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Terr nagedachtenis aan mijn ouders

Hett kinetisch kapitaal vernietigt oude werelden
-- het heeft niets tegen die werelden als zodanig,
hett is alleen zijn principe zich nooit te laten
ophouden.. Het heeft geen andere mogelijkheid
dann de omstandigheden te laten dansen op
steedss snellere melodieën. Het laat goederen
stromen,, vloten elkaar kruisen, roltrappen
rollen,, sferen omslaan, faunen verdwijnen.
Peterr Sloterdijk, Ettrotaoïsme. Over de kritiek van
dede politieke kinetiek.

D ' nn iene di rent veur zien leave,
d'nn andere wandelt hiel rustig vurbeej,
heejj zuj d'r alles vur geave
enn heej zet ze moge ut hebbe van meej,
woarr ge ok loept en wat ge ok bint,
niemandd de zeat ow wat good is of slecht,
niemandd de wet wie verhuist of wie wint,
gee komt op ut end beej ow zelf terecht.
Rowwenn Hèze, Blieve loepe, H K M 1990 (cd).

Woordd vooraf

Oorspronkelijkk was het doel van deze studie een vergelijking van de regelgeving omtrent
seizoenarbeidd in Nederland en Duitsland. Door omstandigheden was het helaas niet mogelijkk deze internationale vergelijking te voltooien. Uiteindelijk is het een 'academische' dissertatiee geworden waarin de theorie een belangrijk aandeel heeft. Ik vrees dat veel agrarische
respondenten,, beleidsuitvoerders en belangenvertegenwoordigers daarom enigs2ins
teleurgesteldd zullen zijn over het resultaat van deze studie, omdat juist zij als 'mensen van de
praktijk'' zo nieuwsgierig waren naar een vergelijking tussen de regelgeving in Nederland en
Duitsland.. Desondanks hoop ik dat dit boek over de situatie in Nederland ook voor hen
waardevollee informatie bevat. Lezers die voornamelijk geïnteresseerd zijn in de praktische
beleidsproblematiekk rondom seizoenarbeid, maar niet in 'ge-theoretiseer' over acceptatie en
cynisme,, raad ik aan het empirische deel te lezen en (eventueel) de slotbeschouwing en conclusie.. Degenen die daarentegen vooral geïnteresseerd zijn in een theoretisch perspectief dat
hett sociologisch onderzoek naar legitimiteit verdiept, maar minder in de empirische casus,
kunnenn het theoretische deel lezen, de slotbeschouwing en conclusie.
Ditt boek was niet mogelijk geweest zonder de bereidheid van tuinders en boeren om met
mijj te praten of te discussiëren over de problematiek van seizoenarbeid. Hetzelfde geldt voor
dee beleidsmedewerkers, belangenbehartigers en andere betrokkenen die de moeite namen om
-- vaak voor de zoveelste keer - een onderzoeker uit te leggen wat volgens hen het geval is. Dit
iss de plek om alle respondenten hartelijk te bedanken voor hun tijd en bereidwilligheid. Het
iss moeilijk om alle partijen recht te doen bij een gevoelige aangelegenheid zoals seizoenarbeid
inn de tuinbouw. Ik hoop dat mijn weergave van de problematiek laat zien dat ik mij niet heb
latenn verleiden tot een simplistische (morele) voorstelling van zaken. Feiten hebben altijd een
socialee context. En evenmin als dat de feiten voor zich spreken, spreekt de sociale context
voorr zich. In de agrarische sector is dat laatste wel op een bijzonder harde manier duidelijk
gewordenn sinds het bestuurlijke regime van het agrarisch neocorporatisme zijn vanzelfsprekendheidd heeft verloren.
Datt dit rechtssociologisch proefschrift over legitimiteit, acceptatie en cynisme uiteindelijk
geschrevenn kon worden, is voor een belangrijk deel te danken aan André Hoekema. Hij was
voorr mij een mentor in de klassieke zin des woords: open voor discussie, nieuwsgierig, kritisch,, vol vertrouwen en altijd aanmoedigend. Ook aan de begeleidingsgesprekken met Jaap
Frouwss bewaar ik bijzonder goede herinneringen. Dat hij op een gegeven moment vanwege
persoonlijkee omstandigheden gedwongen was zich als co-promotor terug te trekken, betreur
ikk ten zeerste. Grietje van de Port leverde een belangrijke bijdrage aan dit onderzoek door
haarr antropologisch veldwerk op de aspergevelden.
Dee laatste anderhalf jaar waren verschillende mensen bereid om aan onze keukentafel
plaatss te nemen en hun mening te geven over (delen van) het manuscript: Annemieke Beukelman,, Hedvig Beunk, Betty de Hart, Huub van Nijnatten, Roel Pieterman, Jochem Prinsen,
Robb Schwitters, Mare Wiering, Vincent Wuisman. Ik bedank hen hartelijk voor hun commentaar,, suggesties en kritische opmerkingen. Genevieve Eyck (die ik ook bedank voor haar
literatuurtips),, Marcel de Vries en Manon Pluymen lazen een aantal hoofdstukken nog eens
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kritischh door op stijl en formulering. Ook Suzanne Doogue, die de Engelse samenvatting van
ditt proefschrift redigeerde, ben ik dank verschuldigd. Cees Brok en Paul Hensels bedank ik
voorr een plezierige middag op het Limburgse platteland.
Barbaraa Rudel las elke nieuwe tekst en vroeg dan steevast of het niet wat korter kon. Zij
iss veruit mijn meest vertrouwde en favoriete lezer. Zonder haar is het leven zonder twijfel
cynischer.. Ten slotte ben ik Hanna dankbaar die met haar verrassende komst een belangrijke
kinetischee wending gaf aan ons bestaan. Het zijn uiteindelijk niet de snelle dagen maar de
langzamee dagen die in het mooiste tempo verstrijken.
ErikErik de Bakker
Amsterdam,, juli 2001

