opgebouwd.
a)

b)

In de industrialiserende landbouw treden belangrijke veranderingen op
in de positie van de agrarische producent als ondernemer en als
uitoefenaar van een beroepsrol. Het merendeel van deze veranderin
gen treedt niet op via veranderingen in de formele eigendom van de
produktiemiddelen, doch via veranderingen in de wijze waarop de
inzet van de materiële produktiemiddelen (de technologie) beheerd
wordt. Zowel autorisering, maar met name de allocatie, verenigen zich
op steeds meer uitgesproken wijze in de TÄTE, welke bijgevolg een
sturende structuur van het bedrijfshandelen wordt.
Wat de figuur van de agrarische bedrijfsleider betreft, valt een
samengaan van de afbakening van de beroepsrol en de organisatieproblematiek te bespeuren. Het is immers ten overvloede aantoon
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baar dat, hoewel men vanuit TÄTE de boer als ondernemer blijft
spreken, in feite van de boer nog louter 'taakuitoefeningen' worden
vereist. Dat doen wat TÄTE rationeel acht, het liefst ook nog op
basis van normatieve instemming. In feite wordt het vakmanschap van
de boer in belangrijke mate gereduceerd. Als veronderstelde onderne
mer wordt hij strikt als individu benaderd. Tegelijkertijd ontwikkelt
zijn praktische situatie zich naar die van een uniforme deelcollectiviteit (de collectiviteit van de gelijkgerichte taak-beoefenaren).
Juist deze laatste problematiek is niet los te zien van de specifieke wijze
van functioneren van TÄTE. Zonder TÄTE zou een dergelijke tegenstel
ling ('ondernemer' versus uniforme deelcollectiviteit) ondenkbaar zijn. Zoals
binnen de ideologie die tegenwoordig domineert binnen de TÄTE, de
socialisering van de produktievoorwaarden en -vormen wordt verzwegen, zo
wordt ook het collectieve karakter van de beroepsuitoefening niet erkend.

1.8

Slot

In dit alles treft men een zeer boeiende problematiek aan, gevormd door
de combinatie van objectieve structuren en subjectieve 'manipulatie' van
zowel de waarneming als het gedrag van boeren. Deze manipulatie wordt
hoofdzakelijk via taalbeheersing bereikt. Onderzoek hieromtrent is denkbaar
en nodig op drie verschillende niveaus:
a)
dat van de objectieve, 'sturende' structuur,
b)
dat van de 'beleefde werkelijkheid' en
c)
dat van de tussenschakels tussen beide voorgaande niveaus.
Deze tussenschakels worden grotendeels door de huidige technologie
gevormd, de technologie die thans gebruikt wordt in het systeem TATEboerenbedrijf.
De heersende visie neigt de technologie alsmede de technologie-ontwikke
ling ten behoeve van de boerenbedrijven in vak 4 van nevenstaand schema
(figuur 4) te situeren. Mijn stelling daarentegen is dat het belang van de
technologie van vak 1 in sterke mate groeit en dominant wordt. Daarmee
ontstaan de machtsrelaties binnen het systeem TATE-boerenbedrijf, die in
het voorgaande zo uitgebreid aan de orde kwamen.
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Figuur 4
Boer-onafhankelijke
technologie

TATE-afhankelijke
technologie

TÄTE-onafhankelijke
technologie

Boer-afhankelijke
technologie

2

1

3

^

4

Noten

1) Het gebruik van de term (irrationaliteit is niet zonder problemen. Rationaliteit wil in dit
kader zeggen: alles, wat er op het boerenbedrijf gebeurt, zowel goed en kwaad, komt van
buiten. Dus de boer is er voor niks. Dat is niet onze bedoeling. Daarom gebruiken we het
dubbelzinnige (irrationaliteit. Daarmee zeggen we twee dingen tegelijk: of de oorzaak van
de fouten is van externe aard, of dat wat de boer zelf doet wordt achteraf irrationeel
genoemd.
2) In meer algemene termen is dit probleem allang door niemand minder dan François
Perroux binnen zijn eigen discipline aan de orde gesteld. Trouwens zonder dat dit tot
noemenswaardige resultaten heeft geleid. Zie F. Perroux, Pouvoir et économique. Paris:
Dunod, 1974 (2e ed.).
3) Zie: G.J. ter Woorst. Ontwikkelingen van de landbouwcoöperatie in Europa. I en II.
Landbouwkundig Tijdschrift. 93, 1981, 4 en 5, p. 109-112 en p. 140-143.
4) R. Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Stuttgart:
Alfred Kröner Verlag, 1957 (herdruk).
5) Hiervoor kan men verschillende criteria bedenken, zoals bijvoorbeeld:
Het aantal uitgezonden en aangekomen signalen;
Het aantal geslaagde boodschappen (boodschappen die het door de zender verwachte
resultaat opleveren);
Welke taal (wiens taal) het meest in de baanvakken A, B en C voorkomt.
6) Dergelijke verschijnselen zijn ook buiten Nederland zo langzamerhand gemeengoed
geworden. Zie bijvoorbeeld, P. Coulomb & H. Naliet, Le syndicalisme agricole et la
création du paysan modèle. CORDES/INRA, 1980, p. 53.
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7) A. Giddens, Central Problems in Social Theory. London: Macmillan, 1978, p. 74.
8) Deze gehele problematiek was dan ook al lang afleidbaar uit de groeiende literatuur over
organisatie-sociologie en de leer van complexe organisaties. Zelfs bij duidelijk politiekschuwe auteurs als Thompson of Emery en Trist is de intrinsiek politieke inhoud van het
organiseren op zich, niet te mijden. Vgl. de onlangs klassiek geworden The Casual Texture
of Organizational Environments, Human Relations, 1965 vol. 18 van Emery en Trist en
Organizations in Action. New York: Mc GrawHill, 1967 van J.D. Thompson. Het gaat hier
echter om een genre literatuur dat helaas aan de aandacht van de meeste schrijvers over
landbouw, van verschillend pluimage, schijnt te zijn ontsnapt.
9) L.C. Zachariasse. Analyse van het vraagstuk der uiteenlopende rentabiliteit van vergelijkba
re agrarische bedrijven. Afd. voor agr. bedrijfseconomie, Landbouwhogeschool, Wageningen
1972, publ. no. 3, p. 11-12.
10) F. Redlich, A Program for Entrepreneurial Research, in: Weltwirtschaftliches Archiv, vol.
78, no. 1, 1957, p. 47.
11) De landbouwcoöperatie in de Europese Economische Gemeenschap, COGEGA, Algemeen
Comité voor de Landbouwcoöperatie van de EEG, Brussel 1974, p. 80.
12)U.F. Owen, The Double Developmental Squeeze on Agriculture. American Econ. Rev. Vol.
LVI, 1966, p. 45-67.
13) A. Giddens, op cit., hoofdstuk 3.
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2. EEN ONDERZOEKSPROGRAMMA OP HET TERREIN
ECONOMISCHE SOCIOLOGIE VAN DE LANDBOUW

VAN

DE

2.1 Op zoek naar een werkhypothese
In het hierna volgende betoog zal een aantal ideeën worden ontvouwd over
de wijze waarop het tegenwoordige landbouwbedrijf is 'ingekaderd' in zijn
institutionele omgeving. Die omgeving zal worden getypeerd als een 'technologisch-administratieve taakomgeving (in het Engels Technological Admini
strative Task Environment of kortweg TATE), dat wil zeggen als een
omgeving waarin, in vergelijking met het karakter van de vroegere lokale
bedrijfsstijl, de formeel-technische dimensie een steeds grotere rol is gaan
spelen.
j; Met behulp van die ideeën hopen we een beter inzicht te kunnen
; krijgen in het rationalisatieproces in de landbouw; in de manier waarop de
i planning, de organisatie van de productie op het bedrijf, zich heeft ontwik
keld. Enigszins vooruitlopend op de zaak kan nu al worden gesteld dat
deze ideeën nogal afwijken van - om niet te zeggen ronduit botsen met een aantal gevestigde zienswijzen op het landbouwgebeuren. De alledaagse
praktijk binnen de landbouw is in de loop der tijd onderworpen geweest
aan een aantal structurele ontwikkelingen die binnen deze conventionele
zienswijze onvoldoende onderkend zijn, ten dele doordat ze moeilijk te
rijmen vallen met de uitgangspunten waarop die zienswijzen zijn gebaseerd.
Rationalisatie: wisselwerking tussen bedrijf en geïnstitutionaliseerde omgeving
Ongeacht de visie die men heeft op rationalisatie (een begrip over de
betekenis waarvan we eindeloos kunnen twisten), kan worden vastgesteld
dat twee fundamentele aspecten hiervan duidelijk in de landbouw waar
neembaar zijn, namelijk:
I - de druk om, teneinde het bedrijf rendabel te houden, steeds efficiënter te
produceren;
1 - het rationalisatieproces als resultaat van een wisselwerking tussen het
bedrijf en (delen van) de geïnstitutionaliseerde omgeving.
Met name bij dit laatste punt komen we terecht bij een voor de sociale
wetenschappen vrij moeilijk probleem, namelijk de verhouding tussen het
handelen van individuele actoren (bv. boeren) en de sociale systemen
waarin die actoren zijn opgenomen (de geïnstitutionaliseerde omgeving). Er
bestaat namelijk binnen de sociale wetenschappen nog altijd een welhaast
onoverbrugbare kloof tussen theorieën en paradigma's waarbinnen vooral de
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nadruk wordt gelegd op structurele of institutionele analyses (analyses
waarin vooral bekeken wordt welke voorwaarden en eisen er vanuit de
collectiviteit of de geïnstitutionaliseerde omgeving worden opgelegd aan het
individu), en theorieën en paradigma's waarbinnen wordt uitgegaan van het
perspectief van de individuele actor, van zijn individuele motieven en
kenmerken.
Hoe moeilijk de sociale wetenschappers het ook mogen hebben met de
conceptualisering van de relatie tussen het individuele handelen en de
werking van structuren en instituties, het kan niet worden ontkend dat in
de maatschappelijke realiteit tal van gevallen kunnen worden gevonden
waarbij vanuit een geïnstitutionaliseerde omgeving voorwaarden worden
gesteld aan het handelen van individuele actoren. Die eisen of voorwaarden
hoeven niet automatisch te functioneren als gedragsdeterminanten, te
negeren zijn ze evenmin.
Iets soortgelijks doet zich voor in de landbouw. Het manifesteert zich
hier echter met een dergelijke frequentie dat het bedrijfsinterne proces niet
goed meer te begrijpen is zonder aandacht te besteden aan de omgeving
waarin dat proces is opgenomen. Illustratief in deze is de titel van een
door het Landbouw Economisch Instituut uitgebrachte bundel essays: "De
landbouw tussen vrijheid en gebondenheid" (LEI, 1981). De problematiek,
waar het hier om gaat, heeft langzamerhand een dusdanige vorm aangeno
men dat ze niet meer valt te negeren, ook al blijkt men er niet goed raad
mee te weten.
Het landbouwbedrijf wordt voortdurend geconfronteerd met veranderende
en soms tegengestelde eisen vanuit de omgevingsinstellingen (de TATEinstelüngen) en wil het bedrijf levensvatbaar blijven, dan zal het in het ver
lengde van die eisen een ontwikkelingsproces moeten doormaken dat in het
merendeel van de gevallen zal lopen in de richting van schaalvergroting.
Het bedrijf moet steeds in staat blijven om veranderende eisen vanuit de
TATE-instellingen in het bedrijfsgebeuren op te nemen.
Ter illustratie willen wij een aantal concrete voorbeelden van TATE-vereisjten noemen die resulteren in een bedrijfsontwikkelingsproces in de richting
van schaalvergroting:
- In Italië heeft in 1981 de regionale overheid van de regio Veneto eenvou
digweg afgekondigd dat, ongeacht het aantal melkkoeien, voortaan alle
melkveehouders een melktank dienden aan te schaffen. In Nederland is de
melktank formeel op een wat soepeler wijze ingevoerd; de facto is het
echter voor de doorsnee Nederlandse melkproducent ook moeilijk geweest
om zich aan de invoering van de melktank te onttrekken.
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- In Italië bestaan zogenoemde "landbouw-ontwikkelingsinstellingen" (Enti di
Sviluppo Agricolo). In voorkomende gevallen zorgen deze door de staat
gestichte instellingen aan de hand van bepaalde criteria voor de landin
richting, de voorlichting, de kredietverlening, alsmede voor de rechtstreek
se organisatie van marktstructuren en landbouwcoöperaties. In Nederland
wordt de gang van zaken rondom ruilverkaveling en landinrichtingsplannen
voornamelijk door de overheid geregeld.
- Zowel in Italië als in Nederland kent men rentesubsidies. De toekenning
van dergelijke subsidies vindt plaats op basis van extern vastgestelde,
zowel formele als inhoudelijke technische regels.
Al deze maatregelen vanuit de geïnstitutionaliseerde omgeving van het
boerenbedrijf vormen evenzovele inbreuken op de beslissingsvrijheid van de
boer. De relatie tussen de individuele boer en de TATE-instellingen is
namelijk zodanig gestructureerd dat, wil de boer het hoofd boven water
houden, hij constant genoodzaakt is om de wisselende TATE-vereisten in
zijn eigen bedrijfsplanning op te nemen. Hem wordt hierbij geen keuze
gelaten; hij kan ze niet negeren.
Als alles goed verloopt, dan stroomlijnt de boer zijn bedrijf naar de
binnen TÄTE heersende inzichten. Hij probeert steeds een evenwicht te
bewerkstelligen tussen zijn interne rationaliteit en de rationaliteit van de
diverse omgevingsinstellingen. Wanneer nu blijkt dat hij op een bepaald
moment daartoe niet meer in staat is, dan luidt de algemeen aanvaarde
diagnose dat de boer kennelijk in het verleden foute ondernemersbeslissin
gen heeft genomen. Een dergelijke individualiserende diagnose berust op
het idee dat iemand pas een goede ondernemer is, als hij met zijn tijd
meegaat.
Zo'n visie ontneemt ons echter het zicht op twee essentiële ontwikkelin
gen in de relatie tussen de boer en de voor zijn bedrijfsvoering direct rele
vante omgeving:
a) Er is sprake van institutionalisering van de verhouding tussen boer en
relevante omgeving, waarbij de boer steeds minder ruimte wordt gelaten
om zijn eigen productiecriteria te hanteren. Daardoor wordt de afhanke
lijkheid van vaak in de tijd tegengestelde eisen vanuit die relevante
omgeving alleen maar versterkt.
Ook al probeert de boer zich te gedragen volgens de ondernemersnorm
en de omgevingsvoorwaarden zo goed mogelijk in zijn bedrijfsplanning
op te nemen, dan kan hij nog voor onoverkomelijke problemen worden
gesteld. Zo zal de boer, wanneer hij bij de tijd wil blijven, moeten
blijven investeren. Investeringen hebben echter een zekere immobiliseren
de werking op de bedrijfsvoering. Een in het verleden gedane investering
legt de bedrijfsstructuur en daarmee de bedrijfsvoering voor zekere tijd
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geheel of gedeeltelijk vast. Dat impliceert dat een boer niet aan het
veranderen kan blijven, al was het alleen maar vanwege zijn rente-en
aflossingsverplichtingen.
Een eenmaal gedane investering stelt dus grenzen aan de flexibiliteit van
de boer om in de toekomst in te gaan op hernieuwde/veranderde eisen
vanuit de taakomgeving. Dit zou op zichzelf geen probleem zijn, wanneer
dergelijke eisen voor kortere of langere tijd te negeren waren. Binnen de
in de Nederlandse landbouw geïnstitutionaliseerde verhoudingen is dit op
z'n zachtst gezegd echter steeds minder mogelijk,
b) Er hebben binnen die omgeving veranderingen plaatsgevonden die
hebben geleid tot een fundamentele verandering van het karakter ervan.
De voor de bedrijfsvoering relevante omgeving is veranderd van een 'at
random'-omgeving in een in hoge mate georganiseerde omgeving.
ƒBinnen de landbouw is geen sprake meer van een 'at random'-omgeving.
i Alleen daarom al komt de conventionele theorie van de agrarische
onderneming in de lucht te hangen.
De organisatiegraad van de totale sector is steeds meer toegenomen; de
, verschillende instellingen moeten steeds meer rekening houden met
elkaar, ze zijn afhankelijker van elkaar geworden. Door toedoen van
deze toegenomen interdependentie is het aantal externe gebeurtenissen
die een mogelijk storende factor kunnen vormen, voor de individuele
bedrijfsplanning toegenomen. Omgekeerd geldt dat het aantal mogelijke
consequenties voor de eigen bedrijfsvoering van een door de boer zelf
genomen besluit ook is toegenomen.
Dit toegenomen systeemkarakter heeft voor de boer de landbouwsector
niet overzichtelijker gemaakt; integendeel, de bedrijfsvoering is steeds
complexer geworden.
Ter verduidelijking van de beide voornoemde ontwikkelingen een tweetal
ons inziens typerende voorbeelden. Het eerste voorbeeld heeft betrekking
op de binnen de Nederlandse landbouw geïnstitutionaliseerde verhouding
tussen het individuele bedrijf en de voor de bedrijfsvoering relevante
omgeving. Het wordt gevormd door een citaat, letterlijk ontleend aan het
VARA-programma "De Ombudsman" d.d. 4 januari 1982.
Presentator:
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"Boer Mathijsen is lid van de coöperatieve zuivelvereniging
Campina. Eén van de grootste in West-Europa; er zijn in
totaal zo'n 9.000 boeren bij aangesloten. Is een boer lid
van de coöperatie, dan verpücht hij zich al de melk die
zijn koeien produceren, aan de fabriek van de coöperatie
te leveren. Gaat hij zelf kaas maken, dan kan hij een deel

van de melk (want daarvan maakt hij immers kaas) niet
aan de melkfabriek leveren. Campina heeft een aantal
boeren die zelf kaas wilden gaan maken, ontheffing
verleend om al hun melk aan Campina te leveren. Daar
voor moesten deze boeren een boete betalen van ƒ 300,-per jaar. Een redelijke zaak, want als Campina minder
melk binnen krijgt dan zou het kunnen zijn dat de omzet
iets lager wordt, of dat de machines in de melkfabriek
eventjes wat minder te doen hebben. Maar het bleef niet
bij de boete van ƒ 300,-- per jaar. Het werd per 1 januari
1981 al ruim ƒ 3.700,--, maar ook daar bleef het niet bij,
zo vertelde een hevig verontwaardigde familie Mathijsen
aan Michiel Praal.
Fam. Mathijsen: We zijn in 1978 daarmee gestart, met die kaasmakerij, en
afijn, het is zo gebleven een paar jaar. Tot Campina in
1981 met een nieuwe regeling uitkwam. Dat kwam toen
voor ons neer op ƒ 3.750,-- per jaar voor ons bedrijf. En
toen kwam het ergste, toen werden wij bij Campina op het
hoofdbureau geroepen, alle kaasboeren hier van ZuidNederland, en daar werd ons verteld dat deze heffing geen
ƒ 3.750,-- ging bedragen voor ons bedrijf, maar dat dat
straks ƒ 18.000,-- ging kosten. En alle boeren kregen op
een gegeven moment een brok in hun keel en zeiden: wat
moeten we daarmee aan, dat kan nooit opgebracht worden.
M. Praal:
Dus, als ik het nu goed begrijp, u heeft nu ƒ 150.000,-geïnvesteerd om dit bedrijf op te kunnen zetten, u betaalde
daarvoor ƒ 300,-- boete in 1978 en nu wordt het ƒ 18.000?
Fam. Mathijsen: Ja, op die ƒ 300,-- hebben we toen geïnvesteerd, niet op
deze heffing die er nu is, want dit is voor ons geen
haalbare kaart. Dit betekent voor ons gewoon het stoppen
van ons bedrijf. Zo erg is het, ja.
M. Praal:
U kunt die ƒ 18.000,-- niet opbrengen?
Fam. Mathijsen: Nee, dat kan niet, dat is niet mogelijk.
Presentator:
Boer Mathijsen is niet de enige die vreest dat door de
heffing van Campina, een verhoging van maar liefst 6.000%,
zijn boerenbedrijf bedreigd wordt. Ook de andere zelfkazende boeren in Limburg, Brabant en Zeeland die bij
Campina aangesloten zijn, vrezen met grote vreze."
Uit dit citaat blijkt in de eerste plaats duidelijk dat een instelling uit de
taakomgeving van de boer - in dit geval Campina - kennelijk in staat is om
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haar eisen ten aanzien van de te betalen heffing met maar liefst 6.000% op
te voeren. Daarnaast wordt ook duidelijk wat dit vervolgens voor de
bedrijfsvoering betekent. Er is door de betrokken boer in eerste instantie
geïnvesteerd op basis van de overeengekomen boete van ƒ 300,-- per jaar.
Deze investering verloor echter vervolgens haar rationaliteit onder invloed
van de door Campina opgeschroefde eisen. Een dergelijke gang van zaken
is slechts denkbaar binnen een bepaalde verhouding tussen de boer en, in
dit geval, de coöperatie. Iets soortgelijks zou doorgaans binnen een Ita
liaanse landbouwcoöperatie niet kunnen gebeuren. De doorsnee landbouw
coöperatie in Italië is daartoe minder in staat, omdat ze geen soortgelijke
machtspositie inneemt ten aanzien van het bedrijf. Ze kan zich bijvoorbeeld
in veel mindere mate beroepen op een strakke hantering van de coöpera
tieve regels.
Uit het voorbeeld valt duidelijk op te maken dat het boeren onmogelijk
wordt gemaakt hun ondernemerschap volgens de conventionele norm uit te
oefenen. Het wordt op z'n zachtst gezegd totaal onduidelijk wie of wat hier
nu verantwoordelijk is voor de zogenoemde foute ondernemersbeslissing om
te gaan investeren in de zelfkazerij. Kennelijk blijft het vullen van een
mogelijk gat in de kaasmarkt voorbehouden aan de coöperatie, terwijl de
leden door moeten gaan met het leveren van de grondstof. Zij worden dus
gedwongen om louter de rol van 'optimizer' te vervullen. Dit in het ver
lengde van het productieproces, binnen de door de coöperatie gestelde
randvoorwaarden.
Het tweede voorbeeld heeft betrekking op het verdwijnen van de
basisvoorwaarden voor de adequaatheid van de neo-klassieke theorie van de
onderneming; op het feit dat er binnen de landbouw geen sprake meer is
van een 'at random'-omgeving, maar van een omgeving met een toegeno
men interdependentie tussen de instellingen die er deel van uitmaken. Het
heeft betrekking op de situatie die onlangs is ontstaan in de Veenkoloniën
naar aanleiding van ontwikkelingen binnen de belangrijkste afnemer van
aardappelen: de AVEBE (zie ook: Nienhuis, 1982 en Blom, 1983).
1. Op een bepaald moment in haar geschiedenis is de 'AVEBE-nieuwestijl' overgegaan op het vervangen van de oude aardappeltransportvoer
tuigen door 30-tonners. Gegeven de aard van de veenkoloniale gronden
moesten de leden van de AVEBE him eigen inritten en laadplaatsen op
eigen kosten verharden.
2. Meer recentelijk zijn, als gevolg van de verminderde verwerkingscapa
citeit van de fabrieken, nog ingrijpender ontwikkelingen opgetreden;
a. de boeren moeten nu de aardappelen op het eigen bedrijf bewaren,
hetgeen betekent dat er op het eigen bedrijf op eigen kosten een
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bewaarplaats ingericht moet worden (met een gemiddelde aan kosten
tussen de ƒ 75.000,-- en ƒ 150.000,-);
b. een deel van de bestaande aardappelrooimachines van de leden moet
worden vervangen, omdat de aardappelen alleen maar voor een
langere periode bewaard kunnen worden, indien ze totaal onbescha
digd zijn. De geschatte kosten die uit deze maatregel voortvloeien
bedragen tussen de ƒ 10.000,-- en ƒ 20.000,-- per machine;
c. is de bewaarplaats eenmaal gerealiseerd, dan heeft deze een geringere
elasticiteit in de bedrijfsplanning tot gevolg. Wil immers een dergelijke
bewaarplaats rendabel zijn, dan moet de boer een bepaalde hoeveel
heid aardappelen produceren. Hij kan bijvoorbeeld niet meer overgaan
tot differentiatie in zijn productie.
De ontwikkelingen rondom de "AVEBE-affaire" geven duidelijk inzicht in
de binnen de landbouw ontstane interdependentie-ketens. Veranderingen in
de bedrijfsplanning van de afnemer hebben direct dwingende consequenties
voor het individuele boerenbedrijf; de beslissingsruimte van de boer neemt
af en hij wordt min of meer gedwongen tot de keuze tussen een wellicht
op langere termijn inadequate investering en een versnelde marginalisering.

j

I

De conclusie uit de beide voorbeelden zal duidelijk zijn: externe instel
lingen blijven als het ware de eigen voorwaarden/vereisten ten opzichte van
het agrarische bedrijf steeds opschuiven. Daarmee ontstaat een steeds
uitgebreider netwerk van dwingende voorwaarden (voorschriften, condities)
die een steeds groter deel van de interne bedrijfsvoering gaan structureren.
TÄTE als regulerende instantie
Tot nu toe is in vrij algemene termen gesproken over instellingen uit de
Technisch Administratieve Taakomgeving van het boerenbedrijf. Onder
staand wordt een eerste globale opsomming gegeven van de soorten van
instellingen die daartoe behoren.
1. de toeleveraars van de factor arbeid;
2. de afnemers van de produkten van het bedrijf;
3. de toeleveraars van technische middelen en kapitaal in verschillende
vormen;
4. de instituties en overheden die reguleringsmacht uitoefenen ten aanzien
van de toegang tot de factor grond en het gebruik/beheer ervan;
5. de mededingers, aanwezig zowel op de markt van de productiemiddelen
als op die van de geproduceerde goederen en diensten;
6. verschillende andere regulerende instellingen en organen, zoals rege
ringsinstellingen, de lokale overheden (provincie, gemeente, polder en
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waterschap e.d.), publiekrechtelijke en privaatrechtelijke organisaties,
verenigingen en bonden van producenten, werknemersorganisaties;
7. instituties en systemen van het wetenschappelijk onderzoek; berichtgeving
en communicatie op vaktechnisch en economisch-organisatorisch gebied
(vgl. Benvenuti, 1975, p. 503).
Hiermee is nog geen poging gedaan om de onderlinge interdependentie van
die verschillende instellingen aan te geven. Het spreekt vanzelf dat de mate
van onderlinge integratie geografisch en historisch gezien nogal kan ver
schillen. In dit verband wil het begrip TÄTE vooral uitdrukken dat mèt de
toename van de mate van integratie binnen de landbouwsector, mèt de
toename derhalve van de dichtheid en vervlochtenheid van het functioneren
van de verschillende organisaties die deel uitmaken van het agrarische
productie- en distributie-apparaat, óók gaandeweg een verandering plaats
vindt in de aard van de normering van het professionele gedrag van de
boeren en daarmee ook van de bedrijfsontwikkeling.
Enerzijds wordt het productieproces in de loop der tijd door steeds
meer verplichtingen omgeven; verplichtingen die grotendeels voortkomen uit
de productie- en organisatievereisten van de diverse TATE-instellingen,
anderzijds grijpen die verplichtingen in op steeds meer aspecten van het
productieproces; de speelruimte, het 'trial-and-error' element, wordt steeds
meer ingeperkt ten gunste van een via technische en economische regels
gestandaardiseerde productie en genormaliseerde beroepsuitoefening. Deze
veranderende normering van het vakmanschap van de boer is gedurende de
maanden april en mei van 1982 het onderwerp geweest van een tweetal
groepsgesprekken met boeren.
Uit de reacties valt - met het beperkte generalisatieniveau in het achter
hoofd - te concluderen dat het hiervoor gestelde in ieder geval niet werd
tegengesproken. Voor de respondenten was er doorgaans weinig reden om
te twijfelen aan het feit dat de productie geleidelijk aan het object is
geworden van op zijn minst zowel een veranderde wijze van externe
normalisering, als van een veranderde lokalisering daarvan. Men had aan
den lijve ervaren dat de eisen werden opgeschroefd; dat de verhoging van
de productie gepaard was gegaan met een toenemende specialisering,
waardoor op bedrijfsniveau het aantal gedragsalternatieven was afgenomen;
dat steeds meer aspecten van de bedrijfsvoering beter op elkaar moesten
worden afgestemd en dat de technische disciplinering was toegenomen.
Deze toegenomen normalisering betrof volgens de boeren zowel de voortge
brachte produkten als het eigen beroepsmatige handelen.
Natuurlijk geven deze reacties nog geen antwoord op de vraag naar
welke veranderingen de beleefde normalisering precies verwijst. Men kan er
hoogstens uit afleiden dat er vermoedelijk een verband bestaat tussen het
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besef van een toenemende normalisering en het feitelijk functioneren van
TATE-instellingen. Hoewel de betreffende boeren veelal niet duidelijk
aangeven in hoeverre er ten aanzien van hun beroepsmatig handelen
vormen van zelf- dan wel van externe disciplinering optreden, laten zij er
geen twijfel over bestaan dat zij zich ervan bewust zijn dat er sprake is
van een extern directief optreden met het oogmerk de productie te
reguleren en hun eigen ondernemersgedrag te normaliseren.
Wij zouden TÄTE nu voorlopig kunnen definiëren als: dat onderdeel
van de geïnstitutionaliseerde omgeving dat:
a. vanuit het gezichtspunt van de boer een directe relevantie bezit voor zijn
beroepsmatig handelen;
b. tegelijkertijd volgens technisch-organisatorische en economische regels een
regulerende invloed uitoefent op het bedrijf (zowel ten aanzien van de
productie, als ten aanzien van de definiëring van de agrarische beroeps
rol).
Hoewel deze definitie alles behalve bevredigend is - zo zal de uitdrukking
"onderdeel van de geïnstitutionaliseerde omgeving" nader verduidelijkt
moeten worden - bevat ze in ieder geval het uitgangspunt dat het bedrijfsgebeuren niet uitsluitend is op te vatten als een functie van economische
factoren enerzijds (zoals bijvoorbeeld prijsniveau en marktpositie) en van
ondernemerseigenschappen van afzonderlijke, elkaar vrijelijk beconcurreren
de boeren anderzijds. Dat bedrijfsgebeuren is ook een functie van de
(regulerende) activiteiten van TATE-instellingen. De boer zal de effecten
van die activiteiten op de een of ander manier in zijn bedrijfsplanning
moeten opnemen.
TATE en landbouwkundige ontwikkelingen op macro-niveau
De hiervoor gegeven definitie van TÄTE roept het beeld op van een soort
geïnstitutionaliseerd jasje (sommigen zouden liever het woord keurslijf
gebruiken) dat steeds nauwer om het bedrijfsproces wordt gesneden. Het
jasje geeft voor de bedrijfsvoering ook de eisen en de technische procédés
aan, stuurt deze bij en oefent zo een regulerende invloed uit op het
productieproces. Verder is het jasje een onderdeel van een modebeeld, dat
wil zeggen van een morele of legitieme orde, waarbinnen aspecten als
rationaliteit, goed ondernemerschap, innovatie, rentabiliteit e.d. hun norma
tieve betekenis krijgen en de activiteiten van de TATE-instellingen hun
legitimatie vinden.
Op basis van een dergelijk beeld valt de volgende werkhypothese te
formuleren:
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Naarmate landbouwbedrijven méér zijn opgenomen in externe geïnstitutiona
liseerde dienstverbanden zal de voortgebrachte productie duidelijker homoge
niseringstendenties vertonen.
Om de aannemelijkheid van deze hypothese te onderstrepen zullen we
een aantal gegevens presenteren die een eerste indruk moeten geven van
de relatie tussen enerzijds het aantal betrekkingen dat de boer aangaat met
instellingen uit zijn taakomgeving en anderzijds de variatie in de productie.
De gegevens hebben ten dele betrekking op de Italiaanse en ten dele op
de Nederlandse situatie.
In figuur 5 is de gemiddelde variatie van de landbouwproductie van jaar
tot jaar weergegeven voor het 'noorden', 'midden', 'zuiden' als ook voor de
'eilanden' en Italië als geheel. De gegevens zijn gebaseerd op data van het
INEA en bewerkt door de auteur van dit geschrift. Een volledige beschrij
ving van de analyse kan elders aangetroffen worden (Benvenuti en Mom
maas, 1985; Benvenuti, 1986).

