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Non-acceptatiee en cynisme 

Dee non-acceptatie die in dit hoofdstuk de meeste aandacht zal vergen, is niet de emotionele 
non-acceptatiee die spontaan naar buiten wordt geworpen of de beargumenteerde non-accep-
tatiee die zonodig openlijk wordt uitgelegd. Deze openlijke vormen van non-acceptatie, die 
ookk bij aspergetelende tuinders en boeren regelmatig kunnen worden waargenomen, zijn 
gemakkelijkk te ontdekken en relatief gemakkelijk te interpreteren. Non-acceptatie kent echter 
ookk een verborgen component die op het eerste gezicht niet meteen zichtbaar is en waarbij 
dee interpretatie een stuk lastiger ligt. Wat openlijk uitingen van protest en weerzin tegen 
gezagdragerss zo boeiend en interessant maakt, is dat deze dikwijl s een veel grotere verborgen 
onvredee uitdrukken die al tijden broeit. Het publiekelijk protest dat op het podium verschijnt, 
geeftt dan slechts beperkt zicht op het totale reservoir van non-acceptatie. Wat de zaak nog 
eenss compliceert, is dat de non-acceptanten op het podium, niet zelden in de rol van profes-
sionelee belangenbehartiger, zich vaak beroepen op een alom heersende ontevredenheid 
achterr de coulissen. Niet alleen kan daardoor in de openbaarheid een vertekend beeld 
ontstaann van de kwantiteit van het 'onzichtbare' ongenoegen, het leidt doorgaans ook af van 
vragenn die betrekking hebben op de kwaliteit van non-acceptatie. Deze kwaliteit wil ik hier, 
nett zoals dat in het vorige hoofdstuk voor acceptatie is gebeurd, nader bestuderen. Welke 
betekeniss hebben onverschilligheid, opportunistisch gedrag en cynische handelingsoriëntaties 
voorr non-acceptatie? Zijn deze te verbinden met typische vormen van non-acceptatie? In dit 
hoofdstukk poog ik een conceptueel kader te creëren waarmee de kwaliteit van non-acceptatie, 
dee variatie die hierin mogelijk is, beter in beeld kan worden gebracht. In dit verband besteed 
ikk uitgebreid aandacht aan cynisme, een fenomeen dat tot dusverre niet of nauwelijks sociol-
ogischh is gethematiseerd. 

Voordatt ik nader inga op de problematiek van non-acceptatie, volgt eerst een methodologisch 
intermezzoo waarin de sociologische betekenis en bruikbaarheid van sensibiliserende begrip-
penn wordt besproken. Vervolgens behandel ik het concept van verborgen transcripten. Met 
ditt onderzoeksconcept, afkomstig van James C. Scott, komt de veelgelaagde werkelijkheid in 
beeldd die is verbonden met macht en gezagsrelaties. In het verlengde hiervan ga ik in op een 
literairee levensles over veinzen en ontveinzen. Daarna wordt het begrip cynisme behandeld. 
Voorr een eerste oriëntatie ga ik te rade bij de Amerikaanse socioloog Jeffrey C. Goldfarb en 
dee Duitse filosoof Peter Sloterdijk. Nadat het begrip cynisme van een definitie is voorzien, 
besteedd ik aandacht aan cynische handelingsoriëntaties en het gebruik daarin van verborgen 
agenda's.. Aansluitend presenteer ik een definitie en een typologie van non-acceptatie waarin 
dee impact van cynisme is verdisconteerd. In de daaropvolgende paragraaf wordt ingegaan op 
hett vertrouwen in abstracte systemen zoals geanalyseerd door Anthony Giddens. Met het 
conceptt van abstract systeemvertrouwen kan een verbinding worden gelegd tussen (non-
)accepterendd gedrag op microniveau en legitimerende instituties op macroniveau. Ten slotte 
schenkk ik aandacht aan een normatieve maatstaf die kan voorkomen dat onderzoekers van 
cynismee de 'verkeerde partij' kiezen dan wel ongewild ondersteunen. Sloterdijks beschrijving 
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vann kynisme, volgens hem de eeuwenoude pendant van cynisme, is hier een mogelijke 
filosofischee uitvalsweg. 

Sensibiliserendee begrippen 

Begrippenn zoals legitimiteit, acceptatie en non-acceptatie, laten zich niet gemakkelijk 
empirischh onderzoeken. De socioloog Jacques van Doorn stelde ooit vast dat legitimiteit een 
diffuuss begrip is dat op de eerste plaats eigenlijk een potentie aanduidt. Dit maakt het moei-
lij kk operationaliseerbaar en meetbaar.1 Weliswaar onttrekt het zich niet aan empirische studie 
maarr massale metingen zijn hier weinig succesvol.2 Het is een krachtig werkend sociaal 
fenomeenn dat moeilijk zichtbaar is te maken. Als legitimiteit al valt waar te nemen dan is dat 
vaakk in negatieve zin; wanneer ze afwezig is en de vanzelfsprekendheid van de sociale orde 
wordtt doorbroken. Daar komt volgens Van Doorn bij dat het concept van legitimiteit nor-
matieff  geladen is en verwijst naar historische specificaties. Zoals we bij de behandeling van 
dee legaliteitstypen van Hoekema en Van Manen reeds zagen, zijn in de loop van de twintigste 
eeuww verschillende legitimerende principes werkzaam geweest die zich maatschappelijk 
hebbenn geïnstitutionaliseerd in specifieke politiek-juridische gezagsvormen. Wat als legitiem 
gezagg wordt gezien, is afhankelijk van de sociale waarden die maatschappelijk gelden en wan-
neerr de maatschappij een andere invulling geeft aan deze waarden, verandert ook de inhoud 
vann legitiem gezag. Dit alleen al maakt een vergelijking van de legitimiteit van gezag in ver-
schillendee historische perioden bijzonder moeilijk. Het object dat men wil meten, verandert 
voortdurendd van substantie en van kwaliteit. Zo is de moderne verzorgingsstaat die na de 
Tweedee Wereldoorlog in snel tempo uitgroeide tot een wijdvertakt bestuursapparaat, lastig te 
vergelijkenn met de vroegere liberale nachtwakersstaat. Omdat het staatsgezag zich enorm 
heeftt uitgebreid en de rol van de kritische burger tegenwoordig is toegenomen, zal men 
tegenwoordigg meer gezagsproblemen kunnen ontdekken dan in de negentiende eeuw. Hieruit 
dee conclusie trekken dat het legitieme gehalte van verzorgingsstaten minder groot is dan in 
vroegeree tijden, is hoogstens een aardig startschot voor een interessante discussie.3 De vraag 
off  het ene staatsgezag met meer legitimiteit is gezegend dan het andere, kent geen eenduidig 
enn 'tijdloos' antwoord. Het gaat altijd om historisch gevormde interpretaties waarin waar-
derendee oordelen onvermijdelijk zijn.4 De normatieve geladenheid van het concept blijkt 
onderr meer uit de sociologische debatten over de invulling van het begrip. Een belangrijk 
deell  van de discussie over legitimiteit handelt over de vraag of eerdere bespiegelingen 
hieroverr niet lijden aan een politieke of historische bias.-'' 

Dee constateringen van Van Doorn over het diffuse karakter van het legitimiteitsbegrip en 
dee inherente verwijzing hierin naar een moeilijk meetbare potentie, gelden ook voor het 
begripp van acceptatie. Ook bij acceptatie gaat het vooral om de mogelijke aanvaardbaarheid 
('acceptabelheid')) van iets. Lucke spreekt in dit verband over een Einverstdndnispotential 
(instemmingspotentieel)) waarvan slechts de contouren waarneembaar zijn.6 Een potentie 
draagtt een mogelijkheid tot verwezenlijking in zich, een verborgen kracht die nog niet aan het 
lichtt is gekomen. Acceptatie en legitimiteit laten zich derhalve uiterst moeilijk meten en vast-
stellen.. Dat zullen niet alleen sociologen beamen maar ook beleidmakers en politici die op 
zoekk zijn naar het draagvlak voor beleidsplannen. Gegevens kunnen weliswaar veel kennis en 
achtergrondinformatiee verschaffen, maar geven zelden of nooit uitsluitsel over wat mensen 
uiteindelijkk zullen doen. Het blijf t hier een kwestie van interpreteren, bestuurskundig 'door-
modderen'' en bijstellen van verwachtingen. 
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Dezee methodologische opmerkingen over legitimiteit en acceptatie, roepen wellicht de vraag 
opp of dit soort concepten sociologisch überhaupt bruikbaar zijn. Wat hebben we aan dit soort 
conceptuelee instrumenten ter beschrijving van de sociale werkelijkheid? De verschijnselen die 
zee aanduiden, zijn empirisch moeilijk onderzoekbaar en voortdurend is er discussie over de 
preciezee sociologische inhoud van de begrippen. Het lijken wel concepten die nooit klaar zijn 
enn eeuwig in de steigers staan. Men kan daarentegen ook stellen dat de sociologische bruik-
baarheidd van dergelijke 'onklare*  begrippen juist besloten ligt in het onspecifieke karakter van 
dezee brede en open concepten. Het is zelfs de vraag of afgetimmerde begrippen, die de 
onderzoekerr precies voorschrijven welke empirische kenmerken relevant zijn voor een 
bepaaldd fenomeen, niet verstarrend werken bij de bestudering van de sociale werkelijkheid. 
Di tt standpunt heeft in Herbert Blumer een aloude sociologische vertegenwoordiger. Deze 
sprakk over sensitising concepts (sensibiliserende begrippen). Sensibiliserende begrippen zijn 
conceptenn waarvan de methodische en theoretische consequenties weliswaar niet meteen 
glashelderr zijn, maar die de onderzoeker sensibel maken voor sociale fenomenen die in hun 
alomtegenwoordigheidd aan de waarneming dreigen te ontsnappen. 

Tussenn empirische waarnemingen en de concepten die we daarbij gebruiken bestaat een 
onlosmakelijkee en vloeiende relatie die zich in de praktijk dikwijl s maar moeilijk laat ontwar-
ren.. Onze waarnemingen zijn altijd beïnvloed door concepten en de concepten die we 
gebruikenn zijn op hun beurt beïnvloed door onze waarnemingen. Net zogoed als dat begrip-
penn doorgaans leeg en bloedeloos blijven zonder empirische waarnemingen, kan de empirie 
niett worden waargenomen zonder (selecterende en ordenende) begrippen.7 Begrippen stellen 
onss bovendien in staat de geordende en geselecteerde empirische waarnemingen vervolgens 
opp een hoger niveau te abstraheren waardoor kennis met een algemeen karakter mogelijk 
wordt.. Ook binnen de empirische wetenschap zijn begrippen en waarnemingen onafschei-
delijkk met elkaar verbonden.8 Zonder hier verder in te gaan op allerlei epistemologische vra-
genn die zijn verbonden met de sociologie en andere menswetenschappen, stel ik kortweg vast 
datt de sociologie zich per definitie in een hermeneutische cirkel bevindt (Giddens) en tot in 
dee eeuwigheid is gedoemd om te werken met constructies en reconstructies van de sociale 
werkelijkheidd die voortdurend onderhevig zijn aan kritische (herinterpretaties. Sociologische 
beschrijvingenn en verklaringen van de werkelijkheid, zo zou men kunnen zeggen, zijn nooit 
afgesloten. . 