Inhoud d

W o o r dd vooraf
I n l e i d i n gg

vii

1

I.. T h e o r e t i s c h d e e l

13

HoofdstukHoofdstuk 1
Legitimiteit en acceptatie 15
Legitimiteitt 15
Machtt en gezag 17
Legitimiteitt van gezag 19
Effectenn van procedures 22
Waardenn als verklarende hekkensluiters van legitimiteit
Typenn van legaliteit 25
Fixatiee op de objectzijde van legitimiteit 28
Acceptatiee 30
Definitiee en toelichting 31
Eenn typologie van acceptatie 34
Conclusiee 36
HoofdstukHoofdstuk 2
Non-acceptatie en cynisme
Sensibiliserendee begrippen 38
Verborgenn transcripten 40
Veinzenn en ontveinzen 43
Cynismee 45
Dee cynische slinger 46
Cynischee handelingsoriëntaties 49
Non-acceptatie:: definitie en typologie 52
Abstractt systeemvertrouwen 54
Kynismee 56
Conclusiee 59

37

HoofdstukHoofdstuk 3
Uitwerking probleemstelling 61
Onderzoeksvragenn 62
Microniveau:: de praktijk van seizoenarbeid 63
Mesoniveau:: het intermediaire krachtenveld 64
Macroniveau:: legitimerende principes en instituties
Legitimantenn en acceptanten 66
Methodenn en uitvoering 67
Seizoenarbeidd en aanverwante begrippen 69