Figuur 5. De mate van variantie in de periode 1971-1980 van de totale bruto
produktiewaarde van de Italiaanse landbouw, landelijk en regionaal
(berekend op basis van constante prijzen 1970).
standaardafwijking
van de variatie
Noord

3,05

Midden

4,67

Zu id

8,77

Eiland

7,39

Italië (totaal)

3,57
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De hoogte van het kort lopende krediet en de hoogte van de variabele
kosten kunnen worden opgevat als indicatoren van de omvang van de
betrekkingen tussen het individuele bedrijf en de geïnstitutionaliseerde
taakomgeving. Wanneer we de cijfers aldus interpreteren dan blijkt uit tabel
1 dat niet alleen in de loop der jaren, maar ook van Zuid- naar NoordItalië het aantal betrekkingen met externe instellingen sterk is toegenomen.

Tabel 1.

Indicatoren voor TATE-relaties, Italië, 1980
Gemiddelde regionale hoogte
Kortlopend crediet/ha
(x 1.000 lires in
lopende prijzen)

Variabele uitgaven/ha
(x 1.000 lires in
constante prijzen 1970)

Noord
Centrum
Zuid
Eilanden

158
128
103
115

151
90
62
37

Italië (totaal)

131

101

Gemiddelde jaarlijkse stijging tussen 1971 en 1980
Noord
Centrum
Zuid
Eilanden

26%
34%
37%
25%

7%
6%
8%
5%

Italië (totaal)

29%

7%

Wanneer we nu de ontwikkeling in de variatie van de bruto-productiewaarde in verband brengen met de omvang van de betrekkingen tussen het
bedrijf en de taakomgeving, dan blijkt dat de grotere verbondenheid van de
Noorditaliaanse bedrijven met externe instanties gepaard is gegaan met een
relatief geringere variabiliteit in de bruto-productiewaarde.
Bij deze conclusie moet echter de kanttekening worden gemaakt dat ze
gebaseerd is op gegevens waaraan een aantal bezwaren kleven. De belang
rijkste daarvan zijn:
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- de samenstelling van de bruto-productiewaarde is niet dezelfde in de vier
onderscheiden regio's; zo is in de bruto-productiewaarde van de zuidelijke
regio een groter aantal produkten opgenomen die - zoals fruit en open
tuinbouw - veel meer onderhevig zijn aan de wisselvalligheden van het
zuidelijke klimaat;
- de in de cijfers tot uitdrukking gebrachte productie hoeft niet overeen te
komen met de werkelijk geproduceerde hoeveelheid. Zo is er in de
berekening geen rekening gehouden met het eventuele directe verbruik
van produkten. Dit directe verbruik kan per regio verschillen, waarbij het
aannemelijk is te veronderstellen dat het directe verbruik in het Zuiden
hoger zal zijn dan in het Noorden;
- de prijzen (op grond waarvan de bruto-productiewaarde is berekend)
komen nog maar zelden op een 'vrije' markt tot stand. Dit gegeven geldt
waarschijnlijk in hogere mate voor Zuid- dan voor Noord-Italië;
- een factor die de prijs beïnvloedt is de aangeboden hoeveelheid. De boer
past zijn fysieke productie meestal aan bij de prijsverwachtingen die hij
heeft. Waarschijnlijk is de betekenis van de 'productie-op-afspraak' in het
Zuiden hoger dan in het Noorden. Tegelijkertijd echter hoeft dit in het
Zuiden geenszins een rechtstreekse externe ingreep op de productiewijze
te betekenen.
Deze bezwaren gelden echter nagenoeg niet voor de Nederlandse land
bouw.
Wanneer we dan ook figuur 6 bekijken, dan kunnen we met een grote
mate van nauwkeurigheid vaststellen dat in dertig jaar de variabiliteit van
de bruto-productiewaarde binnen de Nederlandse landbouw nagenoeg
gehalveerd is.
Het is aannemelijk dat in dezelfde periode waarop bovenstaande gegevens
betrekking hebben de mate van interdependentie binnen de Nederlandse
landbouw (en daarmee de opname van het interne bedrijfsgebeuren in de
planning van externe instellingen uit de taakomgeving) in omgekeerd
evenredige mate is toegenomen.
Concluderend kunnen we dus stellen dat de gegevens met betrekking tot
het verloop van de bruto-productiewaarde zowel in Italië als in Nederland
laten zien dat de productie zich ontwikkelt binnen steeds nauwer wordende
grenzen. Tegen deze conclusie kan worden ingebracht dat de cijfers niets
anders aangeven dan het effect van een toenemende beheersing van
natuurlijke processen. Om vast te stellen of er naast een algemene trend
van toenemende natuurbeheersing ook sprake is van een standaardiserings
effect door toedoen van externe reguleringsprocessen zou men een meetin
strument moeten ontwikkelen waarmee zowel de organisatiegraad van de
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Figuur 6.De mate van variatie in drie successievelijk tienjarige periodes van
de nationale Bruto Productie Waarde van de Nederlandse landbouw

Periodes

staridaardafwi jking
variaties

1969- 1970
(constante prijzen 1970)

2,18

1949-1959
(constante prijzen 1953)

3,34

1923/24-33/34
(constante pri jzen gemiddelde)

4,33

sector als de mate van interdependentie tussen het bedrijf en
vingsinstellingen te bepalen zijn. Ondanks het feit dat we
methodes nog niet ontwikkeld hebben, wordt door de gegevens
op zijn minst gesuggereerd dat er meer aan de hand is dan
toenemende mate van natuurbeheersing.

de omge
dergelijke
in tabel 2
alleen een

Tabel 2. Gemiddelde opbrengst/ha in de veehouderij in Italië en Nederland
1979/1980 ITALIË (Po-vlakte)
Cases: 117 "modaal"
Gemidd. opbr./ha 4897,65
Standaard afw. 2512,31 = 51,3%

1978/1979 NEDERLAND (Noorden)
Cases: 58 "modaal"
Gemidd. opbr./ha 8587,26
Standaard afw. 2303,81 = 26,8%

Bron: Van der Ploeg & Bolhuis, 1982 Bron: Vakgr. Alg. Agr. Economie
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Figuur 7. De evolutie van de spreiding (a) van de Bruto Productie Waarde
van de drie hoofdbranches van de Nederlandse land- en tuinbouw
in de periode 1950-59/1970-79 (schaal op de horizontale dimensie: 1
x 3)

1970 - 1979

1950-1959
46

26

16

Gegeven het feit dat zowel de streek als de bedrijven waarop bovenstaande
gegevens betrekking hebben een vrij grote mate van overeenstemming verto
nen, valt moeilijk vol te houden dat het verschil in standaardafwijking in de
gemiddelde opbrengst van beide groepen alleen te wijten zou zijn aan het
feit dat de Italiaanse veehouders vaker uitzonderlijk goede dan wel slechte
vakmensen zijn dan hun Nederlandse collega's. Daar staat zoals gezegd de
aanname tegenover dat de Italiaanse landbouwsector als geheel een veel
geringere organisatiegraad en een veel geringere mate van interdependentie
tussen bedrijf en omgeving kent. Het lijkt redelijk de verklaring van de
verschillen in de standaardafwijking vooral in dat gegeven te zoeken.
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Een laatste indicatie voor het feit dat de productie in de landbouw zich
ontwikkelt binnen steeds nauwer wordende grenzen, levert figuur 7 waarin
de jaarlijkse variatie in de bruto-productiewaarde van de Nederlandse
landbouw is uitgesplitst naar de drie belangrijkste productietakken.
Wanneer we figuur 7 in verband brengen met figuur 6 dan kan geconclu
deerd worden dat de vermindering van de variatie in de Nederlandse
productiewaarden niet alleen te wijten kan zijn aan een mogelijke substitu
tie van de ene productietak door de andere; het desbetreffende verschijnsel
blijft zich immers voordoen binnen de afzonderlijke productietakken.
Daarnaast kan gesteld worden dat figuur
7 niet alleen een duidelijke
indicatie vormt van de stroomversnelling waarin de Nederlandse landbouw
de laatste jaren voor wat betreft de specialisatie en ontmenging is terecht
gekomen, maar dat ze ook een uitdrukking vormt van:
- de toenemende homogenisering van de bedrijfsprocédés die in die
periode in de Nederlandse landbouw haar intrede deed;
- de afname van de substitutiemogelijkheden binnen de Nederlandse land
bouw. Aan het einde van de weergegeven twintigjarige periode is immers
voor de doorsnee boer de mogelijkheid om van het ene op het andere
produkt over te stappen veel geringer geworden dan aan het begin van
de periode;
- een te vrezen toename van de starheid binnen niet alleen het modale
bedrijf maar ook binnen de georganiseerde bedrijfstak en het totale
nationale landbouwsysteem. Ook anderen hebben al opgemerkt dat de
toenemende specialisatie in samenhang met de sterke mechanisatie een
beperking heeft betekend van de flexibiliteit van het productieproces en
daarmee van het reactievermogen op marktontwikkelingen (zie o.a. De
Hoogh, 1980);
- een afname van de mogelijkheid voor de boer om op bedrijfsniveau de
ondernemersfunctie uit te oefenen. De boer wordt kennelijk, het zij
nogmaals geconstateerd, op steeds explicietere wijze in de rol van louter
uitvoerende optimizer geplaatst.
De hier gepresenteerde gegevens versterken de idee dat de waargenomen
homogeniseringstendens niet alleen van doen heeft met een tendens naar
een toenemende natuurbeheersing. Hoewel er, gegeven de aard van het
beschikbare statistische materiaal, zeker geen sprake kan zijn van een
daadwerkelijke toetsing van de hiervoor gepresenteerde werkhypothese, kan
in de gegevens op z'n minst een zekere ondersteuning gevonden worden
voor de gedachte dat de geconstateerde homogeniseringstendens deels
verband houdt met de toenemende interdependentie binnen de landbouw
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als geheel. In dit geval wordt immers niet de geografische differentiatie in
de variatie van de bruto-productiewaarde tot uitdrukking gebracht - een
differentiatie die een rol van betekenis zou kunnen spelen bij de Italiaanse
gegevens -, maar de historisch gedifferentieerde organisatorische invloeden
in de afzonderlijke productietakken.
In de volgende paragraaf zullen we door een drietal in Italië uitgevoerde
onderzoeken te bespreken wat dieper ingaan op de effecten van de
toenemende integratie van het individuele landbouwbedrijf in de externe
taakomgeving.

22 Drie in Italië uitgevoerde onderzoeken
Het blijkt dat niet alléén binnen de economische doctrine, maar ook
binnen andere (deel)disciplines nog altijd sprake is van atomistische
benaderingen in de analyse van het handelen van boeren. Het is opvallend
dat over het algemeen systematische kennis omtrent de invloed van contex
tuele en/of institutionele factoren ontbreekt.
Eén van de gebieden waarop deze atomistische stijl van analyseren tot
bloei is gekomen is dat van het onderzoek naar de communicatie over en
verspreiding van innovaties. Het meest recente overzicht van dit onder
zoeksgebied is te vinden in een inmiddels al klassiek geworden handboek
van Rogers & Schoenmakers uit 1971. In dit overzicht worden meer dan
3.000 studies besproken. Het blijkt dat slechts in zeven studies aandacht
wordt geschonken aan de werking van 'boven-individuele' factoren. In de
overige wordt de verklaring voor de uiteenlopende snelheid waarmee
innovatieprocessen worden overgedragen en ingevoerd, gezocht in indivi
duele en in rolfactoren.
De categorie van de individuele factoren domineert het onderzoeksge
bied. Het gaat daarbij om aan het individu toegeschreven factoren als
scholingsgraad, leeftijd, sexe, etnische groepering etc. Dergelijke factoren
worden vervolgens als onafhankelijke variabelen beschouwd.
In een veel kleiner aantal onderzoekingen wordt aandacht besteed aan
het belang van rolgedrag. Hoewel het rolbegrip in oorsprong verwijst naar
structuurkenmerken, speelt ook in de hantering van dit concept het atomis
tische paradigma de onderzoekers parten. Verwijst het begrip immers oor
spronkelijk naar specifieke handelingen (rolgedrag geheten), die worden
vastgesteld in relatie tot een bepaalde constellatie van rollen (het sociale
systeem), waarbij het begrip staat voor een geheel van min of meer
bindende normen (rolverwachtingen geheten; zie De Jager en Mok, 1978:
380), in bovengenoemd onderzoek wordt het concept gereduceerd tot een
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etiket dat op geïsoleerde individuen wordt geplakt. Vervolgens vormt dit uit
zijn structurele context getilde etiket de basis van de analyse van het indivi
duele handelen.
Molho (1981) komt tot eenzelfde conclusie: "De effecten van sociaalstructurele factoren op de innovatiebereidheid van het individu zijn über
haupt nog maar nauwelijks onderzocht. Integendeel; er is sprake van een
tendens te laten zien hoe nauw het innoverende gedrag van mensen die
verschillende sociale rollen bekleden (huisvrouw, arts, boer of onderwijsinspecteur) overeenkomt. Deze rollen liggen ingebed in sociale structuren die
nauwelijks op elkaar lijken (zoals bijvoorbeeld een gezin versus een
wetenschappelijke gemeenschap), met uitzondering van sommige overeen
komstige persoonlijke trekjes" (Molho, 1981: 195).
Kennelijk begon deze gang van zaken al in 1971 aanleiding te geven tot
kritische kanttekeningen. Zo vinden we in bovengenoemd handboek zelf een
opmerking die haaks staat op de inhoud van de 3.000 gerecenseerde
studies: "Effecten welke door het sociale systeem zelve voortgebracht
worden, kunnen evenzeer belangrijk zijn in het verklaren van de innovatie
bereidheid van afzonderlijke individuen, even belangrijk als individuele
karakteristieken als scholingsgraad, cosmopolitisme, etc." (Rogers & Schoen
makers, 1971: 347).
Deze inleiding tot de hierna te behandelen onderzoeken is noodzakelijk
om die onderzoeken qua opzet en ontwikkeling te kunnen plaatsen. Het zal
namelijk blijken dat ook daarin het atomistische paradigma de onderzoekers
parten heeft gespeeld. Iedereen die ervaring heeft op het vlak van weten
schappelijk onderzoek, zal echter begrijpen dat degene die een afwijkende
weg wil inslaan, bepaald niet voor een gemakkelijke taak komt te staan.
Enerzijds ontbreekt hem vaak letterlijk enige documentatie om op terug te
vallen, anderzijds vindt hij een omvangrijke bagage van empirisch aangekle
de verworvenheden tegenover zich waarvan hij ofwel de interpretatie ofwel
de analytische opzet aanvechtbaar acht. Alleen al daarom wordt een
bepaalde hoeveelheid wetenschappelijke verworvenheden, met name wanneer
deze door de tijd steeds weer herhaald worden, een feit; men kan ze niet
zonder meer negeren. Het probleem wordt dan veelal hoe men van deze
verworvenheden gebruik gaat maken.
Zoals in het voorgaande al duidelijk geworden mag zijn, zijn de contouren
van de hier aangestipte problematiek, en daarmee de contouren van het
begrip TÄTE zelf, nog allerminst éénduidig. Het mag tegen die achter
grond geen verbazing wekken dat de drie onderzoeken die we hierna willen
bespreken, ten opzichte van elkaar een zekere ontwikkeling weerspiegelen
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met betrekking tot zowel de invulling van het concept TATE als de
identificatie van dat fenomeen in de empirie. In die ontwikkeling was de
wisselwerking met de empirie doorslaggevend. In het team dat betrokken
was bij de onderzoekingen speelden kritiek en zelfkritiek bij vlagen een
belangrijke rol.
j Laten we beginnen met een probleem dat op het eerste gezicht wellicht

; heel concreet zou kunnen lijken: waar begint TATE en waar eindigt deze?
j
We weten het nog steeds niet. Dat moge vreemd lijken, zelfs paradoxaal,
zeker als het gezegd wordt door de auteur van deze tekst. Toch is het dat
niet. Het moge in het voorgaande duidelijk zijn geworden dat steeds gepro
beerd is om TÄTE te lokaliseren in het subsysteem of netwerk van socioeconomische instituties waarmee het boerenbedrijf in een direct en functio
neel contact staat. Het ging daarbij dus om de onbemiddelde relatie die de
boer heeft met de voor zijn bedrijfsvoering relevante omgeving. TATE is
dus gedefinieerd vanuit de positie van de boer, vanuit de directe relaties
tussen de boer en zijn omgeving, en bijvoorbeeld niet vanuit de positie die
een instelling in het landbouwsysteem inneemt als bemiddelaar tussen het
boerenbedrijf en de marktsector. Nu is het met betrekking tot de systeem
theorie welhaast gemeengoed om te stellen dat de onmiskenbare theore
tische voordelen van de theorie op formeel en/of deductief niveau nogal
worden tegengewerkt door het probleem om in het empirische veld de
grenzen van het te bestuderen sociale systeem af te bakenen. Even moeilijk
is het om op inductieve wijze een soort van kartografie van systemen te
ontwikkelen.
Hiermee is in feite het probleem bepaald. TÄTE zo definiëren dat het
synoniem wordt aan de rest van de wereld, of zelfs maar aan het agra
rische systeem, zou zinloos zijn. Het zou ons terugbrengen naar af. Maar
wat is TATE dan wel? Gesteld voor dit probleem groeide langzamerhand
in de loop van het onderzoekprogramma (dat in zijn totaliteit bestaat uit
vijf onderzoeken waarvan het laatste nog niet is afgerond) binnen de
onderzoekgroep het bewustzijn dat de betekenis van het begrip vooral van
heuristische aard is en dat in de sociale wetenschappen een heuristisch
concept niet bewezen maar toegepast wordtl Met behulp van heuristische of
formele concepten construeert de onderzoeker als het ware een werkelijk
heid. Het concept wordt toegepast op situaties die men daarvoor adequaat
acht (precies zoals geschiedde met het concept ondernemer). Het is de
beschrijving, of beter gezegd de interpretatie van de situatie, zoals die
verschijnt door de via het nieuwe concept geconstrueerde bril, die op een
intersubjectief controleerbare manier eventuele nieuwe feiten kan opleveren.
De nieuw-waarde van die feiten wordt daarbij afgemeten aan de opbrengst
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van de traditionele theorieën en concepten. Met andere woorden; het
bewijs van een nieuw concept moet gezocht worden in de nieuwe feiten en
relaties die via een nieuwe interpretatie van de werkelijkheid opdoemen.
Het is die opbrengst die eventueel de aanleiding kan zijn tot een verwer
ping of aanname van het nieuwe concept.
Guastalla 1
Ten tijde van het eerste onderzoek - dat we hier kortheidshalve zullen
aanduiden als Guastalla 1 - was bovengenoemd bewustzijn van de status
van heuristische concepten nog niet tot ons doorgedrongen. Er overheerste
veel meer een soort van ongeduld om TATE in het empirische veld te
identificeren. Zou een dergelijke identificatie immers niet gelijk staan aan
het bewijzen van het bestaan van TATE in orthodoxe zin? TÄTE werd
daarbij vooral opgevat als verwijzend naar een structureel facet. Vanuit die
gedachte werd aansluiting gezocht bij de wijze waarop het rolbegrip als
structuurkenmerk werd gebruikt in onderzoek naar de verspreiding van
technologische vernieuwingen in de landbouw. Er bestond binnen die
onderzoekstraditie, zoals hiervoor al is aangegeven, een aanzienlijke massa
van niet te negeren verworvenheden waarmee - naar het toen scheen TÄTE alles van doen had. Zo drong zich ten tijde van Guastalla een
bepaalde denk- en analysewijze aan de onderzoekers op. Er zou simpelweg
moeten worden nagegaan of de functionele relaties met verschillende
instellingen een significant deel van de variantie in het rolgedrag van de
boer konden verklaren. In analytische termen kwam dit neer op de vraag
welk percentage van het rolgedrag van de boer verklaard zou worden door
de contacten die deze onderhield met de externe instellingen.
In 1977 werden in het kader van dit eerste onderzoek 400 bedrijfshoofden
geïnterviewd in de Po-vlaktegemeente Guastalla. De vragenlijst was bijzon
der gedetailleerd. Met de bedoeling om een micro-systeem (i.e. TÄTE) te
kunnen afbakenen werd bewust gekozen voor een pragmatische aanpak.
Deze pragmatische aanpak kwam neer op het in kaart brengen van alle
relaties tussen het boerenbedrijf en de externe, dienstverlenende omgeving.
Vervolgens werd bekeken of met het variëren van deze relaties ook de rol
van de boer zich wijzigde. De rol werd in dit geval dus opgevat als de
afhankelijke variabele. Zou er sprake zijn van co-variantie (er was op een
wetenschappelijke wijze begonnen met een at-random steekproef) tussen de
relatie en de rol, dan zouden de daarin betrokken instellingen een onder
deel zijn van TÄTE. Aldus zou een mandje vol TATE-instellingen geoogst
kunnen worden.
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Helaas, het ei van Columbus bleek niet binnen ieders handbereik (maar
dat is nu net de essentie van dat ei). In meer analytische termen: als
'explanandum' (als afhankelijke variabele) werd het professionele of rolge
drag van de boer ingevoerd. Het 'explanans' (de onafhankelijke variabele)
werd gevormd door een set van vier groepen variabelen (het enquêteformu
lier omvatte ruim 400 vragen), waarvan in hypothetische zin werd gesteld
dat het rolgedrag daarvan zou moeten afhangen, het ging daarbij om:
1. variabelen met betrekking tot de zogenoemde 'achievement motivation';
2. variabelen die betrekking hadden op persoonlijke en familiekarakteristieken;
3. variabelen met betrekking tot de structuur van het bedrijf;
4. variabelen op het gebied van de relaties met de externe instellingen.
Figuur 8 brengt de achterliggende gedachte in beeld.

Figuur 8. Variabelen-schema onderzoek Guastalla 1

Na een eerste bewerking resteerden van de oorspronkelijke 400 variabelen
twee clusters van variabelen die duidelijk met elkaar in verband bleken te
staan. Van de resterende variabelen hadden er 46 betrekking op de "expla
nans" en 11 op het "explanandum".
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De variabelen werden als volgt geoperationaliseerd:
- het rolgedrag in termen van:
a. de distributie van professionele werkzaamheden;
b. de introductie van veranderingen in de bedrijfsstructuur;
c. de aangebrachte veranderingen in de bedrijfsmechanisatie.
- de achievement motivation in termen van autoperceptie (datgene wat men
in de psychologie aanduidt met de term "self') op grond van:
a. Leitbild (de gewaardeerde professionele karakteristieken, gerangschikt
als semantische variabele),
b. toekomstperceptie;
c. de omschrijving van door de boer als zodanig ervaren invloedrijke
personen.
- de externe instellingen tenslotte werden afgebakend op grond van de
dimensies:
a. aankoop van goederen en diensten;
b. verkoop van goederen en diensten;
c. het karakter van de aangegane contacten.
De bewerking van deze gegevens volgens een factor-analyse heeft aange
toond dat:
- met het toenemen van de bedrijfsomvang inderdaad het aantal contacten
met de externe instellingen toeneemt;
- het door deze relaties verklaarde percentage rolgedrag toeneemt naarmate
ook de bedrijfsomvang toeneemt;
- het door de achievement motivation en de bedrijfs- en familiekarakteristieken verklaarde percentage rolgedrag met de toename van de be
drijfsomvang afneemt (zie tabel 3).

Tabel 3.

De invloed van de bedrijfsomvang op de verklarende waarde van
het explanans (factor-analyse)

Bedrijfsgrootte

Achievement
motivation

Bedrijf +
gezin

TATErelaties

Totale variantie
rolgedrag

< 5 ha
> 10 ha

22,5%
26,5%

37,0%
28,9%

40,5%
44,8%

100
100

Zowel als gevolg van methodologische als ook van inhoudelijke bezwaren
verbonden aan dit onderzoek, staan de resultaten ervan ons niet veel meer
toe dan de oppervlakkige constatering dat er zich in Guastalla zoiets als
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TATE begon af te tekenen; er waren op z'n minst TATE-effecten aanwijs
baar.
In dit verband zijn twee problemen van belang. De eerste serie proble
men hield, zoals hiervoor al gezegd, verband met het gebruik van het
rolconcept. Dat concept werd te veel gereduceerd tot een etiket, waarbij
dat etiket vervolgens ook nog eens geoperationaliseerd werd in puur
formele termen. Zo is het concept o.a. geoperationaliseerd in termen van
veranderingen in de bedrijfsmechanisatie, zonder daarbij in te gaan op de
technisch-economische betekenis van die veranderingen; dit onder meer
vanwege de enorme bewerking die een dergelijke analyse vereist zou
hebben. Een tweede probleem werd gevormd door de wijze waarop de
variabele, achievement motivation, is geïnterpreteerd en geoperationaliseerd.
Met name de operationalisatie lijkt achteraf gezien op een vrij willekeurige
wijze tot stand te zijn gekomen.
Ondanks deze bezwaren werd in tweede termijn hetzelfde materiaal
geanalyseerd met behulp van de canonieke methode, een techniek die zich
er toe leent om de variaties binnen clusters van variabelen aan elkaar te
relateren. Uit de inmiddels voorhanden zijnde uitkomsten kan een zekere
herschikking van de verhoudingen worden afgeleid. Zo bleek dat:
- het verklarende vermogen van TATE met betrekking tot het rolgedrag
van de boer bij de grotere bedrijven in verhoudingen tot de kleinere
niet met 4 maar met 9% toeneemt (van ruim 40% naar ca. 50%);
- bij de kleinere bedrijven de variatie in het rolgedrag van de boer vooral
een functie is van een betrekkelijk klein aantal instellingen. De werking
van die instellingen blijkt vrij specifiek gericht te zijn;
- bij de grotere bedrijven de variatie in het rolgedrag een functie is van
een groter aantal instellingen, maar bovenal van specifieke clusters van
instellingen (coalities).
Het grootste probleem bleef evenwel dat de clusters van statistisch signi
ficante variabelen met behulp waarvan de factoren rol, achievement motiva
tion en instellingen geoperationaliseerd werden, niet uni-dimensionaal bleken
te werken. De clusters bleken variabelen te omvatten van totaal verschillen
de orde; bij verschillende situaties varieerden verschillende variabelen en
bovendien bleken ze daarbij ook niet in dezelfde richting te werken. Dit
alles maakte het moeilijk om hun betekenis, hun richting te bepalen. Het
ontbreken van verdergaande informatie over de bedrijfssituatie en over de
historische ontwikkeling van elk bedrijf maakte het daarbij onmogelijk om
uit te maken in hoeverre er sprake was van 'spurious correlations' of in
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hoeverre aan het geconstateerde fenomeen een andere betekenis moest
worden toegekend.
! Samenvattend kan gesteld worden dat Guastalla 1 in ieder geval heeft
aangetoond dat de contacten met externe instellingen bijna de helft van de
variantie in het rolgedrag van de boer verklaren. Onbekend blijft daarbij of
s zich met een verandering in de contacten ook een verandering heeft
voorgedaan in de wijze waarop de boer zijn rolgedrag definieert.
In verband met de ontwikkeling van het TATE-concept kunnen naar
aanleiding van deze studie twee zaken geconstateerd worden:
- op de eerste plaats bleek de variantie in het rolgedrag niet steeds aan
de werking van dezelfde instellingen gerelateerd te zijn;
- op de tweede plaats bleek dat eenzelfde instelling niet steeds eenzelfde
soort verhouding onderhield met de bedrijven, ook niet voor zover die
verhouding verband hield met de rol-variantie.
Deze constateringen leidden tot de volgende conclusies:
a. de zienswijze als zou het bij TÄTE gaan om een onmiddellijk waar
neembaar en inhoudelijk vrij coherent werkend geheel van instellingen
blijkt te simplistisch;
b. wellicht is de aard van de verhouding tussen bedrijf en instelling van
meer betekenis in het geheel dan een bepaalde nominale hoeveelheid
instellingen sec. Het soort contact is belangrijker dan het contact op
zich. Met name in het licht van later verkregen inzichten lijken deze
twee conclusies achteraf gezien vrij plausibel.
De incorporatie van landbouwbedrijven en het gebruik van resources
Het nu volgende is gebaseerd op een interdisciplinair onderzoek (plaatsvin
dend vanuit de sociologie en de economie), dat weliswaar nog niet is afge
rond, maar waarvan de nu beschikbare gegevens op z'n minst verrassend
genoemd kunnen worden. Doel van het onderzoek in kwestie is na te gaan
wat de effecten zijn van de toenemende incorporatie (integratie) van de
landbouw in de verschillende marktstructuren; vooral met betrekking tot de
bodembenutting. Het gaat om een vergelijkend onderzoek waarvan het
empirische gedeelte plaatsvindt in Italië en Peru.
De conclusies die we hier zullen aanhalen hebben betrekking op een
gestratificeerde steekproef van 316 bedrijven uit de Po-vlakte in Italië. Van
deze bedrijven werden de meerjarenseries van bepaalde boekhoudkundige
en structurele gegevens bestudeerd. Daarnaast werden de betreffende
boeren geïnterviewd (Van der Ploeg & Bolhuis, 1983).
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Het betreffende onderzoek is daarom van belang, omdat daarin, naast
het gebruik van het TATE-concept als algemene leidraad, ook een aantal
binnen de landbouwwereld veelvuldig gebruikte termen als incorporatie en
intensief/extensief (termen waarvan de betekenis veelal impliciet blijft) nader
worden gespecificeerd. Zo is het in de agrarische wereld gemeengoed te
spreken over de verschillende graden van intensiteit van de bodembenutting,
waarbij overigens uiteenlopende indicatoren gebruikt worden. Gewoonlijk
veronderstelt men dat deze intensiteitsgraad verklaarbaar is in termen van
de verschillende specialisatiegraden en van de bijdrage van elke soort
productie aan de uiteindelijke samenstelling van de bruto-productiewaarde
van het bedrijf. In het onderhavige onderzoek wordt op deze kwestie van
de intensiteitsgraden een nieuw licht geworpen. Zo blijkt dat binnen één en
dezelfde specialisatie (bijv. de melkveehouderij) twee uiteenlopende bedrijfs
ontwikkelingspatronen naar voren komen, elk met een eigen dynamiek en
eigen consequenties. Met andere woorden: "In een setting die qua ecolo
gische en socio-economische condities in sterke mate homogeen is, kan
men verschillende bedrijfsontwikkelingspatronen onderkennen die zich tussen
twee polen bewegen. Er zijn bedrijven die op langere termijn hun eigen
productie blijven intensiveren, terwijl andere bedrijven bovenal de schaal
der productie ontwikkelen, waarbij de productie zelf een relatieve extensive
ring ondergaat" (Van der Ploeg & Bolhuis, 1983: 16). Met andere woorden
de intensiteitsgraad is niet direct herleidbaar tot de mate van specialisatie.
De auteurs benoemen vervolgens de eerste categorie als het I-model (de
I staat daarbij voor intensivering) en de tweede als het E-model (waarbij
de E staat voor relatieve extensivering gecombineerd met schaalvergroting),
en slagen erin een groot deel van de spreiding in hun empirische gegevens
in deze termen te verklaren.
Verder blijkt uit het onderzoek dat de eerstgenoemde groep bedrijven de
eigen ontwikkeling op bewuste wijze en met de verwachting daar in de toe
komst een levensvatbaar bedrijf aan over te houden, in de richting van een
continue intensivering stuurt. In de loop van de bestudeerde periodes
(variërend van vier tot tien jaar) blijkt er sprake te zijn van een door
gaande stijging van de op zichzelf al vrij hoge BPW/ha. Daardoor gaat de
groep als geheel zich steeds meer onderscheiden van haar tegenpool: de
bedrijven die zich volgens het E-model ontwikkelen. Zoals verderop nog
gedetailleerder zal worden bekeken, kan echter bepaald niet gezegd worden
dat deze I-bedrijven in het formuleren en bereiken van de eigen doeleinden
erg gesteund worden door een ermee corresponderende TÄTE. Het
tegendeel geldt voor E-bedrijven. Binnen deze groep wordt op welbewuste
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wijze de ontwikkelingsstrategie gericht op de reductie van input-aanwending
per hectare en (daarmee) op kostenbesparing.
De twee ontwikkelingsmodellen lijken niet per se afhankelijk te zijn van
een bepaalde bedrijfsgrootte. Alle bedrijfsgroottes zijn bij beide groepen
vertegenwoordigd. De discriminerende aspecten moeten dus elders gezocht
worden. Het blijkt uit statistisch oogpunt dat de extensiverende bedrijven
(type E) op duidelijke wijze meer geïncorporeerd zijn. Hun betrokkenheid
bij en afhankelijkheid van marktinstellingen is significant groter.
Via een zogenoemde 'cross-sectie-analyse' is het mogelijk om de betekenis
van de incorporatiegraad op de intensiteit van de bodembenutting op ver
schillende manieren aan te tonen. Een elegante methode is die waarin met
behulp van een multiple regressie de technische efficiency (i.e. het vermo
gen om met een gegeven inzet van productiefactoren een meer of minder
hoge BPW te halen) gerelateerd wordt aan de incorporatiegraad. Dan blijkt
dat deze incorporatiegraad op significante en negatieve wijze is verbonden
met de technische efficiency. In grafische termen: hoe hoger de incorpora
tiegraad, des te meer 'verschuift' de productiefunctie naar beneden. In
figuur 9 is dit op schematische wijze weergegeven.