Di tt betekent echter niet dat er geen maatstaven mogelijk zouden zijn om de vrucht-
baarheidd van sociologische onderzoeksconcepten te toetsen. Mijns inziens nog altijd ver-
helderendd in deze samenhang zijn de drie functies die Blumer aangaf voor wetenschappelijke 
concepten:: (i) ze kunnen een nieuw gezichtspunt of oriëntatie introduceren, (ii) ze kunnen 
dienenn als een stuk (geestelijk) gereedschap of werktuig waarmee we de omgeving als het 
waree bewerken en (iii ) ze maken afleidingen en redeneringen mogelijk waarmee nieuwe 
ervaringenn of waarnemingen kunnen worden verworven.9 Blumer bracht deze drie functies 
inn verband met de talloze concepten binnen de sociologie waarin wordt gewerkt met brede 
definitiess van algemene kenmerken en criteria. Dit is nogal eens gezien als een tekort en 
beoordeeldd als een gebrek aan precisie of voeling met de empirische wereld. De discipline 
zouu wetenschappelijke nauwkeurigheid mankeren. Het zal ongetwijfeld voorkomen dat socio-
logenn nieuwe, pompeuze begrippen lanceren waarmee eenvoudige dingen onnodig moeilijk 
verteldd worden zonder dat dit bijdraagt tot verheldering. Een dergelijk gebruik van concepten 
kann verlammend werken. Met het oog op de sociale werkelijkheid die wordt bestudeerd, is het 
echterr onvermijdelijk dat veel sociologische begrippen een algemeen karakter hebben. De 
complexee en voortdurend veranderende sociale werkelijkheid kan alleen maar zinnig 
benaderdd worden, wanneer een begrip niet direct stukloopt op de immense empirische ver-
scheidenheidd en diversiteit. Sociologische definities waarin kenmerken en eigenschappen 
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operationeell  zijn uitgewerkt in gedetailleerde empirische waarnemingsinstructies, zijn in de 
confrontatiee met de werkelijkheid meestal geen lang leven beschoren. Zulk wetenschappelijk 
werktuig,, hoe puntig het door zijn concreetheid ook mag lijken, is snel verbruikt. In het 
slechtstee geval kunnen strak geformuleerde begrippen ons zicht op de werkelijkheid zelfs 
vertroebelen.100 Volgens Blumer zijn de algemene formuleringen van veel sociologische 
definities,, geen wetenschappelijk tekort maar juist een winstpunt. De sociologie is gebaat bij 
sensibiliserendee begrippen die onze blik op de sociale werkelijkheid scherpen en ons ont-
vankelijkk maken voor zaken die ons eerder ontgingen. Het gevaar van 'definitieve' begrippen 
mett absolute richtlijnen en vast omlijnde kenmerken, stelt Blumer, is dat ze ons voorschrijven 
watt we moeten zien waardoor we niet meer goed kijken: Whereas definitive concepts provide pre-
scriptionsscriptions of what to see, sensitising concepts merely suggest directions along which to look. n ] Kijken we 
naarr belangrijke grondbegrippen binnen de sociologie, zoals sociale institutie, urbanisatie, 
socialee stratificatie, macht of legitimiteit, dan zien we dat deze eerder sensibiliserend dan 
definitieff  zijn te noemen. Hierin schuilt niet de zwakte maar juist de kracht van deze basis-
begrippen.. De sociologie moet zich als doel stellen, aldus Blumer, haar sensibiliserende 
begrippenn zo goed als mogelijk te illustreren met gedegen empirische beschrijvingen. Op 
basiss van deze beschrijvingen moeten de begrippen weer verder worden ontwikkeld en 
aangescherpt. . 

Inn deze studie naar de legitimiteit van gezagsrelaties tussen aspergetelende agrariërs en regu-
lerendee overheidsinstanties, worden sensibiliserende concepten gebruikt die in sociologisch 
onderzoekk maar weinig zijn uitgeprobeerd. Naast het begrip acceptatie, dat in het vorige 
hoofdstukk is behandeld, gaat het om de concepten van non-acceptatie, verborgen transcrip-
tenn cynisme en kynisme. De gedachte is dat deze begrippen een nieuw licht kunnen werpen 
opp legitimiteit. De vruchtbaarheid van sensibiliserende begrippen kan mijns inziens nog al-
tij dd zinnig worden afgemeten aan de hand van de drie functies die Blumer in dit verband 
onderscheidde:: (i) introductie van een minder gebruikelijk gezichtspunt, (ii) analytische 
krachtt van het conceptuele instrument en (ui) mogelijkheid van een andere blik op de werke-
lijkheidd en nieuwe empirische ervaringen. In de conclusie van dit onderzoek zal worden 
bekekenn of deze criteria in positieve zin van toepassing zijn op de bovengenoemde begrip-
pen.. In de volgende twee paragrafen behandel ik de concepten van verborgen transcripten en 
cynisme:: twee sensibiliserende begrippen die een belangrijke bijdrage leveren aan de onder-
bouwingg van mijn typologie van non-acceptatie die aansluitend zal worden gepresenteerd. 

Verborgenn transcripten 

Hett begrip verborgen transcripten {hidden transcripts) is afkomstig van de antropoloog en poli-
tiekee wetenschapper James C. Scott en is tevens de ondertitel van zijn studie Domination and 
thethe Arts of Resistance. De aanleiding van deze studie was een eerder onderzoek van hem naar 
dee klassenverhoudingen in een Maleis dorp. Tijdens zijn veldwerk constateerde hij dat de 
bestudeerdee dorpsbewoners zichzelf regelmatig tegenspraken. Wanneer gesproken werd over 
machtsverhoudingenn in bijzijn van de rijke bewoners, scheen het dat de armere bewoners 
anderee noten op hun zang hadden dan wanneer zij onder elkaar waren. Dit gold ook voor de 
rijkenn die het ene lied zongen in het bijzijn van armen en een ander lied in eigen kring.12 Scott 
bespeurdee een sociale logica in deze contradicties en is deze logica vervolgens gaan uitwerken 
mett behulp van de begrippen public transcripts (publieke transcripten) en hidden transcripts (ver-
borgenn transcripten). Met het concept van transcripten wil Scott bepaalde domeinen van 
sociaall  handelen karakteriseren, inclusief non-verbaal gedrag zoals gebaren en uitdruk-
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kingen.133 Publieke transcripten worden gevormd door de handelingsdomeinen van de open-
baree en officiële werkelijkheid zoals die op het publieke toneel gestalte krijgt. Verborgen tran-
scriptenn zijn handelingsdomeinen die verborgen blijven en die zich offstage afspelen, achter de 
coulissen.. De vorm van verborgen transcripten kan variëren van anoniem geroezemoes in 
eenn demonstrerende massa, roddel, geheime gesprekken in afgeschermde sociale ruimtes, 
religieuzee verlossingsideologieën tot gecodeerde communicatie (verbaal of non-verbaal) die 
praktischh onder de ogen van de tegenpartij plaatsvindt. Verborgen transcripten zijn niet 
alleenn te vinden onder ondergeschikten, ook gezagdragers hebben hun coulissen die voor de 
buitenwereldd zijn afgeschermd. Het algemene gegeven dat Scott centraal stelt, is dat er tal-
lozee verborgen sociale plekken bestaan waar ondergeschikten en superieuren zich in vrij -
moedigee zin over elkaar uidaten en dat in het verlengde daarvan strategieën worden 
ontwikkeldd om de positie van de andere partij te ontkrachten. In een machtsverhouding zijn 
publiekee en verborgen transcripten vaak verbonden met tegengestelde belangengroepen 
waardoorr ze tegenover elkaar staan. 

Dee ontdekking van de informele werkelijkheid (of beter gezegd: werkelijkheden) en de 
tallozee sociaal-culturele codes die zorgen voor een 'handelingswereld' die zich van buitenaf 
moeilijkk laat doorgronden, is niet nieuw maar een bekend sociologisch fenomeen dat regel-
matigg is uitgeplozen.14 Toch is de uitwerking hiervan in de studie van Scott minstens in een 
drietall  opzichten bijzonder te noemen. Ten eerste omdat hij de werking van deze informele 
werkelijkheidd verbindt met structurele kenmerken van politieke machtsrelaties. Zijn studie 
overstijgtt het niveau van microsociologische beschrijvingen: alledaagse sociale praktijken en 
mogelijkee verzetsstrategieën krijgen een plek in een institutionele analyse van gezag. Ten 
tweedee omdat hij, aan de hand van talloze historische en geografisch breed gespreide voor-
beelden,, aannemelijk weet te maken dat veel wetenschappelijk onderzoek naar macht en 
gezagg de neiging heeft het officiële beeld te schetsen dat in het publieke transcript naar voren 
komt.155 Omdat de machtswerking van verborgen transcripten slechts sporadisch aandacht 
krijgt,, leidt dit tot een vertekening in de weergave van gezagsrelaties. Een derde belangrijk 
puntt dat ik tot slot wil noemen, is dat Scott de aandacht weet te vestigen op de intelligentie 
vann de 'slachtoffers' die de machtsarrangementen waaronder ze gebukt kunnen gaan uiterst 
realistischh en pragmatisch weten te benutten. Deze intelligentie is vaak schromelijk onder-
schat,, niet in de laatste plaats door kritische maatschappij theoretici. Scott illustreert dit aan 
dee hand van de naïeve slachtofferrol die de arbeidersklasse doorgaans krijgt toebedeeld in de 
neomarxistischee discussie over het valse bewustzijn.16 Dit is een belangwekkend voorbeeld 
vann een benadering die vooral de buitenkant ziet van passief en 'willoos' gedrag. Achter deze 
uiterlijkee passiviteit gaat namelijk dikwijl s een grote mate van praktische ervaringskennis en 
wijsheidd schuil. Ook al bevinden de slachtoffers zich in een minder invloedrijke positie, dit 
betekentt nog niet dat ze weinig begrip hebben van hun situatie. Ze kunnen zelfs een zeer 
openn oog hebben voor de (alledaagse) werking van de realiteit en ook voor hun maatschap-
pelijkee belangen die daarin op het spel staan. Dat ze in hun openlijke protesten instemmen 
mett het publieke transcript dat de status-quo van het gezag bevestigt, kan ook worden geïn-
terpreteerdd als een begrijpelijke tactiek die getuigt van praktisch inzicht. 

Thee fact is that the public representation of claims by subordinate groups, even in situations of con-
flict,flict, nearly always have a strategic or dialogic dimension that influences the form they take. (..) 
[M]ostt protest and challenges - even quite violent ones - are made in the realistic expectation that 
thee central features of the form of domination will remain intact. So long as that expectation 
prevails,, it is impossible to know from the public transcript alone how much of the appeal to 
hegemonicc values is prudence and formula and how much is ethical submission.'17 
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Vanuitt dit perspectief is het volgens Scott ook begrijpelijk dat minder machtige sociale 
groepenn hun toevlucht nemen tot het brede arsenaal van verzetsvormen die het publieke con-
flic tt verstandig mijden. De subversieve meningen die in verborgen transcripten de ronde 
doen,, worden in de praktijk gekoppeld aan talloze ondermijnende acties die voor de 
autoriteitenn nauwelijks grijpbaar zijn en over het algemeen ook moeilijk meetbaar. Deze acties 
zijnn van alle tijden en van alle plaatsen: kruimeldiefstal van ondergeschikten, stiptheidacties, 
Oost-Indischee doofheid, wild stropen op het landgoed, smokkel, ontduiken van belasting etc. 

Hett begrip verborgen transcripten van Scott attendeert op het gegeven dat resignatie ten 
aanzienn van gezag, gekenmerkt door een openlijke vrijwillig e instemming, nog lang geen 
bewijss vormt dat de bestaande sociale orde als rechtvaardig of als legitiem wordt ervaren. 
Dezee publiekelijke instemming vertelt weinig over de overtuigingen en intenties achter de 
coulissenn of over de feitelijke acceptatie in de praktijk. In dit onderzoek naar de gezagsrelatie 
tussenn agrariërs en de overheid, schenk ik extra aandacht aan sociale handelingen die wijzen 
opp het functioneren van verborgen transcripten. Daarbij gaat mijn belangstelling op de eerste 
plaatss uit naar de agrarische werkgevers en hun omgang met de regelgeving omtrent seizoen-
arbeid. . 