65

24

XX

I I .. E m p i r i s c h d e e l

73

HoofdstukHoofdstuk 4
Achtergronden: vroeger en n u 75
D ee agrarische moderniteit 76
Agrarischh neocorporatisme 77
Agrarischh ondernemerschap 80
Dee winden van maatschappelijke kritiek 83
Dee ongrijpbare boerenstand 84
Dee tuinbouw in Zuidoost-Nederland 87
Differentiatiee en concurrentieverhoudingen 88
Dee aspergeteelt in Zuidoost-Nederland 89
Bedrijfsstructurelee ontwikkelingen 91
Hett probleem van de oogst 93
Pogingenn tot mechanisering 94
Innovatievee teeltmethoden 95
Conclusiee 96
HoofdstukHoofdstuk 5
Keuken, kantoor en kapitaal 99
Hett agrarische bestaan 100
Concurrentieverhoudingenn en de overheid 707
Zelforganisatiee en politieke interesse 102
Seizoenarbeid:: problemen en oplossingen 703
Beloningg en inwerken 704
Creatieff boekhouden en naleving CAO 705
Vanaff 1985: een dubbele ontnuchtering 707
Bekendee en nieuwe wegen 709
Illegalee Polen? 111
Duitslandd en Oost-Europa 773
Dee keuken en het kantoor 775
Dee omgang met personeelsbeleid 716
Dee omgang met natuurlijk materiaal 777
Seizoenarbeiderss en hun werkomstandigheden 778
Collectino:: uurloon en saamhorigheid 7 7 9
Prestavio:: stukloon en onenigheid 727
Werklozenn en Poolse trekarbeiders 723
Conclusiee 725
HoofdstukHoofdstuk 6
Beleid en regelgeving 727
Socialee verzekeringsplicht 72S
Hett Rariteitenbesluit 128
Eenn slepende kwestie 737
Loonbelastingg en administratieplicht 737
Hett einde van een lucratieve resolutie 732
Eenn vergeten strijd 733
Tewerkstellingsvergunningenn 734
Prioriteitgenietendd aanbod 735
Verscherpingg van het vergunningenbeleid 736
Arbeidsbemiddelingg en CAO 737
Passendee arbeid en financiële prikkels 738
Conflictenn rondom de CAO 739

Dee wet PMA en daarna 140
Dee landing in de praktijk 747
Dee CAO als uitweg 743
Hett daadwerkelijke tekort 744
Conclusiee 146
HoofdstukHoofdstuk 7
Het beproefde beleid 749
Hett geteste Rariteitenbesluit 750
Bedrijfsverenigingg in de knel 751
Eenn beleidsmatige slangenkuil 153
Dee Roermondse affaire 754
Dee voorgeschiedenis 755
Ondergangg van het ASA-project 756
Inn de ban van de CAO 757
Kiloionenn en bewijsbaarheid 758
Afwegingenn van belangen 759
Dee laatste onwilligen 767
Dee weerbarstige praktijk 762
Inzett van artikel 140 763
Proceduress en legitimerende effecten 765
Conclusiee 768
I I I .. A f s l u i t e n d d e e l

769

HoofdstukHoofdstuk 8
Slotbeschouwing: cynische verkleuring
Ontstaann en constructie van een probleem 772
Acceptatieprocessenn op microniveau 774
Attitudess van non-acceptatie en acceptatie 775
Acceptatiee en non-acceptatie in de praktijk 778
Socialee importantie van de (non-)acceptatie 780
Legitimantenn en acceptanten op mesoniveau 783
Actiess en reacties van cynisme 787
Kynismee - kynisme? 797
Vertrouwenn en legitimiteit op macroniveau 793
Legitimerendee principes 798
C o n c l u s i ee
E p i l o o gg