Figuur 9. Relatie tussen incorporatiegraad en produktiefunktie

Bruto produktie
waarde/^a

"Produktiefunktie" bij
lage incorporatiegraad
Produktiefunktie" bij
hoge incorporatiegraad

(Arbeid + kapitaal + variable kosten)/ha
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Deze resultaten werden zowel gevonden voor de heuvels en de vlakte als
voor de verschillende provincies.
Ook wat betreft de keuze van de op het bedrijf toe te passen technologie
blijkt dat de extensiverende bedrijven meer TATE-georiënteerd zijn. Ze
experimenteren zelf veel minder dan op de I-bedrijven gebruikelijk is, en
passen vaker technologieën toe die door de instellingen worden voorge
schreven. Dat gebeurt dan op a-kritische wijze: men accepteert zonder
meer (of men internaliseert) de TATE-informatie.
De intensiverende bedrijven zoeken relatief meer naar een zeker tegen
wicht t.o.v. de TATE-informatie; o.a. via eigen en andermans ervaringen.
Daarnaast laten zij zich in hun keuze van toe te passen technologieën en
innovaties relatief meer leiden door de overweging in hoeverre die toepas
sing hun 'autonomie' van de externe instellingen zo groot mogelijk houdt of
zelfs nog kan vergroten.
Tenslotte het vakmanschap. Zonder hier nu in te gaan op de plaats die dit
begrip had in het betreffende onderzoek (of op de manier waarop dat
begrip geoperationaliseerd is) willen we hieromtrent een tweetal tabellen
presenteren. De eerste tabel toont een samenvattend overzicht van de
scores op het item 'vakmanschap' gedifferentieerd naar het type bedrijfsont
wikkeling.

Tabel 4. De relatie tussen vakmanschap en bedrijfsontwikkelingspatroon
E-boeren
vakmanschap selectie
vakmanschap voedering
vakmanschap selectie + voedering
melkgift in 100 kg/koe
vernieuwing van ae veestapel
vruchtbaarheid

3,9
2,0
5,9
44,4
27,8%
1,55

I-boeren
8,6
6,7
15,3
52,9
22,4%
1,51

Hieruit blijkt dat de I-boeren zich door een superieur vakmanschap onder
scheiden van de E-boeren. Door de auteurs wordt een logisch verband
Jgelegd tussen de na te streven bedrijfsontwikkeling en de mate van vak
il manschap. Intensivering als doel leidt logisch tot een hoge graad van
vakmanschap als middel om dat doel te bereiken. Hoe verhoudt zich nu de

60

mate van vakmanschap tot de mate waarin het bedrijf TATE-georiënteerd
is? Met behulp van een tiental vragen werd nagegaan in hoeverre boeren
alleen vertrouwden op de TATE-informatie of ook bewust andere informa
tie daar tegenover stelden. De volgende tabel illustreert het verband tussen
TATE-oriëntatie en vakmanschap.

Tabel 5. De relatie tussen TATE-oriëntatie en vakmanschap
vakmanschap

acceptatie van TATE-informatie
middengroep
compensatie en/of correctie van
TATE-informatie
acceptatie-compensatie =

laag

midden

hoog

57%
19%

13%
38%

30%
43%

27%
+ 30

27%
-14

46%
-16

Het blijkt duidelijk dat naarmate men een hogere graad van vakmanschap
vertoont, men ook kritischer staat tegenover de informatie zoals die door
TATE-instellingen wordt gegeven. Oftewel (de twee voorgaande conclusies
samenvoegend): TÄTE fungeert in de praktijk als de vertolker van het
extensieve ontwikkelingsmodel in de landbouw van de Po-vlakte.
Welke conclusies kunnen we, even voorbijgaand aan andere veelbelovende
aspecten uit dit onderzoek, uit het voorgaande trekken voor het verband
tussen de mate van integratie van het boerenbedrijf in de geïnstitutionali
seerde omgeving en de handelwijze van de boer?
Het lijkt duidelijk dat enerzijds (althans in Italië) middels TÄTE een
relatief extensief en grootschalig ontwikkelingspatroon wordt gestimuleerd.
Anderzijds toont het onderzoek evenzeer aan dat bedrijfshoofden van
; extensiverende bedrijven verhoudingsgewijs vaker dezelfde technisch-econo; mische taal gebruiken die binnen TATE-instellingen gehanteerd wordt. Zij
bevinden zich (bij wijze van spreken) op dezelfde 'golflengte' als deze
instellingen en laten zich ook zonder al te veel problemen in de stroming
en turbulentie ervan meevoeren. Doordat ze zich meer oriënteren op de
gegevens afkomstig van de TATE-instellingen maken ze zichzelf en hun
bedrijf ook meer daarvan afhankelijk.
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Tenslotte wordt opnieuw bevestigd dat TÄTE zich meer manifesteert in
de aard van de relaties tussen het bedrijf en de externe instellingen dan in
het bestaan van die instellingen als zodanig.
De invloed van landbouwvoorlichtingsinstellingen op de handelwijze van de
boer
De legitimatiebasis voor het bestaan van technische landbouwvoorlichting
berust op het expliciete idee dat haar activiteiten een concreet waarneem
baar effect hebben op het professionele gedrag van haar cliënten. Hoewel
dat uiteraard nog niet impliceert dat uiteenlopende typen van voorlichting
eenzelfde effect zullen hebben, noch dat hun globale betekenis dezelfde zal
zijn, kan in het licht van de hiervoor gegeven definitie van TÄTE de
landbouwvoorlichting bij uitstek tot TÄTE worden gerekend.
In de loop van '78/'79 heeft het AIPA (Associazione per l'Istruzione
Professionale Agricola) op verzoek van het INEA (Istituto Nazionale di
Economia Agraria) een drietal onderzoeken verricht die zich richtten op de
relatie tussen de technische voorlichting en het ondernemerschap in respec
tievelijk Piemonte, Toscana en Campania (respectievelijk in Noord, Centrum
en Zuid-Italië). In totaal werden 888 bedrijfshoofden geënquêteerd. Een
vierde onderzoek, een vergelijkend onderzoek van de drie veldstudies,
vormt de bron waaruit we in het volgende zullen citeren (Benvenuti,
Antonello, Sauda, 1982). Allereerst zullen we een aantal meer algemene
bevindingen uit dit eindrapport de revue laten passeren, om daarna meer
specifiek in te gaan op de globale resultaten met betrekking tot de rol van
de technische voorlichting. Tot slot zal aandacht worden besteed aan de
consequenties van dit onderzoek voor de hier aan de orde zijnde proble
matiek.
Uit tabel 6, waarin een aantal algemene bevindingen met betrekking tot de
bedrijfskarakteristieken in de betreffende regio's schematisch staan weerge
geven, vallen de volgende conclusies af te leiden:
1. Zowel de zogenoemde anthropische karakteristieken (de leeftijd van het
bedrijfshoofd en het aantal jaren dat een opleiding is gevolgd) als het
aantal de laatste vijf jaren geïntroduceerde innovaties houden geen
significant verband met de factor regio;
2. Wanneer we in de onderzochte steekproef een onderscheid aanbrengen
tussen zogenoemde intensieve en extensieve bedrijven en de aldus
geïdentificeerde bedrijven bekijken op de vijf overige in de tabel ge
noemde structurele bedrijfskenmerken, dan blijken zich duidelijk twee
clusters van bedrijven af te tekenen. Deze twee clusters doen zich in elk
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Tabel 6. De belangrijkste karakteristieken van de bestudeerde bedrijven,
ingedeeld naar regio (gegevens 1978)

Aantal bedrijven
Gemiddelde opp. (ha)
Gemiddelde brutoroductiewaarde per
edrijf (lire)
Gemiddelde leeftijd
bedrijfshoofd
Gemiddelde lengte
schoolopleiding
Gemiddelde waarde
monetaire massa
per bedrijf (lire)
Gemiddeld aantal
geïntroduceerde ver
nieuwingen in 5 jr
Meest voorkomend be
drijfsontwikkelings
model

Totaal
steekproef

Piemonte

Toscana

888
15,1

293
28,0

300
12,9

23.614.648

40.431.512

18.385.902 12.236.945

47,6

47,4

49,1

46,3

5,1

4,8

5,5

6,4

Campania
295
4,4

38.340.414

68.506.750

31.018.977

15.838.078

11,7

12,5

10,7

12,0

-

intensief

-

extensief

der regio's voor, echter met dit verschil dat in de Noordelijke regio
(Piemonte) het extensieve cluster en in de Zuidelijke regio (Campania)
het intensieve cluster overheerst. Toscane (Centraal Italië) neemt daarbij
duidelijk een middenpositie in;
3. Wanneer we de monetaire massa per bedrijf als een index nemen voor
de mate van integratie van het bedrijf in de dienstverlenende omgeving,
dan blijkt dat de aldus gemeten integratie in Piemonte tweemaal zo
groot is als in Toscana en viermaal zo groot als in Campania.
Samenvattend blijkt dus dat:
- het gemiddelde in de steekproef voorkomende bedrijf in Piemonte:
a. ca. 30 ha aan bebouwbare oppervlakte omvat;
b. in 1978 meer dan 40 miljoen lires aan BPW heeft geproduceerd;
c. een gemiddeld hogere mate van economisch-functionele integratie in de
markten kent;
d. duidelijk georiënteerd is op een extensief bedrijfsontwikkelingspatroon.
- daarentegen is het gemiddelde in de steekproef voorkomende bedrijf in
Campania:
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a. kleiner dan 5 ha bebouwbare oppervlakte;
b. heeft het in 1978 zo'n 12 miljoen lires aan BPW geproduceerd;
c. kent het minder economische relaties met zijn omgeving;
d. is het duidelijk georiënteerd op een intensief bedrijfsontwikkelingspa
troon.
In de steekproef blijkt het aantal contacten met de voorlichters significant
te stijgen naarmate:
a. de omvang van de bebouwde oppervlakte en/of de bruto-productiewaarde
van het bedrijf stijgen;
b. de bedrijfsleider gemiddeld jonger is en het aantal opleidingsjaren
gemiddeld hoger;
c. de bedrijven gemiddeld een groot aantal economische transacties met de
omgeving kennen;
d. het aantal in de vijf voorafgaande jaren ingevoerde vernieuwingen hoger
ligt;
e. de bedrijven beschikken over een grotere bebouwbare oppervlakte per
arbeidskracht, dat wil zeggen tenderen naar een meer extensief bedrijfspatroon (zie tabel 7).

Tabel 7. Gemiddeld aantal en type contacten met de voorlichting per be
drijfsontwikkelingspatroon
Intensieve
bedrijven

Extensieve
bedrijven

Totaal
steekproef

17,5

14,8

Aantal bedrijfsbezoeken 7,4
door technici

9,0

7,7

Aantal andere contactvormen

8,5

7,1

Totaal aantal jaarlijkse
contacten per bedrijf
14,7

7,3

Nu zegt het feit dat een landbouwbedrijf een meer dan gemiddeld aantal
contacten onderhoudt met de voorlichting, op zichzelf nog niet zoveel over
het effect daarvan op het bedrijfsgebeuren. Daarom werd in het onderzoek
ook de 'invloed' van die contacten nagegaan, dit door de boeren te vragen
naar het aantal vernieuwingen op het bedrijf die volgens hun eigen idee
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expliciet het gevolg waren van de rechtstreekse stimulans, de suggesties en
adviezen of de pressie van voorlichters.
Wanneer de aldus verkregen informatie in de analyse betrokken wordt,
blijkt dat er geen duidelijk verband bestaat tussen het aantal genoemde
innovaties en de bedrijfskarakteristieken of de anthropische variabelen. Wel
blijkt er een verband te bestaan tussen het genoemde aantal voorlichtingsafhankelijke innovaties en zowel het totale aantal innovaties als het totale
aantal contacten met de voorlichters.

Tabel 8. Samenvatting van de correlaties tussen het aantal van de land
bouwvoorlichting afhankelijke innovaties en enkele bedrijfskarakte
ristieken
S.A.U.
B.P.W. Leeftijd Mone Totaal (N)
vernieuw
(bebouwde
bedrijfs- taire
oppervlakte)
hoofd
massa ingen
.066

.014

-.012

.014

.666*

Totaal (N)
voorlichtings
contacten
.164*

* = fout op 1% significantie

We kunnen in de gepresenteerde resultaten nog een verdere uitsplitsing
maken namelijk door enerzijds aandacht te besteden aan de formeel-juridi
sche status van de voorlichtingsinstantie, waarvan de boer zegt dat deze
duidelijk van invloed is geweest op zijn bedrijfsbeslissingen, en door
anderzijds dit af te zetten tegen het bedrijfsontwikkelingsmodel dat de boer
volgt. Het is immers denkbaar dat de boer zich al naar gelang zijn
bedrijfsontwikkelingsmodel op andere sectoren van de voorlichting oriën
teert. Om dit te achterhalen werd in het onderzoek de volgende splitsing
aangebracht in de formeel-juridische status van de door de boer genoemde
voorlichtingsinstanties:
a. publieke voorlichting: voorlichting vanuit instanties opgenomen in rijksdan wel regionale overheidsdienst;
b. private voorlichting: voorlichting vanuit commerciële adviesbureaus dan
wel vanuit instanties opgenomen in de industrie of handelssector;
c. semi-publieke voorlichting: voorlichting vanuit instellingen die een
onderdeel vormen van een producenten-organisatie of van vakbonden.
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Tabel 9 geeft het verband aan tussen het type voorlichtingsinstantie en de
verschillende bedrijfskenmerken.

Tabel 9. Het verband tussen
bedrijfskenmerken
Bedrijfskenmerken

het

Type voorlichtingsinstantie
publiek

Oppervlakte

type voorlichtingsinstantie en enkele

tendentieel
klein
B.P.W.
tendentieel
laag
Leeftijd bedrijfshoofd geen verband
Schoolopl. bedr.hoofd geen verband
Monetaire massa
tendentieel
laag
Bedrijfsontwikkelings
patroon
intensief

privaat

semi-publiek

groot

klein

hoog

geen verband

geen verband
hoog
hoog

geen verband
geen verband
geen verband

extensief

intensief

Uit het vergelijkende onderzoek kunnen twee conclusies worden getrokken.
In de eerste plaats blijkt er een duidelijk verband te bestaan tussen de
wijze waarop het bedrijf zich ontwikkelt (intensief vs. extensief) en het
contact dat de bedrijven onderhouden met de technische voorlichting;
- de extensieve bedrijven:
a. onderhouden meer contacten met de formele omgevingsinstellingen in
het algemeen (ze kennen een hogere integratiegraad, afgemeten aan de
monetaire massa);
b. ze onderhouden ook meer contacten met de voorlichtingsinstanties als
zodanig;
c. met dien verstande dat het contact met de particuliere voorlichting het
intensiefst is.
- de intensieve bedrijven:
a. onderhouden in mindere mate contacten met de formele omgevingsin
stanties in het algemeen (ze stellen zich meer onafhankelijk op, dit ook
afgemeten aan de monetaire massa);
b. ze onderhouden in mindere mate contacten met de voorlichtingsin
stanties als zodanig;
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c. met dien verstande dat ze minder contacten onderhouden met de parti
culiere en meer met de voorlichting van de overheid.
Ten tweede blijkt er een verband te bestaan tussen de contacten met het
voorlichtingsapparaat en de wijze waarop de boer omgaat met bedrijfsbe
slissingen. Nader uitgesplitst:
a. Met het toenemen van de als zodanig ervaren voorlichtingsafhankelijke
bedrijfsvernieuwingen neemt ook op significante wijze het aantal bedrijfsvernieuwingen toe dat althans formeel onafhankelijk van de voor
lichting tot stand is gekomen.
b. Daarnaast bleek een hoger aantal als zodanig ervaren voorlichtingsaf
hankelijke bedrijfsvernieuwingen ook samen te hangen met een grotere
innovatiebereidheid in het algemeen (geoperationaliseerd als het aantal
voorgenomen bedrijfsveranderingen voor de naaste toekomst).
c. De gehele steekproef overziend blijkt er een minderheid van bedrijven te
bestaan die volledig zijn opgenomen in het formele relationele systeem
van de voorlichtingsinstanties. Het is vooral bij dit type bedrijven dat
zich zowel rechtstreekse als indirecte voorlichtingsinvloeden manifesteren.
d. Daarnaast bestaat er een meerderheid van bedrijven die, hoewel ze
formeel in contact staan met de voorlichting, zich op het moment van
het nemen van bedrijfsbeslissingen niet alleen oriënteren op via de
voorlichting verkregen informatie, ze gaan ook bij anderen te rade. Ze
tonen zich onafhankelijker bij het inwinnen van informatie.
Het voor de ontwikkeling van de TATE-theorie belangrijkste gegeven ligt
; wel in het feit dat de relatie tussen het ontwikkelingspatroon van het
I bedrijf en de hoeveelheid contacten met de formele dienstverlenende
i instelling niet op toeval berust. Meer in het bijzonder is daarbij nog van
'belang dat bedrijven met een van elkaar afwijkend ontwikkelingspatroon
zich op van elkaar verschillende voorlichtingsinstellingen richten. Hypothe
tisch kan op basis hiervan gesteld worden dat de voorlichtingsinstantie op
de een of andere manier een rol speelt in de definitie van zowel het
bedrijfsontwikkelingspatroon als in de daarbij ervaren problemen waaraan
de boer al dan niet via de introductie van techniek het hoofd moet bieden.
Hoe dit gebeurt blijft vooralsnog de vraag. Hiervoor is immers al gezegd,
en het wordt in dit laatste onderzoek weer bevestigd, dat het contact als
zodanig geen voldoende verklaring kan geven; de ene relatie is de andere
niet. Gesuggereerd werd dat het vooral het type sociale verhouding tussen
bedrijf en omgeving is dat het meest bepalend zou zijn voor de invloeden
op de bedrijfsontwikkeling.
Uit het laatste voorbeeld blijkt dat hier nog meer bij komt kijken.
Kennelijk speelt ook de aard van de boodschap die in de verhouding
wordt bemiddeld een rol. De voorlichting richt zich immers niet in gelijke
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mate op alle bedrijven en andersom richten de bedrijven zich niet in
gelijke mate op alle voorlichtingsinstanties. Wie zich op wie richt zal mede
afhankelijk zijn van de informatie die wordt overgedragen, alsmede van de
noodzaak of de behoefte om die boodschap over te nemen.
Samenvatting
In het eerste deel van dit essay is een eerste relatie gelegd tussen de
toenemende interdependentie binnen de landbouw en het functioneren van
het individuele bedrijf. Geconstateerd is dat een toenemende interdepen
dentie gepaard gaat met homogeniseringstendenties. Vervolgens is dat beeld
verder toegespitst. Gebleken is dat toenemende interdependentie ook
gepaard gaat met een specifiek bedrijfsontwikkelingspatroon. Het is echter
vooralsnog onmogelijk gebleken om iets te zeggen over de kwaliteit van de
relatie die de geconstateerde statistische verbanden veroorzaakt. Is het een
'intensiteitsdrempel' die eerst overschreden moeten worden opdat de
invloed van de externe instellingen zich kan manifesteren, of hangt dit af
van andere aspecten van de relatie zoals de mate van formalisering, de
mate van asymmetrie in de verdeling van machtsmiddelen, de aard van de
boodschap etc.?
I We zijn dus met betrekking tot het vraagstuk van de aard van de
regulering nog niet veel verder gekomen, hetgeen voornamelijk is terug te
I voeren tot een te simplistische voorstelling als zou TÄTE slechts te maken
hebben met interdependentie of incorporatie. Het blijkt niet alleen van
belang te zijn dàt er sprake is van integratie; het blijkt vooral van belang
)te zijn wat de inhoud is van die integratie; en van de boodschap die er
binnen de interdependentieketens bemiddeld wordt? In de volgende
paragraaf zullen we in meer conceptuele zin op dit vraagstuk ingaan.