Gerakenn we als onderzoeker niet in een impasse gezien het heimelijke karakter van verbor-
genn transcripten? Zijn heimelijke handelingen, die in het geheim plaatsvinden, überhaupt 
kenbaar?? Zoals Scott door tal van voorbeelden duidelijk maakt, zijn verborgen transcripten 
zeldenn absoluut geheim (te houden) en kunnen ze met enige moeite worden achterhaald. Al 
iss het doorgaans niet mogelijk de verborgen transcripten van een sociale groep volledig en 
gedetailleerdd in kaart te brengen, het is wel mogelijk het bestaan hiervan tot op zekere hoogte 
aannemelijkk te maken en te beschrijven hoe deze in grote lijnen functioneren. Dit is te danken 
aann het feit dat ze zich bij tijd en wijle - zij het meestal in vermomming - publiekelijk bloot-
gevenn of dat ze - impulsief of juist uitgekiend - worden onthuld aan bijvoorbeeld journali-
stenn of sociale wetenschappers die interesse tonen voor de werkelijkheid achter het officiële 
verhaal.. Door participerende observaties en ongestructureerde interviews, kan een zekere 
kenniss worden verworven over de tactieken en strategieën die de betrokken actoren in de 
praktijkk toepassen om de tegenstander te slim af te zijn. Sociale conflicten met een openlijk 
karakterr zijn in dit verband interessant, omdat het machtspotentieel van verborgen tran-
scriptenn dan vaak ten volle wordt ingezet. De macht van het gezag wordt op de proef gesteld, 
zowell  op als achter de bühne. Verborgen transcripten vertonen zich in conflictsituaties soms 
zelfss en plein public, niet langer van plan zich nog te verbergen, werpen ze als het ware hun 
maskerr af.18 Bovendien is het zo dat bij grote sociale onvrede over het gevoerde beleid 
gemakkelijkerr uit de school wordt geklapt over de verborgen strategieën die tegen de 
autoriteitenn in stelling worden gebracht. Onvrede kan blijkbaar moeilijk onbeperkt worden 
binnengehouden;; ontevredenen voelen vaak een groeiende aandrang om een keer hardop de 
waarheidd te spreken.19 De omstandigheden bleken wat dit laatste betreft niet ongunstig bij de 
beleidsproblematiekk van seizoenarbeid. Het was mijn ervaring dat de geïnterviewde tuinders 
enn boeren meestal geen blad voor de mond namen over hun handel en wandel bij seizoen-
arbeid. . 

Niett alleen kan Scotts begrip van verborgen transcripten ons sensibel maken voor sociale 
praktijkenn die achter de coulissen een belangrijke rol spelen, zijn aandacht voor verborgen 
strategieënn en heimelijke belangen en handelingsdoelen werpt ook een interessant licht op 
benaderingenn waarin wordt uitgegaan van communicatieve rationaliteit en de dialogische 
krachtt van het openbare debat.20 De machtsvrije dialoog wordt hier gezien als een reservoir 
vann emancipatoire krachten waarmee irrationele maatschappelijke ontwikkelingen zouden 
kunnenn worden gecorrigeerd of aan banden gelegd. De vraag is of het model van commu-
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nicatievee rationaliteit niet behept is met een empirische zwakte. Houdt dit theoretisch model 
voldoendee rekening met de veelgelaagdheid van de sociale werkelijkheid en het vernuft dat 
mensenn aan de dag weten te leggen in politieke zaken van macht en gezag? 

VeinzenVeinzen en ontveinzen 

Volgenss de aanhangers van het communicatietheoretische model, dient intersubjectieve 
overeenstemmingg die aanspraak wil maken op een rationele grondslag plaats te vinden bin-
nenn een machtsvrij discours waarin de dwangloze dwang van het beste argument de doorslag 
geeft.. De gedachte is dat openbare discussie en dialoog in belangrijke mate bijdragen aan een 
legitiemee politieke orde die op ieders instemming kan rekenen. Men kan zich afvragen of een 
machtsvrijj  discours, ook als dit slechts is bedoeld als een ideale leidraad voor maatschappe-
lijk ee dialoog, wel een vruchtbaar analytisch vertrekpunt is voor de bestudering van de empirie. 
Mett name problematisch lijk t het uitgangspunt van waarachtigheid dat in dit verband wordt 
voorondersteld.. Een belangrijke eis bij het nastreven van consensus is dat de betrokken 
actorenn open een eerlijk met elkaar in discussie treden, dat ze zich waarachtig opstellen. Maar 
wanneerr is iemand oprecht? Laat ik om deze lastige kwestie te illustreren een passage citeren 
uitt een historische roman van Umberto Eco. We schrijven de eerste helft van de zeventiende 
eeuww en bevinden ons in een belegerde vestingstad in Noord-Italië. Enkele profane Parijse 
edelliedenn brengen een jonge edelman uit Milaan - wiens vader recentelijk een eervolle 
heldendoodd is gestorven - de wijsheden des levens bij. Wandelend over het bastion krijgt 
Robertoo de la Grive van één van hen de volgende politieke les die gaat over veinzen en 
ontveinzen. . 

'Kij kk beste Roberto, de heer van Salazar zegt niet dat de wijze moet veinzen. Hij stelt u voor, als 
ikk het goed begrepen heb, dat u moet leren ontveinzen. Men veinst dat wat niet is, en ontveinst 
datt wat wél is. Als u zich laat voorstaan op iets wat u niet hebt gedaan, veinst u. Maar als u, zon-
derr dat het opvalt, voorkomt dat hetgeen u hebt gedaan volledig aan het licht komt, dan ontveinst 
u.. (..) Vanaf het moment dat de eerste mens zijn ogen opende en merkte dat hij naakt was, droeg 
hijj  er zorg voor zich te bedekken, zelfs voor de blik van zijn Maker: zo is bijna tegelijk met de 
wereldd de drang tot naarstig verheimelijken ontstaan. Ontveinzen houdt in dat men een uit 
schijnbaree eerlijkheid bestaande sluier over iets werpt, waaruit men niet het onware vormt, maar 
waarmeee men het ware wat rust gunt. (..) In dit leven moet men niet altijd even openhartig zijn, 
enn de waarheden die ons het meest ter harte gaan, moeten altijd halve waarheden blijven. 
Ontveinzenn is geen bedrog. Het is een listigheid, om de dingen niet te laten zien zoals ze zijn. 
Hett is een lastige listigheid: als we erin uit willen munten, moeten we ervoor zorgen dat de 
anderenn niet zien dat we uitmuntend zijn.'21 

Menn kan van deze raadgevingen denken wat men wil , naïef zijn ze zeker niet. Het is een poli-
tiekee kunst om de ware motieven van het handelen te verbergen en wie de getoonde 
oprechtheidd van zijn opponenten gelooft en daarnaar handelt, moet het vaak bezuren. Wan-
neerr er belangen op het spel staan, vindt de authenticiteit al snel een achterdeur. De opstellin-
genn van politieke participanten bestaan in de regel uit vele lagen en waarachtigheid ligt zelden 
bovenaan.222 Eerlijkheid en authenticiteit zijn menselijke eigenschappen die zich niet makke-
lij kk laten beoordelen, zeker niet wanneer het gaat om de inrichting van de sociale orde, de ver-
wervingg van sociale posities of de verdeling van schaarse goederen. Wellicht is het geen toe-
vall  dat Eco als historisch decor voor deze levensles over veinzen en ontveinzen het zeven-
tiende-eeuwsee Europa heeft gekozen; de eeuw die naderhand vaak werd gezien als het begin 
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vann de moderne tijd. Een tijdperk rijkelij k gevuld met politieke strijd en intriges; ook een tijd-
perkk van opkomende, nieuwe artillerie waarin de ridderlijke heldenmoed van weleer het 
steedss vaker moest afleggen tegen schietwapens die de degen en het zwaard nutteloos maak-
ten.233 Naast de feodale tradities groeide er een meer wereldlijke kijk op het leven waarin de 
dingenn werden gezien 'zoals ze waren'. In Frankrijk ontstonden tijdens deze eeuw talloze 
salonss waarin minder plechtige en minder strikte omgangsvormen golden en die ook toe-
gankelijkk waren voor burgers. Er ontwikkelde zich een intellectuele cultuur van esprit waarin 
elegantie,, verbale en retorische intelligentie hogelijk werd gewaardeerd en waarin de sociale 
hiërarchiee onderwerp kon worden van satire en ironie.24 In Franse aristocratische kringen 
werdd veelvuldig gesproken over 'gemoedsbewegingen die in de omgang zo zorgvuldig ver-
borgenn bleven.'25 Dit voerde tot een nieuwe antropologie waarin menselijke gedragingen wer-
denn beschreven in termen van drijfveren en effecten, waarin ideeën over eigenbelang en 
zelfzuchtt {amour-propre) belangrijke uitgangspunten vormden.26 

Mett deze levensles uit een historische roman wil ik drie punten naar voren halen. Ten 
eerstee is het niet onwaarschijnlijk dat sinds de politiek een meer dialogische dimensie kreeg 
enn het gebruik van de goede woorden in combinatie met een overtuigende houding een 
steedss belangrijker aspect werd van het politieke spel, de subtiele maskering van 
machtsmotievenn misschien wel meer dan evenredig toenam. Dit werd maar al te goed 
aangevoeldd door diegenen die zich in de hogere kringen bewogen en daar onvermijdelijk in 
aanrakingg kwamen met politiek beladen conversaties of discussies. Achter het latent strate-
gischh handelen - om in de woorden van Habermas te spreken - gaat een wereld schuil die zich 
moeilijkk in kaart laat brengen maar die de moeite waard is om - voor zover dat mogelijk is -
tee ontrafelen. De strategieën die hier worden toegepast zijn bont en veelzijdig. Ze geven zich 
niett makkelijk bloot en vallen gewoonlijk buiten het zicht van onderzoekers die een object-
georiënteerdee benadering hanteren.27 Hiermee kom ik op het tweede punt: in de officiële 
geschiedschrijvingg zullen bovenstaande uiteenzettingen zelden zijn terug te vinden. Derge-
lijk ee ontboezemingen ontglippen doorgaans schriftelijke (of filmische) vastlegging. Om deze 
'onderwereld'' van strategische oriëntaties te doorgronden, is vaak de nodige verbeel-
dingskrachtt nodig. Goede romanciers kunnen zoiets overtuigend beschrijven. Een van de 
moeilijkee taken van de sociologie is te onderzoeken in hoeverre zulke fictie ons iets mede-
deeltt over de werkelijkheid. Daarvoor kan zij helaas niet vertrouwen op officiële dossiers of 
opp methoden en technieken die alleen oppervlakkig registreren wat de betrokkenen zeggen 
tee doen. Het derde punt is dat de bovenstaande levensles dwars door de grens heen snijdt die 
binnenn de theorie van het communicatieve handelen wordt aangelegd tussen leefwereld en 
socialee systemen. Roberto de la Grive wordt tijdens een informele wandeling op intieme 
wijzee geïnformeerd over de realiteit van de politiek. In het gesprek wordt gerefereerd aan een 
mensbeeldd dat zowel van toepassing wordt geacht in de arena van de politiek als in het 
alledaagsee leven. Ook de saloncultuur in het zeventiende-eeuwse Frankrijk is zo een moeilijk 
grensgeval.. Deze was zowel een leerschool voor het politieke hofleven als een training in 
algemenee sociale vaardigheden die op een gegeven moment deel uitmaakten van de eigen 
identiteit.. De grens tussen leefwereld en sociale systemen is met andere woorden zo grilli g en 
vloeibaar,, dat men zich kan afvragen of het theoretisch wel zinvol is een dergelijke grens te 
trekken.. De kwetsbaarheid van de these dat politieke en economische systeemimperatieven 
dee leefwereld dreigen te koloniseren, wordt hier pijnlij k voelbaar. Wat koloniseert wat en wat 
iss dat dan? Dat is de vraag die mijn kritiek op het communicatietheoretisch paradigma wel 
hett meest kernachtig weergeeft. 

Hett begrip van verborgen transcripten, en als meer specifiek onderdeel daarvan: het hanteren 
vann verborgen agenda's, sluit aan op bepaalde vormen van non-acceptatie die acceptatie van 



NON-ACCEPTATIEE EN CYNISME 45 5 

eenn sociale orde suggereren. Door oog te hebben voor de sociale werking van verborgen tran-
scriptenn kan de kwaliteit van de stabiliteit van een legitieme politieke orde grondiger worden 
beoordeeld.. Ook in moderne democratieën zijn het veinzen van bepaalde bedoelingen en het 
ontveinzenn van verborgen strategieën, geen onbekende fenomenen. Het maakt deel uit van 
hett politieke proces en de betrokken politieke actoren houden er terdege rekening mee -
misschienn wel steeds meer. Sedert de democratiseringsgolf in de jaren zestig en zeventig (van 
dee twintigste eeuw) lijken de desillusies over het politieke systeem langzaam te zijn doorge-
sijpeldd naar bredere lagen van de bevolking.28 Heeft het toenmalige geloof in democratise-
ring,, waarin de maatschappij fundamenteel op de schop ging, niet zijn opvolger in een alge-
meenn verbreid cynisme dat onder meer tot uiting komt in een groeiende argwaan jegens 
gezagdragerss en een schouderophalen jegens grootse politieke idealen? Hiermee kom ik bij 
hett tweede sensibiliserende begrip dat voor een typologie van non-acceptatie relevant is. 

Cynisme e 

Sociologischee studies die het cynisme als onderwerp hebben, zijn dun gezaaid.29 Het enige 
onderzoekk dat hier duidelijk in het oog springt, is The Cynical Society van Jeffrey C. Goldfarb 
uitt 1991. Goldfarb is misschien wel de enige socioloog die zich expliciet met cynisme heeft 
beziggehouden.. Toch zijn er, zoals later in deze paragraaf duidelijk zal worden, ook nog 
anderee sociologische invalshoeken te vinden die vruchtbaar zijn voor een analyse van 
cynisme.. Voor we daaraan toekomen, ga ik eerst in op de volgende oriënterende vraag: wat 
moetenmoeten we onder cynisme verstaan? Om het hedendaagse cynische karakter van westerse samen-
levingenn te schetsen, hieronder een kennismaking met twee auteurs die de actuele betekenis 
vann dit onderwerp centraal hebben gesteld. 

'Cynicismm in our world is a form of legitimation through disbelief.'30 Met deze uitspraak 
legtt Goldfarb een direct verband tussen cynisme en legitimiteit. Zijn studie naar de cynische 
samenleving,, zo moet hier worden opgemerkt, richt zich echter hoofdzakelijk op de malaise 
inn de politieke cultuur en de erosie van democratische idealen. Volgens Goldfarb is het poli-
tiekk en journalistieke domein in de Verenigde Staten omgeven door een sluier van cynisme 
diee de legitimiteit van het democratische proces ondergraaft. Tijdens verkiezingscampagnes 
zijnn loze beloftes en oppervlakkige ideologische oneliners bijvoorbeeld bekende politieke prak-
tijkenn die door grote delen van het kiezerspubliek inmiddels maar voor lief worden genomen. 
Niett de inhoud maar de wijze waarop kandidaten hun ongeloofwaardige beweringen weten 
overr te brengen, lijk t in het stemlokaal te worden beloond. De pers draagt hier een belang-
rijkee steen toe bij door in haar kritiek en commentaar meer interesse te stellen in het elec-
toralee effect van fictieve aanspraken en de wijze van presentatie, dan in het beoordelen van 
dee validiteit en juistheid van zulke claims. Daarnaast stelt Goldfarb vast dat cynisme, in zekere 
zin,, een begrijpelijke en rationele reactie is op de omstandigheden waarin we heden ten dage 
verkerenn en dat het in diverse sociale strata, zowel bij de haves als de have-nots, kan worden 
aangetroffen.311 Burgers hebben zich er in toenemende mate bij neergelegd dat manipulatie 
enn leugens deel uitmaken van een onveranderbare werkelijkheid die grotendeels draait op 
eigenbelang. . 

'Everyonee is in it for the money or the political power which is too easily translatable into money, 
andd which money easily buys. People do not necessarily think all this is for the good, but their 
mockingg cynicism tells them that this is the way things are, and they act accordingly.'32 
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Volgenss Goldfarb is deze cynische houding in steeds ernstigere mate een cultureel kenmerk 
gewordenn van moderne democratieën. Di t cynisme is niet te vergelijken met het antieke 
cynismee dat dikwijl s een non-intellectuele vorm van maatschappelijk protest belichaamde. De 
kritischee impuls van satirische en sociale kritiek, zoals die kan worden teruggevonden in het 
antiekee cynisme uit de Griekse oudheid, is in het hedendaags cynisme ver te zoeken. Dit is 
voorall  berustend en zwijgzaam van aard, Moderne cynici lijken de kritisch-cynische impuls 
uitt het verleden zelfs om te draaien wanneer ze de mogelijkheid van sociale verandering en 
geëngageerdee kritiek sarcastisch in twijfel trekken en ridiculiseren.33 Kenmerkend voor het 
modernee cynisme is dat handelen wordt gelegitimeerd door te verwijzen naar de werking van 
dee werkelijkheid die los staat van overtuigingen of principes. Scherper geformuleerd: bij het 
hedendaagshedendaags cynisme bestaat het enige legitimerende principe van handelen uit de overtuiging dat het nu een-

maalmaal %o werkt. 

Hett pragmatisme dat hedendaags cynisme kenmerkt, wordt eveneens beschreven door 
Peterr Sloterdijk van wiens hand in 1983 een omvangrijke filosofische cultuurkritiek verscheen 
mett de titel: Kritik der ^ynischen Vernunji. Ook volgens Sloterdijk is cynisme wijd verbreid in 
modernee samenlevingen. Het is een moderne gedragsmodus van (over)leven, die tegen-
woordigg steeds diffusere en anoniemere vormen heeft aangenomen; het zou overal aanwezig 
zijnn en heeft zich omgeven met discretie en gelatenheid. 

'Dee moderne massa-cynicus verliest zijn individuele vinnigheid en doet afstand van het risico van 
openbaarr vertoon. Hij heeft er sinds lang voor bedankt op te vallen als zonderling en door 
anderenn bespot te worden. (..) Instinctief beschouwt hij zijn levenswijze niet meer als iets dat te 
makenn heeft met boosaardigheid, maar als onderdeel van een collectieve realistische terneerge-
slagenn visie.'34 

Bijj  een cynische levenshouding past een denkstijl waarbij elke morele scrupule (tijdelijk) 
tussenn haakjes wordt gezet. Het is een houding waaruit naar voren komt dat het tijdperk van 
naïviteitt voorbij is. Denkschema's waarin doelen en middelen praktisch-rationeel worden 
afgewogenn in relatie tot effectiviteit, zijn daarin een vertrouwd beeld. Cynisch (durven) 
denken,, betekent dat alle opties die reëel mogelijk zijn om een doe! te realiseren zonder 
moreell  ontsteltenis in overweging worden genomen. Zo beschouwd, zou men cynisme 
beknoptt kunnen typeren als ongeremd en schaamteloos realisme. Cynisme kenmerkt zich vol-
genss Sloterdijk door een bewustzijn dat reeds kennis heeft genomen van kritische tegenargu-
menten.. Daarmee bedoelt hij dat we dingen doen, waarvan we weten dat ze eigenlijk niet klop-
pen,, en dat we geleerd hebben deze (rationeel) te legitimeren met geraffineerde argumentatie-
enn gedragsstrategieën. Ondanks onze kennis van het moreel juiste, doen we vaak toch het 
verkeerde,, en we weten ons daarbij zelfs gesteund door rationele argumenten. Een eerste 
typeringg van Sloterdijk luidt dan ook: 'cynisme is het verlichte verkeerde bewust^i/n.' ̂ Het is met 
namee de immuniteit tegen rationele argumenten die de aanhangers van de verlichtingsrede tot 
wanhoopp kan drijven. 'Als ik het niet doe, doet een ander het wel - en nog slechter'. Ratio-
naliteitt lijk t weinig te kunnen uitrichten tegen deze nieuwe cynische houding van de moderne 
tijd.. Modern cynisme is een bewustzijn of een psychologische gesteldheid waarin als het ware 
eenn buffer zit ingebouwd tegen rationele kritiek. 

DeDe cynische slinger 

Mett de bovenstaande observaties en constateringen over cynisme zijn de contouren 
aangegevenn van een ethische gesteldheid die volgens Goldfarb en Sloterdijk van grote invloed 
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iss op het leven in moderne westerse samenlevingen. In hun studies zal men echter tevergeefs 
zoekenn naar een duidelijke sociologische definitie van cynisme. Dit euvel wil ik in deze studie 
verhelpen.. Een vruchtbaar aanknopingspunt voor een sociologische definitie van cynisme, 
vormtt Webers onderscheid tussen Gesinnungsethik (overtuigdheidsethiek) en Verantwor-
tungsethiktungsethik (verantwoordelijkheidsethiek). Deze twee verschillende handelingsoriëntaties wor-
denn door Weber naar voren gehaald in zijn befaamde lezing over het politieke domein en het 
politiekee beroep.36 In het verlengde van deze twee tegengestelde ethische maximes is volgens 
mijj  een derde maxime te onderscheiden dat ik zal aanduiden als realiteitsethiek. 

Iemandd met een gesinnungsethiscbe oriëntatie is louter gericht op het feit of een bepaalde 
waardee in het handelen zelf tot uitdrukking wordt gebracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
geweldlozee pacifist die in geen enkel geval zijn toevlucht zal nemen tot fysiek geweld. Een 
GesinnungsethikerGesinnungsethiker voelt zich alleen verantwoordelijk voor de zuivere overtuiging die uit zijn 
handelenn naar voren treedt. Niet voor de realiteit van deze wereld waarin zijn vurig en harts-
tochtelijkk protest misschien wel voert tot voorspelbare tegenreacties die een verwezenlijking 
vann zijn levensbeschouwing verder weg brengen dan ooit. Omdat in een Gesinnungsethik niet 
wordtt ingestaan voor de te verwachten praktische handelingsgevolgen die uit de principiële 
gerichtheidd voortvloeien, is deze vorm van ethiek volgens Weber ongeschikt voor het domein 
vann de professionele politiek. Een dergelijke compromisloze houding is daar ongepast en kan 
zelfss in het slechtste geval, wanneer pacifistische waarden van ondergeschikte betekenis (blij -
kenn te) zijn in de aangehangen levensvisie, leiden tot een onverantwoorde heiliging van poli-
tiekk geweld. 

Inn een verantrvortungsethische oriëntatie wordt daarentegen wel rekening gehouden met de 
gevolgenn van het handelen in de praktijk. Voor zover die kunnen worden ingeschat worden 
dee praktische consequenties meegewogen en wordt er ook verantwoording afgelegd voor 
eventuelee ongewenste gevolgen. Een Verantwortungsetbiker is bereid tot compromissen die in 
hett licht van politieke machtsverhoudingen noodzakelijk zijn en aanvaard idealiter ook de 
verantwoordelijkheidd voor het falen van zijn politieke initiatieven in een wereld die 'von 
seinemm Standpunkt aus gesehen, zu dumm oder zu gemein ist für das, was er ihr bieten will.' 37 

Inn een Veranhvortungsethik wordt dus een aanzienlijke mate van realiteitsbesef aan de dag 
gelegd:: de inzet van de middelen en de daarmee verbonden kosten worden afgewogen tegen 
dee doelen die daarmee eventueel politiek gerealiseerd kunnen worden. Deze vorm van ethi-
schee evaluatie is naar de mening van Weber onmisbaar in de politieke arena van moderne 
democratieënn waarin verschillende levensvisies geweldloos strijden om het monopolie over 
legitiemee geweldsmiddelen. 

Tussenn een overtuigdheidsethiek en een verantwoordelijkheidsethiek bestaat ontegen-
zeglijkk een diepe tegenstelling. Een ethische oriëntatie die zich niets van de toestand in de 
wereldd aantrekt laat zich niet verenigen met ethische oriëntatie die juist uitgaat van de situ-
atiee in de wereld. Toch vullen ze elkaar in zekere zin ook aan. Zoals Weber zelf ook al 
aangeeftt gaat het niet om een absolute tegenstelling.38 Voor de politiek geldt dat deze 
weliswaarr met gezond verstand, maar zeker niet alleen met gezond verstand wordt gemaakt. 
Eenn koel hoofd is niet voldoende. Ook binnen een verantwoordelijkheidsethiek wordt op een 
gegevenn moment een ononderhandelbaar punt bereikt waarop gezegd zal worden: 'Ik kan 
niett anders, hier sta ik.' Op dit punt aanbeland moet men zijn hartstocht bekennen voor de 
waardenn waarvoor men staat. Verantwoordelijkheidsethiek is zo beschouwd een overtuigd-
heidsethiekk die naar de richting van de realiteit is geschoven omdat ze van lieverlee heeft 
geleerdd de domheid en gemeenheid in de wereld te accepteren. Wanneer we ons de talloze 
mengvormenn voorstellen die empirisch kunnen voorkomen, dan zijn deze te rangschikken als 
ethischee posities die zich bewegen tussen een onwereldse houding en een wereldse houding. 
Inn schema 2 heb ik dit continuüm van ethische posities weergegeven waarbij aan de ene kant 
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dee morele waarden centraal staan en aan de andere kant de gerichtheid op de praktijk. Diame-
traall  tegenover een overtuigdheidsethiek verschijnt dan niet een verantwoordelijkheidsethiek 
maarr een realiteitsethiek. 

Schemaa 2 Continuüm van ethische posities. 