23 Naar een precisering van een onderzoeksprogramma rondom TÄTE
In deze paragraaf willen we een poging ondernemen om de contouren van
een onderzoekprogramma rondom de TATE van landbouwbedrijven nader
te preciseren. Onder een onderzoekprogramma moet volgens Lakatos het
volgende worden begrepen: "een reeks van theorieën, die met elkaar
verbonden zijn door een heuristiek, d.w.z. een aantal richtlijnen voor de
verdere ontwikkeling van het onderzoekprogramma. Elke theorie in de
reeks kan vol fouten zitten. Zij kan geplaagd worden door anomalieën,
contradicties en dubbelzinnigheden. Wat telt zijn niet de condities van de
afzonderlijke theorieën, maar is de tendens die uit de serie als geheel naar
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voren komt" (Feyerabend, 1975). In het verlengde van deze typering zullen
in deze paragraaf op basis van de eerder gepresenteerde theoretische
'brokjes' de contouren van een dergelijke heuristiek worden geschetst.
In een heuristiek worden in eerste instantie twee niveaus van sociaal
wetenschappelijke theorievorming bij elkaar gebracht namelijk het zoge
noemde 'substantiële' en het conceptuele niveau. Het substantiële kennisni
veau omvat uitspraken over verbanden tussen verschijnselen die zich in de
alledaagse werkelijkheid voordoen. Aan dit substantiële kennisniveau ligt
een conceptueel kader ten grondslag. Dit conceptuele kader omvat een
samenhangend geheel van begrippen dat de analyse van maatschappelijke
processen moet systematiseren. In een dergelijk conceptueel kader worden
maatschappelijke verschijnselen benoemd, wordt aan die verschijnselen een
sociaal-wetenschappelijke betekenis toegekend, worden maatschappelijke
verschijnselen in een interpretatiekader geplaatst. Zo opgevat bevat elke
uitspraak over empirische verschijnselen per definitie een conceptuele keuze
of, meer concreet, een bepaalde theorie over het menselijk handelen. In de
sociale wetenschappen wordt geprobeerd om die conceptuele keuze te
expliciteren.
Naast het substantiële en het conceptuele kennisniveau omvat theorievor
ming nog een tweetal andere kennisniveaus namelijk het methodologische
en het wetenschapstheoretische. Over de laatste twee zullen we het in het
volgende niet meer hebben.
Hoewel dit analytisch gesproken wellicht een vrij onlogische volgorde is,
willen we hierna toch eerst ingaan op de meer substantiële kant van de
heuristiek m.b.t. de inkadering van het moderne landbouwbedrijf. Daarna
zullen we zonder nu al te expliciet en al te uitgebreid aandacht te beste
den aan het door ons als uitgangspunt gekozen conceptuele kader, probe
ren een aantal facetten van die heuristiek hun sociologische plaats te geven.
Een dergelijke volgorde wordt logisch wanneer we ze in verband brengen
met de vrij inductieve wijze waarop dit essay en het gedachtenproces dat
eraan ten grondslag ligt tot stand is gekomen.
TÄTE, een substantiële heuristiek
In de eerste paragraaf is te kennen gegeven dat de agrarische bedrijfsvoe
ring niet langer is op te vatten als de autonome functie van enerzijds het
prijsniveau en anderzijds de zogenoemde ondernemerseigenschappen van de
afzonderlijke, elkaar vrijelijk beconcurrerende individuen. Nog afgezien van
de vraag of dit nu per definitie niet kan (aan een dergelijke visie zouden
conceptuele tekorten schuil gaan) of gegeven de historische ontwikkelingen
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niet meer mogelijk is, kan in ieder geval worden gesteld dat voor de
moderne geïntegreerde landbouw dit standpunt in zijn algemeenheid niet
> meer vol te houden is. De markt- en prijsverhoudingen vormen slechts één
/ aspect van de sociaal-economische omgeving waarin de boer zijn productie
moet organiseren. Daarnaast, of mede daardoor, vormen ze geen eenduidig
tespect. Het blijkt dat de markt- en prijsverhoudingen zich op totaal van
'elkaar verschillende manieren aan de boer kunnen voordoen (Van der
Ploeg, 1983). Daarbij gaat het dan niet om het feit dat de boer die
verhoudingen vanuit een soort van standaard-ondernemersgeest goed of
slecht leest, maar om het feit dat:
a. veel boeren niet eens meer direct in contact staan met de markt; de
markt- en prijsverhoudingen worden dus al bemiddeld aan him doorge
geven;
b. de wijze waarop die verhoudingen geïnterpreteerd worden geen zaak is
van de individuele boer alleen, maar algemeen gesproken van de sociale
verhoudingen waarin hij is opgenomen.
/ (Vandaar de noodzaak de aandacht te verleggen naar een ander analyse4 niveau, nl. naar de sociale processen die überhaupt bewerkstelligen dat de
markt- en prijsverhoudingen het effect hebben dat ze hebben. Inzicht in die
sociale processen kan ons wellicht doen begrijpen hoe het komt dat boeren
blijven streven naar productiviteitsverhoging, ondanks het feit dat op de
lange termijn de geaggregeerde uitkomst van al dat individuele streven hun
eigen bestaan in gevaar brengt. Een dergelijke contradictie (althans het lijkt
voor een oppervlakkige waarnemer een contradictie, voor de boer zelf hoeft
het dat helemaal niet te zijn) moet enerzijds verklaard worden vanuit een
analyse van de economische structuur waarin de landbouw als geheel is
opgenomen, anderzijds vanuit de sociale en economische verhoudingen
waarbinnen de individuele boer zijn productie moet organiseren.
Ter karakterisering van de aard van de moderne agrarische productieverj-"r houdingen is hiervoor het TATE-begrip geïntroduceerd. Centraal in dat
!
begrip staat de notie dat de moderne boer is opgenomen in een organisa
tienetwerk waarmee:
a. de boer op een technisch-administratieve manier in contact staat en
b. van waaruit in toenemende mate de bedrijfsvoering op de afzonderlijke
boerenbedrijven doelbewust genormaliseerd wordt.
De in dat organisatienetwerk opgenomen instellingen bemiddelen tussen de
boer en de verschillende deelmarkten. Of concreter gesteld: dergelijke
=>>, instellingen vertalen de marktsituatie naar de boer toe via aan de be
drijfsvoering en de productie gekoppelde criteria. Deze criteria worden
gepresenteerd als een vanzelfsprekende zaak, als een technische aangelegen
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heid voortvloeiend uit een kennelijk niet verder ter discussie staand streven
naar productieverhoging en kostprijsverlaging. Vanuit een dergelijk legitieme
orde vinden allerlei ingrepen plaats in het agrarische productieproces:
"Om zijn productieniveau te handhaven, dient hij gebruik te maken van
voedernormen, economische saldoberekeningen, bemestingsnormen, inentings
schema's, onderhoudsvoorschriften, de Rassenlijst, bespuitingsschema's en
meer van deze achter bureaus of in laboratoria uitgedokterde hulpmiddelen"
(Wijdeveen, 1983).
Samenvattend kan gesteld worden dat de door de boer gehanteerde (of
beter gezegd te hanteren) productieregels:
- vergaand gestandaardiseerd worden; ze worden vervat in technische
procedures;
- een formeler karakter krijgen;
j - niet langer gebaseerd zijn op de ervaringskennis van de boer, maar
! technisch-wetenschappelijk worden geconstrueerd en gelegitimeerd;
- in plaats van een particuralistisch steeds meer een universalistisch karakter
krijgen.
In de loop der tijd hebben de persoonlijk contacten die de boer ten
behoeve van de bedrijfsvoering onderhield, plaats gemaakt voor veelal
formeel-ambtelijke dan wel juridisch bekrachtigde betrekkingen met instel
lingen. Die instellingen kregen steeds meer de vorm van organisaties,
opgenomen in een netwerk dat het lokale samenlevingsniveau vaak ver
oversteeg. Ook het beleid kreeg daarmee een sterk bovenlokaal karakter.
De verschillende instellingen uit de taakomgeving van de boer stemmen hun
beleid min of meer op elkaar af; ze houden met eikaars bedrijfsplanning,
productontwikkeling en marktpositie rekening. Zo houdt de bank in zijn
financiële verhouding met de boer ondermeer rekening met de marktpositie
van de afnemer en met het overheidsbeleid m.b.t. de specifieke agrarische
sector. Een en ander betekent dat de omgeving van het landbouwbedrijf
niet meer is op te vatten als een at random-omgeving, maar moet worden
gezien als een "causal texture". De taakomgeving vormt vanuit de boer
gezien een soort van quasi-organisatie, dat wil zeggen een omgeving die, de
facto, een hoge mate van onderlinge samenhang, van verbondenheid
vertoont. Maatregelen naar de boer toe worden veelal eerst in het organi
satienetwerk voorbereid, alvorens ze het boerenbedrijf bereiken. Voor de
boer verschijnt een dergelijke maatregel dan als het resultaat van een
gecoördineerde actie vanuit verschillende omgevingsinstellingen. Dat bete
kent overigens niet dat de zaak voor de boer overzichtelijker wordt. Het
bestaan van organisatorische netwerken is immers niet hetzelfde als het
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bestaan van een inhoudelijke samenhang in de adviezen, richtlijnen, criteria
die vanuit de verschillende organisaties naar de boer toe worden geformu
leerd. Het netwerk is immers niet georganiseerd rondom het belang van de
boer, maar rondom de pragmatische deelbelangen van segmenten van het
netwerk zelf. Dit laatste betekent dat eerder het tegendeel waar is; vanuit
zijn omgeving wordt de boer steeds opnieuw geconfronteerd met steeds
wisselende en vaak tegenstrijdige eisen. Een mooi voorbeeld daarvan was
de campagne voor de invoering van de melktank. Een dergelijke schaalvergrotende maatregel, voortgekomen uit het economische deelbelang van de
afnemer wordt naar de boer toe gehonoreerd met een vanuit een handels
politiek belang geformuleerd stelsel van heffingen en toeslagen.
Hoewel de boer in zijn monetaire verhouding tot de markt dus nog
steeds verschijnt als een autonoom individu, blijkt tegen de achtergrond van
de sociale verhoudingen waarin de boer zich bevindt, van een dergelijke
autonomie weinig. Anders gezegd: de formele economie verwart een
zelfstandige economische entiteit in haar rekenmodellen met een feitelijk
bestaand autonoom subject. Extern ontworpen technologieën en regels gaan
geleidelijk aan steeds meer aspecten van de bedrijfsvoering omvatten. Zowel
de in die technologie vervatte code als het toezicht op de naleving van de
gestelde regels worden steeds meer onttrokken aan de beslissingsbevoegd
heid, de vakkennis van de boer (de onteigening van de kennis).
De plaats van TATE in een sociologisch model
Uitgangspunt vormt, zoals gezegd, de poging om het bedrijfsmatig handelen
van de boer en de veranderingen en ontwikkelingen daarin te begrijpen
tegen de achtergrond van de wisselwerking tussen de boer en de voor zijn
bedrijfsvoering op een bepaalde wijze georganiseerde en functionerende
relevante omgeving.
Op het niveau van het individuele bedrijf is het uiteindelijk de boer zelf
die beslist over de wijze waarop hij de beschikbare productiefactoren voor
de productie inzet, alsook over de wijze waarop hij naar de toekomst toe
zijn productie wil ontwikkelen. Die beslissing vindt echter niet plaats vanuit
een blanco startpositie, maar op basis van een op een aantal manieren
gestructureerde situatie.
Een element van die gestructureerde situatie is al genoemd, namelijk de
organisatie van de beschikbare en benodigde productiefactoren, te onder
scheiden in de organisatie van de productiemiddelen (de beschikbare hoe
veelheid grond en vee, het beschikbare machinepark, de bedrijfsgebouwen
structuur, e.d.) en de organisatie van productiefactoren als de beschikbare
hoeveelheid arbeid en de beschikbare cognitieve kennis.
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Naast deze in welhaast elke economische analyse voorkomende elemen
ten moet echter nog een tweetal worden genoemd. Het bedrijfsmatig
handelen van de boer wordt immers ook gestructureerd door:
a. de formele richtlijnen/voorschriften die de productie omgeven; hetzij
formeel-juridische zoals hinderwet, bestemmingsplan, rooiwetten e.d.,
hetzij technische, zoals bemestingsnormen, voedernormen, zaaischema
e.d.;
b. de meer impliciete elementen (elementen die vaak foutief met de cultuur
worden vereenzelvigd), zoals bijvoorbeeld de betekenis die de boer
toekent aan zijn beroep, de betekenis die hij toekent aan zijn omgaan
met natuur en techniek, de betekenis die hij toekent aan de marktont
wikkeling en de betekenis die het lidmaatschap van de coöperatie voor
hem heeft.
Dergelijke middelen, regels, definities en normen vormen, zo zou je kunnen
i zeggen, voor de boer de uitgangspunten op basis waarvan hij zijn bedrijfs
voering organiseert; ze vormen voor de boer de mogelijkhedenscheppende
i randvoorwaarden op basis waarvan hij zijn productiebeslissingen neemt.
Het zou fout zijn om het bestaan van die meer impliciete, dat wil zeggen
nog niet geformaliseerde, structurerende elementen volledig op het conto
van de individuele boer te schuiven, of ze slechts te interpreteren als het
resultaat van puur individuele overwegingsprocessen (in de trant van "daar
heeft hij nu eenmaal voor gekozen"). Het zou ook fout zijn dergelijke
structurerende elementen als meer idealistische elementen te bestempelen
en ze als minderwaardig te beschouwen voor een materialistische analyse
van de agrarische productiewijze. Immers elke omgang met welke materie
dan ook gaat per definitie gepaard met interpretatieprocessen die bepalen
hoe we precies met die materie omgaan. In die zin is ook de omgang met
materie volgens zogenoemde economische principes cultureel bepaald. Zoals
gezegd zijn dergelijke interpretatieprocessen niet het resultaat van puur
individuele overwegingen. Ze moeten principieel worden opgevat als het
resultaat van de interactie tussen de boer en de verschillende omgevingsp elementen. Oftewel algemeen gesproken: de structurerende factoren op
\l basis waarvan de boer op het individuele bedrijf zijn productie organiseert,
© zijn per definitie te analyseren als bij uitstek sociale produkten.
Nogmaals: op het eerste gezicht lijkt een dergelijke benaderingswijze
voor sommige aspecten van het agrarische bedrijf nogal vreemd. Aspecten
als de bedrijfsgebouwenstructuur, het beschikbare machinepark, de beschik
bare grond e.d. lijken een dermate vast onderdeel te vormen van het
individuele bedrijf dat ze nauwelijks in verband worden gebracht met de
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sociale verhoudingen waarin de boer is opgenomen. Dan wordt echter
vergeten dat:
a. de totstandkoming van dergelijke productiefactoren een geschiedenis
kent; vaak zijn ze het resultaat van onderhandelingen met bijvoorbeeld
de grondbank, de hypotheekbank, de verzekeringsmaatschappij, leveran
ciers e.d.
b. de wijze waarop de productiefactoren op dit moment worden ingezet ten
behoeve van de productie, de wijze waarop ze worden beoordeeld op
hun bruikbaarheid, levensvatbaarheid e.d. nog steeds onderdeel is van
interpretatieprocessen die per definitie een sociale fundering kennen.
Overigens moet daarbij worden opgemerkt dat dergelijke interpretatiepro
cessen slechts gedeeltelijk het resultaat zijn van bewuste overwegingspro
cessen. In de alledaagse bedrijfsvoering zal een groot gedeelte van de
kennis van waaruit de productiefactoren benaderd worden, als vanzelfspre
kend, als 'taken-for-granted' gehanteerd worden. We staan er niet bij stil
totdat de een of andere gebeurtenis het onproblematische karakter van die
alledaagse kennis verstoort. Zo kan het een vanzelfsprekende zaak worden
dat boeren hun productie-ontwikkeling dienen te interpreteren als een
streven naar productieverhoging. Het vanzelfsprekende karakter van die
kennis wordt dagelijks versterkt doordat iedereen met wie de boer in
contact staat, in die terminologie over productie-ontwikkeling praat (de
sociale fundering van de kennis). Het onproblematische karakter van die
alledaagse kennis kan drastisch verstoord worden wanneer de boer plotse
ling geconfronteerd wordt met een 'mede-verantwoordelijkheidsheffing'.
Eenzelfde verhaal kan worden verteld over de wijze waarop de boer met
de natuur omgaat. Ook die omgang kent per definitie interpretatie-elemen
ten die voor het overgrote deel waarschijnlijk als onproblematisch, vanzelf
sprekend worden gehanteerd. Ook die onproblematische omgang kent een
sociale fundering; iedereen uit de voor de bedrijfsvoering relevante omge
ving gaat er als vanzelfsprekend van uit dat een boer zo met de natuur
behoort om te gaan, d.w.z. de boer wordt vanuit zijn omgeving op een
dergelijke omgang met de natuur aangesproken. In het verleden is die
omgang wel in verband gebracht met hetzij het lokale cultuurpatroon en de
positie van de boer daarin, hetzij met de positie van de boer in het
economische systeem. Wij willen die scheiding hier niet als fundamenteel
beschouwen om daarmee niet te vervallen in een variant van de hiervoor
ook al genoemde idealisme/materialisme discussie. Op het niveau van het
handelen van de boer vormen ze slechts twee te onderscheiden sociale
systemen waarbinnen hij zich in verschillende posities bevindt. In beide
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systemen spelen zogenoemde culturele elementen, d.w.z. interpretatieve- en
normatieve elementen een rol.
Vanuit de hier geschetste optiek wordt de analyse van de agrarische
productiewijze van het individuele bedrijf verschoven naar de sociale
verhoudingen, of ruimer geformuleerd, de sociale interacties waarin de boer
t.b.v. de bedrijfsvoering betrokken is en waarbinnen de mogelijkhedenscheppende condities op basis waarvan de boer zijn productie organiseert,
worden gereproduceerd. Ook die interactie kent een bepaalde structuur,
een bepaalde organisatie van de macht, een bepaalde gedeelde definitie van
de verhouding, een bepaalde legitieme orde in termen waarvan boer en
instelling eikaars acties legitimeren. Juist daarin is de kern van TÄTE te
vinden. Immers, het zij nogmaals gezegd, het is niet zozeer het contact met
jde externe organisaties als zodanig dat bepalend is voor de invloed die die
iOrganisatie uitoefent op het bedrijfsgebeuren, maar de aard van de relatie
'tussen de boer en die organisatie.
Laten we, voordat we verder gaan, het voorgaande even grafisch voor
stellen.
Figuur 10.
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De verbindingslijnen stellen de structurerende factoren voor op basis
waarvan een aantal gesitueerde praktijken plaatsvindt (de cirkels). In het
centrum van de figuur staan de boer en zijn bedrijf. De op dat bedrijf
plaatsvindende bedrijfsvoering is op te vatten als een gesitueerde praktijk
die, zoals gezegd, plaatsvindt op basis van een aantal structurerende
elementen (de mogelijkheden-scheppende randvoorwaarden), zoals een
bepaalde organisatie van de productiefactoren, de door de boer gehanteer
de kijk op de zaak (zijn kennis en zijn situatiedefinitie; de door hem
gehanteerde taal) alsook de door hem aangehangen moraal (zo hoor je te
boeren).
Tussen het boerenbedrijf en de taakomgeving bestaat zoals gezegd een op
een bepaalde wijze gestructureerde interactie. Het is die structuur die in
mindere of meerdere mate een technisch-administratief karakter draagt, die
bepalend is voor de vraag of de beroepsmatig-relevante omgeving waarmee
de boer in contact staat, te kenschetsen is als onderdeel van TÄTE. Het
is tegelijkertijd die structuur die in hoge mate verantwoordelijk is voor de
wijze, waarop de boer op het bedrijf zijn productie organiseert en ontwik
kelt. Daarmee wil niet gezegd zijn dat de boer slaafs de door zijn omge
ving gehanteerde visie overneemt; eerder is het zo, dat de boer als actief
subject betrokken is bij de reproductie van die structurerende factoren.
Wat precies zijn invloed daarbij is, welke beslissingsruimte er voor de boer
bestaat om zelfstandig gestalte te geven aan zijn bedrijfsvoering, is een
empirische vraag. Alvorens verder op die verhouding tussen boer en
instelling in te gaan, willen we eerst als intermezzo een beeld geven van de
functie die het hier gepresenteerde model kan hebben; dit aan de hand van
het ook in het eerste hoofdstuk al vermelde AVEBE-voorbeeld.
Intermezzo
De coöperatieve zetmeelproducent AVEBE is te beschouwen als een
bedrijf met een specifieke organisatie van de productie, die op haar beurt
weer het resultaat is van de sociaal-economische positie die dit verwer
kingsbedrijf.
AVEBE probeert volgens de geldende economische spelregels zo goed
mogelijk in te spelen op de ontwikkelingen op de wereldzetmeelmarkt. Nu
'dwingt' de toestand op die markt het bedrijf tot een drastische her
structurering. In economisch-technische taal: de productiecapaciteit wordt
aangepast aan de marktontwikkeling. Oftewel: het bedrijf probeert via een
beïnvloeding van de door haar het makkelijkst te manipuleren productiefac
toren de productie te herstructureren.
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Gelegimiteerd aan de hand van diezelfde economische taal wordt een
aantal fabrieken gesloten en de productie geconcentreerd in de resterende.
Gevolg hiervan is een kleinere verwerkingscapaciteit die op haar beurt weer
tot gevolg heeft dat de campagne wordt verlengd van 18 naar 24 weken.
De boer moet gedurende die verlengde periode maar zien wat hij met zijn
aardappelen doet.
Het bedrijf heeft op twee manieren zijn problemen weten af te wentelen
op de boer:
a. deze moet als lid van de coöperatie een financiële bijdrage leveren aan
de kosten van de herstructurering;
b. hij wordt min of meer genoodzaakt om op bedrijfsniveau te zorgen voor
een goede opslag van de aardappelen.
Het hiervoor gepresenteerde sociologische model richt de aandacht op
enige aspecten die bij dit op zichzelf begrijpelijk klinkende verhaal op de
achtergrond zijn gebleven, maar tegen welke achtergrond ook inderdaad pas
het verhaal mogelijk wordt; tegen welke achtergrond de 'AVEBE-affaire'
kon plaatsvinden zoals deze heeft plaatsgevonden.
Dergelijke aspecten vormen voor de ontwikkeling van een sociologische
theorie over de moderne agrarische productiewijze essentiële onderdelen.
Waardoor was het mogelijk dat AVEBE de boeren op een dergelijke
manier kon confronteren met haar eigen problematiek? Welke positie
neemt de veenkoloniale boer in t.o.v. AVEBE? Hoe definieert de boer die
relatie? Op welke wijze legitimeert AVEBE haar maatregelen? Welke
belemmeringen bestonden er voor de boeren om tegen AVEBE stelling te
nemen? Bestond daar überhaupt behoefte aan? Hebben de boeren geen
mogelijkheden gehad de eisen van AVEBE te negeren? Hoe was de relatie
tussen AVEBE en de boeren gestructureerd in termen van macht, moraal
en zingeving? In hoeverre was die relatie te kenschetsen als 'technischadministratief, in hoeverre was AVEBE onderdeel van de TATE van de
veenkoloniale bedrijven? En hoe is op haar beurt een dergelijke structure
ring te begrijpen in termen van een historische ontwikkeling? En wat is het
concrete effect van een dergelijke relatie voor de wijze waarop de boer
zijn productie inricht en ontwikkelt?
De technisch-administratieve ordening van de productieverhoudingen
Zoals eerder gesteld staat TÄTE voor die groep van instellingen uit de
sociale omgeving van het specifieke agrarische bedrijf die hun relaties met
het bedrijf weten te structureren volgens een 'technisch-administratief
model. Met een dergelijke typering van de verhouding tussen de boer en
zijn beroepsmatig relevante omgeving wil niet gezegd zijn dat de beroepsrol
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en de positie van de boer volledig zouden overeenkomen met die van een
ambtenaar binnen een bureaucratisch apparaat of van een arbeider in een
geïndustrialiseerd bedrijf. Wat wil met een dergelijke typering dan wel
gezegd zijn?
Met het antwoord op die vraag komen we tot de kern van de hier
gepresenteerde aanzet tot een onderzoekprogramma. En daarmee wellicht
zelfs tot de kern, de noodzakelijke component van een sociologische theorie
van de agrarische productiewijze. Gebleken is immers dat zowel binnen de
conceptuele als de substantiële heuristiek die verhouding de doorslaggeven
de factor vormde voor een begrip van de positie waarin de moderne boer
zich bevindt en op basis waarvan hij zijn productie moet organiseren.
Overigens kan het antwoord op de vraag naar het karakter van de technisch-administratieve verhouding in dit onderzoekstadium slechts een
voorlopig karakter hebben. Het feitelijke onderzoek moet immers nog
plaatsvinden. Ook wat dit betreft gaat het hier in eerste instantie niet om
de ontwikkeling van een uitgewerkte definitie, om de ontwikkeling van een
voor onderzoek relevante operationele definitie, maar meer om de ontwik
keling van wat Blumer een "sensitizing concept" heeft genoemd, d.w.z. een
concept dat "merely suggests directions along which to look" (Meitzer et
al., 1975).
In de hiervoor gepresenteerde tekst is een aantal kenmerken van de
moderne verhouding tussen de boer en de voor zijn bedrijfsvoering relevan
te omgeving genoemd. We willen ze hier nogmaals presenteren en benoe
men, ze hun betekenis geven in termen van het gepresenteerde conceptuele
model. Gewezen is enerzijds op de tendens tot toenemende formalisering
van de verhouding en anderzijds op de afhankelijkheidspositie die de boer
in die verhouding inneemt.
Allereerst het laatste. De technisch-administratieve verhouding tussen de
J boer en de voor zijn bedrijfsvoering relevante omgeving kent een structure
le asymmetrie t.a.v. de verdeling van de middelen die boer en instelling ter
beschikking staan om hun wederzijdse relatie te beïnvloeden.
^
Oftewel: de boer is in hoge mate in een afhankelijkheidspositie terecht
gekomen, waardoor hem niet veel anders overblijft dan de extern aange
reikte criteria, probleemdefinities en productiemiddelen op de een of
andere manier in zijn bedrijfsvoering op te nemen; hij kan ze niet negeren.
In eerste instantie had en heeft die afhankelijkheid in hoofdzaak een
economische basis. De boer was en is van omgevingsinstellingen afhankelijk
in hun positie van (ver)koper. Naarmate zich in die handelsomgeving
concentratie- en schaalvergrotingsprocessen voordeden, nam voor de boer
het aantal keuze-alternatieven af en daarmee zijn afhankelijkheid toe.
Merendeels op basis van deze economische afhankelijkheid werd overgegaan
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tot de introductie op het bedrijf van in complexiteit toenemende technische
middelen. Daarmee ontstond een nieuwe afhankelijkheidsdimensie; de boer
werd afhankelijk van externe deskundigen die de voor de bedrijfsvoering
relevante technische kennis bezaten. Dit weer in tweeërlei opzicht. Ener
zijds werd hij afhankelijk van instellingen die hem de kennis leveren om zo
optimaal mogelijk om te gaan met de natuurlijke productiefactoren (grond,
vee, gewas), anderzijds werd hij afhankelijk van externe deskundigen die de
kennis over de technische productiemiddelen bezaten.
Wat dit laatste aspect betreft: in afwijking van wat bij een gewone koop
normaal is, althans als formeel kenmerk van een koop geldt, kan de boer
na de aanschaf van complexe technische middelen niet in eigen beheer
beschikken over datgene wat hij 'gekocht' heeft. De techniek bevat een
ingebouwde gebruikscode die hij merendeels noch zelfstandig kan verande
ren, noch in overleg met de leverancier ter discussie kan stellen. De
techniek bevat een non-discursief karakter. Nu hoeft dat op zichzelf nog
geen probleem te zijn, immers, wie heeft er inzicht in wat er thuis achter
het luikje van de volautomatische wasmachine gebeurt? En toch storen we
ons doorgaans niet aan het feit dat we niet zelfstandig het wasprogramma
kunnen wijzigen, ook al 'beheerst' de machine de manier waarop we onze
was doen. Het feit dat we over voldoende instrumentele kennis bezitten
(zogenoemde als ... dan ... kennis) om de machine te bedienen, voldoet
kennelijk. Daarnaast is het zo dat, als de machine ons niet bevalt, we haar
weer vrij eenvoudig van de hand kunnen doen om over te gaan op
bijvoorbeeld een half-automaat. Het wordt echter volledig anders wanneer
die techniek èn grootschaliger wordt èn steeds meer elementen van een
productieproces gaat omvatten èn ingebed ligt in een economische verhou
ding waarin produktiviteit bepalend is voor de rentabiliteit.
Deze machts-asymmetrie is daarom van belang omdat ze een noodzake
lijke voorwaarde vormt voor de ook in het AVEBE-voorbeeld geconstateer
de afwenteling van problemen door de industrie op de boer.
Binnen de economische analyse wordt er algemeen van uitgegaan dat,
wanneer zich binnen een aggregaat van economische actoren (bedrijven,
instellingen, huishoudingen) veranderingen voordoen in de onderlinge
inkomensdistributie, dit algemeen gesproken het gevolg is van het feit dat
de actoren die deze veranderingen hebben bewerkstelligd, dit hebben
gedaan vanuit een optiek waarbij de kosten van herstructurering, innovering
e.d. zoveel mogelijk worden 'geëxternaliseerd' (afgewenteld op omgevingsac
toren die in een slechtere positie zitten) en de baten ervan zoveel mogelijk
behouden blijven (internaliseren). Het is duidelijk dat voor het al dan niet
slagen van dergelijke pogingen tot externaliseren van het ene en internalise
ren van het andere, de component macht een factor van belang vormt.
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Macht komt met name tot uiting in de veranderingen die in de loop der
tijd zijn aangebracht in de geïnstitutionaliseerde betrekkingen tussen de
boer en de instellingen uit zijn omgeving (zie bijvoorbeeld de verande
ringen in de statuten en de interne reglementen van vele coöperaties die
de verzelfstandiging van de coöperatieve top t.o.v. de basis hebben bege
leid), alsook in de nieuwe normering van deze betrekkingen, uiteindelijk
uitmondend in een zwakkere positie van de boer. Macht komt ook tot
uiting in de betere uitrusting van de eigen technische diagnoses, criteria,
planning e.d. Ze worden merendeels gepresenteerd met een door de boer
nauwelijks te doorgronden vloed van technische argumenten, waardoor deze
vanuit een gevoel van "het zal wel zo zijn" geen andere mogelijkheid ziet
dan ze zonder meer over te nemen.
Een tweede kenmerk van de technisch-administratieve verhouding tussen de
boer en bedrijfsrelevante omgevingsinstellingen betreft het toenemend
formele karakter ervan. Formalisering staat daarbij voor elke poging om de
relatie vast te leggen, te institutionaliseren in geobjectiveerde regels, in
termen waarin de rechten en plichten van de boer worden vastgelegd.
Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan pogingen om een verhouding
juridisch of contractueel vast te leggen.
Formalisering kan vrij openlijk plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer zij
onderwerp is van onderhandelingen (waarbij overigens rekening moet
worden gehouden met de zogenoemde non-decision elementen die bij de
onderhandelingen niet ter discussie staan, maar wel de onderhandeling
structureren), zoals bijvoorbeeld bij de totstandkoming van een contract.
Formalisering kan echter ook veel eenzijdiger en implicieter plaatsvinden,
bijvoorbeeld doordat een van de partners de interactie probeert te structu
reren volgens van te voren vastgestelde, niet ter discussie staande, geobjec
tiveerde criteria. Een voorbeeld hiervan vormen de criteria die de bank
gebruikt om de krediet-waardigheid van het bedrijf te bepalen. Een ander
voorbeeld vormt de zogenoemde 'zwemvestregeling'. Deze is slechts van
toepassing op bedrijven die volgens ambtelijke gehanteerde technischeconomische criteria als levensvatbaar worden bestempeld.
In feite is de mate van formalisering (als vorm van geobjectiveerde insti
tutionalisering) omgekeerd evenredig met de mate waarin de boer zelf nog
aspecten van de relatie kan beïnvloeden. Formalisering legt voor de toe
komst bepaalde aspecten van de relatie vast. Zo wordt bij contractproduc
tie in feite de marktverhouding voor de toekomst vastgelegd, zodat de
beïnvloeding van de rentabiliteit door de boer doorgaans nog slechts
mogelijk is via productiviteitsverhoging en/of kostprijsverlaging. Ook hierbij
moet overigens worden aangetekend dat formalisering niet bij voorbaat
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goed of slecht behoeft te zijn. Elk bedrijf streeft er immers naar om het
aantal onzekerheids- of risico-factoren zoveel mogelijk te verkleinen. De
belangrijkste vraag is dan ook niet of er iets wordt vastgelegd, maar wat er
wordt vastgelegd, wiens onzekerheid in het geding is en welke invloed/zeg
genschap ieder der partners heeft gehad in dat formaliseringsproces, alsook
wat (nog precies) ter discussie stond en wat niet (de 'non-decision' aspec
ten i.e. de hiervoor genoemde impliciete zingevings- en normeringsaspec
ten). Daarnaast is het van belang om te kijken wat precies het gevolg is
van dergelijke formaliseringsprocessen; in welke richting wordt de produc
tie-ontwikkeling indirect gestuurd als gevolg van het vastleggen van bepaal
de elementen van de bedrijfsvoering en welke mogelijkheden heeft de boer
nog om die elementen op informele wijze te beïnvloeden c.q. te wijzigen.
^Met deze opmerking komen we op een derde typering van de technischadministratieve verhouding die betrekking heeft op de aard van de bood
schap, die in die verhouding direct danwel indirect naar de boer wordt
doorgegeven. Niet alleen voor het vaststellen van de verhouding tussen de
boer en de verschillende omgevingsinstellingen wordt steeds meer gebruik
gemaakt van door de boer moeilijk te beïnvloeden geobjectiveerde criteria,
maar ook voor de wijze waarop de boer zijn productie moet organiseren.
Steeds meer wordt naar de boer toe gebruik gemaakt van gestandaardiseer
de, in een formeel-technische taal gegoten productiecriteria en -voorschrif
ten.
De informatie, probleemdefiniëring die aldus wordt doorgegeven houdt
waarschijnlijk verband met een specifieke lezing van de productie-ontwikkeling.
Zoals hiervoor al is gesteld, wijzen de uitkomsten van in Italië uitge
voerd onderzoek in die richting. De vraag was of een dergelijk verband
ook in de Nederlandse landbouw aantoonbaar is. Anders gezegd: vindt er
middels de situatiedefinitie die naar de boer toe vanuit diens taakomgeving
gehanteerd wordt, een bepaalde differentiatie plaats in het bedrijfsontwikke
lingspatroon? Vindt er middels die situatiedefiniëring een impliciete selectie
plaats van zogenoemde levensvatbare vs. niet-levensvatbare bedrijven? En
hoe reageren boeren op dergelijke strategieën die afhankelijk van de
situatie waarin de afzonderlijke bedrijven zich bevinden, voor een groeiend
aantal van hen op (al dan niet bewuste) marginaliseringspogingen neerko
men. De aandacht voor het technische karakter van de naar de boer toe
gehanteerde taal wordt van belang, wanneer blijkt dat de in die taal
gegoten vakterminologie en begripsvorming enerzijds niet tot stand komen
via onderhandelingen tussen de boer en zijn sociale omgeving (ze worden
als het ware kant en klaar voor aanwending aangereikt), terwijl anderzijds
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steeds meer aan de hand van met name dit soort kennis de bedrijfsproblemen en daaraan gekoppeld de mogelijke oplossingen voor die bedrijfsproblemen afgebakend, gedefinieerd en geobjectiveerd worden. Het uiteindelij
ke, deels ongewilde resultaat hiervan is dat de boer geleidelijk steeds meer
van beslisser tot uitvoerder (= object) gedegradeerd wordt. Ook hierbij
moet weer worden opgemerkt dat dit geen stellingname inhoudt tegen
j technische kennis als zodanig, noch tegen elke vorm van als ... dan ...
j kennis, maar dat het eerder gaat om de vraag welke aspecten van die
kennis nog ter discussie staan, en wat het aandeel van de boer is geweest
j in de vaststelling van die kennis alsook wat het resultaat/effect hiervan is in
/ termen van de bedrijfsvoering.
De technisch-administratieve ordening en de positie van externe instellingen
Tot nu toe zijn twee niveaus van analyse aan de orde gekomen, te weten:
a. het niveau van de directe bedrijfsvoering; de wijze waarop de boer
gestalte geeft aan de productie binnen een op een aantal wijzen gestruc
tureerde situatie;
b. het niveau van de relatie tussen de boer en de voor de bedrijfsvoering
relevante sociale omgeving; de wijze waarop de structurerende factoren
op basis waarvan de boer zijn productie moet organiseren, binnen die
relatie gereproduceerd worden.
Indien men het vraagstuk verder wil doordenken, dan tekent zich een
derde probleemniveau af, gegroepeerd rondom de vraag naar de herkomst
van de vanuit de bedrijfsrelevante omgeving ondernomen pogingen tot een
specifieke structurering van de verhouding tot de boer. Het antwoord op
die vraag moet gezocht worden in een analyse van de positie en het belang
van de instellingen en organisaties die daar deel van uitmaken. Nu is die
omgeving zeker niet op te vatten als een eenduidig geheel, van waaruit elke
instelling op dezelfde wijze probeert een binding met de boer aan te gaan.
In eerste instantie kunnen we die omgeving indelen in een economische,
een politiek-bestuurlijke en een technisch-wetenschappelijke sector. Een
onderzoek naar het functioneren van deze sectoren rondom landbouw
ontwikkelingsvraagstukken doorbreekt grotendeels de grenzen van het
traditionele agrarisch-sociologische onderzoek. Voor de ontwikkelingen op
het politiek-bestuurlijke vlak bestaat wel belangstelling, hetgeen waarschijn
lijk ten dele te maken heeft met de pretentie tot beleidsrelevantie, ten dele
ook met het feit dat ontwikkelingen op het politiek-bestuurlijke vlak relatief
makkelijk te signaleren zijn. Voor de ontwikkelingen binnen de eigen
technisch-wetenschappelijke sector bestaat nauwelijks agrarisch-sociologische
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belangstelling, waarschijnlijk omdat de agrarische sociologie zich teveel met
deze sector vereenzelvigd heeft. Ook naar ontwikkelingen binnen de
economische en handelssector gaat de aandacht van agrarisch-sociologen
niet al te snel uit. Toch vormt ook dergelijk onderzoek een noodzakelijke
component voor een goed begrip van de agrarische ontwikkelingen, con
creet bemiddeld via de relatie die instellingen uit de verschillende sectoren
met de boer aangaan.
Kortom, de agrarische sociologie heeft in het verleden haar onderzoeks
terrein wellicht te veel verengd tot het directe niveau van het boerenbedrijf
en zijn inkadering in hetzij de lokale agrarische gemeenschap, hetzij de
boven-lokale boerenstand. Rationaliseringsprocessen op bedrijfsniveau zijn
echter niet te begrijpen zonder daarin ook de macro-ontwikkelingen te
betrekken op èn het bestuurlijke vlak (daarbij valt bijvoorbeeld niet alleen
te denken aan analyses van bijvoorbeeld het EEG-beleid, maar ook aan
analyses van het belang van voedsel als instrument van internationale
politiek) èn het economisch-industriële vlak. Incorporatie van de landbouw
betekende niet alleen een vergroting van markten, maar ook een verder
gaande doorbreking van de traditionele verticale scheidingslijnen tussen de
agrarische, de industriële en de dienstensector.
"Tegenwoordig is onze voedselvoorziening niet langer een zaak van boer
en tuinder alleen. Er lopen talloze verbindingslijnen met de rest van de
economie. De landbouw betrekt hoogwaardige productiemiddelen van
andere bedrijfstakken, zoals veevoer, zaden, kunstmest en landbouwmachi
nes. Shell Chemie en DSM hebben tegenwoordig net zoveel met ons
voedsel te maken als een Friese veehouder of een tuinder in het Westland"
(Osaci, 1983: 54).
Daarmee tekent zich voor de agrarische sociologie een onderzoeksterrein af
dat veel meer omvat dan de conventionele landbouw; een terrein waarvoor
inmiddels de term agrocomplex de ronde doet. Dat complex bestaat voor
een belangrijk gedeelte uit trans-nationale ondernemingen, op zichzelf al
een onderzoeksterrein dat door sociologen merendeels angstvallig wordt
gemeden, hetgeen waarschijnlijk mede verband houdt met het feit dat de
schaal waarop dergelijk onderzoek zou moeten plaatsvinden moeilijk te
hanteren is.
Binnen dit agrocomplex kopen buitenlandse veevoedergiganten regionale
veevoederbedrijven op om met behulp van die bedrijven de binnenlandse
markt te verkennen. Dergelijke bedrijven kunnen, gegeven hun trans
nationale organisatie, veel flexibeler op de markt opereren dan de gevestig
de, deels coöperatieve bedrijven. Ze zijn in staat om op korte termijn
boeren aan zich te binden om daarmee een eigen markt te creëren, aldus
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de concurrent de wind uit de zeilen nemend. De gevolgen van een en
ander voor de individuele boer zijn duidelijk; de markt wordt kleiner en de
afhankelijkheid groter.
! De conclusie mag duidelijk zijn. Onderzoek naar rationaliseringsprocessen
in de landbouw is niet volledig zonder daarbij aandacht te besteden aan de
concrete sociale positie waarin de boer zich bevindt, aan de concrete
sociale verhoudingen waarin de boer ten behoeve van de bedrijfsvoering is
opgenomen. Die positie is zelf weer niet goed te begrijpen zonder aandacht
te besteden aan ontwikkelingen binnen de taakomgeving zelf, ontwikkelingen
die ertoe leiden dat instellingen binnen die taakomgeving steeds meer in
staat zijn om hun verhouding tot de boer tot een technisch-administratieve
te reduceren.
Van bedrijfsstijl naar produktiekolom; de rol van macht, technologie en
politiek
In deze slotparagraaf zal een aantal thema's dat voor een typering van het
moderne landbouwbedrijf van belang is, in hun sociaal-historische context
worden geplaatst. Ten dele gaat het daarbij om thema's die hiervoor ook al
kort aan de orde zijn geweest. Ze zullen in dit hoofdstuk worden bekeken
tegen de achtergrond van de structuur van het relatienetwerk waarin de
moderne bedrijfsvoering in tegenstelling tot vroeger is opgenomen.
Was het immers in vroeger tijden zo, dat het boerenbedrijf in hoofdzaak
was opgenomen in lokale integratiekaders, tegenwoordig spelen dergelijke
lokale netwerken, althans voor de uitvoering van het productieproces, een
veel geringere rol. Het hedendaagse bedrijf is vooral betrokken op wat de
productiekolom wordt genoemd; het uitgedifferentiëerde geheel van instel
lingen op elkaar georiënteerd vanuit hun functies ten aanzien van de
agrarische productie (dit in tegenstelling tot vroegere lokale netwerken die
meer dan alleen productieve functies omvatten). Aldus vormt de integratie
r van het boerenbedrijf in de hedendaagse productiekolom enerzijds een
uiting van de incorporatie van de landbouw in een uitdijende wereldecono
mie en anderzijds (deels daarmee verband houdend) de uitwerking van een
uitdifferentiëring van de agrarische productie uit een geheel van meerom
vattende sociale relaties.
Die veranderde inkadering van het landbouwbedrijf ging gepaard met
een aantal ontwikkelingen die achtereenvolgens aan de orde zullen komen.
Daarbij gaat het om:
- de aard van de in de productie gehanteerde kennis;
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- de wijze waarop de boer middels die kennis en de daarbij behorende
legitimatieregels wordt aangesproken;
- de wijze waarop de reproductie van de productiemiddelen plaatsvindt;
- de positie van de boer met betrekking tot de reproductie van kennisregels en productiemiddelen;
- de positie van de boer ten aanzien van de, in het agro-systeem gevoerde
politiek.
Om veel meer dan een omschrijving van deze thema's kan het in het
volgende niet gaan. We zijn immers nog steeds bezig met de ontwikkeling
van een onderzoekprogramma op het gebied van de sociologie van de
agrarische productiewijze.

2.4 Van praktische naar wetenschappelijke kennis
Werden in een grijs verleden de bij de agrarische productie gehanteerde
kennisregels vooral gereproduceerd in de alledaagse praktijk van de be
drijfsvoering als ondeelbaar onderdeel van een lokale cultuur, tegenwoordig
worden die kennisregels vooral gereproduceerd binnen wetenschappelijke
instituten door vervaardigers van expliciet op de agrarische productie
gerichte technologie en naar de boer toe bemiddeld (ten dele) via de vele
voorlichtingsdiensten. Verwetenschappelijking slaat daarbij niet alleen op de
legitimering van de in de moderne bedrijfsvoering gehanteerde kennis; het
begrip heeft net zo goed betrekking op de tendens om steeds meer
elementen uit het praktische kennisniveau tot onderwerp van reflectie te
I maken. Het paradoxale van de zaak is echter dat die reflectie niet meer in
I handen van de boer zelf, maar in handen van externe organisaties is. De
boer wordt, zoals hiervoor al gesteld is, de uitvoerder van die kennisregels.
De reflexieve kennis heeft voor hemzelf paradoxaler wijze steeds meer een
non-discursief karakter gekregen; ze bezit op het toepassingsniveau een
gereduceerde plooibaarheid.
Ter toelichting op deze stellingname willen we uitgebreid citeren uit de
protocollen van een interview, afgenomen in het voorjaar van 1984 bij het
boerengezin M. Het gezin M. bestaat uit vader (57 jaar), moeder (53 jaar)
en één ongetrouwde zoon (27 jaar) die het bedrijf zal overnemen. Het
bedrijf beslaat 55 hectare en telde op het ogenblik van het interview 175
melkkoeien plus een dertigtal stuks jongvee.
De stal is bewust zodanig gebouwd dat de veestapel desnoods tot zo'n
230 à 250 stuks zou kunnen groeien zonder bij te hoeven bouwen. Zowel
het bedrijf als de mensen maken de indruk zeer bij de tijd te zijn. In de
stal hebben ze het zogenoemde Alfa-Feed-systeem, in de melkstal het Alfa-
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Record-systeem. Het record-systeem is recent geïnstalleerd, het is o.a. de
bedoeling de kinderziektes te overwinnen en daarmee een zekere validering
te bereiken die acceptabel is voor de melkwinningsdienst. Op industrieel
niveau wordt gewerkt aan de meting van de kwaliteit (eiwit en vetgehalte)
zodat later de gehele controle geautomatiseerd kan worden.
Het feed-systeem staat er al langer, vanaf 1980. Aanvankelijk werd het
laatste dus gehanteerd zonder de koppeling aan het record-systeem. Dat
werkte als volgt. Per dag werd het rantsoen bepaald; at de koe een aantal
uren niet dan ontstond er een reserve. Die kon dan later tot een bepaalde
drempel geconsumeerd worden. Die 'rem' zat erin om te voorkomen dat de
koeien zich in één keer aan een overdosis kapot zouden vreten.
De voergift per koe werd bepaald doordat in eerste instantie een
kengetal werd ingevoerd dat als het ware de haalbare productie aangaf
(bijvoorbeeld 20 liter per dag). In tweede instantie werd het ruwvoer
geanalyseerd op grond waarvan bijvoorbeeld kon worden bepaald dat dat
ruwvoer voor onderhoud van de koe voor 10 liter melk kon zorgen.
Vervolgens werd de kloof tussen deze basis en het ingevoerde kengetal
overbrugd met een krachtvoergift. De daarbij gehanteerde regel (bijvoor
beeld: 1 kg. krachtvoer zorgt voor 2 liter melk) is tijdens het gesprek niet
geheel duidelijk geworden. Hoe het ook zij, de boer kon ingrijpen in de
vorm van de aanpassing van het kengetal. Met de koppeling aan Alfa
record is de zaak enigszins veranderd. Alfa-record registreert de melkgift
gedurende de twee melkmalen. Stijgt die melkgift dan kan de dag daarna
automatisch de krachtvoergift met een corresponderend aantal grammen
omhoog worden gebracht.
Er is dus een soort van cybernetisch systeem ingevoerd waarbij de boer
niet meer hoeft in te grijpen; het systeem registreert en past, via soft-ware
formules, de zaak aan. Ten opzichte van de situatie daarvoor is daarmee
echter ook in de tijdsdimensie van het ingrijpen iets veranderd. Vroeger
dacht de boer: 'de koe is er aan toe om meer melk te geven, dus ik start
dat proces met een opvoering van de krachtvoergift'. Nu ijlt de krachtvoer
gift als het ware achter de melkgift aan.
Volgens boer M. breken anderen op een interessante manier in dit
systeem in door met de hand fictieve wijzigingen aan te brengen in het
vetgehalte. De normale output per koe bevat een bepaald vetgehalte, zeg
4%. Door dit te wijzigen in bijvoorbeeld 4,8% of 5,8% stijgt automatisch
de krachtvoergift. Het wijzigen van de soft-ware is onmogelijk en dus moet
met dit soort kunstgrepen worden volstaan. Boer M. doet dat niet. Hij
vindt het te bewerkelijk en eigenlijk 'uit de duim gezogen'. Dit impliceert
echter dat je als boer toch én je koeien individueel moet kennen én moet
weten wanneer (op welk moment in de individuele cyclus) de krachtvoergift
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omhoog moet. Tenslotte moet je ook weten hoeveel deze gift (en dus de
index) omhoog kan. Gedetailleerde kennis per dier blijft dus nodig. Boer
M. beperkt die ingreep tot de koeien die voor het eerst afkalven en dus
nog een extra groeidosis nodig hebben. Die koeien worden bijvoorbeeld
vaak op 7% gezet.
M. stelt dat de computerisering beslist niet de van oudsher gegeven
accumulatie van boerenkennis omtrent de individuele dieren en hun gedrag
of ontwikkeling kan vervangen. Het feit dat bepaalde gegevens (zoals
bijvoorbeeld de ontwikkeling van de melkgift en de controle op de opname
van het rantsoen) nu door het systeem worden bijgehouden, is op zichzelf
een verlichting. Dat neemt niet weg dat eigen vakkennis onmisbaar blijft,
wanneer je althans het systeem wilt gebruiken ten behoeve van een stijging
van de productie. Dit geldt evenzeer voor een aantal andere aspecten. Zo
is bijvoorbeeld de bepaling van de krachtvoergift per koe extreem afhanke
lijk van de kwaliteit van het ruwvoer. Welnu, als die kwaliteit sterk fluctu
eert en/of onbekend is, wordt de krachtvoerbepaling steeds meer een slag
in de lucht. Op het onderhavige bedrijf worden vaak enorme bulten
ingekuild van zo'n 200 à 300 ton. Op zo'n bult zijn toch vaak een achttal
analyses nodig. Overigens vertelt M. dat het aantal voeranalyses ondanks de
economisch teruggang landelijk gesproken blijft toenemen. Hij stelt dat het
ook zeer wel voorstelbaar is, dat boeren systemen als het onderhavige niet
zozeer richten op een verdere toename van de mogelijkheden in de
bedrijfsvoering doch veel meer op arbeidsverlichting. Dat is toch al een
sterk punt van met name Alfa-feed. Anders moet je zelf het krachtvoer
distribueren, nu gaat dat automatisch en de hele dag door.
Nog een verhaal over het voer. Gemiddeld krijgen de dieren zo'n 8 kg.
krachtvoer. De extremen liggen bij 13, 14 kg. In dat verband vertelt M. dat
de adviezen in het algemeen in de richting van steeds vroeger maaien
gingen, dus ruwvoer met meer eiwit en minder ruwe celstof (structuur).
Gevolg: veel pensproblemen. Toen kwam het natte voorjaar en werd zeer
laat gemaaid. Gevolg: een heel jaar lang geen enkel probleem meer met de
penzen.
Het is duidelijk dat de door het gezin M. ingevoerde systemen een reeks
van voordelen opleveren. Zo maken ze het bijvoorbeeld mogelijk dat via
een regelmatig plaatsvindende analyse van de melkgift de juiste hoeveelheid
krachtvoer, vitaminen en mineralen kan worden bepaald, die nodig is om
aan de elementaire behoeften van elke koe tegemoet te komen. Daarnaast
maken beide systemen het mogelijk om op een vrij eenvoudige manier van
elk dier de tochtigheidscyclus te blijven volgen om zo het juiste moment
voor de bevruchting te kunnen bepalen. Tenslotte wordt het door toepas-
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sing van beide systemen mogelijk om een betere controle toe te passen op
de geneeskundige toestand van elk dier. Het blijkt kortom, dat middels
beide systemen een stijging van de produktiviteit van de veestapel en een
reductie van de benodigde arbeid mogelijk worden. Opdat zulke geautoma
tiseerde systemen in technisch-economische zin evenwel optimaal benut
worden, wordt het voor de boer noodzakelijk een reeks van handelingen
systematisch uit te voeren, zoals:
- de analyse van het zelf geproduceerde en/of aangekochte ruwvoer;
- de vaststelling van het vetgehalte per koe;
- de correctie van de voedselgift al naar gelang de melkgift van de volwas
sen koe of de groei van de pinken en vaarzen;
- tijdige bevruchting en sanitaire ingrepen;
- vernietiging van de dagelijkse melkgift van zieke dieren (antibiotica e.d.);
- de geschikte keuze van het moment om het eigen groenvoer te maaien
teneinde de verhouding tussen voederwaarde en ruwstof (structuur) te
optimaliseren.
Het is duidelijk dat, wanneer onze melkveehouder één van deze handelin
gen overslaat of niet optimaal uitvoert, het technisch-economisch vermogen
van het ingevoerde systeem onderbenut wordt. Dat gegeven vormt een
eerste reden voor de afgenomen plooibaarheid van de nieuwe technolo
gische kennisregels. Er bestaat voor die afnemende plooibaarheid echter
ook nog een dieper liggende reden, die verband houdt met de voorwaarden
voor het functioneren van de technologische vakkennis zelf.
/ Zoals elk kennissysteem wordt ook de verwetenschappelijkte agrarische
vakkennis geproduceerd en gereproduceerd door subjecten, terwijl de
kennis als zodanig subject-loos is. Het verschil met de voor-wetenschappelij
ke of niet-verwetenschappelijkte agrarische vakkennis is echter dat de
laatste de boer veel meer interpretatiemogelijkheden en dus verantwoorde
lijkheden toestond. De verwetenschappelijkte kennis behoeft - in tegenstel
ling tot de gangbare ideeën daarover - verhoudingsgewijs steeds minder
interpretatie en steeds meer alleen uitleg. Uiteraard verdwijnen ook in het
geval van de moderne agrarische kennis interpretatiemogelijkheden niet
geheel van het toneel. Daar staat tegenover dat, in het geval van boer M.,
de reikwijdte van de mogelijkheid tot een eigen van de officiële definitie
afwijkende interpretatie van het productieproces al lang niet meer het
gehele bereik kan beslaan, zoals omspannen door de ingevoerde geautoma
tiseerde systemen. De invoering van dergelijke geautomatiseerde systemen
veronderstelt als het ware een bepaalde interpretatie van het productiepro
ces. Afwijken van die interpretatie maakt het gebruik van deze systemen in
de meest letterlijke betekenis van het woord zinloos. Dit is ondermeer goed
te zien aan het feit dat wanneer boer M. in belangrijke mate zou afwijken
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van de voorschriften zoals geïmpliceerd in de toepassing van Alfa Feed en
Alfa Record, dit al snel zou leiden tot de verdenking dat hij zulks doet
om traditionele of subjectieve redenen. Objectief gezien immers heeft hij
daar geen belang bij; het druist in tegen de ratio van de ingevoerde
systemen.
Tenslotte is er nog een derde reden voor de afgenomen plooibaarheid van
de verwetenschappelijkte kennis op het toepassingsniveau van het agrarische
bedrijf. Die reden houdt verband met het feit dat als gevolg van die
toepassing steeds meer aspecten van de bedrijfsvoering in elkaar gaan
grijpen. Zo kan bijvoorbeeld, op grond van de informatie zoals verstrekt
door het gezin M., worden vastgesteld dat bij het functioneren van de stal
de volgende aspecten aan elkaar gerelateerd zijn. Naarmate de kwaliteit van
het genetisch materiaal stijgt wordt de krachtvoergift per koe belangrijker.
De bepaling van die krachtvoergift wordt op haar beurt, mede daardoor,
weer afhankelijker van de kwaliteit van het ruwvoer. Dat laatste is weer
afhankelijk van én de bodemgesteldheid én het toegepaste ruwvoederwinningssysteem. Daarnaast wordt zowel in verband met het hogere productie
vermogen van de dieren als met de gegroeide omvang van de kuilbulten de
noodzaak van analyses van het eigen groenvoer belangrijker. Datzelfde gaat
gelden voor zowel het aangekochte ruwvoer als het krachtvoer. Die analyse
is op haar beurt weer afhankelijk van de evolutie van analyse-methodes en
monsteringsprocedures.
Niet alleen blijken aldus veel interne aspecten van de bedrijfsvoering op
discursief kennisniveau rechtstreeks naar elkaar te verwijzen, daarnaast blijkt
de boer voor een optimaal functioneren van deze afhankelijkheidsketens
ook steeds meer afhankelijk te worden van externe organisatie (zoals
I bijvoorbeeld in het geval van de benodigde analyses van ruwvoer, kracht
voer e.d.). Met die groeiende afhankelijkheid van externe organisaties wordt
het voor de boer ook steeds moeilijker om de consistentie te handhaven
tussen de extern aangereikte voorschriften en gegevens en de interne
bedrijfsprocedures. Een duidelijk voorbeeld daarvan levert het door boer
M. hiervoor aangehaalde pensprobleem, gevolg van het technisch advies om
vooral vroeg te maaien. Het zal duidelijk zijn dat als gevolg van deze
afnemende plooibaarheid van de technische kennisregels op bedrijfsniveau
ook de betekenis van het boer-zijn wezenlijk van karakter veranderd is. Op
die verandering zullen we in het volgende ingaan.
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De veranderde betekenis van het boer-zijn
De kennisregels die worden toegepast binnen de agrarische productie
bevatten niet alleen een bepaalde kijk op het verloop van het productiepro
ces, ze omvatten of impliceren ook een bepaalde kijk op het boer-zijn, een
bepaalde boeren-identiteit. Middels die kennisregels wordt immers de boer
op een bepaalde manier, op bepaalde competenties aangesproken. Werd de
boer vroeger in hoofdzaak aangesproken op zijn positie binnen de lokale
gemeenschap (meer in het bijzonder op zijn functie als bijvoorbeeld
leverancier van voeding, van arbeidsplaatsen e.d.); tegenwoordig wordt de
boer in hoofdzaak aangesproken op zijn functie binnen het agrarische
productie- en handelssysteem als uitvoerder van technische regels. Dit komt
niet alleen tot uiting in de inhoud van de regels zelf, maar ook in de wijze
waarop deze gereproduceerd worden; twee aspecten die niet toevallig nauw
met elkaar verbonden zijn.
In termen van de structuratietheorie van Giddens (1979) zou gesteld
kunnen worden dat de normen, opgenomen in de voorwetenschappelijke,
lokaal gereproduceerde bedrijfsstijl, in hoofdzaak de verschillende rollen van
de boer legitimeerden. De boer werd middels deze regels ook als persoon
aangesproken: "Jij, boer, moet deze zaak op deze manier behandelen"; "de
boerenknecht komen op dit type bedrijf de volgende taken toe"; "als de
grond zich in die toestand bevindt, gedraagt de vakkundige akkerbouwer
zich als volgt".
De huidige kennisregels daarentegen hebben niet direct betrekking op de
boer als persoon, maar op de omgang met de productiemiddelen. Ze
hebben in hoofdzaak betrekking op de allocatie van produktiemiddelen en
de beheersing van productieprocessen: "de bepaling van het krachtvoergehalte dient als volgt te geschieden"; "men verkoopt niet wat men 'toevallig'
produceert, maar men produceert wat verkoopt".
De devaluering van boer tot uitvoerder komt met andere woorden al tot
uiting op het niveau van de Kantiaanse praktische rede. De boer (ver
wordt van een op zijn competenties aangesproken persoon tot een anonie
me, geprofessionaliseerde, uitvoerder van regels. Met andere woorden,
hoewel de hedendaagse verwetenschappelijkte kennis wel degelijk door de
boer wordt gehanteerd (de toepassing van de regels vooronderstelt immers
een competent subject tot die toepassing in staat), zijn de regels zelf als
het ware boer-onverschillig doordat zij niet primair op de boer, doch op
het bereik der natuurwetenschappelijke wetmatigheden zijn gericht; op het
bereik van de "Dinge an und für sich". De in de oude bedrijfsstijlen
opgenomen regels vormden slechts de technische aankleding van lokale,
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cultuur-specifieke morele regels. Deze regels brachten in eerste instantie
geen (wetenschappelijk vastgestelde) 'zo-is-het'-relatie tot uitdrukking, maar
een 'zo-hoort-het' (bij ons)-relatie. In het ene geval zijn waarheid en
waarheidsaanspraken in het geding, in het andere morele regels en daarop
berustende sociale constructies. Binnen de lokale gemeenschap was de boer
tegelijkertijd de reproducent en het object van deze regels; als normatief
geraamte voor waarnemen, beslissen en handelen was de bedrijfsstijl dan
ook principieel boer-gericht; geconstrueerd op maat van de boer.
De regels binnen de hedendaagse vakkennis zien er anders uit. Ze
bestaan uit representerende schemata die gekoppeld zijn aan expliciet
nagestreefde en voorgeschreven, geconceptualiseerde, handelswijzen. Zo
ontstaan kennisvormen die steeds meer de eigenschap krijgen van logisch
mathematische structuren (logisch-consistente reeksen van handelen; transformatieregels en omzettingscoëfficiënten; voedernormen, bemestingsnormen,
inentingsschema's , bespuitingsschema's, onderhoudsvoorschriften; waarne
mingsschema's, zoals de koekalender etc.). De boer krijgt daarbij de rol
toebedeeld van toepasser van deze wetenschappelijk geconstrueerde sche
ma's. In die zin vormt hij als het ware het uiteinde van het wetenschappelijk-technologische apparaat. Dat kan zodanige proporties aannemen dat
niet alleen de boer als aan te spreken persoon uit de regels zelf verdwijnt,
maar ook uit bijvoorbeeld planningsprocedures met betrekking tot de
implementatie van dergelijke regels in het landbouwbedrijf. Voorop staat de
verwezenlijking van de toepassing van bepaalde functies die op een objec
tief-correcte wijze dienen te worden uitgevoerd, ongeacht de specifieke
persoon van de uitvoerder. In die zin is de boer als actor in de anonimi
teit verdwenen; hij is verworden tot de administrateur van door anderen
aangereikte problemen, taken en oplossingen.
1 Daarmee is direct aangegeven, dat het verdwijnen van de boer als aan
!te spreken persoon uit de agrarische vakkennis niet los is te zien van de
'sociale systemen waarin die kennis wordt ontworpen en verspreid. Of zoals
Bourdieu het onder woorden brengt: "the constitutive power which is
granted to ordinary language lies not in language itself, but in the group
which authorizes and invests it with authority" (Bourdieu, 1982). Dat geldt
uiteraard niet alleen voor de alledaagse taal, maar voor elke taal, dus ook
de geprofessionaliseerde agrarische.
Volgens een heden ten dage aan populariteit winnende zienswijze wordt het
paradoxale feit dat de boer zijn greep op de productieprocessen dreigt te
verliezen, vaak slechts geweten aan de ontwikkeling van de technologie. Dit
lijkt ons geen correcte analyse; de technologie kan daar niet alleen voor
verantwoordelijk worden gesteld. Daarnaast spelen ook andere factoren een

• J rol, zijn ook machtsverhoudingen en belangen van invloed op de concipiëring en vervaardiging van de dominante technologie. Dit soort factoren
speelt een doorslaggevende rol in de bepaling van het type vakkennis dat
de boer tijdens zijn professionaliseringsproces krijgt aangereikt. In meer
algemene zin verwijzen deze factoren naar de manier waarop de vakkennis
die de boer hanteert, wordt gereproduceerd. Deze reproductie is in de
loop van de tijd grondig veranderd: de bakermat van een en ander wordt
steeds minder door het gezin, het eigen bedrijf en de lokale gemeenschap
gevormd en steeds meer door de a-lokaal georganiseerde en georiënteerde
instellingen.
Zoals hiervoor is gesteld, vormde de boer in de vroegere lokale gemeen
schap als het ware de werkelijke architect van de bedrijfsstijl, in die zin
dat hij aan de gehanteerde techniek de lokale, morele inkleuring - en
desnoods ombuiging - gaf. Natuurlijk valt binnen het moderne landbouwbe
drijf nog een veelheid van aspecten aan te wijzen waarbij de boer centraal
^heet te staan. Vooral in de ideologie van het agrarische ondernemerschap
'•ff wordt aan dergelijke beslissingsmomenten een cruciale rol toebedeeld.
I Daarbij wordt echter geen aandacht besteed aan de context waarin die
beslissingen genomen moeten worden, een context die bewerkstelligt dat de
reikwijdte van het beslissingsvermogen van de boer steeds geringer wordt.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat geografisch ver uit elkaar liggende
bedrijven steeds uitgesprokener productietak-gewijze gelijkenissen gaan
vertonen. De boer krijgt niet alleen in de aard van de gehanteerde vak
kennis, maar ook in de reproductie van die kennis steeds meer de rol
toebedeeld van uitvoerder of toepasser. In die zin vormt hij het uiteinde,
de periferie van het wetenschappelijk apparaat. Zijn wereld, zijn bedrijf, is
niet langer rondom hem georganiseerd maar rondom een in omvang steeds
groter wordende markt. Zo wordt bijvoorbeeld in de courante literatuur
expliciet en instemmend het feit erkend dat de coöperatie van een oor—spronkelijk lid-centrische organisatie in een markt-centrisch instituut is
omgezet. Daar komt bij dat het van oudsher gebruikelijke experimenteren
van de kant van de (meest vakbekwame) boeren zelf, gegeven de complexi
teit die het productieproces en de daarmee verbonden productiviteitseisen
heeft aangenomen, steeds meer wordt uitgesloten. Of zoals Van Es,
medewerker van de vakgroep Dierfysiologie van de Landbouwhogeschool te
Wageningen het stelt: "Bij het huidige productieniveau is dat functioneren
zo gecompliceerd, dat een eenvoudige empirische benadering van proble
men (bijv. met een groei- of voederproef) of een eenzijdige aanpak zelden
succes opleveren. Er zijn teveel dwarsverbindingen en neveneffecten waar
rekening mee moet worden gehouden" (Van Es, 1984).
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Oftewel: het moderne dierfysiologische proces wordt zo complex geacht
dat het uit productiviteitsoverwegingen niet verantwoord lijkt om te probe
ren daarin middels eenvoudige veldexperimenten veranderingen aan te
brengen. Anders gezegd: de boer wordt de zeggenschap over zijn eigen
kennis ontnomen.