EthischEthisch handelende actor 

Overtuigdheidsethiek: : 
alleenn morele waarden 
centraal l 

Verantwoordelijkheidsethiek:: morele waarden gecombineerd 
mett het streven naar praktische realisering 

Realiteitsethiekk is, in ontwikkelingslogische zin, te beschouwen als een ethiek van verant-
woordelijkheidd die een cynische slinger heeft gemaakt. De ethiek heeft hier een paradoxaal 
karakterr aangenomen. Het realisme is hier doorgeslagen. Morele waarden hebben nog 
nauwelijkss een (authentieke) oriënterende betekenis of spelen op de achtergrond een haast 
vergetenn rol. Voor een pure realiteitsethiek in combinatie met onvermengd cynisch handelen, 
moett worden gedacht aan extreme situaties zoals de fascistische concentratiekampen tijdens 
dee Tweede Wereldoorlog of de voormalige sovjetwerkkampen in de Kolyma-delta. Wie de 
getuigenissenn leest van gevangenen die deze kampen overleefden, krijgt een idee van wat 
bloedzuiverr cynisme kan zijn.39 De ethische waarden zijn in dergelijke situaties doorgaans 
gereduceerd,, althans daar is het gevangenisregime op gericht, tot de 'laatste waarde' van het 
naaktee fysieke zelfbehoud. Hoe gruwelijk dergelijke beschrijvingen ook zijn, ze bieden ons 
well  een instructieve blik op de 'ethiek van de realiteit'.40 Deze is nauw verwant met een 
behartigingg van eigen belangen waarbij de werking van de praktijk het dominante (in extreme 
gevallen:: het absolute) uitgangspunt is. Vandaar dat een realiteitsethiek ook nauw verbonden 
iss met cynisch handelen. Afhankelijk van de afstand tot de verantwoordelijkheidsethiek die 
Weberr voor het politieke domein voor ogen had, kan een handelingsoriëntatie een meer of 
minderr cynisch gehalte hebben. Aansluitend op schema 2 kan cynisme als volgt sociologisch 
wordenn omschreven: 

Cynismee is het geheel van pragmatische oriëntaties, houdingen en sociale handelingen die wor-
denn gedomineerd of waarvan, in zwakkere zin, de kwalijke kanten worden geneutraliseerd door 
eenn realiteitsethiek waarin morele tegenargumenten doordacht worden afgeweerd en waarbij de 
gangg van zaken in de praktijk expliciet of impliciet als rechtvaardiging dient voor 'moreel ver-
keerd'' gedrag. 

Cruciaall  voor cynisme is de reflectie die eraan ten grondslag ligt. Daarmee onderscheidt het 
zichh van kwalijk handelen dat zonder nadenken of halfbewust plaatsvindt. Cynisme is daarom 
ookk bij uitstek verbonden met sociale conflictvelden waarin deze kwalijkheid discursief is 
gemaakt.. Pas dan treden vaak cynische reacties op die de morele verkeerdheid wegredeneren 

Realiteitsethiek:: pure 
gerichtheidd op de 

praktijk k 
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off  neutraliseren. Zoals we in het empirische deel zullen zien is dit bijvoorbeeld het geval 
geweestt bij de praktijk van het creatieve boekhouden die bij seizoenarbeid in de tuinbouw 
gebruikelijkk is. 

Kenmerkendd voor hedendaags cynisme in moderne samenlevingen is dat impliciete of 
stilzwijgendee cynische handelingsoriëntaties steeds massaler lijken voor te komen. In deze 
samenhangg kan de ontwikkelingshistorische these worden opgeworpen dat in de loop van de 
twintigstee eeuw een cynische slinger naar een realiteitsethiek heeft plaatsgevonden. Deze 
prikkelendee these, die voor deze studie mede een stimulans was om cynisme sociologisch te 
thematiseren,, zal hier echter niet worden uitgediept. Dit vergt een institutionele en his-
torischee analyse die de ambitie van dit onderzoek overstijgt. In deze studie wordt getracht een 
oriënterendd conceptueel raamwerk te creëren waarmee cynische handelingsoriëntaties op 
micro-- en mesoniveau empirisch in kaart kunnen worden gebracht. 

CynischeCynische handelingsoriëntaties 

Datt cynisme in moderne westerse samenlevingen een wijdverbreide gedragslijn zou zijn, 
wordtt populair weerspiegeld in het beeld van de calculerende burger die weinig scrupules 
heeftt om de mazen in de wet oneigenlijk te gebruiken ten eigen bate.41 Daarnaast wordt het 
bestaann van politiek cynisme gesymboliseerd door het algemene beeld van de machtsbeluste 
politicuss die nimmer open is over zijn eigenlijke handelingsdoelen en oprechtheid veinst. In 
beidee gevallen gaat het om cynische individuen die hoofdzakelijk uit zijn op eigen belangen en 
daarbijj  hun echte handelingsmotieven welbewust voor de buitenwereld verbergen. In deze 
uitingenn van vulgair cynisme, zo kan men met Onfray stellen, worden handelingen uitsluitend 
gemetenn aan de doeltreffendheid ervan. Het pragmatisch succes functioneert als pseudo-
filosofischee waarborg: 'het ware wordt verward met het doeltreffende, met wat succes 
heeft.'422 Wanneer we het stilzwijgende karakter van hedendaags cynisme naar voren willen 
halen,, is de welsprekendheid van stereotype beelden zoals de calculerende burger of de 
machtsbelustee politicus echter misleidend. Deze typen zijn te hard en veel te duidelijk om 
dezee stilzwijgendheid te kunnen vangen. Niet de keiharde maar de fluweelzachte dominantie 
vann een realiteitsethiek maakt cynisme tot een welhaast ongrijpbaar verschijnsel. Cynisme dat 
zichh voordoet als een berekening met een beetje moraal of als een moraal die is gefundeerd 
opp toekomstige machtskansen. In een zuivere rücksichtsloze vorm blijf t cynisme een empirische 
zeldzaamheid,, eerder te vinden in de wereld van het cabaret dan in het leven van alledag. De 
alomm bekende calculerende burger is als specifieke sociale groep sociologisch nog niet 
getraceerdd - in ieder geval hebben sociologen zich daar tot nu toe niet aan gewaagd. Dit is 
ookk niet vreemd. Iedereen lijk t tegenwoordig wel iets te hebben van de calculerende burger 
enn iedereen maakt zich daarover ook wel een beetje zorgen. Het is de onzuiverheid van 
uiteenlopendee motieven, het gemak waarmee die worden gecombineerd alsmede het 
algemenee begrip dat daarvoor kan worden opgebracht, dat cynisme vandaag de dag zo moei-
lij kk grijpbaar maakt en tegelijkertijd zo hardnekkig. Het gegeven dat velen er slechts half aan 
toegevenn maakt het in maatschappelijk opzicht niet minder krachtig. Integendeel, het maakt 
medee de sociale kracht uit van dit fenomeen. 

Di tt alles neemt niet weg dat common settse-beelden een heuristische functie kunnen hebben 
voorr het opsporen van relevante kenmerken. Nemen we de oriëntaties van de calculerende 
burgerr en de cynische politicus als richtsnoer voor cynisch handelen, dan is cynisme te 
omschrijvenn als de mate waarin sociale actoren ten eigen bate, voor private doeleinden, ver-
borgenn agenda's hanteren in combinatie met een mensbeeld dat aan eigenbelang een 
allesoverheersendee invloed toekent. Het bewuste gebruik van verborgen agenda's is mijns 
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inzienss een nuttig criterium om cynische handelingsdimensies te onderscheiden. Cynisch 
handelenn draait altijd om twee variabele assen. De ene ligt in de mate waarin valse 
verwachtingenn voorkomen bij degene(n) die object is (of zijn) van cynisch handelen. De 
anderee in de mate waarin degene die cynisch handelt bewust rekent op onwetendheid bij de 
anderee partij (en). Door het gebruik van verborgen agenda's af te zetten tegenover handelen 
mett open agenda's, kan tot het volgende schema van handelingsoriëntaties worden gekomen. 

Schemaa 3 Open en verborgen agenda's in relatie tot cynische handelingsoriëntaties. 

Handelingsoriëntaties s 

Strategischee handelings-
contextt waarin particuliere 
belangenn domineren 

Overtuigingscontext t 
gerichtt op intersubjectieve 
overeenstemming g 

OPENN AGENDA'S 

bijj één bij alle 'voorbij' 
partijj partijen partijen 

eenzijdig g 
strategisch h 
handelen n 

eenzijdig g 
overtuigings--
handelen n 

wederzijds s 
strategisch h 
handelen n 

wederzijds s 
overtuigings--
handelen n 

openhartig g 
cynisch h 
handelen n 

VERBORGENN AGENDA'S 

bijj één bij alle 
partijj partijen 

eenzijdig g 
cynisch h 
handelen n 

wederzijds s 
cynisch h 
handelen n 

Hett bovenstaande schema is bewust eenvoudig gehouden. Een uitputtende sociaal-culturele 
beschrijvingg van allerlei cynismen wordt in deze studie niet gepretendeerd. Doel van mijn 
schemaa is een aanzet te geven tot een sociologische analyse van cynisch handelen in relatie 
tott legitimiteit. Het schema richt zich op het algemene kenmerk van verborgen agenda's bij 
cynismee maar laat een meer inhoudelijke invulling daarvan achterwege.43 Het voordeel hier-
vann is dat de categorisering overzichtelijk blijf t en breed toepasbaar is. Hoewel het schema in 
hett kader van dit onderzoek vooral is bedoeld voor de analyse van directe sociale interacties 
(tussenn individuen en/of vertegenwoordigers van intermediaire organisaties), is het in 
principee ook toepasbaar op het maatschappelijk handelen (op macroniveau) van staten, 
nationalee of internationale organisaties. Duidelijkheidshalve zij nog gezegd dat de verschil-
lendee handelingsoriëntaties in werkelijkheid in de meest uiteenlopende vermengingen kun-
nenn voorkomen.44 

Inn aansluiting op Veit-Michael Bader verbind ik een strategische oriëntatie of handeling 
mett private doelen die in bewuste tegenstelling staan tot de doelen en belangen van 
anderen.4:ii Cynisme dat is te categoriseren als handelen met een verborgen agenda, moet in 
ditt verband worden gezien als een specifieke vorm van strategisch handelen dat zowel plaats 
kann hebben in een strategische handelingscontext als in een overtuigingscontext. Het gebruik 
vann verborgen agenda's is altijd verbonden met strategisch handelen maar dat betekent niet 
datt strategisch handelen per se verbonden is met verborgen agenda's. In een strategische han-
delingscontextt die in grote lijnen als eerlijk zal worden ervaren, kunnen sociale actoren uiter-
matee openhartig zijn over hun motieven en doelen. Dat elke partij particuliere belangen 
hooptt door te zetten is voor elke partij duidelijk en geen punt van discussie. Men streeft 
ernaarr elkaar op faire wijze af te troeven in een competitieve context waarin bij voorbaat 
rekeningg wordt gehouden met onverwachte tegenzetten. De agenda's liggen bij wijze van 
sprekenn open en bloot op tafel. Cynische handelingen in een strategisch context hebben 
betrekkingg op de strategieën en onverwachte zetten van de tegenpartij die de afgesproken 
spelregelss en heersende verwachtingen schenden.46 Het kan voorkomen dat de ene partij 
buitenn de gebruikelijke regels overtreedt of de andere (openlijk spelende) partij een fictief 
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handelingsdoell  voorhoudt om zo een strategische voorsprong te realiseren waarmee de 
tegenstanderr kan worden verrast en misschien zelfs uitgeschakeld. Bij wijze van voorbeeld 
kann worden gedacht aan professionele kaartspelers die andere, niets vermoedende spelers 
geldd afhandig maken door vals te spelen, het geven van geheime signalen of gemerkte 
kaarten.. Dit valt onder eenzijdig cynisch handelen. Eenzijdig cynisch handelen is ook mogelijk in 
overtuigingscontextenn waarin het bereiken van gedeeld begrip de officiële agenda vormt. Dit 
zijnn sociale contexten waarin particuliere doelen of belangen van ondergeschikte betekenis 
wordenn geacht en waarin de dialogische uitwisseling van argumenten in het teken staat van 
wederzijdsee overtuiging. Ook de ambtenaren, juristen, priesters, promotoren, actievoerders 
etc.. die geaccepteerde of onwaarachtige overtuigingsargumenten inzetten tegen cliënten, sta-
giaires,, gelovigen, promovendi, toehoorders etc. om heimelijke private doelen te realiseren, 
vallenn in dit schema onder eenzijdig cynisch handelen. Omdat het dubbele spel dat onder het 
momm van overtuigingshandelen wordt gespeeld met authenticiteit en vertrouwen meestal een 
groteree aanslag inhoudt op de heersende verwachtingspatronen, is de ontsteltenis over 
cynismee - wanneer dat door de anderen wordt ontdekt - hier doorgaans sterker dan in een 
strategischee handelingscontext.47 Eenzijdig cynisch handelen, zo moge duidelijk zijn, corres-
pondeertt altijd met eenzijdig strategisch handelen of eenzijdig overtuigingshandelen aan de andere 
kant. . 