2.5 De reproductie van de productiemiddelen
In het verleden vond de reproductie van de verschillende productiemidde
len plaats op het bedrijf zelf. Tegenwoordig is dat niet langer het geval. Er
heeft zich immers in de loop der tijd een ontwikkeling voorgedaan waar
voor in de literatuur een scala van termen de rondgang doet, zoals structu
rele ontmenging, specialisatie, vereenvoudiging, delegatie, functiedifferentiatie
etc. Wij zullen dit proces in het volgende aanduiden met de meer omvat\ tende term externalisering.
Uit het hiervoor aangehaalde voorbeeld van het boerengezin M. is al
gebleken dat dit proces niet alleen betrekking heeft op onderdelen van het
productieproces; het heeft in toenemende mate ook betrekking op de
criteria of meetlatten volgens welke de nog intern gereproduceerde onder
delen van het productieproces georganiseerd worden. Daarnaast heeft dit
proces ook niet dat welhaast vanzelfsprekende continue en evolutionistische
karakter dat het in de doorsnee literatuur doorgaans wordt toebedacht.
Externalisering verwijst naar het resultaat van een proces dat niet zonder
strijd en conflicten gepaard is gegaan. Om aan te geven welk complex van
problemen met het begrip externalisering wordt bestreken, zal in het
volgende een formele redenering worden gevolgd.
In theorie kan de agrarische productie volgens twee uitersten worden
gerealiseerd:
- uitsluitend door de inzet en het gebruik van op het bedrijf zelf gere
produceerde productiefactoren;
- door de aanschaf van uitsluitend extern gereproduceerde productiefac
toren, hetgeen gepaard gaat met een uitstoot van onderdelen van de
verschillende productieprocessen.
Vanuit dit formele gezichtspunt kunnen concreet bestaande landbouwbedrij
ven worden ingedeeld volgens verschillende niveaus van externalisering. In
het ene uiterste zal deze 0 zijn, in het andere 100%.
In het eerste geval zal het de leiding van het betreffende boerenbedrijf
niet moeilijk vallen om enige consistentie aan te brengen in de verschil
lende technologische deelprocedures. In het tweede geval echter, waarin
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nagenoeg alle productiesegmenten zijn geëxternaliseerd - en derhalve niet
of vrij moeilijk door de betrokkenen te controleren - zal de bedrijfsleiding
het veel moeilijker hebben om de verschillende productiefasen consistent op
elkaar af te stemmen. In de praktijk zal de bedrijfssituatie zich steeds
opnieuw aan het veranderde technologie-aanbod moeten aanpassen.
In figuur 11 zijn bedrijven weergegeven met een toenemende mate van
externalisering van onderdelen van het productieproces. Bedrijf A heeft
bijvoorbeeld geen onderdelen geëxternaliseerd, terwijl bedrijf R slechts één
onderdeel (bijvoorbeeld het melken) intern doet plaatsvinden. Zo'n geval
komt uiteraard in de empirie niet of nagenoeg niet voor. Gegeven de trend
van de hedendaagse ontwikkelingen is het echter geenszins ondenkbaar dat
zelfs de voedering van de dieren en de zorg voor hun gezondheid uitbe
steed worden. Zoals hiervoor al is gezegd, zal het de bedrijfsleiding van
bedrijf A gemakkelijker vallen om de consistentie tussen de verschillende
productie-onderdelen te handhaven, omdat zij de controle daarover be
houdt.
Voor de bedrijfsleiding van bedrijf R zal het daarentegen veel moeilijker
zijn om de consistentie te handhaven tussen die onderdelen die zij nog zelf
in de hand heeft, en die onderdelen die geëxternaliseerd zijn en waarover
zij geen of nagenoeg geen zeggenschap meer heeft.
Het zij nogmaals benadrukt dat het in het voorgaande ging om de formele
weergave van een proces dat allesbehalve vlekkeloos en onafhankelijk van
de institutionele context verloopt, waarin het bedrijf zich bevindt.
De machtspositie van de boer
In het voorgaande is al een paar maal benadrukt dat de boer vroeger een
rechtstreeksere inbreng had in de reproductie van professionele kennisregels
en productiemiddelen. De bedrijfsstijl vormde een normatief geraamte voor
de wijze waarop de boerenarbeid gestalte kreeg. Binnen dat geraamte
vormde de lokaal gereproduceerde vakkennis een belangrijk bron voor het
voortbestaan van de boeren als sociale laag of stand. Weliswaar was de
daadwerkelijke macht van de boerenstand - uitzonderingen daargelaten over het algemeen nooit erg groot, dat neemt niet weg dat hun algehele
sociale positie wel degelijk van belang was. In het grootste gedeelte van het
land droeg de nationale cultuur immers in belangrijke mate het stempel
van de agrarische bevolking en waren - niet alleen ten plattelande, maar
ook in belangrijke urbane centra zoals Groningen - allerlei voorzieningen
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Figuur 11. Externalisering van onderdelen van het produktieproces
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daadwerkelijk op de boer afgestemd. Elke boer kon bij de lokale timmer
man, smid, wagenmaker, molenaar, onderwijzer of coöperatie terecht
teneinde een speciale dienstverlening te krijgen, aangepast aan de speci
fieke behoeften of problemen van het eigen bedrijf. Ook de eerste gefor
maliseerde organisaties, ontstaan op de valreep van de negentiende eeuw,
droegen nog in belangrijke mate een bewust boer-centrisch karakter. De
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invloed van de boer op de organisatie van de lokale sociale gemeenschap
was derhalve belangrijk. De ook toen zeer zeker bestaande afhankelijkheids
verhoudingen waren over de gehele linie meer uitgebalanceerd. Die tijd is
echter voorbij. De externalisering van de reproductie van de productiemid
delen en kennisregels impliceerde immers dat de invloed van de boer op
de organisatie van de sociale gemeenschap veel kleiner werd. Nu neemt de
boer in de lokale gemeenschap nog maar een marginale positie in. Door
gaans heeft hij binnen die lokale gemeenschap nauwelijks nog belangen te
verdedigen; de voor hem relevante zaken worden elders geproduceerd. In
die zin staat de doorsnee boer heden ten dage op gelijke voet met de
doorsnee burger. De marginalisering van de boer in de lokale gemeenschap
is niet gecompenseerd door een equivalente toename van zijn invloed
binnen de productiekolom. Weliswaar omvat de landbouw een machtig
organisatorisch apparaat waarvan het heet dat dit ten dienste staat van de
boer; dat neemt niet weg dat, wat de organisatie van de zeggenschap over
dit apparaat betreft, de boer eerder een perifere dan een centrale positie
inneemt. Zo is de coöperatie, zoals al eerder is opgemerkt, in het verleden
van een boer-centrische in een markt-centrische organisatie veranderd.
Navenant nam de machtspositie van de boer binnen de coöperatie af,
waardoor de coöperatie op een veel efficiëntere wijze dan in het verleden
controle kan uitoefenen over het wel en wee van de agrarische bedrijven.
Eenzelfde verhaal kan worden gehouden over de macht van de boer
over de informatiestromen en de daarin vervatte normatieve definitie van
het landbouwbedrijf (de gewenste c.q. nagestreefde organisatie van het
agrarische productieproces), alsmede over de macht van de boer binnen de
financieringsrelaties. Het eerste heeft betrekking op het feit dat in effectief
opzicht de kennis die de boer eventueel wenst in te brengen, het door
gaans moet afleggen tegen de informatiestroom afkomstig uit de diverse
r toeleveringsbedrijven. Het is de situatiedefinitie van de toeleveringsbeidrijven die er toe doet, niet de situatiedefinitie van de boer zelf.
Wat de financiële relaties betreft, waarin de boer is opgenomen, kan
worden gesteld dat zich daarin sinds de Tweede Wereldoorlog een uitge
sproken tendens tot formalisering heeft voorgedaan, waardoor de invloed
van de betrokken boer op de condities waaronder de financiering plaats
diende te vinden, zienderogen ineenschrompelde, terwijl de sturingskracht
van de financierende instelling op het agrarische bedrijfsproces in omge
keerd evenredige mate toenam.
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De politiek
Sinds de beruchte landbouwcrisis van de vorige eeuw heeft men in Neder
land gekozen voor een uitgesproken mercantilisme en daarmee voor het
verplaatsen van de politieke voorwaarden voor de agrarische productie naar
het nationale of zelfs supra-nationale niveau. Na de Tweede Wereldoorlog
is deze trend systematisch en definitief nagestreefd.
Sinds de totstandkoming van de EEG kan men constateren dat voor de
rechtvaardiging van die ontwikkeling steeds weer twee hoofdargumenten zijn
ingezet: argumenten die bij een nadere analyse al snel hun ideologische
functie als rechtvaardiging voor de bestaande machtsverhoudingen blootge
ven. Die argumenten hadden betrekking op:
a. de beperkende/gebiedende invloed uitgaande van het EEG-landbouwbeleid (van 'Brussel'). Bij de hantering van dit argument wordt gemakshal
ve vergeten dat het thans geldende EEG-landbouwbeleid nu juist voor
een belangrijk deel is voortgevloeid uit het daarvoor bestaande Neder
landse landbouwbeleid. Dit betekent dat de toenmalige dominerende
machtsverhoudingen en de daarbij functionerende ideologie in Brussel
juist een dankbare versterker en multiplier hebben gevonden.
b. Het belang van de verwerkende en de distributiesector voor de werkge
legenheid (als gevolg van de toenemende bijdrage van de landbouwexport aan de nationale betalingsbalans). Het eerste belang van de boeren
ligt in het maximaliseren van het gezinsinkomen. Het eerste belang van
de verwerkings- en distributiesector ligt vooral in de maximalisering van
de omzet. Die kan alleen worden veilig gesteld door ten behoeve van de
productiestijging de druk op de boer vooral niet te laten verslappen.
Deze twee belangen lopen allesbehalve parallel en komen in de loop van
de tijd steeds verder uit elkaar te liggen.
Met dit laatste is direct aangegeven waarom van een spontane, zelfregule
rende werking van de markt voor de oplossing van de huidige druk op de
l agrarische producenten weinig heil behoeft te worden verwacht en op den
'duur alleen een oplossing in politieke termen denkbaar is.
Tenslotte: TÄTE als referentiekader
In een pubücatie over diep ingrijpende veranderingen in de Groningse
landbouw in de loop van de vorige eeuw, constateert de nestor van de
Nederlandse agrarische sociologie:
"Het volledig bewust deelnemen in sociale veranderingen kan in het
algemeen pas ontstaan wanneer veranderingen relatief snel plaatsvinden en
binnen de betrokken groep de duidelijke overtuiging leeft dat men het
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vermogen heeft op eigen kracht aan deze verandering iets toe of af te
doen" (Hofstee, 1984).
Van een dergelijke bewuste deelname is voor de huidige in TÄTE
/ ingekaderde landbouwers steeds minder sprake. Het gros zal de via TÄTE
) geïnitieerde veranderingen steeds meer lijdzaam ondergaan. Er zal dan ook
• geen sprake meer zijn van wat Hofstee ten aanzien van de Groningse
landbouw in de vorige eeuw concludeert: "Men weet dat de landbouw
grondig is veranderd en men voelt zich trots op hetgeen men tot stand
heeft gebracht" (Hofstee, ibid.). Natuurlijk is het mogelijk dat de indivi
duele boer wel trots is op datgene wat hij, à titre personnel, tot stand
heeft weten te brengen, maar het gevoel met z'n allen een goede en zekere
toekomst op te bouwen is in de huidige constellatie uitgesloten.
* In dit verband is het typerend dat uit lopend psychologisch onderzoek
blijkt dat onder melkveehouders die het meest in contact staan met de
voorlichtingsdiensten, méér stress voorkomt dan onder andere melkveehou
ders (Welles, 1983). Hoewel vergelijkbaar onderzoek in andere EEGlanden vooralsnog ontbreekt, lijkt het aannemelijk te vooronderstellen dat
bijvoorbeeld de boeren in het Middellandse Zee-bekken minder stress
zullen ervaren.
Hoe het ook zij, het blijkt dat er in de tegenwoordige landbouw als het
ware een storing of bron van stress optreedt in de verhouding tussen de
professionele omgeving en de individuele boer.
Aldus blijkt dat ook buiten het strikt economisch domein om, de geleidelij
ke substitutie van de lokale bedrijfsstijlen (als normatief kader voor het
professionele handelen) door TÄTE problematische kanten heeft. We
kunnen dit opnieuw illustreren door te verwijzen naar een opmerking van
Hofstee. In zijn hiervoor al geciteerde onderzoek is namelijk de volgende
passage aan te treffen over het belang van de bedrijfsstijlen in het proces
van sociale verandering op het toenmalige Groninger land: "De behoefte
aan statushandhaving en statusverhoging als factor in de continuering van
de bedrijfsstijl werkt het sterkst bij diegenen, die overigens als de minder
aanzienlijken in de betreffende groep worden beschouwd. Diegenen die om
welke reden dan ook (...) mensen van aanzien zijn, kunnen gemakkelijker,
door van de bestaande bedrijfsstijl af te wijken, een beetje van hun
overvloed aan prestige riskeren, dan de man in een bescheiden positie, die
er zuinig op moet zijn" (Hofstee, 1984).
Wanneer we Hofstee's constatering projecteren op de hedendaagse
landbouw, kan worden vastgesteld dat het voor de bescheiden agrariër
zinloos zou zijn om in TÄTE een dergelijk platform van statushandhaving
te zoeken. Het overnemen van de regels, zoals die binnen TÄTE gelden,
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zou immers leiden tot een versnelde marginalisering. Niet alleen zijn
tegenwoordig de noodzakelijke bedrijfsveranderingen - en in het bijzonder
het aantal en de omvang van de investeringen - veel ingrijpender dan in de
tijd waarover Hofstee spreekt, maar daarnaast speelt ook de tijdsfactor,
door zijn drastische verkorting, een heel andere rol. Ter illustratie van de
verhouding van de boer tot de coöperatie citeren wij Van den Noort
(1978):
"De geschetste ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor het marktbeleid
van de coöperaties. Ze moeten verzekerd zijn van regelmatige aan- en
afvoer in grote hoeveelheden produkten van constant (hoge) kwaliteit. Dit
leidt er toe dat de leden niet meer zo vrij zijn in hun relatie tot de
coöperatie. Er komen meer verplichtingen met betrekking tot de leveranties
respectievelijk afname. Er gaat zich door leegloop of onderbezetting van de
grote bedrijven concurrentie ontwikkelen tussen coöperaties, maar tevens
worden niet-leden bij de coöperaties betrokken en ze kunnen zeker op
dezelfde wijze handel drijven met de coöperatie als de leden. Bovendien
worden de leden niet meer uniform behandeld; er is sprake van prijsdiffe
rentiatie afhankelijk van kwaliteit, kwantiteit, transportkosten, enz. Deze
ontwikkelingen hebben weer invloed op de genoemde sociale structuur; de
leden worden nu gedifferentieerd behandeld, in tegenstelling tot vroeger, ze
concurreren met leden van andere coöperaties die vroeger beschouwd
werden als collega's, en ze zien zich in de dagelijkse praktijk op één lijn
gesteld met niet-leden ... De kleine boeren hebben niet meer dezelfde
prijzen en voorwaarden als de grote boeren. Hoewel het begrijpelijk is dat
\men dit heeft gewijzigd, het blijft een wijziging".
Is het aldus voor de kleinere boeren zinloos om te refereren aan de regels
die binnen TÄTE gegenereerd worden, daarmee is tevens aangegeven dat,
wanneer voor de typering van die situatie het begrip ondernemerschap
wordt gebruikt, dit een ideologische legitimering vormt van het feit dat de
boer feitelijk gedwongen is om te fungeren als 'optimizer'. Het begrip
ondernemer wordt aldus simpelweg in een TATE-functionele richting
opnieuw gedefinieerd. Dat wat hetzelfde blijft is een terminus technicus
(taalkundig symbool); de inhoud is drastisch veranderd.
Tot slot dan de vraag naar het einde van de rit; waar zullen deze voort
schrijdende rationalisering en verdergaande inkadering van de boer in een
technisch-administratieve omgeving alsmede de verdergaande marginalisering
van een deel van de boerenbevolking straks toe leiden? Een eenduidig
antwoord daarop is natuurlijk niet te geven. Ook hier lijkt het ons het

99

beste om bij wijze van slot Hofstee het woord te geven die vragenderwijs
het volgende beeld van het einde van de rit opwerpt:
"Zelfs als je de afvloeiende boeren goed aan ander werk zou kunnen
helpen, zou er nauwelijks winst bij zijn. Nu kun je er op langere termijn
misschien nog eens een procent uitpeuren, maar ondertussen maak je
eindeloos dingen kapot. Dat is heel duidelijk. Als men dan probeert, er
nog eens een paar tiende percenten of een half procent af te halen,
betekent dat, dat er nog veel meer boeren weg moeten; dat die bedrijven
nog weer grootschaliger moeten worden. En, kijk, dat is ook een vraag die
je kunt stellen; dat is een sociologisch probleem dat je zou moeten
onderzoeken: Is er op den duur nog aardigheid aan om boer te zijn als je
geen omgeving van gelijken meer hebt?
Kijk, elk mens heeft - om bevrediging in zijn werk te vinden - een
achtergrond nodig, waar men zijn werk begrijpt en waar hij eventueel
aanmoediging kan vinden. (...) En als je als boer geen soort van boerenge
meenschap meer achter je hebt, waar je een zekere weerklank kunt vinden
en waar je over je werk kunt praten - waar je kimt horen van: jong, dat
heb 'm mooi geleverd, of: nou ja, dat had je wel eens anders kunnen
doen, of: ik doe dat zo -, ja, dan is de aardigheid dus weg" (Spil, 1982/3).

2.6 Nawoord
De waarnemingen en reflecties rondom TÄTE zijn langzamerhand zo'n tien
jaar oud. Op het moment van het ter perse gaan van dit rapport beteke
nen wellicht de recente zuivelbesluiten van de EEG dat de TATE-problematiek in een stroomversnelling is geraakt. De tendens naar een gestaag
groeiende regulering van het gedrag van agrarische producenten - onder
meer plaatsvindend via een ideologische invulling van de visie op de
agrarische productiewijze - is echter al sinds jaar en dag duidelijk zicht
baar. Daarbij kan, bij wijze van voorbeeld, op de volgende ontwikkelingen
worden gewezen:
- bij het vraagstuk van de computerisering van de landbouw, is een (theore
tisch alleszins denkbare) discussie over de vraag om al dan niet te
standaardiseren nauwelijks van de grond kunnen komen, of het pleit is,
naar het schijnt, door de voorstanders reeds bij voorbaat en met een
aanmerkelijke consensus onder allerlei experts gewonnen. Op grond van
deze ontwikkeling laat zich ook vrij gemakkelijk voorspellen in welke
richting de daarmee in de praktijk samenhangende problematiek van
centralisering op den duur zal worden opgelost;
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- in de kringen van de landbouwvoorlichting schijnt men zich de laatste tijd
het hoofd te breken over de vraag, hoe het optreden van de voorlichters
op een effectievere wijze (nog) meer systeemgericht, en minder boergericht kan worden gemaakt;
- in de contractproductie is men al lang aan het experimenteren met meer
doelgerichte operationele begripsbepalingen en kengetallen teneinde - zoals
het in de contractproductie voor varkens onlangs ingeburgerde neologisme
'verliesdagen' aantoont - het productieproces op de boerderij nog beter in
handen te krijgen;
- de problematiek rondom de mestoverschotten begint ten lange leste haar
onvermijdelijke (dat wil zeggen binnen het bestaande systeem slechts
logische) gevolg af te werpen. Minister Braks heeft zich dan ook gedwon
gen gezien tot het nemen van draconische maatregelen die erop neerko
men dat wie reeds binnen is, binnen blijft, en wie niet binnen is, er niet
meer in komt;
- de part-time landbouw en andere, van het dominante patroon afwijkende
agrarische productiewijzen hebben van het institutionele kader van de
Nederlandse agrarische sector nooit een serieuze kans op legitimering,
erkenning en daadwerkelijke bevordering gekregen. Daar zien wij op
nationaal niveau in feite een herhaling van de problematiek in de Veenko
loniën, waar zowel de collectieve economische organisatie, het landbouw
kundig onderzoek als de teelt ondergeschikt werden gemaakt aan één
sterk overheersend patroon.
Deze opsomming zou met meer voorbeelden kunnen worden aangevuld.
Natuurlijk zat de genoemde tendens er reeds tientallen jaren in. Ze is
echter definitief zichtbaar geworden door de strijd om de fusies binnen het
coöperatiewezen in de jaren '60. Niettemin blijft ook van de zijde van de
officiële landbouwwetenschappen een principieel kritische doorlichting van
de huidige situatie ontbreken. Mogen onaangename zaken niet worden
aangeroerd? Zie de recente promotie publicatie "In het laboratorium van de
Nederlandse landbouw", geschreven op uitnodiging van het College van
Dekanen van de LH en ingeleid door verheerlijkende woorden van de
toenmalige Minister van Landbouw (Crombach, 1984). Dat nu de superhef
fing op de melk - wegens de harde gevolgen daarvan voor een groot deel
van het huidige producentenbestand - als onaangename verrassing wordt
ervaren is, op z'n zachtst gezegd, vreemd. Een donderslag bij heldere
hemel is het immers zeker niet geweest; ze vloeit immers logisch voort uit
de visie op agrarische zaken die binnen het spraakmakende agrarischinstitutionele apparaat domineert. Men zou kunnen zeggen dat, als de
selectiegerichte machinerie TÄTE de superheffing uiteindelijk (mede) heeft
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gebaard, zij van nu af aan ook een verscherping van de verdelingsproblematiek in allerlei andere takken van de agrarische productie teweeg zal
brengen. Dat dit alles nu als een onaangename surprise wordt gezien,
getuigt slechts van de buitengewone kracht van de collectieve paradigma
tische oogkleppen. Men kan zich afvragen hoe sterk de inconsequenties van
het beleid nog moeten toenemen, opdat men bereid zal zijn ze onder ogen
te zien. Wat hierbij een werkelijk raadsel blijft, is het vermogen van het
wetenschappelijk apparaat te doen of zijn neus bloedt. Toegegeven, de kans
dat tegenwoordig iemand de oplossing voor de situatie in de landbouw in
zijn zak heeft is erg klein; des te groter is echter de kans dat die situatie
vast gaat lopen. Dit probleem eenvoudigweg negeren biedt geen uitweg,
maar versterkt wel de eigenaardige zwijgplicht die er ten aanzien van
onaangename zaken blijkt te bestaan. Laten wij ons realiseren dat we, als
wetenschapsbeoefenaren, eens daadwerkelijk naar een oplossing voor de
toekomstige landbouw moeten zoeken. Anders reduceren wij ons totaal tot
een ware evenknie van professor Giel's sheik Saida.
"Sheik Saida was, denk ik, een gelovige mohammedaan, met de overtuiging
dat wat ie deed goed was. Maar zo iemand krijgt op een gegeven ogenblik
eigenschappen toegeschreven die niet met de werkelijkheid overeenkomen,
die mensen op een dwaalspoor kunnen brengen. Maar het zijn wel die
toegeschreven eigenschappen die hem het prestige opleveren waarmee hij
mensen kan geven wat hij te bieden heeft: vertrouwen in Allah. Het is een
vicieuze cirkel. Hij heeft het prestige nodig om de dingen te doen die hij
wil doen, dus zal hij in situaties waarin hij eigenlijk niet kan helpen toch
geen nee zeggen - om zijn aanzien niet te ondermijnen. Zo functioneren
politici ook" (Giel, 1984).
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3.

IS HET STRUCTUURCONCEPT NOG VALIDE? WAT VERANDERT
ER IN DE 'STRUCTURELE SETTING' VAN HET LANDBOUWBE
DRIJF?

Aangenomen dat bovenstaande titel een adequate samenvatting is van de
probleemstelling die het bestuur van het SIDEA 1) mij aanreikte, merk ik
op dat de vraag tegelijkertijd uiterst simpel èn zeer complex is. De vraag
laat zich niet beantwoorden door eenvoudigweg begrippen te definiëren of
te herdefiniëren; het gàngbare taalgebruik volstaat echter nog veel minder.
Laat me daarom allereerst de betekenis van de geschetste paradox uiteen
zetten.
De validiteit van het structuurconcept is moeilijk ondubbelzinnig vast te
stellen. De gangbare opvattingen over dit begrip zijn vaag en veelvormig.
Ze variëren van de notie van een gegeven materieel 'karkas' (zoals in de
idee van de "materiële onderbouw van de kapitalistische samenleving"), tot
interpretaties die daar diametraal tegenover staan: bijvoorbeeld in het
concept van het "structurerende principe", een principe dat op dynamische
wijze specifieke sociale verhoudingen, ruil- en machtsrelaties produceert en
reproduceert (zoals in de stelling dat de "heersende machtsverhoudingen
bepaalde ontwikkelingen veroorzaken dan wel uitsluiten").
Tijdens het voorbereiden van deze tekst streefde ik aanvankelijk naar het
bereiken van maximale conceptuele helderheid. Uit de vele studies over het
onderwerp werd me echter al snel duidelijk dat ik daarmee volledig zou
voorbijgaan aan de dagelijkse problemen in de agrarische sector. Met het
nastreven van een scherpe definitie van het structuurconcept zou ik terecht
komen in één van die typische zwarte gaten van de sociale wetenschap, of
hoogstens in fraai klinkende bewoordingen een verbale oplossing van het
probleem kunnen presenteren.
Ik ben geen simplist, maar het staat mij niet aan mijn bijdrage uit te
stellen tot het denkbeeldige moment waarop ik - uiteraard via het meest
gezaghebbende medium - alle raadsels over structuur waarvoor de literatuur
mij stelt, bevredigend heb kunnen oplossen. Daarom vat ik de koe maar bij
de horens en zal hier, in eerste instantie, mijn tweeledige antwoord op de
opgeworpen vraag samenvatten.
Het eerste deel van mijn antwoord luidt als volgt: de meest ingrijpende
veranderingen in de Italiaanse landbouw vinden plaats in de sociale
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regulering van het produktieproces. Die veranderingen gaan verder dan
veranderingen in het professionele handelen van de producenten; zij
betreffen een verregaande wijziging in de regulering van dat handelen zélf.
Dat betekent dat de vertrouwde 'structurele' constructies die gebaseerd
waren op aloude ordenende principes, onomkeerbaar worden geëlimineerd.
Het tweede deel van mijn antwoord zal in eerste instantie verbazingwek
kend lijken. Het betreft een toevallig gekozen voorbeeld uit de 'dagelijkse
praktijk' van het boerenbedrijf. Het Jaarboek van de Italiaanse Coöperaties
(van de LEGA) Z) draagt de kernachtige titel "De structuur van de coöpe
ratieve beweging". Uit de twee dikke delen van dit goed 'gestructureerde'
jaarboek blijkt echter dat achter deze simpele titel een indrukwekkende
opsomming schuil gaat van coöperaties: de operatieve eenheden van de
coöperatieve beweging. Het gaat dus om een opsomming van formele
sociale organisaties. De structuur van het platteland bestaat echter natuur
lijk niet uitsluitend uit deze organisaties. Naast de sociale structuur in de
eigenlijke zin van het woord, zou men daaraan van alles kunnen toevoegen:
de onderwijsstructuur, de structuur van landbouwkundig onderzoek, de
machtsstructuur, communicatieve en administratieve structuren, de indus
triële, de urbane, de recreatieve, sanitaire, territoriale en linguïstische
structuren. De lijst kan schier eindeloos worden aangevuld. Overigens geldt
dat binnen deze lappendeken van 'structuren' de formele organisatievormen
letterlijk en figuurlijk een steeds groter gewicht verwerven.
Toch, en ziehier de synthese van mijn antwoord, ben ik van mening dat de
structuur niet meer bestaat.
Het eenvoudige antwoord (in descriptieve zin)
Aanvankelijk stelde ik dat de opgeworpen vraag tegelijkertijd simpel èn
complex is. In het bovenstaande ben ik al vooruitgelopen op mijn descrip
tieve antwoord. Hier zal ik een eerste interpretatie geven van de verande
ringen in de functionele taakomgeving van een professioneel landbouwbe
drijf.
In de expanderende stedelijk-industriële economie van Italië tracht men de
landbouwsector te versterken door het uitbouwen van een dienstverlenende
subsector. Een bonte reeks van publieke en private organisatorische
patronen is ontstaan op nationaal, maar ook op regionaal en lokaal niveau.
Die patronen zijn in de loop van de tijd gecondenseerd tot een netwerk
van instituties. Die instituties houden zich niet alleen bezig met de afname
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van de economische output van de boerenbedrijven, ze verzekeren eveneens
de benodigde inputs: technische inputs, maar ook kennis, geld, verzekerin
gen en marktstrategieën. In de heersende opvattingen wordt het opnemen
en toepassen van dergelijke inputs beschouwd als zo niet identiek aan, dan
toch in ieder geval als één van de belangrijkste motoren van agrarische
ontwikkeling.
Zowel de dienstverlening aan bedrijven als het gebruik dat boerenbedrijven
daarvan maken, vormen strategische handelingsdomeinen - ze worden
immers beide op doelbewuste wijze ontworpen. Merkwaardig genoeg
worden de resultaten van het gebruik van die dienstverlening in het
algemeen volledig toegeschreven aan de agrarische ondernemer. Dat geldt
zowel voor de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering als voor de
economische vitaliteit van de bedrijven (Benvenuti en Van der Ploeg, 1985).
Daarbij vergeet men echter dat juist de interactie tussen de vraag naar
diensten en hun aanbod, een aantal opmerkelijke effecten heeft bewerkstel
ligd. Hier zal ik me beperken tot het duiden van een drietal van die
effecten.
a)

b)

Elk sociaal proces heeft zekere gevolgen: indirecte of directe, explicie
te of impliciete, gewenste of ongewenste; gevolgen die wel worden
geduid als functies, hoewel deze term teveel doelgerichtheid impli
ceert. Het is dus niet verwonderlijk dat het verdichten van de
institutionele netwerken in de landbouw belangrijke gevolgen heeft,
zowel ten aanzien van de groeiende complexiteit van bedrijfsinterne
processen, alsook ten aanzien van de omgeving van de landbouwbe
drijven. Men kan zelfs stellen dat deze instituties in hoge mate de
omgeving van de bedrijven determineren. Maar daar kom ik later nog
op terug.
Het toenemende belang van markten en de groeiende organisatiegraad
van de professionele omgeving - processen die elkaar versterken -,
hebben de primaire produktie-eenheid steeds afhankelijker gemaakt. In
specifieke zin betekent dat een afhankelijkheid van het boerenbedrijf
ten opzichte van institutionele en organisatorische patronen.
Dit proces ging in de regel gepaard met de tendens naar de overna
me van deeltaken van het boerenbedrijf door omringende instituties.
Zonder daarmee een waarde-oordeel uit te spreken, kan men stellen
dat het proces van externalisatie een aantasting betekent van de
centrale positie van de agrarische producent in de ontwikkeling van
specifieke bedrijfsstijlen. Die stijlen waren voldoende flexibel om
telkens weer het model van de bedrijfsvoering aan te passen aan
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c)

veranderende doelstellingen en ook aan de mogelijkheden en
verantwoordelijkheden van de boerenfamilie. Tegenwoordig worden de
mensen zelf en hun specifieke kennis en vaardigheden steeds meer
ondergeschikt gemaakt aan de 'functies' waaruit het model intussen is
opgebouwd. Anders gezegd kan men stellen dat de veranderingen in
het model van bedrijfsontwikkeling geleid hebben tot kwalitatieve
veranderingen in de individuele capaciteiten van de agrarische produ
cent. Waar ze vroeger primair gericht waren op de bedrijfsinterne
logica, moeten ze nu juist worden aangewend voor aanpassingen aan
externe oplossingen,
Goedbeschouwd wordt het boerenbedrijf steeds meer onderdeel van
causale en/of coördinerende ketens, waarbij de samenhang steeds
meer voorwaarde wordt voor het 'goed' functioneren van de onderde
len. In Italië is dit proces nog niet zover ontwikkeld als in andere
gebieden, maar het is in volle gang; met name op die boerenbedrijven
waar nieuwe, complexe technologieën worden toegepast. Naast de
groeiende externe controle, betekent het dat ook een toenemende
zelfdisciplinering van de boerenfamilies wordt vereist.
Hoewel het hier niet zozeer gaat om de externe omgeving van het
boerenbedrijf, maar om die omgevingselementen die in het bedrijf
worden opgenomen, kan men natuurlijk niet voorbijgaan aan de
dynamiek van de moderne technologische ontwikkeling. Die ontwikke
ling is steeds meer gericht op totale bedrijfssystemen in plaats van op
het verbeteren van specifieke onderdelen van de bedrijfsvoering,
waarbij de gebruiker blijft beschikken over verschillende integratie
mogelijkheden. De nieuwe technologische 'systemen' bestaan uit
deelinnovaties die alleen in hun gezamenlijke toepassing zinvol zijn,
waardoor het bedrijfsbeheer steeds meer gaat bestaan uit het aanwen
den en beheren van verschillende deelinnovaties volgens een blauw
druk die hun specifieke plaats in en hun verbinding met het produktieproces aangeeft.

Over deze ontwikkeling is al veel geschreven. Eén aspect ervan is echter
onderbelicht gebleven: de besluitvormingsruimte van de direct betrokkenen
ten opzichte van de aanwending en aaneenschakeling van de verschillende
deelinnovaties wordt steeds kleiner. Die tendens wordt sterker naarmate
interne en externe processen meer ineen grijpen. Nogmaals: een op zichzelf
staande innovatie wordt zinloos of zelfs onmogelijk buiten de technologische
keten om waarbinnen zij wordt geacht te functioneren. Vanuit het boeren
bedrijf betekent dat evenwel:
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1)

2)

dat het geheel voorwaarde wordt voor het functioneren van de
onderdelen. De mogelijkheden om te experimenteren met de onder
delen nemen zodoende af, omdat daardoor de rationaliteit en de
efficiëntie van het gehele model in gevaar komen;
dat zo een nieuwe technologische 'structuur' ontstaat die aanvankelijk
was binnen de boerenbedrijven onbekend.