Inn het schema wordt tevens rekening gehouden met situaties waarin alle partijen weten 
datt ook aan de andere kant verborgen agenda's worden gehanteerd. Hier is sprake van weder-
zijdszijds cynisch handelen. Dit kan leiden tot complexe handelingssituaties waarin het effect van 
cynischee verrassing op zichzelf geen verrassing meer is. Cynische verrassingseffecten zijn 
namelijkk altijd afhankelijk van een bepaalde goedgelovigheid of van naïviteiten bij de tegen-
stander.. Wanneer zulke naïviteiten nagenoeg verdwenen zijn, kunnen sociale relaties een 
intenss cynisch karakter aannemen waarin niemand elkaar vertrouwt en steeds meer 
machtsmiddelenn als toelaatbaar worden beschouwd. Dit kan ook gebeuren in een overtui-
gingscontext.. Aan de buitenkant mag het dan lijken te gaan om een situatie waarin gezamen-
lij kk wordt gezocht naar intersubjectieve overeenstemming, in het verborgene kunnen hier bit-
teree strategische gevechten woeden met een bijzonder vilein karakter.48 

Tenn slotte is er de cynische handelingsvariant die werkt met een open agenda. Beperken 
wee ons tot de wereld van het theater, dan kunnen we denken aan cynische conferenciers die 
mett hun harde grappen menigeen op stang kunnen jagen. Daarbij is het markant dat deze 
provocerendee grappenmakers vaak ook bewust het eigen publiek belachelijk maken. Dit geeft 
meteenn een belangrijke eigenschap aan van openhartig cynisme: het stijgt als het ware boven 
dee verschillende partijen uit en trekt zich daar niets meer van aan. Het is een vorm van 
cynischh handelen 'voorbij' alle partijen, een brute en onbeschaamde kijk op de werkelijkheid 
diee luid en duidelijk ten gehore wordt gebracht en zich niet (meer) verbergt.49 Wanneer 
mensenn in het algemeen gevraagd wordt een voorbeeld te noemen van cynisme, zullen ze dik-
wijl ss voor de dag komen met voorbeelden die tot deze categorie van openhartig cynisch handelen 
behoren.. Voor een adequaat begrip van cynisme als moderne levenshouding is deze variant 
echterr minder geschikt en misschien zelfs misleidend. Zoals eerder aan de orde kwam, lijk t 
hett gros van alle cynismen vandaag de dag een stilzwijgend karakter te hebben en heeft het 
zichh omgeven met discretie. Dit neemt niet weg dat openhartige uitingen van cynisme zeer 
leerzaamm kunnen zijn wanneer men dieper wil afdalen in de stille cynische spelonken van een 
samenleving. . 
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Non-acceptatie:: definitie en typologie 

Verborgenn transcripten kunnen de aandacht vestigen op het vernuft en de intelligentie van 
degenenn die met politiek gezag te maken hebben. Een voorbeeld daarvan is het veinzen of 
ontveinzenn van motieven, private belangen en handelingsdoelen. De vaststelling van een 
realiteitsethiekk en de cynische handelingsoriëntaties die in het verlengde hiervan kunnen 
wordenn onderscheiden, openen een subjectgeoriënteerd perspectief op legitieme gezagsre-
latiess waarmee de kwaliteit van acceptatie en non-acceptatie beter in beeld kan worden 
gebracht.. Zoals in het vorige hoofdstuk uiteengezet, leidt de studie van Doris Lucke aan het 
mancoo dat zij het fenomeen van non-acceptatie onvoldoende uitwerkt. Ook haar definitie van 
acceptatiee was in verschillende opzichten ongelukkig te noemen. Deze behelsde een object-
georiënteerdd perspectief en was inconsistent met haar eigen typologie van acceptatie. In mijn 
eigenn definitie van acceptatie heb ik de subjectzijde van gezagsrelaties meer naar voren 
gehaaldd en ook de bijna onbeperkte variatie van handelingsintenties en overtuigingen die is 
verbondenn met accepteren. Non-acceptatie is op te vatten als het negatief van acceptatie. In 
aansluitingg op mijn definitie van acceptatie in het eerste hoofdstuk, definieer ik non-accep-
tatiee als: 

dee mate van verzet, protest, afkeuring of onwil die sociale actoren (uitdrukkelijk of stilzwijgend) 

aann de dag leggen in hun houdingen, opvattingen en sociale handelingen jegens bepaalde me-

ningen,, voorstellen, maatregelen of beslissingen, en waarbij de beweegredenen kunnen variëren 

vann weloverwogen innerlijke overtuigingen, ongemotiveerde gewoonten tot doordacht berekend 

eigenbelangg of een behoefte tot onbeschaamdheid. 

Dezee definitie is tevens het uitgangspunt voor de typologie van non-acceptatie die hieronder 
wordtt gepresenteerd. Deze typologie moet worden gezien als het complement van de accep-
tatietypologiee beschreven in het vorige hoofdstuk. Net zoals de typologie van acceptatie is de 
typologiee van non-acceptatie met name toegesneden op individuele burgers die in aanraking 
komenn met regulerende instanties die gestalte geven aan overheidsbeleid. Wederom zijn de 
cognitievee dimensie van noodzakelijke oriëntatiekennis, de dimensie van normatieve over-
wegingenn en betrokkenheid en de conatieve dimensie van daadwerkelijk handelen, analytisch 
instructieff  om de verschillende vormen van non-acceptatie tegen elkaar af te zetten. De vol-
gordee van de verschillende typen van non-acceptatie is evenwel op een ander criterium 
gebaseerd.. In tegenstelling tot de eerder gepresenteerde typologie van acceptatie, is hier geen 
sprakee van aan de ene kant een autonome pool en aan de andere kant een heteronome pool 
vann non-acceptatie. Er is dus geen afdaling van een 'eigen' non-acceptatie naar een 'oneigen' 
non-acceptatie.. Het criterium dat bij de volgorde van de typen is gevolgd, is de grijpbaarheid van de non-
acceptatie.acceptatie. Dit sluit aan op de concepten van verborgen transcripten en cynisme die eerder in 
ditt hoofdstuk zijn behandeld. Gekeken is naar de mate waarin non-accepterende actoren een 
houding,, opstelling of handeling aan de dag leggen die voor regulerende instanties moeilijk 
zijnn in te schatten en ook lastig hanteerbaar zijn. Naarmate in het schema van boven naar 
onderr wordt gegaan, worden de betekenislagen van de non-acceptatie complexer. Bij de 
laatstee twee typen zijn ze zelfs ronduit dubbelzinnig. 
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Schemaa 4 Typologie van non-acceptatie: individuele burgers en wettelijke regulering. 

Typee 1: De authentieke weloverwogen non-acceptatie die zonodig openlijk wordt uitge-
legd. . 

Typee 2: De demonstratieve of sympathiserende non-acceptatie zonder directe eigen 
betrokkenheid. . 

Typee 3 De verinnerlijkte, niet-bewuste of half bewuste non-acceptatie uit gegroeide 
gewoonte. . 

Typee 4: De emotionele non-acceptatie die wordt afgegeven zonder na te denken over de 
gevolgen. . 

Typee 5: De schijnacceptatie van alsof waarbij instemming wordt geveinsd of waarbij 
bedrogg en dubbel spel worden ontveinsd. 

Typee 6: De cynische non-acceptatie of quasi-acceptatie die onbeschaamd wordt geuit. 

Zoalss duidelijke moge zijn vallen de meer verborgen vormen van cynisch gedrag onder het 
veinzenn of ontveinzen van type 5. In type 6 is het cynisme belichaamd dat, zoals wel eens 
gebeurtt wanneer de onvrede niet langer meer kan worden binnengehouden, openlijk uit de 
schooll  klapt. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat niet alleen cynische non-acceptatie moge-
lij kk is, maar ook cynische acceptatie. Wanneer we ons de zes typen van acceptatie voor de 
geestt halen die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven, dan is type 4 (de opportunistische of 
berekenendee acceptatie zonder innerlijke overtuiging) te beschouwen als een acceptatievorm 
diee dikwijl s ook cynisch is. Daarnaast kan worden gewezen op de voedingsbodem voor 
cynischh handelen bij de acceptatietypen 5 en 6 (de acceptatie uit verlegenheid en de afge-
dwongenn acceptatie). Het is mogelijk dat de frustraties die deze acceptatie vormen in het 
levenn roepen, een uitweg zullen zoeken in de schijnacceptatie van alsof (non-acceptatietype 

5). . 
Vergelijkenn we deze typologie van non-acceptatie met de typologie van acceptatie in het 

eerstee hoofdstuk, dan valt op dat hier geen sprake is van een negatief spiegelbeeld dat er pal 
naastt kan worden gelegd. De eerste drie typen van non-acceptatie zijn nog te beschouwen als 
dee 'negatieve broertjes' van de eerste drie typen van acceptatie, maar daarmee houdt de pa-
rallell  op. Dit illustreert dat de wereld die is verbonden met non-acceptatie kwalitatief ver-
schiltt van de wereld van acceptatie. Acceptatie en non-acceptatie kunnen niet in elk opzicht 
simpelwegg tegenover elkaar worden gezet. Ze horen eerder onder elkaar. In het kader van deze 
studiee naar de legitimiteit van gezag, bleek het weinig vruchtbaar een aanvullende typologie 
vann non-acceptatie te ontwerpen waarin het eerste type van non-acceptatie zou worden 
gekenmerktt door een sterke motivatie en het laatste type door een zwakke motivatie. In 
onderscheidd tot acceptatie is bij non-acceptatie niet de motivatiebasis van de betrokkenen van 
hoofdzakelijkk belang, als wel de mate waarin ze de overheid voor problemen stellen om hun 
non-acceptatiee te begrijpen, aan te pakken en om te vormen in erkenning van beleid. Voor 
ge^agge^ag dat legitimiteit claimt is ongrijpbare non-acceptatie van burgers vaak veel schadelijker dan non-accep-
tatietatie die redelijk goed grijpbaar is. Zetten we de twee typologieën van acceptatie en non-accep-
tatiee in een ontwikkelingslogische zin achter elkaar, dan gaat het in de eerste fase om een 
gemotiveerdee dan wel minder gemotiveerde acceptatie van legitiem gezag en in de tweede 
fasee om een grijpbare dan wel minder grijpbare non-acceptatie van het gezag. Tezamen vor-
menn deze twee typologieën het theoretisch raamwerk voor dit onderzoek naar legitimiteit en 
(non-)acceptatiee waarmee de talrijke mogelijke handelingsintenties, overtuigingen en strate-
gieënn die achter gehoorzaam of ongehoorzaam gedrag schuil kunnen gaan, in kaart kunnen 
wordenn gebracht.50 
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Inn dit onderzoek naar de wettelijke regulering van seizoenarbeid in de aspergeteelt, gaat mijn 
aandachtt met name uit naar het handelen van agrarische werkgevers, (potentiële) seizoenar-
beiders,, belangenbehartigers en beleidsuitvoerders die direct met de praktijk te maken 
hebben.. Het zijn deze sociale actoren waarop de typologieën van acceptatie en non-accep-
tatiee en het eerder gegeven schema met cynische handelingsoriëntaties, zullen worden 
toegepast.511 Mij n focus ligt dus niet, zoals bij Goldfarb, op het cynisme in het professionele 
politiekee domein en de kwalijke gevolgen daarvan voor de politieke participatie in moderne 
democratieën.. Ik ben vooral geïnteresseerd in sociale interacties die zich afspelen buiten de 
institutionelee politiek. 