Voor boerenbedrijven wordt het maken van onderscheid tussen het 'interne'
en het 'externe' steeds meer kunstmatig, hoewel een dergelijk onderscheid
zowel in het taalgebruik als in de gangbare analyse blijft voortbestaan. Ook
ik zal gebruik maken van die gewoonte, hoewel na het bovenstaande
duidelijk mag zijn dat een dergelijk onderscheid meer het gemak dient dan
een analytische afbakening verschaft.
Samengevat: op het niveau van het gangbare taalgebruik blijken de verande
ringen in de taakomgeving van de boerenbedrijven zó omvangrijk, dat niet
meer zozeer de vraag is wàt er precies verandert, maar dat het kernpro
bleem bestaat uit het bepalen van die veranderingen die analytisch prioriteit
verdienen. Moeten in onze descriptie slechts details worden bijgesteld? Of
moet zelfs de 'structuur' van de wijze waarop wij de agrarische orde
beschrijven worden omgevormd? Of moeten we juist het begrip structuur
herdefiniëren vanuit de nieuwe ordenende principes? Mijns inziens gaat het
er in ieder geval om te bepalen welke van de verschijnselen die vroeger
marginaal leken (want niet pasten in het gangbare schema van structuur
proces-performance), in de nieuwe dynamische situatie een groter structure
rend belang hebben gekregen. Zo geldt dat, gezien vanuit de boerenbedrij
ven, het fenomeen dat ik reeds een aantal jaren TATE (Technological
Administrative Task Environment) noem, in toenemende mate de aan
bedrijven opgelegde aanpassingen normeert en legitimeert. TATE is daarbij
overigens slechts oppervlakkig gezien de structuur, of deel daarvan, immers
in tijd noch in ruimte is TÄTE een stabiel fenomeen.
Het meer complexe antwoord (in analytische zin)
Na het voorgaande lijkt het voor de hand te liggen om te veronderstellen
dat het conceptuele verband tussen structuur en model, zoals Pareto en
Walras opperden, nog een taai leven beschoren zal zijn. Als de zogenaam
de structuren ook kunnen worden opgevat als gematerialiseerde modellen
voor de lange en zeer lange termijn, wil dat nog niet zeggen dat die
modellen niet dynamisch kunnen zijn. Integendeel, ze zijn aan een drietal
veranderingen onderhevig. In de eerste plaats worden praktische oplossin
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gen steeds meer ontleend aan ad hoe modellen, die daarvoor specifiek
ontworpen zijn of van elders worden overgenomen. Ten tweede krijgen de
toegepaste modellen steeds meer een 'interventionistisch' karakter. En ten
derde blijkt in de empirie (hoewel de schakel tussen beide voorgaande
fenomenen theoretisch niet altijd even duidelijk is) dat structuren steeds
meer tot systeem worden.
Laat ik hier de draad van de descriptieve uiteenzetting weer even opne
men. Als het boerenbedrijf steeds verder wordt geïntegreerd, impliceert dat
het toenemen van het aantal mechanismen en instrumenten voor het
vergroten van de externe regulering én ook voor de zelfregulering van de
agrarische producent ten opzichte van externe factoren. Het gaat daarbij
natuurlijk om produktieprocessen, maar ook om de noodzakelijke ruilpro
cessen; kortom het totale gedragspatroon van de agrarische producent is in
het geding. Het voorafgaande zou ik, verwijzend naar de mij gestelde vraag
over de externe structuur, dan ook willen vertalen in een tweetal stellingen:
1)
de genoemde mechanismen en structurele patronen zijn aan verande
ring onderhevig;
2)
de dynamiek van die structuren en mechanismen maakt ze bij uitstek
tot structurerende principes.
Voordat ik deze algemene trend ontleed in een aantal analytische niveaus,
is enige terminologische afbakening gewenst. Ik wil niet ontkennen dat in
de werking van markten specifieke coördinerende mechanismen besloten
liggen. Het is dus niet zo dat ik niet over economie zou willen spreken,
integendeel: ik wil heel uitdrukkelijk de werking van het economische
systeem ter discussie stellen. Ik neig er zelfs toe de zo vaak als theoretisch
panacee gepresenteerde 'menselijke factor' voorlopig van de agenda af te
voeren. Dikwijls wordt die factor er in onderzoeken naar verhoudingen en
ontwikkelingen in de landbouw met de haren bijgesleept, waarbij niet
zelden uiteindelijk slechts triviale zaken worden onthuld of, erger nog, de
'menselijke factor' dient om belangrijker zaken te verhullen. Toch is het
spreken over 'systeem' of 'ordening' in een economische analyse nog niet
gelijk aan het spreken over markten - zeker als het begrip 'markten' wordt
beperkt tot het louter beschouwen van prijzen. Het prijsniveau wordt
immers steeds meer een imaginaire kwestie. Zéker in overgestructureerde
markten, zoals die in de EG, verliest het prijsniveau in toenemende mate
zijn hypothetische functie, zowel voor de producent als voor de consument.
De tegenwoordige markt is beter te vergelijken met een fuik waarin het
subject (of het nu een consument is of een producent) van de ene goed
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'gestructureerde' sectie naar de volgende gaat, totdat hij uiteindelijk
onvermijdelijk in de pan van de kok belandt.
(Een simpel voorbeeld: in het dorp waar ik woon is het onmogelijk
overhemden te kopen die mij aanstaan. Hemden met een wat grotere,
soepele boord, zijn niet te krijgen op de 'markt' voor kleding. Dat ik
bereid ben daarvoor aanzienlijk meer te betalen maakt geen verschil. Het
winkelpersoneel kijkt mij verbaasd aan als ik ernaar vraag, niet zozeer
omdat ik me onttrek aan de wetten der prijsvorming, maar vooral omdat ik
de wetten van de mode aan mijn laars lap. Zo is het in hetzelfde dorp
onmogelijk een monteur te vinden die bereid is mijn licht gedeukte bumper
met een paar goed gerichte hamerslagen weer op orde te brengen. Ik kan
wel een nieuwe krijgen, maar die moet worden besteld in de provincie
hoofdstad, wat me drie keer zoveel geld en vijf keer zoveel tijd kost. Maar
ondanks dat doet de vraag naar een paar gerichte hamerslagen de monteur
verwonderd reageren, en dat terwijl zijn vader het vroeger regelmatig voor
me deed.)
De markt is dus niet alleen 'gestructureerd' in die zin dat de omstandig
heden waaronder de ruil van goederen en diensten plaatsvindt veelal
belangrijker zijn dan het prijsniveau. Men kan stellen dat de markten zelf
steeds meer worden gestructureerd volgens snel veranderende principes.
"De markten voor agrarische produkten, met name die van de vee- en
kippenhouderij, hebben de laatste twintig jaar enorme veranderingen ondergaan.
Er zijn nieuwe vormen van contractproduktie ontstaan; van verkoop-vooraf,
van 'pooling', van verticale integratie, enzovoorts. Deze nieuwe patronen
brengen ernstige twijfels met zich mee over de effectiviteit van gangbare
overheidsinterventies in de landbouw", aldus de paragraaf "Research on
Market and Regulation", die men aantreft in een verhandeling die soms
verrassend is, maar verder toch vooral banaal (Senate Hearings, 1982: 806).
In ieder geval onderstreept het citaat dat met de voortgaande industrialisa
tie en de snelle uitbreiding van de dienstverlenende sector in en om de
landbouw, een zeer verfijnde markt is ontstaan die geïntegreerd en kunst
matig is. Het handelen van de market-agencies in de diverse sectoren
wordt daarmee geraffineerder en vertoont een hoge mate van 'fijnregule
ring'. En ook de transacties zelf tussen deze agencies en het boerenbedrijf
worden daarmee specifieker en verfijnder. Hoe verfijnder dus de markten,
hoe relevanter de structurerende principes die ten grondslag liggen aan de
werking van die markten.
De hiervoor geschetste dynamiek bestrijkt veel meer aspecten van het
economische leven dan alleen de markt. Reeds in 1972 schreef ik dat "in
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het huidige concept van bedrijfsefficiëntie (van het efficiënte landbouwbedrijf)
op structurele wijze een aantal elkaar onderling versterkende principes verwerkt
is. Hun effecten komen veelal voort uit toegepast onderzoek, gericht op het
maximaliseren van de cash-flow en het minimaliseren van de arbeidsbehoefte;
op de institutionele integratie van bedrijven door het verticaliseren van beslis
singsketens; het creëren van nieuwe institutionele netwerken en het maximalise
ren van hun invloedssferen; enzovoorts" (Benvenuti, 1972: 53). Vandaag de
dag is dit alles nog veel beter waar te nemen dan in de Italiaanse land
bouw van 1972.
Samengevat: in sociologisch taalgebruik betekent het voorgaande dat
processen plaatsvinden binnen en tussen structuren, en dat zelfs nieuwe
structuren gecreëerd worden. Een dusdanige benadering blijft mijns inziens
echter veel te steriel, en niet alleen omdat het leidt tot eindeloze 'kip-ei'
debatten; het grootste gevaar schuilt daarin dat één van de belangrijkste
zaken aan het oog onttrokken dreigt te worden in tijden zoals de huidige
waarin onderzoekers en boeren de notie van de 'onzichtbare hand' gaan
loslaten. Ik bedoel daarmee dat het veel belangrijker wordt dat de concep
tie, dat de economische orde een sociale constructie is die voortdurend
wordt geproduceerd en gereproduceerd, dan ook expliciet onder ogen
wordt gezien en aanvaard. Die conceptie zal de kans op het binnensluipen
van al te deterministische opvattingen aanzienlijk verminderen.
Alvorens dit thema systematisch onder de loep te nemen, moeten eerst nog
twee eerder opgedoken thema's worden geëxpliciteerd.
a)
Vanuit de hier gehanteerde zienswijze bestaat 'de' structuur niet. In
de gangbare opvattingen over structuur 3) worden bepaalde relevante
variabelen gegroepeerd volgens een specifiek patroon - dat wel. Maar
dat patroon bestaat uit een optelling van concrete verschijnselen die
in de tijd niet constant zijn; bovendien tonen de patronen die deze
opteling als zodanig verkrijgt, een steeds korter wordende geldigheid
op de tijddimensie.
b)
In de door mensen gemaakte werkelijkheid kunnen principes gevolgen
hebben, al zijn die principes, conceptueel gesproken, niet bestaand 4).
Dit geldt met name als zo'n principe wordt geïnstitutionaliseerd als
een handelingsmodel dat niet meer ter discussie staat. En dat is
uiteraard vooral van belang waar interventiemodellen en/of -structuren
"steeds meer systeem" worden.
Nogmaals: in welk opzicht kan men stellen dat "de structuur niet bestaat"?
De structuur is zeer fluïde, maar vooral ook omdat factoren die lijken te
functioneren als structuur, steeds weer vervangen blijken te worden door
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andere. Dat zijn niet alleen uiterlijke veranderingen, maar ook veranderin
gen in economische en sociale zingeving. Was vroeger sprake van een
structurering met een totaal karakter die gedurende langere tijd functio
neerde binnen de heersende machtsverhoudingen, nu zien we een omme
zwaai naar steeds specifiekere structuratieprocessen die tegelijkertijd meer
gesegmenteerd en minder stabiel zijn èn die elk op zich een partiële
realiteit en dynamiek in zich dragen. Het geheel van die partiële rationaliteiten, de landbouwsector, ondergaat bovendien zélf steeds meer veranderin
gen. Deze betreffen niet alleen de verschijnselen die gereguleerd worden,
maar ook de relatiepatronen, het 'skelet', waarop die regulering is geba
seerd.
Natuurlijk zou men van structuur in plaats van skelet kunnen spreken.
Het is echter steeds minder een structuur die kan dienen als uitgangspunt
voor landbouwbeleid (of het nu gaat om afzonderlijke bedrijven of om de
gehele sector). In de eerste plaats kunnen de doelgerichte ingrepen die t
= 1 tot een bepaald skelet hebben geleid, op moment t = 2 tot een
ander skelet leiden of zelfs totaal worden vervangen. Ten tweede impliceert
per definitie elk bewust uitgevoerd beleid dat voortdurend wijzigingen
mogelijk zijn in de verhouding tussen factoren die de context bepalen
waarbinnen wordt geproduceerd. Dat betekent dat beleid alleen mogelijk is in
de mate waarin het erin slaagt gewenste handelingsmodellen te reproduceren.
Dergelijke handelingsmodellen vormen tegenwoordig dan ook veel meer het
uitgangspunt voor beleid dan de 'skeletten' of 'structuren' die er al dan
niet uit voortvloeien 5).
Niemand zal willen ontkennen dat in elke sociale orde sommige fenomenen
weerbarstiger zijn dan andere. Toch ontstaan op meerdere niveau's nieuwe
coördinatiemechanismen door de neiging tot meer 'systemness'.
In mijn 'meest simpele antwoord' stipte ik reeds aan dat nieuwe interne
verhoudingen op het boerenbedrijf ontstaan als resultaat van de introductie
van nieuwe technologieën. Ook op andere niveau's doen zich dergelijke
veranderingen voor, al dreigen die te ontsnappen aan de aandacht van veel
landbouwwetenschappers.
Een illustratie
Tot dusver betrof mijn betoog vooral de mate waarin het concept 'econo
mische structuur' problematisch is geworden. Ook andere noties van
'structuren' zijn minder hanteerbaar geworden. Hier zal ik me beperken tot
twee van deze noties, die hun weerslag hebben gevonden in de econo-
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mische ordening. Hierboven werd reeds besproken dat het boerenbedrijf te
maken heeft met formele instellingen die, zowel in aantal als in functionele
betekenis, sterk toenemen. Deze instellingen (voorlichtingsdiensten, banken,
regionale, nationale en gemeentelijke instellingen, loonwerkbedrijven,
boekhoudbureaus, enzovoorts) vormen sinds lange tijd het grondpatroon van
de sociaal-economische ordening van de agrarische sector. Zij vormen
deelsystemen waarlangs verschillende stromen lopen van inputs, outputs,
informatie, geld, extra-monetaire bepalingen en sancties, enzovoorts. Het
zijn formele instellingen, mede omdat ze eigen doeleinden nastreven. Daaruit
mag men concluderen dat in algemene zin het aantal interventies in de
boerenbedrijven is toegenomen. Het gaat daarbij om actieve, doelgerichte
interventies die volgens bepaalde principes verlopen. Als we nu spreken van
een structureel-institutioneel complex in de moderne landbouw, dan
impliceert het voorgaande de afname van het belang van niet-formele
structuren (burenhulp, wederzijdse hulp, familie, enzovoorts) ten opzichte
van het belang van formele instellingen. Tegelijkertijd is het niet erg
bevredigend deze formele instellingen te beschouwen als "de 'tructuur'.
Immers, de afzonderlijke onderdelen van deze 'structuur' zijn niet te
herleiden tot één principe, noch als samengestelde variabele te elimineren
uit de analyse.
Hieruit volgt dat wanneer we dan toch praten over 'omgevingsstructuren'
(waaronder het geheel van formele instellingen valt, die interveniëren in de
directe agrarische produktie), we telkens moeten aantekenen dat het gaat
om een omgeving die sterk gekunsteld of geconstrueerd is. Uiteraard was
ook de vroegere spontane, lokalistische en vooral informele omgeving een
produkt van sociale actoren; de tegenwoordige omgeving is echter veel
méér gekunsteld omdat die steeds doelbewuster en doelgerichter volgens
vaste patronen wordt geconstrueerd door de diverse instellingen zelf. In
toenemende mate worden interventies, mogelijke gevolgen en processen van
terugkoppeling, op wetenschappelijke wijze gepland, gecontroleerd en
bijgestuurd.
De agrarische sector wordt aldus overspoeld met plannen die vaak niet met
elkaar samenhangen, maar wel een transformatie van de functionele
omgeving veroorzaken. Was die eerst opgebouwd rond een beperkt aantal
doelbewust gekozen doeleinden, nu domineren in die omgeving zeer
algemene doelstellingen voor de lange en zeer lange termijn. De boer ziet
zich daarmee geplaatst in een omgeving die wordt gekarakteriseerd door
een orde, die is opgebouwd rond principes waaraan de boer zélf slechts
tijdelijke geldigheid toekent. Bovendien impliceren die principes veelal een
voortgaande verkorting van het tijdsperspectief. Het is duidelijk dat in die
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situatie de gebruikelijke conceptie van 'structuur' steeds minder relevant
wordt; andere handelingsprincipes gaan de regels van het spel bepalen.
Kortom: 'structuur' wordt steeds minder belangrijk dan de 'structurerende
principes'. Het spontane handelen blijft in sterke mate bepaald door
structuren die als het ware van buitenaf werken, maar doelbewuste acties
worden gebaseerd op doelgericht gekozen structurerende principes.
Het ligt voor de hand nu over te gaan naar een analyse van diverse
formele organisaties in de landbouw die met hun doelgerichte optreden
invloed uitoefenen op de landbouwsector, onder meer door hun specifieke
structurering van 'markten'. Een dergelijke analyse is echter ondoenlijk: niet
alleen vanwege de omvangrijkheid, maar ook omdat het ontbreekt aan een
uitgebreide documentatie die voorwaarde is voor een descriptieve opzet.
Voor een analyse die gebaseerd wordt op een categorisering van 'agencies'
op grond van de middelen, procedures en mechanismen waarop hun
interventies zijn gebaseerd, is een uitgebreide serie 'case-studies' onontbeer
lijk. Ook die ontbreken echter nagenoeg geheel. Hetzelfde geldt voor
benaderingen die een middenweg volgen tussen beide genoemde benaderin
gen.
Ik kies daarom voor een andere invalshoek. Mijn publiek hier is geïnteres
seerd in de toegenomen invloed van doelgerichte principes op de structure
ring van de landbouwsector en zijn ontwikkeling. Structurering heeft daarbij
betrekking op zowel processen van verandering als op de daaruit voort
vloeiende rangschikking van relevante variabelen. Ik neem aan dat het voor
mijn publiek van landbouweconomen van groot belang is een aantal zaken
aan te stippen die, hoewel ze in strikte zin niet behoren tot hun aandachts
veld, een grote invloed uitoefenen op structurering, regulering en bedrijfs
voering en -ontwikkeling in de landbouw.
Om te beginnen gaat het om het belang van symbolen: sommige zijn direct
verbonden met de praktijk van het boeren, andere hebben een meer
'ideologische functie'.
Ten aanzien van de razendsnelle toename van communicatieve structuren
vanuit de verschillende 'agencies' merk ik op dat:
1.
enerzijds een geweldige toename plaatsvindt van zowel deze structuren
als ook van de middelen die voor communicatie worden ingezet. Dat
betekent dat de directe producent daarvan een toenemende invloed
ondervindt;

115

2.

met de toename van communicatieve structuren neemt de chaos en de
onzekerheid toe, terwijl het steeds moeilijker is controle uit te
oefenen over de vloed van communicatie.

De 'structuren', de hier bedoelde 'agencies', vervullen dus een dubbele rol.
In de eerste plaats zijn zij de bron van zeer veel informatie. In de tweede
plaats functioneren ze, door het gebrek aan samenhang en de turbulentie
die ze veroorzaken (Benvenuti, 1982), als 'heuristische' principes; als
bronnen van informatie die wordt geformuleerd vanuit de belangen en
perspectieven van die agencies zelf, om verstarde situaties het hoofd te
bieden die steeds meer risico in zich dragen. De lezer vraagt zich mis
schien af wat dit te maken heeft met het toegenomen belang van structure
rende principes ten opzichte van de traditioneel geachte structuren. De
consequenties van die verschuiving zijn zeer ingrijpend en het antwoord op
deze vraag heeft dan ook onverwachte dimensies. Zoals ik gewend ben, zal
ik dat proberen te verduidelijken met een exemplarisch voorbeeld dat
ontleed kan worden in twee algemene thema's.
1.

2.
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Goed agrarisch ondernemerschap wordt in de gangbare economische
opvattingen steeds meer gezien als de wetenschappelijke gestuurde
afstemming van het produktieproces op heersende markt- en prijsver
houdingen. Zeker als het gaat om het managen van informatie, is een
'goede' ondernemer diegene die de 'heuristiek' of de beschikbare
institutionele informatie weet te benutten. Vanuit die optiek is het
duidelijk dat, als de automatisering in de landbouw wordt doorge
voerd op de wijze die het establishment beoogt, het agro-industriële
systeem als het ware één groot bedrijf wordt dat gelijkgericht reageert
op externe veranderingen, ongeacht de formeel gelijkblijvende juri
dische en bedrijfs-'structuren'.
Een tweede thema verschijnt als men het begrip informatie beschouwt
als 'impulsen' in het algemeen. De tendens om af te gaan op de
'heuristiek' van formele systemen wordt dan nog veel sterker. In
mathematische termen nadert het probleem dan naar oneindig:
immers, formele systemen zijn alleen efficiënt als ze zich richten op
afgebakende doeleinden; waar ze tegelijkertijd functioneren om
doeleinden te bepâlen, ontstaat onvermijdelijk een 'formele heuristiek'
die dubbelzinnig is en onvoorziene en ongewenste gevolgen bewerk
stelligt.

De invloed van die dubbelzinnige 'heuristiek' is duidelijk zichtbaar in de
'communicatiestructuren' zelf: een illustratie daarvan is de vormende functie
die aan voorlichtingsdiensten wordt toegeschreven.
Die functie is tegenwoordig nauwelijks meer dan het doorgeven van de
meest recente technische vindingen vanuit de toegepaste wetenschap en van
de nieuwste richtlijnen van de 'agencies'. Het is dan ook niet al te ge
waagd te veronderstellen dat de effecten van die 'boodschappen' niet altijd
positief zullen uitpakken voor de ontvanger ervan. Belangrijker is echter dat
een 'vormende functie' veronderstelt, dat de cliënt middelen worden
aangereikt waarmee deze onafhankelijk zijn eigen doelstellingen en strate
gieën kan bepalen. Het doel van landbouwvoorlichting is daarvan echter
allang vervreemd. Aan dat vormende aspect van de relatie tussen 'agency"
en cliënt worden steeds minder tijd, ruimte, geld, middelen en energie
besteed. Dat is op zich al een belangrijke vaststelling, dunkt mij, zeker als
we die beschouwen in het licht van de volgende redenering.
"Professionele kennis" en flexibiliteit: een paradox
Sinds de landbouwbeoefening in de greep is geraakt van de wetenschap, is
men steeds meer gaan spreken van 'professionele boeren'. Het ligt daarom
voor de hand ontwikkelingen te onderzoeken binnen de instanties die die
professionele kennis leveren; vooral ook omdat deze instellingen zélf steeds
meer onder invloed staan van nomologische kennissystemen die voortvloeien
uit de moderne wetenschap. Aan het ontwikkelen van die kennis en de
daaruit voortvloeiende technieken, ligt de conceptie ten grondslag dat
'systemen steeds meer systeem' worden. Deze conceptie lijkt echter vooral
zichzelf te bevestigen, waarmee 'systeemverdichting' onvermijdelijk is.
Datzelfde geldt voor de notie van 'professionele kennis' (Benvenuti, 1984),
waarvan de gevolgen zeker op de langere termijn ingrijpend zullen zijn.
Deze kennis zal leiden tot verstarring van het aanpassingsvermogen van de
agrarische producent zélf. Bovendien zal verstarring optreden van de
produktieprocessen zelf: de interne viscositeit van het bedrijfsgebeuren zal
althans sterk toenemen. Hier treffen we op een abstract niveau dezelfde
problematiek aan die al aangesneden werd in punt c) van "het eenvoudige
antwoord". Toevallig is dat uiteraard niet. Zonder dat punt verder te
beschouwen, wil ik hier nogmaals aanstippen, dat het tegenwoordig van
gezonde pragmatiek lijkt te getuigen om telkens te herhalen dat agrarische
producenten zich vooral moeten aanpassen aan de steeds weer veranderen
de omstandigheden. Tegen deze al te gemakkelijke 'verbale' oplossing, wil
ik echter een drietal minder eenvoudige conclusies plaatsen.
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a)

b)

c)

De flexibiliteit die men van boeren vraagt, leidt vooral tot aanpassin
gen aan structurerende condities en technologieën, die de bedrijfsont
wikkeling zélf steeds minder flexibel maken. En dit is niet de enige
paradox.
De structurerende werking van bepaalde doelbewust gekozen principes
is tot nu toe aan de aandacht ontsnapt. Ondanks de ophef over de
betekenis van het 'menselijk kapitaal' in de landbouw, is er op het
vlak van de professionele vorming nog maar bitter weinig gedaan ter
voorbereiding op de nieuwe situatie. Dat geldt niet alleen voor
boeren, maar ook voor het administratieve en leidinggevende perso
neel in de agrarische sector. Pas wanneer zij allen meer zicht en
greep hebben op de nieuwe verhoudingen en mechanismen, is het
mogelijk het hoofd te bieden aan de tendensen van uniformering en
marginalisering (Benvenuti en Van der Ploeg, 1985).
Bovendien is de vraag interessant waarom die 'flexibiliteit' en 'aanpas
sing' alleen van boeren worden gevraagd en niet, bijvoorbeeld, van
producenten van kennis en technologie, of van ontwerpers van de
landbouwpolitiek, of van de 'overbrengers' van een en ander. Het
negeren van een dergelijke vraag versterkt uiteraard allerlei valse
determinismen. Binnen de systemen zélf, die onderhevig zijn aan de
besproken 'verdichting', heerst ook een stuitend gebrek aan originali
teit, wat leidt tot angstvallig conformisme.
Tenslotte nog een opmerking voor sociale landbouwwetenschappers.
Het agronomisch onderzoek en het onderzoek naar het technologieontwerp zouden meer aandacht moeten krijgen. Dat zou de herken
baarheid en dus kritiseerbaarheid van technologie als specifieke
sociale constructie vergroten.

Conclusies
De conclusies kunnen summier zijn, ook al omdat ze waarschijnlijk weinig
oplossen. Toen de samenleving nog tamelijk 'statisch' was, konden de voor
het produktieproces relevante variabelen nog worden samengevat in enkele
grootheden die met name aard en beschikbaarheid van de produktiemiddelen typeerden. Men kan zeggen dat de bedrijfsomgeving een 'natuurlijke'
aard had; in de eerste plaats omdat de ecologie sterk bepalend was voor
het produktieproces en ten tweede omdat de verhoudingen en ontwikkelin
gen binnen deze omgeving nauwelijks leidden tot het problematiseren van
het 'vanzelfsprekende' of 'natuurlijke' karakter van 'structuur en omgeving'.
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In de zeer dynamische samenleving van vandaag wordt de bedrijfsomgeving
steeds meer tot een artefact: resultaat van doelbewust menselijk ingrijpen.
Tegelijkertijd worden zowel de groeperingen van variabelen, alsook het
handelen van de agrarische producent, in toenemende mate gereguleerd
door dynamische principes die in het bedrijf zijn geïnternaliseerd dan wel
eraan zijn opgelegd.
Zowel voor de agrarische producent als voor de sociaal-wetenschappelijke
onderzoeker gaat het er nu om te ontdekken en te begrijpen waaruit deze
nieuwe handelingsprincipes ontstaan en hoe him functionaliteit samenhangt
met hun ontstaansgeschiedenis. Dat betekent overigens tevens dat dergelijk
onderzoek onderzoek naar macht is. Als men autoriserende macht onder
scheidt van allocerende macht, moet men vaststellen dat de regulering van
het handelen (en dus van de werking van macht) steeds meer verschuift
van de controle over 'dingen' naar de manier waarop ze 'behoren' te
worden gebruikt. Dat impliceert macht van het tweede soort. Macht wordt
minder grijpbaar, omdat ze niet meer, of in mindere mate, als directe
controle over mensen wordt uitgeoefend.
De controle is verschoven naar controle over wat mensen doen. Het is
dan ook niet toevallig dat steeds vaker wordt geroepen dat boeren een
examen op professionaliteit dient te worden afgenomen.

Noten van de vertaler

1) Het SIDEA is de Italiaanse Vereniging van Landbouweconomen.
2) De LEGA is de overkoepelende organisatie van "rode" coöperaties.
3) Verwezen wordt naar structuurdefinities en -omschrijvingen waarin omvang en interrelaties
van de productiefactoren arbeid, kapitaal en grond per bedrijf(stype) gespecificeerd worden.
4) Dit geldt bijvoorbeeld voor begrippen als 'koploperbedrijP, 'duurzaamheid', 'kwaliteit',
'concurrerend', 'levensvatbaarheid'. Ook al zijn die begrippen niet of slechts ten dele
gefundeerd in de empirie, een structurerende werking hebben ze wel degelijk.
5) Bij de thans lopende discussie over 'duurzaamheid' in de landbouw is dat op zeer evidente
wijze het geval.
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4. SOCIALE
STUK