Hoewell  het accent in deze studie niet ligt op het (feitelijke) functioneren van legi-
timerendee instituties op een hoger politiek niveau, wil dit niet zeggen dat met de bevindingen 
vann het empirisch onderzoek geen concluderende uitspraken kunnen worden gedaan over de 
legitimiteitt van deze instituties. De intermediaire organisaties die in dit onderzoek worden 
geanalyseerd,, met name de neocorporatistische organen die het beleid (zouden moeten) uit-
dragenn naar de agrariërs en seizoenarbeiders 'onderaan', zijn namelijk te beschouwen als de 
socialee geleidingscircuits van statelijke systemen waarlangs vertrouwen en legitimiteit in een 
voortdurendd wisselverkeer heen en weer stromen. Het microniveau van sociale interacties en 
hett macroniveau van de politieke en maatschappelijke orde grijpen hier, met andere woorden, 
opp pregnante wijze in elkaar. Om deze voorstelling van zaken te verduidelijken, ga ik hieron-
derr in op The Consequences of Modernity, een studie van Anthony Giddens waarin de sociolo-
gischee transformatie van vertrouwen {trust) nader wordt geanalyseerd. 

Abstractt systeemvertrouwen 

Dee moderniteit, door Giddens omschreven als 'de opkomst van bepaalde sociale levensstijlen 
enn organisatievormen in Europa vanaf de zeventiende eeuw, die vervolgens min of meer de 
gehelee wereld hebben beïnvloed',52 heeft geleid tot enorme materiële resultaten op 
economischh en technologisch gebied. Hedendaagse moderne samenlevingen kenmerken zich 
doorr een grote mate van vertrouwen in alomvattende nationale en internationale systemen. 
Wee kunnen zelfs spreken van een unicum in de westerse geschiedenis. Nog nooit zijn we voor 
hett functioneren in het maatschappelijke leven zo afhankelijk geweest van sociale systemen 
diee we zelf met geen mogelijkheid in alle totaliteit kunnen overzien en waarvoor het uiter-
matee moeilijk is personen aan te wijzen die moreel eindverantwoordelijk zijn. 

Volgenss Giddens is het kenmerk van de moderne tijd de toenemende scheiding van tijd en 
ruimtee van de plaats van handeling. Tijd en ruimte zijn wereldomspannende entiteiten gewor-
denn en zijn niet meer, zoals in traditionele samenlevingen, grotendeels gebonden aan regel-
matigg terugkerende natuurlijke verschijnselen (het opkomen en ondergaan van de zon, de 
seizoenen)) of aan de geboorteplaats (het dorp of de lokale gemeenschap) waar de meeste 
mensenn hun hele leven doorgaans doorbrachten. Met de uitvinding van de mechanische klok, 
dee invoering van een 'vaste tijd', de ontdekkingen van verre landen en het in kaart brengen 
vann de wereld groeiden tijd en ruimte uit tot abstracte gegevens.53 Het proces van rationali-
seringg is in feite de sociale organisatie van tijd en ruimte over een steeds grotere (economi-
sche,, politieke, culturele) reikwijdte. Als gevolg hiervan werden veel (traditionele) sociale sys-
temenn uit hun vertrouwde bedding gelicht. De handelingen van mensen zijn over grotere af-
standenn met elkaar verweven geraakt en gebeurtenissen die ver weg plaats vinden (of hebben 
gevonden)) kunnen van wezenlijke invloed zijn op het leven hier en nu.54 Daardoor zijn steeds 
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meerr sociale relaties ontstaan waarin de anderen fysiek niet meer aanwezig hoeven te zijn. Dit 
heeftt ook het karakter van maatschappelijke vertrouwensrelaties sterk veranderd. 

'Inn conditions of modernity, trust exists in the context of (a) the general awareness that human 
activityy - including within this phrase the impact of technology upon the material world - is 
sociallyy created, rather than given in the nature of things or by divine influence; (b) the vasdy 
increasedd transformative scope of human action, brought about bij the dynamic character of 
modernn social institutions.'55 

Tegenn deze achtergrond is vertrouwen in de werking van de maatschappelijke orde vooral een 
vertrouwenn in abstracte systemen die ontelbare sociale handelingen organiseren en 
coördineren.. Deze abstracte systemen kunnen institutioneel gestalte krijgen in symbolische 
tokens,tokens, zoals geldelijke betalingsmiddelen of door media bemiddelde politieke legitimaties, en 
inn specialistische kennissystemen die specifieke sociale domeinen bestrijken. Voor het laatste 
kann worden verwezen naar het wijdvertakte netwerk van deskundigenregimes dat moderne 
samenlevingenn kenmerkt: elke maatschappelijke sector kent daarin zijn eigen (organisaties 
van)) professionals. De vertrouwensmechanismen die door middel van deze abstracte syste-
menn in gang worden gezet, met name door de regimes van deskundigen, hangen volgens Gid-
denss nauw samen met de essentie van moderne instituties.56 

Hett vertrouwen dat we stellen in de werking van deze abstracte systemen (of het nu sym-
bolischee tokens of specialistische kennissystemen zijn), staat los van de geloofwaardigheid van 
individuelee personen. Dit wil niet zeggen dat vertrouwen in personen in onze tijd is verdwe-
nenn maar dat dit onvoldoende is voor ons maatschappelijk functioneren. Bij talloze alledaagse 
handelingen,, of het nu gaat om autorijden, een lif t instappen, een diepvriesmaaltijd in de 
magnetronn stoppen of het afsluiten van een bancaire lening, vertrouwen we op deskundig-
heidssystemenn waarin we zelf niet meer dan een oppervlakkig inzicht hebben. Di t ver-
trouwenn is doorgaans niet gebaseerd op eigen kenniservaringen die proefondervindelijk zijn 
ontwikkeldd in de omgang met de praktijk. Een algemeen kenmerk van vertrouwen, aldus Gid-
dens,, is dat het wordt geschonken zonder volledig overzicht of doorzicht: 'All trust is in a 
certainn sense blind trust!'57 Hoewel sommige abstracte systemen in onze moderne tijd onder 
bepaaldee omstandigheden kunnen functioneren zonder directe persoonlijke contacten, denk 
bijvoorbeeldd aan elektronisch bankieren via Internet, is dit toch meer uitzondering dan regel. 
Meestall  hebben deze sociale systemen 'toegangspoorten' {accesspoints) waar persoonlijke ont-
moetingenn plaatsvinden met buitenstaanders en waar het systeemvertrouwen door profes-
sionelee vertegenwoordigers, individuen dus van vlees en bloed, gestalte wordt gegeven en 
zonodigg (herbevestigd. In het geval van twijfels en onvrede over het functioneren van het 
systeemm zijn deze deskundigen doorgaans ook de aanspreekpunten waar men zich toe wendt. 
'Ondeskundigee leken' zullen hun wantrouwen, onzekerheden en angsten jegens het systeem 
dikwijl ss ventileren tijdens ontmoetingen met zulke professionals. Hoewel het vertrouwen in 
hett systeem voor een belangrijk deel kan afhangen van het individuele optreden van de 
deskundigee belangenbehartigers of uitvoerders, gaat het er hoofdzakelijk om in hoeverre zij 
dee abstracte systeemprincipes als juist en correct kunnen uideggen of (in positieve zin) 
effectueren.. De legitimiteit van modern staatsgezag is in hoge mate ajhankelijk van het abstracte 
vertrouwenvertrouwen in sociale systemen dat voor een belangrijk deel gestalte krijgt in de sociale ontmoetingen tussen 
professionalsprofessionals en ondeskundige leken. Empirische gegevens over directe sociale interacties die de 
kwaliteitt van dit systeemvertrouwen of -wantrouwen beschrijven of bloodeggen, kunnen ons 
daaromm ook inzicht verschaffen in de legitimiteit van de politieke, economische en 
maatschappelijkee orde. Conflicten en problemen die zich afspelen voor de toegangspoorten 
(off  in de voorportalen) van verschillende sociale systemen, zijn in dit verband bijzonder 
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informatief.. Deze toegangspoorten vormen, in de termen van Giddens, leerzame kruispun-
tenn met betrekking tot de gelijktijdige processen van sociale integratie en systeemintegratie. 
Hett zijn de sociale botsingen op deze kruispunten die het bestuderen waard zijn omdat ze 
doorr hun verstoring van het dagelijkse verkeer een scherp licht kunnen werpen op de wer-
kingg van meer omvattende politieke instituties en de legitimiteit die deze trachten te bewerk-
stelligen.. Het abstracte systeemvertrouwen kan hier werken als een bufferende airbag die de 
socialee schokken van deze (concrete) botsingen grotendeels opvangt. Het kan echter ook zijn 
datt dergelijke conflicten en botsingen er juist op wijzen dat deze airbag van abstract 
vertrouwenn aan het leeglopen is. 

Ookk de Nederlandse agrarische sector kent een hoge mate van abstract systeemvertrouwen. 
Langee tijd vormde het neocorporatistische overlegmodel, waarin de sociale partners en de 
staatt samen zorg droegen voor het beleid, een stabiele vertrouwensbrug tussen de algemene 
economischee en politieke instituties aan de ene kant en de talloze individuele bedrijven en 
agrarischee ondernemers aan de andere kant. Het Landbouwschap was de instelling bij uitstek 
diee het agrarisch neocorporatisme in Nederland symboliseerde. Langzamerhand is de neo-
corporatistischee vertrouwensbrug, die een groot aandeel had in de legitimering van het land-
bouwbeleid,, scheuren en gaten gaan vertonen. Na de opheffing van het Landbouwschap in 
dee tweede helft van de jaren negentig, lijk t ze zelfs deels in het water te zijn gevallen. In dit 
onderzoekk gaat het om het verwaterde of zelfs gebroken vertrouwen tussen agrariërs en de 
overheid.. In deze casus van de wettelijke regulering van seizoenarbeid kwam het danig 
afgenomenn vertrouwen in de overheid onder meer naar voren in de talloze juridische proce-
duress die agrariërs aanspanden tegen uitvoerende beleidsinstanties. Van bijzonder belang zijn 
dee posities die de sectorale belangenorganisaties in dit geheel innamen. Binnen het bestuurs-
modell  van het agrarisch neocorporatisme vervulden professionele belangenvertegenwoordi-
gerss een cruciale legitimerende functie met betrekking tot de omvattende sociale systemen 
diee de overheid mede propageert en die gezagsvertrouwen zouden moeten opleveren. De 
vraagg is in hoeverre de agrarische belangenbehartigers deze functie tegenwoordig nog 
vervullen. . 

Kynisme e 

Dee pejoratieve bijklank van het begrip cynisme valt moeilijk te ontkennen. Alleen het refe-
rerenn aan cynisme, lijk t al op een normatieve stellingname te wijzen. Dat het aankaarten van 
cynismee in hedendaagse samenlevingen door middel van sociologisch onderzoek, moeilijk 
voorstelbaarr is zonder politiek of maatschappelijk engagement blijkt ook uit de eerder aange-
haaldee studie van Goldfarb naar de politieke cultuur in de Verenigde Staten. Het cynisme in 
dee politiek, en ook in andere maatschappelijke sectoren zoals het onderwijs, is voor Goldfarb 
eenn zorgelijke ontwikkeling die moet worden afgewend. Met zijn onderzoek wilde hij een 
kennisbijdragee leveren die kan leiden tot beter inzicht in deze materie en zijn analyse gaat 
samenn met de oproep het heersende cynisme te overstijgen. Alleen dan blijf t de hoop op ware 
democratiee behouden. 

Maarr is elke vorm van cynisme slecht en negatief? In zijn meest beknopte omschrijving 
typeerdenn we het als ongeremd realisme. Is er iets mis mee de werkelijkheid te zien zoals zij 
inn werkelijkheid is? Een van de redenen die Goldfarb zoveel zorgen baarde, was dat het mo-
dernee cynisme - in zijn maatschappelijke expressie althans - zo weinig gemeen heeft met het 
cynismee uit de Griekse oudheid. De kritisch-cynische impuls van de praktiserende 'honden-
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filosofen'filosofen' uit het verleden is in het heden ver te zoeken. Daarmee geeft hij impliciet aan dat 
err dus ook een positieve vorm van cynisme mogelijk is. 