WETENSCHAPPEN

EN

HET

ONTWIKKELINGSVRAAG

Inleiding
De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat er talloze problemen bestaan
rondom ontwikkelingsinterventies in de zogenaamde Derde Wereld. In deze
tekst wordt de aandacht gevestigd op een viertal groepen van problemen.
Die problemen hebben een ongemakkelijke aard; zowel voor donorlanden
als voor de landen die hulp ontvangen, gaat het om vraagstukken die slecht
inpasbaar zijn in de gangbare theorieën en ideologieën. Wellicht is dat de
reden waarom tot nu toe weinig aandacht is besteed aan het mijn inziens
strategisch belang van deze vraagstukken.
Het gaat om vraagstukken van bij uitstek sociale aard. De afbakening,
analyse en evaluatie van deze problematiek maakt dan ook de vraag
overbodig of sociaal-wetenschappelijke kennis relevant kan zijn voor
ontwikkelingsprocessen in de Derde Wereld. Anders gezegd: het antwoord
op die vraag ligt besloten in de onderkenning, analyse en evaluatie van de
sociale problematiek. De noodzaak om de kennis omtrent ontwikkelings
vraagstukken en interventies te vergroten, wordt onderstreept door de
verwarring die de genoemde problematiek nog steeds veroorzaakt. Overi
gens vertonen de sociaal-wetenschappelijke inzichten (net als die van
andere disciplines) ten opzichte van de behoefte aan inzicht in de Derde
Wereld-problematiek een zekere mate van 'onderontwikkeling'.
Vier gordiaanse knopen
Langzamerhand wordt algemeen aanvaard dat veel van de problemen die
zich voordoen in Afrika het gevolg zijn van het kritiekloos accepteren van
ontwikkelings- en interventiemodellen, die werden ontwikkeld door andere
volken, onder andere historische en politieke omstandigheden, en met het
oog op andere behoeften. Dit inzicht kreeg officiële erkenning met de
publicatie van het Prebish-rapport in 1964, ter gelegenheid van de eerste
UNCTAD-conferentie. Toch bleef het een inzicht dat lange tijd omzeild
werd, zowel in de ontwikkelde landen als in de Derde Wereld. Dat had
natuurlijk te maken met allerlei specifieke belangen in beide groepen
landen, maar meer nog met het falen van wetenschappers om alternatieven
te ontwikkelen op theoretisch niveau en voor praktisch-politiek handelen.
En dat terwijl Myrdal, Nobelprijswinnaar voor de economie, al in 1957 het
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grootste dilemma van de Derde Wereld op uiterst inzichtelijke wijze -en
wetenschappelijk gezien zelfs op revolutionaire wijze - ontleedde. Ik
permitteer mij daarom zijn stellingname uitgebreid te citeren: "De hoeveel
heid problemen die ontwikkelingslanden tegenkomen in hun streven naar
economische groei, is oneindig veel groter dan die waarmee de ontwikkelde
landen ooit te kampen hadden. Het economische niveau vanwaar ze moeten
starten is meestal véél lager, de verhouding tussen bevolking en natuurlijke
hulpbronnen is gewoonlijk ongunstiger en de demografische groei is vaak
ontwrichtend hoog. Ze beschikken niet over de internationale kapitaalmarkt
waarover de ontwikkelde landen destijds konden beschikken; ze kennen
evenmin de uitweg van de emigratie. En, omdat ze de 'laatst aangekomenen'
zijn, kunnen ze niet profiteren van de mogelijkheid vooruitgang te boeken als
'industrieel eiland' temidden van een wereld van achtergebleven naties die
kunnen dienen als afzetmarkt en bron van grondstojfen. Het enige voordeel
waarover zij beschikken is onze wetenschappelijke kennis en technologie; om
die echter te kunnen gebruiken is in alle sectoren nieuw onderzoek noodzake
lijk. Want het zonder meer overnemen van onze technieken voor politieke,
sociale en bestuurlijke hervormingen of technieken voor productie en reproduc
tie, zal niet leiden tot vruchtbare ontwikkeling in de ontwikkelingslanden. Die
technieken werden immers ontwikkeld vanuit de typische omstandigheden die
heersen in de vèr ontwikkelde landen.
Ook onze kaders van economisch denken kunnen de ontwikkelingslanden
niet kritiekloos overnemen; herformulering is noodzakelijk om theorieën aan te
passen aan hun problemen en behoeften. Dit geldt met name voor de theorie
van internationale handel, waarin gesuggereerd wordt dat toepassing ervan zal
leiden tot een tendens naar inkomensgelijkheid. Dat staat op gespannen voet
met het empirische resultaat van vrije handel tussen twee landen waarvan het
één geïndustrialiseerd is en het ander onderontwikkeld: die vrije handel zal
uitmonden in accumulatie in het ene land en verarming en stagnatie in het
andere" (uit: Economie Theory and Underdeveloped Regions. London:
Duckworth, 1957).
Hoewel Myrdal dertig jaar geleden de vinger legde op een gevoelig
probleem, hebben zijn woorden er niet toe geleid dat onze wetenschap
pelijke kennis werd gemobiliseerd voor "nieuw onderzoek in alle sectoren".
Integendeel, met die kennis is vaak meer onheil dan heil verricht: zo zien
we nu bijvoorbeeld dat de theorie van de internationale handel weer van
alle kanten nadrukkelijk wordt herbevestigd.
Het probleem wordt een vicieuze cirkel. De ontwikkelingslanden beschik
ken slechts over zeer beperkte wetenschappelijke kaders in de concurrentie
met de westerse gemeenschap. Die kaders worden voor een groot deel
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gevormd aan westerse universiteiten en onderzoekscentra. Slechts een zeer
langzaam groeiend deel van die kaders komt thuis met een culturele
bagage die hen in staat stelt de jammerklachten van elders te overstijgen.
Velen zoeken echter nog steeds een baan in het westen.
Binnen die context manifesteert zich een viertal 'gordiaanse knopen':
a)
de introductie van conflicten in specifieke situaties, waarin noch de
lokale cultuur noch de lokale organisatievormen beschikken over
geïnstitutionaliseerde oplossingen, of zelfs maar over geïnstitutionali
seerde middelen om tot oplossingen te komen;
b)
de delegitimering van lokale stelsels voor de voortbrenging, ontwik
keling en instandhouding van kennis;
c)
het probleem van 'volksparticipatie' en dat van het beïnvloeden van
ontwikkelingsinterventies van onderaf;
d)
het probleem van het institutionele netwerk voor verlening van
diensten en de tendens tot bureaucratisering.
Natuurlijk kan men niet spreken van 'dè Derde Wereld'; zelfs binnen
Afrika bestaat een opvallende diversiteit tussen landen en gebieden. Met
name in de recente geschiedenis vinden we daar echter vaak een 'structure
le' overeenkomst in het bestaan van gemeenschappelijke (om niet te zeggen
'primitief communistische') organisatievormen. Vanwege de diversiteit in
concrete uitingsvormen van dit structurele patroon, kies ik opzettelijk voor
een ietwat simplistische definitie van communautaire organisatievormen: "een
geheel van individuen, mannen en vrouwen, dat samenleeft in een gemeen
schappelijke ruimte (dan wel zich als groep verplaatst) onder het gezag van
een levende gezagsdrager (of van een beperkt aantal eigen autoriteiten) die
erkend wordt (worden) als de meest eerbiedwaardige(n) en met wie de
anderen relaties van werkelijke en/of symbolische verwantschap onderhou
den".
Dit patroon van 'sociale cel' of 'communautaire samenleving' draagt
vrijwel overal (als we even abstraheren van de westerse invloed) bepaalde
economische kenmerken in zich, die als intrinsiek zijn te beschouwen:
a)
alle leden van de gemeenschap hebben toegang tot grond en andere
natuurlijke hulpbronnen, ongeacht status en/of positie;
b)
de productiemiddelen zijn relatief simpel, echter;
c)
de producti^technieken zijn betrekkelijk gecompliceerd;
d)
de arbeidsdeling is gebaseerd op leeftijd en geslacht;
e)
productie, circulatie en redistributie van goederen vinden plaats op
grond van sociale hiërarchieën die in essentie stoelen op leeftijd.
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Het is belangrijk te beseffen dat binnen deze organisatie de productie
middelen door hun eenvoud en algemene toegankelijkheid geen basis
vormen voor het uitoefenen van macht door mogelijke buitenstaanders over
de directe producenten. Dat is één van de belangrijkste contrasten met de
technologisch meer complexe samenlevingen, waar het beheer van of de
controle over productiemiddelen een uitermate effectieve sociale controle
mogelijk maakt over degenen die ermee werken.
Behalve over doelgerichte 'ontwikkelingsinterventies' bestaat er een uitge
breide literatuur over nieuwe afhankelijkheidspatronen en 'feitelijk imperia
lisme', welke voortkomen uit de interactie tussen westerse en niet-westerse
maatschappelijke organisatiepatronen die tegenwoordig overal optreedt. Het
gaat mij hier echter vooral om de gevolgen van het doelbewust en systema
tisch (inderdaad: als gevolg van ontwikkelingsinterventies) ontwikkelen van
dergelijke interrelaties zónder dat voldoende kennis aanwezig is over het
sociale kader waarbinnen een dergelijke interventie plaatsvindt. Daarom ga
ik verder niet in op de genoemde literatuur; ik wil alleen opmerken dat zij
aantoont dat de transformatie die Afrikaanse landen ondergaan als gevolg
van de genoemde betrekkingen, niet eenvoudig drager hoeft te zijn van
ontwikkeling; ontwikkeling in de meest ruime zin van het woord: economi
sche groei, groei van geestelijk en materieel welzijn èn sociale ontwikkeling.
De productiemiddelen van de zogenaamde traditionele samenlevingen zijn
van tweeërlei aard: grond en hulpmiddelen. En terwijl de grondstoffen voor
de hulpmiddelen voor iedereen toegankelijk zijn, hebben de ouderen noch
rechtstreeks noch onmiddellijk controle over de grond. Die controle vormt
immers niet de basis van hun gezag over de jongeren. Bovendien heeft
grond in een 'traditionele' economie geen onmiddellijke waarde - zijn
waarde heeft betrekking op het overleven van de gemeenschap als geheel.
Het vraagstuk van de introductie van conflicten waarvoor geen geïnstitu
tionaliseerde oplossingen bestaan
Vrijwel alle gangbare ontwikkelingsinterventies resulteren in monetarisering
en commercialisering van te 'ontwikkelen' economieën (of dat nu doelbe
wust gebeurt of niet, doet hier niet ter zake). Tevens treedt meestal een
proces van individualisering op en neemt het aantal conflicten en spannin
gen toe, als gevolg van de interventies of door de impliciete individualisti
sche of atomistische eigenschappen daarvan. De lokale cultuur staat
betrekkelijk machteloos tegenover de toenemende spanningen, omdat er
geen geïnstitutionaliseerde oplossingen voor handen zijn.
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Deze verschijnselen uiten zich op zeer verschillende manieren. Die gaan
bijvoorbeeld van:
- de introductie van rubberpalmen in Serawak volgens het 'trickle down'
principe, terwijl het gebied gekenmerkt wordt door zwerflandbouw,
- via het individueel toekennen van waterrechten als zou men te maken
hebben met typische 'gezinsbedrijven' (Gezira-scheme in Sudan),
- en het versterken van de positie van bepaalde bevoorrechte groepen of
het vergroten van afroming van waarde door stedeüjke groepen,
- naar het creëren van nieuwe sociaal-economische strata (bijvoorbeeld
transporteurs, directeuren van coöperaties, benzinepompbedienden,
enzovoorts).
Het vraagstuk van de delegitimering van lokale kennis
De landbouw in Derde Wereldlanden wordt vaak gezien als 'archaïsch',
'achterlijk' of 'stagnerend'. In werkelijkheid vertoont die landbouw een
constante dynamiek en perfectionering van productieprocessen binnen de
heersende natuurlijke balans. Dat geldt met name voor de handhaving van
de dierlijke en plantaardige diversitèit. Zo is de Andes bij uitstek een
voorbeeld van een 'genetisch laboratorium' voor de aardappelteelt. De
'mens' in de ontwikkelingslanden, met name in Afrika, kan dan ook
begrepen worden als deel van de natuur. Die stelling moet uiteraard op
meta-theoretisch niveau beschouwd worden: wat gekend wordt is wat direct
wordt beleefd; kennis wordt niet via abstracte theorieën ontwikkeld. Het
erfgoed van voorouderlijke kennis is bij uitstek een alomvattend kennissys
teem, het resultaat van accumulatie van kennis van vele generaties die is
opgedaan door minutieuze aanpassingen, experimenten en zelfs doelbewuste
'trial and error'. Die kennis heeft zelfs betrekking op verschijnselen waar
voor de moderne wetenschap nog niet eens geschikte concepten kent. Het
gaat om kennis die direct betrokken is op gangbare behoeften waardoor ze
meestal uitermate efficiënt is. Bovendien is het kennis die in principe voor
alle leden van de groep toegankelijk is.
De plotselinge blootstelling aan westerse concepten, procedures, techno
logie en wetenschappelijke theorieën, leidt zoals bekend veelal tot delegiti
mering van de lokale kennis en het specifieke praktisch vermogen. Minder
bekend is echter dat lokale kaders die zijn opgeleid binnen de westerse
wetenschap (landbouwvoorlichters, regionale administrateurs, enzovoorts) de
lokale kennis nog het meest minachten. Het is daarom verontrustend dat
het ontbreekt aan een theorie waarin wordt uitgewerkt:
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a)
b)

hoe dergelijke effecten vermeden kunnen worden en
hoe de lokale kennis geherwaardeerd kan worden.

Het getuigt immers van grove overschatting van wetenschappelijke kennis en
onderwijs om te veronderstellen dat daarmee het probleem van de honger
en van de alimentaire zelfvoorziening kan worden opgelost. Als we niet
proberen dit vraagstuk op zijn merites te beoordelen, kan de problemati
sche relatie tussen westerse wetenschappelijke kennis en lokale kennisstel
sels uitlopen op een tragedie. En die tragedie zal niet alleen op de akkers
in de Derde Wereld tot uiting komen.
Wij westerlingen hebben het vermogen tot herinneren in sterke mate
verloren. Ons herinneringsvermogen is verschoven naar een omvangrijk
systeem van catalogisering, registratie, documentatie, verwerking en, wellicht,
geautomatiseerde planning. In Afrika zijn individuele herinneringen nog wél
dragers van professionele kennis, individuele capaciteiten en de gehele 'art
de la localité', met betrekking dus tot specifieke ecosystemen. De over
dracht van deze kennis vindt mondeling plaats via socialisatiemechanismen
die tegelijkertijd generalisatie van kennis impliceren. Deze mondelinge
tradities zijn veel sterker ontwikkeld dan in het westen; het woord heeft
daar inderdaad nog 'scheppend vermogen': iets bestaat in de wereld van
een Afrikaanse boer omdàt het benoemd kan worden. Kan iets niet
benoemd worden dan bestaat het ook niet. Het woord is, zo kan men bijna
zeggen, het zaad van de wereld.
De directe of indirecte interactie met westerse wetenschap resulteert in de
introductie van nieuwe concepten en woorden, die nieuwe realiteiten
impliceren; realiteiten die soms op direct zichtbare wijze 'nut' hebben.
Tegelijkertijd erodeert daardoor de geloofwaardigheid van lokale kennis
stelsels waarvoor vaak een blind vertrouwen in de taal en conceptualisaties
van westerse wetenschap (die door haar prestige ook de doorsnee student
verblindt) in de plats komt. Vandaar dat bij westers opgeleide technici vaak
oppervlakkigheid en onvolledigheid is waar te nemen. En vandaar, tenslotte,
hun hardnekkige verzet tegen kritiek op de in hun ogen zo waardevolle
modellen die ze op school leerden.
Hier een uitgebreide reeks voorbeelden presenteren zou vele bladzijden
vergen en bovendien dit betoog onderbreken. Daarom beperk ik me tot de
volgende overweging.
Voor het begrijpen van de werkelijkheid kennen de huidige landbouw
wetenschappen alleen de positivistische methode, eens de grondslag van de
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natuurwetenschappen. Kennis wordt opgebouwd vanuit een 'subject-object'
perspectief: dieren, planten, grond, water, producten, etc. figureren als
objecten. De wetenschap - of wetenschapper - is het kennende subject. In
deze relatie definieert het subject de 'grenzen' en ook de 'aard' van het
object. Het subject bepaalt de te verwachten uitkomsten van specifieke
'behandelingen' of 'manipulaties'. Als we echter kijken naar de taken die
technici met dit soort scholing tegenwoordig uitvoeren, namelijk technische
voorlichting en/of assistentie, dan gaat het telkens om relaties met 'cliënten',
relaties dus van subject tot subject. Door zijn positivistische conditionering
zal de technicus echter geneigd zijn öfwel zijn 'cliënt', öfwel de werkelijk
heid van deze cliënt, öfwel beide te beschouwen als objecten: objecten van
en voor de eigen wetenschappelijke kennis. Dan is het nog slechts een
kleine stap om productieve en organisatorische modellen voor te stellen
(zie Myrdal) die ontwrichtend zijn of ontsnappen aan de controle van de
potentiële 'cliënten'.
Het vraagstuk van participatie en het medebeheer van projecten door belang
hebbenden
Elke cultuur kent haar eigen gevoeligheden. In onze cultuur wordt bijvoor
beeld niet gemakkelijk over macht gepraat. De controle van de één over
de ander is een gevoelig onderwerp dat meestal met ad hoe legitimaties
wordt omzeild. Voordat Afrika werd geconfronteerd met het westen lag dat
anders. De controle van de ene mens over de ander werd veelal gewaar
deerd als een goed, maar ook als een waarde op zich. Tegenwoordig wordt
het onderwerp echter ook in Afrika steeds meer taboe... althans op verbaal
niveau. In de praktijk is er nog maar weinig veranderd: de gezagsdragers
hebben het voor het zeggen en macht over personen is waard om nage
streefd te worden. Dat is bijvoorbeeld zeer goed zichtbaar in de relaties
tussen enerzijds boeren en anderzijds lokale leiders en landbouwtechniek
relaties tussen ondergeschikten en heersers. Soms, maar ik hoop dat dat
uitzonderingen zijn, heerst zelfs uitgesproken minachting. Tegelijkertijd
blijven verhoudingen in Afrika van sterk volkse, of in ieder geval 'commu
nautaire' aard. Beslissingen worden over het algemeen genomen bij de
gratie van algemene consensus; even buiten beschouwing gelaten dat de
dreiging van fysiek geweld vaak is geïnternaliseerd in de gedachten van de
betrokkenen.
Binnen deze context ligt het voor de hand dat op lokaal niveau goede sier
gemaakt kan worden met de term 'participatie', waarbij hier niet van
belang is of die term wordt gebruikt op grond van opportunistische
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demagogie of vanuit oprechte goedgelovigheid. Het gaat erom dat werkelijk
medebeheer van ontwikkelingsinterventies die beheerd worden door lokale
bureaucratieën, en de controle erop van 'onderaf een zeer delicate kwestie
vormen. Op vele plaatsen behoort het nog tot de onmogelijkheden; boeren
worden vaak als vee behandeld. Zo is de term 'encadrement' nog steeds
populair, wellicht omdat het een zeer rekbare term is. Die term dient
echter nog steeds om lokale groepen op grootschalige wijze in corporatisti
sche structuren in te kaderen, of een geforceerde opname van boeren in
door de staat gecontroleerde coöperaties (of Ujamaas) na te streven. De
gedwongen dorpsvorming in Ethiopië en de deportatie van hele bevolkings
groepen rond het Tanameer zijn slechts nieuwe voorbeelden van dit
hardnekkige verschijnsel.
Zo zou men door kunnen gaan met ogenschijnlijk meer onschuldige
voorbeelden, zoals de diverse pogingen die zijn ondernomen nomaden te
settelen (al ging en gaat daarachter de fluwelen handschoen wel degelijk
een knoet schuil). Het gaat er echter om dat in het westen de participatie
ideologie dient om de controle te verhullen die bezitters van productiemid
delen hebben over degenen die ermee moeten werken. In Afrika verhult
die participatie-ideologie echter iets anders: namelijk dat via de directe
controle over mensen de controle over productiemiddelen wordt veilig
gesteld.
Voor hen die werkelijke ontwikkeling nastreven, is dat een gevoelige
kwestie, zowel in morele als in praktisch-politieke zin. Nationale autoritei
ten blijken heel handig in het hanteren van concepten als 'participatie' en
'zelfbestemming'. Nationale autoriteiten, maar ook regionale en lokale
bestuurders zijn immers meestal de belangrijkste gesprekspartners van
buitenlandse technici. Het ligt voor de hand dat zij zullen proberen
gevoelige snaren te bespelen, zeker als ze daarmee zelf voordeel kunnen
binnenhalen: bijvoorbeeld lokale technici die niet door honger worden
bedreigd, maar langs deze weg status en de daarbij behorende symbolen
verwerven: het bevel over de jeep en een hele serie ondergeschikten,
opzichters, chauffeurs, krullenjongens en anderen, die zij allerlei specifieke
taken kunnen delegeren die specifiek nut hebben voor bepaalde 'belangheb
benden'. En de buitenlandse technicus kan niet veel meer dan daarvoor
zijn ogen sluiten.
Voor de beoefenaar van de sociale wetenschappen is dat echter een
aanzienlijk probleem, en niet alleen in morele zin. Het probleem vraagt om
geduld, doorzettingsvermogen en een gebalanceerde fasering van lange
termijn plannen. Elk sociaal stelsel heeft eigen principes, maar de sociale
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wetenschapper kan niet handelen alsof de behandeling van mensen in een
ondergeschikte positie in elke samenleving even goed, of even slecht is. Dat
heeft instrumentele betekenis voor het ontwikkelingsproces zelf. Want al
heeft men de wijsheid te erkennen dat ontwikkelingslanden het recht
hebben eigen ontwikkelingsmodellen na te streven, het is onmogelijk
complexe modellen te realiseren op grond van louter dwang of bevel van
bovenaf. Het werkelijk meewerken van de lokale bevolking is een absolute
voorwaarde voor het bereiken van enig succes. Nieuwe modellen moeten
dus geheel, of in ieder geval op essentiële punten, overeenstemmen met
individuele behoeften; en de bevolking zelf dient in staat te zijn dergelijke
nieuwe modellen te beheren. Want het is inmiddels algemeen bekend dat
met name boeren en anderen uit de lagere klasse in de Derde Wereldlan
den (net als die uit de sfeer van het 'reële socialisme') over aanzienlijke
fantasie beschikken om systemen en modellen te saboteren die ze tegen
hun eigen belang in krijgen opgelegd.
Als we dus over werkelijke ontwikkeling spreken, mag het duidelijk zijn dat
de keuze voor of 'het systeem' of 'het individu' slechts een schijnkeuze is.
In theorie is een dergelijke keuze zelfs onvoorstelbaar; in de praktijk ligt
dat echter anders. Zelfs een ontwikkelingsproject ontpopt zich in de
praktijk meestal toch als 'systeem', waarbij in de velden en de lokale
situaties voldongen feiten moeten worden gerealiseerd. Natuurlijk zal het
project tot op zekere hoogte geassimileerd worden in de bestaande praktijk
die mede door andere subsystemen wordt gevormd. Het zal te maken
krijgen met sociale actoren en andere institutionele systemen die onderdeel
zijn van nationale en internationale netwerken. De mogelijkheden die resten
voor 'social engineering' op projectniveau, zullen vaak gericht zijn op het
vergroten van de speelruimte met betrekking tot toegang tot belangrijke
hulpbronnen en het veiligstellen van fundamentele rechten van de direct
betrokkenen. De kernbegrippen 'hulpbronnen' en 'fundamentele rechten' zijn
natuurlijk niet ondubbelzinnig en hun betekenis verschuift met de ontwikke
ling van het project, met name naarmate het erin slaagt te voldoen aan de
verwachtingen.
Naast zijn eigen specifieke taken zal een sociale wetenschapper die werkt
binnen projecten dus geconfronteerd worden met een tweetal probleemge
bieden. In de eerste plaats moet hij zorgen voor een adequate afstemming
van correct uitgevoerde 'social engineering' op de 'technical engineering'; hij
mag er dus niet van uitgaan dat het eerste automatisch voortvloeit uit het
laatste. In de tweede plaats zal hij de technici en projectleiders en andere
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verantwoordelijken
problemen.

voldoende

moeten

doordringen

van

bovenstaande

Het vraagstuk van het functioneren van het institutionele netwerk
Het vierde 'gordiaanse probleem' heeft betrekking op de institutionele
netwerken (overheidsadministratie, maar ook dorpscomité's, collectieve
organisaties, etc.), waarbinnen de projecten normaal gesproken moeten
opereren. Dit probleem vloeit voort uit het voorgaande; toch zijn er
redenen het apart te behandelen. Nogmaals, het is niet goed mogelijk over
interventies te spreken, zonder daarbij de consequenties van het project
voor de genoemde netwerken te betrekken. Dit onderwerp is echter taboe,
zowel voor de lokale technici als voor de meestal goedbetaalde westerse
experts. Het is voor hen vaak van direct belang dat de projecten zich als
semi-onafhankelijke lichamen verhouden tot de lokale instituties.
Een heersend stereotype in de verhouding tussen de 'doorsnee' technicus
en de boeren in ontwikkelingslanden, is dat van de 'lethargie': de weerzin
van analfabete boeren ten aanzien van innovaties. De voornaamste oorzaak
van de geringe productiviteit en de onderontwikkeling van de landbouw zou
in de 'achterlijkheid' van de boeren liggen: het is 'the farmers' blame'.
Hetzelfde argument dient om het geringe succes van de diverse ontwikke
lingsinterventies te verklaren.
In 1986 hield ik een enquête onder 105 technici uit het Sahelgebied en
Afrika ten zuiden van de Sahara; daaruit bleek een heel ander beeld. Bij
het analyseren van de geringe efficiëntie van de eigen rol als technicus,
wezen de resultaten (tot verbazing van de geënquêteerden zelf) vooral naar
het 'omringende' institutionele netwerk en vervolgens naar het slecht
functioneren van de eigen organisatie. De zo vaak opgevoerde 'achterstand'
van de boeren was slechts van ondergeschikt belang.
Het gebrek aan leidinggevend kader in ontwikkelingslanden is een veelbe
sproken onderwerp. Een diagnose mag echter niet blijven steken bij de
vaststelling van dat feit: men kan immers stellen dat als leidinggevend
kader schaars is, dat een impuls zou moeten zijn om diensten op te
bouwen die anders en vooral beter zijn dan de boedel die men erfde van
de koloniale tijd. In werkelijkheid gebeurt echter meestal het tegenoverge
stelde: de diensten zijn zeer bureaucratisch en extreem formeel opgebouwd.
Hoogstens zijn zij een karikatuur van de koloniale beheersmodellen, in de
zin dat de westerse modellen werden ingevuld met een lokale inhoud
(bijvoorbeeld tribalisme).

130

Een uitweg uit dit probleem is mogelijk nog moeilijker te vinden dan
voor de voorgaande vraagstukken. Het is in elk geval duidelijk dat ontwik
kelingsinterventies geen puur technische ontwerpen kunnen zijn, maar dat
een substantiële inzet van kennis en organisatorische en sociale innovaties
onontbeerlijk is. Er moeten nieuwe procedures worden ontworpen; veelal
zullen ad hoe taakgroepen of mobiele teams ingesteld moeten worden voor
het verrichten van specifieke taken, teneinde de maximale betrokkenheid
van de betreffende overheidsdiensten en hun systematische coördinatie te
garanderen. Hetzelfde geldt voor het delegeren van verantwoordelijkheden
naar lagere niveaus.
Talloze malen is gebleken dat zelfs àls de positie van achtergestelde
groepen verbetert als gevolg van bepaalde interventies (positie hier opgevat
als het geheel van inkomen, welzijn, welvaart en macht), tegelijkertijd de
positie van de bevoordeelde groepen nog sneller verbetert. Er resulteert
voor de eerste groep dus een relatieve verslechtering. Zonder te dromen
van revoluties kan men stellen dat, zolang de machtsstructuur en de
toegang tot belangrijke hulpbronnen niet flexibeler worden, de betere
opleidingen en de grotere toegang tot informatie slechts zullen leiden tot
opvoering van de behoeften van de ondergeschikten; de onvrede neemt
daarmee disproportioneel toe. Zo levert dit type 'ontwikkeling' hoogstens
groeiende sociale spanningen en conflicten. Internationale ontwikkelingsorga
nisaties, noch NGO's, noch westerse ontwikkelingsexperts mogen zich
verschuilen achter de idee dat hun werkzaamheden a-poütiek zijn en boven
mogelijke sociale conflicten staan. Alles hangt immers af van de specifieke
belangen waarbinnen een ontwikkelingsinterventie wordt ontvouwd.
Sinds enige jaren lijkt met dit probleem rekening te worden gehouden,
met name in Afrika. Het Rusland van Gorbatsjov is echter een uitstekend
voorbeeld om de kloof te illustreren die kan bestaan tussen officieel
geventileerde politiek en de werkelijke politieke praktijk.
Tenslotte het probleem van de lokale subcultuur van de ambtenaren. Die
subcultuur is ontstaan uit een combinatie van de koloniale erfenis aan
concepten en handelswijzen en de typische autochtone afkeer van fysieke
arbeid. De meeste ambtenaren en landbouwvoorlichters zijn bang in het
veld hun schoenen vuil te maken. Zij ambiëren vooral een carrière binnen
de dienst zelf, waartoe dan eerst (helaas) die periode in de buitendienst
moet worden vervuld. Zo'n functionaris zal zijn taak dan ook vooral
opvatten als het opvolgen en controleren van gegeven opdrachten, net als
zijn chefs dat doen. Op deze wijze ontstaat het rigide functioneren van de
plaatselijke bureaucratie. Een groot aantal ontwikkelingsinterventies raakt
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verstrikt in besluiteloosheid, temeer daar westerse bureaucratieën ook graag
de rol van 'supervisor' spelen (in het gunstigste geval om tegenwicht te
bieden tegen de lokale bureaucratie, maar al te vaak vooral om de eigen
commerciële belangen veilig te stellen).
Een wezenlijke vooruitgang in interventietheorieën zou worden bereikt als
een drietal voorwaarden onderkend zou worden:
a)
interventies moeten worden toevertrouwd aan en uitgevoerd door
interdisciplinaire teams;
b)
deze teams moeten worden samengesteld uit mensen die het hoogste
professionele niveau vertegenwoordigen, want alleen dan
c)
kunnen teams de noodzakelijke operatieve autonomie verwerven en in
stand houden.
Wordt hieraan niet voldaan, dan loopt elke interventie het gevaar te
worden verstikt door de lokale bureaucratie (door tekort aan professioneel
prestige), ofwel een schuilplaats te worden voor westerse avonturiers en
desperados. Soms is één praktische oplossing beter dan honderd nieuwe en
fraai geformuleerde theorieën; maar men moet de moed hebben te erken
nen dat praktische oplossingen noodzakelijk en legitiem kunnen zijn.
Conclusies
Door allerlei redenen, die zowel te maken hebben met het kolonialisme als
met de moderne wetenschap, is onze kennis van de rurale wereld in
ontwikkelingslanden uitermate beperkt en gefragmenteerd. In een recente
FAO-publicatie over de noodzaak steeds meer voedsel voor steeds meer
mensen te verzekeren, wordt bijvoorbeeld gesteld dat "de uitdaging in de
toekomst nog veel groter zal worden. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan
onderzoek, omdat de kennis waaruit gehandeld kan worden beperkter is dan
vroeger. Het succes van de 'miracle seeds' voor granen en rijst kon geba
seerd worden op uitgebreide samenhangende kennis, op fundamenteel
onderzoek en op effectieve onderzoeksstrategieën en dat voor gebieden met
relatief gunstige omstandigheden waar een uitzonderlijk hoog succes
behaald kon worden.
Vandaag de dag moet het onderzoek zich richten op gewassen en
gebieden waarover slechts weinig onderzoeksresultaten beschikbaar zijn.
Daarbij is dit soort onderzoek aanzienlijk veeleisender. De groeicondities
verschillen sterk, de betrokken ecosystemen zijn uitermate kwetsbaar en de
sociaal-economische organisatie van de boerenbedrijven en van de rurale
situatie als geheel worden nog steeds niet goed begrepen" (AGR/TAC:
IAR/85/18, p. 19. Onze cursivering).
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Hoewel de FAO aarzelt expliciet te zijn, moet uit mijn betoog duidelijk
zijn geworden dat er niet alleen nog steeds nauwelijks studies bestaan over
de lokale dynamiek in systemen van productie en reproductie; een groot
aantal van de tot nu toe verrichte, puur technische interventies heeft
bovendien wijzigingen en vervormingen aangebracht in diezelfde systemen,
en de gevolgen daarvan zijn nog nauwelijks te overzien.
De technische en sociale realiteit hangen nauw samen. Interventies die
alleen plaatsvinden op het eerste niveau en het tweede negeren, impliceren
een wijze van experimenteren die diametraal staat tegenover de legitieme
vorm van experimenteren: een aantal relevante variabelen wordt gemanipu
leerd terwijl andere factoren buiten alle controle blijven. Sterker nog: veelal
doet men alsof ze niet bestaan. Gemeten wordt een eventuele variantie van
die variabelen in ieder geval niet.
Het bovenstaande wil niet zeggen dat ik voorstander zou zijn van sociale
experimenten of, erger nog, van de opvatting dat sociale factoren 'onder
controle' zouden moeten worden gehouden. Maar aangezien we willen, of
zelfs moeten interveniëren terwille van ontwikkeling in de Derde Wereld,
heb ik willen betogen dat ontwikkelingsinterventies alleen aan technici
kunnen worden toevertrouwd als zij op zijn minst met een kleine 'sociale'
periscoop zijn toegerust. Anders kunnen zij beter in het eigen noordelijk
halfrond blijven schoffelen.
Voorgaande stelling is niet het gevolg van een disciplinair superioriteits
gevoel. Integendeel, menig collega socioloog heeft mij verweten te weinig
disciplinair 'patriottisme' ten toon te spreiden in mijn analyses die ik in
Italië en daarbuiten geventileerd heb. Daarentegen houd ik vol dat de
ontwikkelingssociologie zich in dienst moet stellen van de werkelijkheid en
niet andersom. Vanuit die opvatting is het onvermijdelijk dat de uiteenzet
ting dieper moet graven. Ik houd bovendien staande dat het al te elitair en
pathetisch zou zijn te stellen dat de stroom technici maar gevolgd zou
moeten worden door hordes 'sociale werkers' om de brokstukken van de
eersten te lijmen of, erger nog, om de technici onder toezicht van sociale
wetenschappers te stellen.
Ik ben echter wèl van mening dat juist de technische (landbouw)wetenschappers zouden moeten worden opgeleid in de idee dat de sociale
werkelijkheid nog veel meer dan de natuurlijke werkelijkheid geconstrueerd
en gereproduceerd wordt door mensen, langs verschillende culturele en
structurele hoofdlijnen met een groot aantal varianties. Dat impliceert dat
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kennis met terughoudendheid moet worden ingebracht, maar vereist ook
een typische sociologische gevoeligheid.
Het sociale is niet te scheiden van het technische, noch van het juridische,
het economische, het religieuze, enz. Het 'sociale' komt juist voort uit de
wijze waarop het technische, het economische, het culturele, etc., samenhangen
en beheerd worden. Daarmee wil ik zeggen dat de sociale werkelijkheid
wordt opgebouwd (in de letterlijke zin van het woord) door de sociale
actoren, door en vanuit hun activiteiten in het technische, het economische,
het religieuze, etc. Hoewel dit, vooral op abstract niveau, zeer eenvoudig te
begrijpen lijkt, is het in de empirische werkelijkheid minder eenvoudig te
herkennen, vooral daar waar het eigen professionele handelen erbij betrok
ken is. Om te begrijpen hoe sociale fenomenen zich 'opbouwen' dan wel
'desintegreren' is een minimale introductie in de sociale wetenschappen
onontbeerlijk. Het ontwikkelingswerk in de Derde Wereld kan onmogelijk
nog langer gefragmenteerd blijven, tenminste als men niet langer misvormde
ontwikkelingen wil veroorzaken.
Naar mijn mening moet de agrarische technicus die werkt in de Derde
Wereld kennis hebben die voor de helft uit een specialisatie in één van de
technische disciplines bestaat. Voor de andere helft zou hij daarentegen
een solide generalist moeten zijn. Dat deel van zijn kennis zou voor 60%
moeten bestaan uit kennis over aangrenzende technische disciplines. Voor
de overige 40% zou deze sociaal-wetenschappelijk moeten zijn. Die 40%
zou voor de verschillende specialismen een algemeen karakter moeten
hebben. Daarmee wordt een tweeledig doel gediend.
Aan de ene kant wordt de technici een scherp bewustzijn bijgebracht
omtrent technische interventies die voorbijgaan aan de lokale cultuur. Een
scherp bewustzijn ook van de kwetsbaarheid van interventies voor externe
factoren met een eigen dynamiek. En bewustzijn van de onderlinge wissel
werking tussen het technische en het sociale. Het gaat om het vermogen
tot zelfkritiek te komen, een noodzaak voor elke specialist.
Aan de andere kant moet technici worden bijgebracht dat het niet gaat
om het tot stand brengen van een integratie tussen de sociale en techni
sche 'engineering', maar ook om het 'correct' uitvoeren van de eerste. Dat
voor dat specifieke doel ook sociaal-wetenschappelijke specialisten nodig
zijn, is een heel andere kwestie; immers, de omstandigheden die een meer
of minder 'correcte' sociale interventie mogelijk maken, worden hoofdzake
lijk gecreëerd door technische en administratieve interventies. Dergelijke
omstandigheden zijn mijns inziens van veel groter belang dan de aanwezig
heid van een 'sociale technicus'.
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In het voorgaande werd niet bedoeld de relevantie te negeren van sociaal
wetenschappelijk onderzoek naar ontwikkelingsvraagstukken. Maar dat is,
hoewel zo evident dat het hier eigenlijk niet eens genoemd zou hoeven te
worden, nóg weer een heel andere kwestie.
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