Inn zijn Kritiek van de cynische rede heeft Peter Sloterdijk uitvoerig aandacht besteed aan de 
kritisch-cynischee impuls uit het verleden. Diogenes van Sinope wordt daarbij beschouwd als 
dee belangrijkste vertegenwoordiger van een opstandige filosofische belichaming die iedere 
idealistischee filosofie weer met beide voeten op de grond zette en die ook niet schroomde 
machthebberss satirisch te bejegenen. Legendarisch is zijn antwoord op Alexander van Mace-
donië,, de grote veroveraar, die aan Diogenes zijn eerbied wilde betonen en hem vroeg of hij 
eenn wens had. Waarop Diogenes, luierend en genietend van de zon, zou hebben geantwoord: 
'Neemm dan uw schaduw van mij weg die mij hindert.'58 Ook Plato moest het ontgelden. Toen 
dezee grote filosoof bijval oogstte voor zijn definitie van de mens die hij had omschreven als 
eenn ongevederd tweebenig dier, plukte Diogenes een haan kaal en bracht die naar Plato's 
schooll  met de woorden: 'Ziehier Plato's mens.'59 Dit soort onbetaalbare grappen kan worden 
aangevuldd met anekdotes over zijn zoektocht in Athene naar mensen, maar dan wel op klaar-
lichtee dag en met een brandende lantaarn, het schaamteloos masturberen in het openbaar, het 
wonenn in een ton en nog vele andere. Diogenes was voor zijn rationalistische medefilosofen 
eenn ongrijpbare tegenstander waar men niet goed raad mee wist, maar met zijn plebejische 
straatfilosofiee was hij tegelijkertijd voor veel Atheense medeburgers een bewonderswaardig 
voorbeeldd van een vrijzinnig en vitalistisch leven. Het is dit opstandig vitalisme, dat gelukkig 
levenn koppelt aan principiële vrijpostigheid, waarin Sloterdijk een belangrijke bron van rational-
ismee ziet. Een bron die zijns inziens in onze moderne tijd hoognodig herontdekt zou moeten 
worden.. Daarvoor is het om te beginnen nodig deze opstandige doch ook verstandige 'uide-
ving'' van vrijpostigheid, niet te verwarren met andere soorten van realistische vrijpostigheid. 
Omm het kritisch-cynisch handelen van Diogenes te onderscheiden van bijvoorbeeld het 
hedendaagsee cynisme dat is uitgemond in een stilzwijgend maatschappelijk onbehagen, 
spreektt Sloterdijk hier niet over cynisme maar over kynisme. Als kynisme staat voor principiële 
vrijpostigheid,, dan staat cynisme voor opportunistische vrijpostigheid. 

Naarr de opvatting van Sloterdijk ontwikkelde kynisme en cynisme zich al vroeg in de 
westersee beschavingsgeschiedenis als polemische bewustzijnsvormen die 'telkens tegenover 
elkaarr staan, elkaar aanvallen, terugslaan, elkaar relativeren, met elkaar overhoop liggen en ten 
slottee ook elkaar leren kennen en onderling in evenwicht komen.'60 Van meet af aan 
ontwikkeldee zich een kynisch-cynische dialectiek die niet meer is los te denken van de 
geschiedeniss van het rationalisme. Cynisme is daarbij te beschouwen als een actieve, vrij -
postigee houding die voor de verkeerde kant heeft gekozen, de kant van de sterkere. Op het 
momentt dat Diogenes en zijn geestverwanten een blijmoedige moed aan de dag legden en 
'vann onderop' de strijd aangingen tegen dogma's en instituties die een vrij leven dwarsbomen, 
bleekk ook de bovenkant in staat tot realistische reacties. Deze hadden ten doel de situatie te 
houdenn zoals die is: in het voordeel van de hegemoniale machten. De interesse in 
opstandigheidd is hier ingegeven door het motief om deze juist te voorkomen of de kop in te 
drukken.. Er ontwikkelde zich bij de machtdragende instituties een zelfbehoudend cynisme 
datt verdraaid goed wist wat aan de onderkant speelt. Meestal blijf t het verborgen maar soms 
klaptt het uit de school. 

'Dee cynische heerser licht zijn masker op, glimlacht tegen zijn zwakke tegenspeler - en onder-
druktt hem. C'est la vie. Adel verplicht. Ordnung muss sein. De druk der omstandigheden gaat vaak 
vóórr het inzicht der betrokkenen, nietwaar. Gedwongen macht, gedwongen omstandigheden! (..) 
HetHet machtscynisme is een vrijpostigheid die voor de andere partij heeft gekomen.'^ 
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Di tt cynisme 'van bovenop', dat weet wat het doet, kent talloze uitwaaieringen en kan in de 
twintigstee eeuw bijvoorbeeld worden teruggevonden in regerende politici die tussen neus en 
lippenn toegeven weinig geïnteresseerd te zijn in de gevolgen van bezuinigingen omdat dit het 
werkk tenslotte alleen maar lastiger maakt.62 Cynisme dat de andere partij kiest is dus, in 
vergelijkingg met de kynische levenshouding, een minder sympathieke vorm van realistische 
scherpzinnigheidd omdat deze zich aan de kant van de heersende machten schaart. Een har-
monieuzee oplossing voor de polemiek tussen kynische en cynische bewustzijnsvormen, op 
basiss van wederzijds begrip en het licht van de rede, lijk t onwaarschijnlijk. Eerder lijken 
kynismee en cynisme gedoemd tot een eindeloze strijd. Dit kan ons pessimistisch stemmen 
maarr ook optimistisch. Waar hegemoniale macht is, zijn doorgaans ook ondermijnende 
tegenoffensieven.. De strijd gaat door! Dit geldt voor het politieke domein maar ook voor 
anderee waardesectoren. De geschiedenis toont ons tal van kynische tegenstemmen waaruit 
blijk tt dat machtige instituties (of dit nu regeringen zijn, regimes van waarden of morele 
voorschriften)) altijd weer worden uitgedaagd door het leven daar beneden. Tegenover de 
legeraanvoerderr die pijlen tekent op zijn landkaart staan de simulanten en deserteurs die op 
tij dd de benen nemen, tegenover een alwetend medisch-technologische regime de volksge-
neeskundigee tradities, tegenover de vrome celibataire priester de prostituee die hem wel 
anderss kent, tegenover de pompeuze wetenschappelijke theorie de satirische wijsheid van 
alledag,, tegenover de kleingeestige ouder de ruimdenkende adolescent etc. Voor een heront-
dekkingg van de rationalistische kracht van het kynisme, zo kunnen we Sloterdijks inzet begrij-
pen,, is het zaak de onwrikbare rationele waarde van deze opstandige (tegen)reacties op cyni-
schee hegemonieën te schatten en te bevorderen. Alleen dan maken we in onze moderne tijd 
nogg kans op de vitalistische verstandigheid die in het ochtendgloren van de westerse filosofie 
zoo krachtig werd belichaamd in de 'hondse filosofie' van Diogenes. 

Dee normatieve opdracht die uit het bovenstaande volgt, zou er dus als volgt uit kunnen zien: 
analyseerr maatschappelijk cynismen en achterhaal vervolgens in hoeverre het gaat om 
cynismee waarin opportunistisch wordt gekozen voor de andere kant ('slecht'), dan wel 
kynismee waarin de keuze wordt bepaald door een vrijpostigheid die principieel is verbonden 
mett het leven aan de onderkant ('goed'). In de eenvoud van deze opdracht schuilt mede de 
bedrieglijkheid.. In werkelijkheid ligt het moreel meestal onduidelijk. Cynische en kynische 
krachtenn zijn in moderne samenlevingen zodanig in elkaar verstrikt geraakt dat een rationa-
listischee moraal in de klassieke zin van het woord (algemene universele principes met heldere 
morelee richtlijnen) bij menigeen al lacherigheid opwekt. Goed of slecht - ach ja, wie zal het 
zeggen,, misschien de duivel of zijn malle moer. In de alledaagse realiteit buitelen het cyni-
schee en het kynische over elkaar heen en is een duidelijk moreel oordeel dikwijl s moeilijk te 
vellen.. De magnetische polen van beide krachten tonen soms nog redelijk heldere archetypen 
maarr daartussenin bevindt zich een groot grijs (beweeglijk) veld van halve kynismen, halve 
cynismenn en cynisch-kynische (of kynisch-cynische) hybriden die zich maar met moeite 
moreell  laten begrijpen. Wanneer een Italiaans spreekwoord zegt dat de tijden hard zijn maar 
modern,, dan betekent dit vooral: ethisch verwarrend. Het leven laat zich, zeker tegenwoordig, 
niett rationaliseren met eenduidige morele verklaringen. Normatieve maatstaven blijven 
echterr onontbeerlijk en dit lijk t in het bijzonder te gelden voor een onderzoek waarin cynisme 
wordtt geanalyseerd. Beschrijven we de werkelijkheid alleen maar 'zoals die is' en verder niets, 
dann is de kans reëel aanwezig dat onze weergave een cynische onverschilligheid ten toon 
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spreidtt jegens het object van onderzoek. We zouden op niet-reflexieve wijze deel gaan uit-
makenn van het fenomeen dat we onderzoeken. 

Inn deze sociologische studie is geen plaats voor uitvoerige ethische bespiegelingen waarin 
dee 'realistische' complexiteit kan worden uitgediept. Toch wil ik me ook niet geheel en al aan 
dee normatieve opdracht onttrekken die Sloterdijk met zijn analyse van cynisme heeft 
meegegeven.. In ons gespeur naar verborgen agenda's en vrijpostige sociale praktijken waarin 
morelee waarheden worden gehalveerd en regels verruimd, functioneert het onderscheid 
tussenn cynisme en kynisme als een filosofisch handkompas om ons enigszins normatief te 
kunnenn oriënteren wanneer alle empirische katten grauw dreigen te worden. In de 
slotbeschouwingg zal ik een poging doen deze normatieve maatstaf toe te passen op de 
oplossingspraktijkenn van aspergetelende agrariërs. Het is een poging, hoe beginnend ook, op 
praktischee wijze een filosofisch kompas te hanteren in een onderzoeksveld waarin een 
volledigg neutrale bepakking cynisch zou uitpakken. 

Conclusie e 

Eenn gedegen bestudering van non-acceptatie is alleen mogelijk wanneer aandacht wordt 
geschonkenn aan de informele werkelijkheid die zich offstage achter de coulissen afspeelt. Het 
begripp verborgen transcripten van Scott is in verschillende opzichten een nuttig concept om 
oogg te krijgen voor de veelgelaagde werkelijkheid die met macht en gezagsrelaties is verbon-
den.. Besef van verborgen transcripten, meer specifiek: het hanteren van verborgen agenda's 
iss ook onontbeerlijk om het fenomeen van cynisme te kunnen doorgronden. Cynisme in 
hedendaagsee moderne samenlevingen heeft een stilzwijgend karakter aangenomen en laat 
zichh niet makkelijk kennen. Ondanks de behandelingen van auteurs zoals Goldfarb en Slo-
terdijk,, bestaat er geen duidelijke sociologische omschrijving van cynisme. Ook is het 
fenomeenn in handelingstheoretisch opzicht vrijwel onontdekt. In het verlengde van Webers 
onderscheidd tussen Gesinnungsethik en Verantwortungsetbik kan worden gewezen op een 
overtuigdheidsethiekk die nauw verwant is met cynisch handelen en komt er ook een sociolo-
gischee definitie van cynisme in bereik. Met behulp van het criterium van verborgen agenda's 
kunnenn verschillende cynische handelingsoriëntaties - zij het rudimentair - worden 
aangegeven.. Op basis van deze behandeling van verborgen transcripten en cynisme is het 
mogelijkk een typologie van non-acceptatie te ontwerpen waarin ook aandacht is voor 
cynisme,, voor veinzen en ontveinzen. Samen met de in het vorige hoofdstuk gepresenteerde 
typologiee van acceptatie, vormt deze een geschikt theoretisch raamwerk om de (non-ac-
ceptatiee van wettelijke regulering bij burgers te onderzoeken. Het begrip van abstract sys-
teemvertrouwen,, zoals beschreven door Giddens, kan dienen als een verbindend conceptueel 
hulpmiddell  tussen individuele acceptatie en non-acceptatie op microniveau en maatschap-
pelijkee legitimiteit op macroniveau. Ten slotte constateerden we dat voor sociologisch onder-
zoekk naar cynisme een normatieve maatstaf onontbeerlijk is. Het onderscheid van Sloterdijk 
inn cynisme en kynisme is hier een mogelijk filosofisch kompas dat het uitproberen waard is. 