203
209

A f k o r t i n g e nn
N o t e nn

273

275

Literatuurr

245

S u m m a r yy

257

7 71

Inleiding g

O pp zestien februari 1995 vond het zoveelste kamerdebat plaats over de jaarlijkse problemen
bijj de aspergeoogst. Het CDA-kamerlid Van der Linden schoot daarbij zijn pijlen af op de
staatssecretariss van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij verweet de staatssecretaris dat de
doorr hem voorgestelde nieuwe regeling weinig oplost voor ondernemers die elk jaar opnieuw
moetenn constateren dat er te weinig seizoenarbeiders voor handen zijn. Staatssecretaris Linschotenn (WD) reageerde gebeten en was van mening dat zijn voorstel wel degelijk tegemoet
komtt aan agrariërs die voor kortdurende oogstactiviteiten piekarbeiders nodig hebben. Ook
herinnerdee hij Van der Linden aan het feit dat voormalige CDA-ministers de problematiek van
gelegenheidsarbeidd nooit hebben weten op te lossen en dat het paarse kabinet binnen zes
maandenn tenminste met een structurele regeling is gekomen. 1
Hoewell de staatssecretaris gelijk had met zijn verwijzing naar het verleden, de onheilsboodschapp van Van der Linden was daarmee niet bezworen. De nieuwe wettelijke regeling die
hett paarse kabinet wilde treffen, een vrijstelling van premieplicht voor werkzoekende uitkeringsgerechtigdenn en ook voor bepaalde categorieën werknemers zonder uitkering, bleek
hakenn en ogen te bevatten waartegen de optimistische planning van Linschoten het moest
afleggen.22 Nog geen drie maanden later, in het NOS-journaal van twee mei 1995, werd de
aspergeoogstt betiteld als een ware oorlog om arbeidskrachten. Daags daarna voerde het parlementt wederom een discussie over de problematiek. WD-parlementariër Blauw constateerdee daarbij enigszins moedeloos: 'Ik heb het na laten gaan: van 1991 spreken wij hier voor
dee vijfentwintigste keer over in het parlement. Dat geeft misschien ook de onmacht aan.'3
Ookk in de tweede helft van de jaren negentig zou het gebrek aan gemotiveerde seizoenarbeiderss in de tuinbouw regelmatig tot discussie blijven leiden. Model voor de discussie staat
doorgaanss de aspergeoogst die in de maanden mei en juni extreme arbeidspieken kent. Niet
alleenn in het parlement maar ook in de media is het tekort aan aspergestekers een veelbesprokenn thema. Krachtige morele oordelen worden daarbij niet geschuwd, al lopen de opvattingenn over de schuldigen sterk uiteen. De verdachten die door de verschillende commentatorenn naar voren worden geschoven, variëren van ongemotiveerde werklozen, uitbuitende
tuinderss en overdrijvende belangenbehartigers tot bureaucratische beleidsuitvoerders en
onrealistischee politici die de sector opzadelen met regelgeving zonder gevoel voor de praktijk.. Een ding is zeker: het blijkt buitengewoon moeilijk een oplossing te vinden die voor alle
partijenn bevredigend is. Het complexe knooppunt van wetten en regels dat met dit beleidsonderwerpp samenhangt, is hier ongetwijfeld een belangrijke factor. In de regelgeving omtrent
seizoenarbeid,, ik zal daar in een later hoofdstuk nog uitgebreid op ingaan, komen meerdere
problematischee beleidsvelden samen die zijn verbonden met lastige sociale vraagstukken.
Opp zichzelf is het niet verwonderlijk dat de problematiek van seizoenarbeid tijdens de
aspergeoogstt in de pers breed werd uitgemeten. Vanwege de theatrale beelden die hier
mogelijkk zijn, leent het thema zich uitstekend voor een journalistieke beschrijving. Werkloze
uitkeringsgerechtigdenn die nauwelijks voor het werk zijn te porren, Poolse trekarbeiders die
opp campings of parkeerterreinen staan te popelen om aan de slag te gaan maar zonder tewerkstellingsvergunningg niet mogen, telers die desperaat staan te springen om deze Polen in
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dienstt te nemen en daarnaast controlerende instanties die met het nodige vertoon optreden
tegenn illegale tewerkstelling - al deze zaken tezamen maken het onderwerp bijzonder mediageniek.. Het dramatische gehalte bracht een journalist er ooit toe te spreken van een jaarlijks
terugkerendee soap opera.4 Zo beschouwd, bevredigt de berichtgeving over de aspergeoogst een
pubüeksbehoeftee aan een herkenbaar verhaal met duidelijke karakters en voorspelbare standpunten. .
Dee politieke en publieke interesse voor de problemen en conflicten rondom de aspergeoogst,, roept echter ook sociologische vragen op die betrekking hebben op de acceptatie en
legitimiteitt van het overheidsgezag. Voor veel agrariërs is de regelgeving omtrent seizoenarbeidd blijkbaar moeilijk te accepteren maar welke motieven liggen daaraan ten grondslag?
Waaromm kost het de staat zoveel moeite de regelgeving op dit vlak te legitimeren en naleving
tee realiseren? Wijzen de uitingen van non-acceptatie, in samenhang met de breder gevoelde
onvredee in de sector, misschien op een legitimiteitscrisis waarbij het gezag van de overheid
opp het spel staat?
Inn deze sociologische studie wordt een poging ondernomen het vraagstuk van legitimiteit
meerr systematisch te verbinden met het proces van acceptatie en met cynisme. Het empirischee aanknopingspunt van deze onderneming is de gezagsrelatie tussen agrariërs en de
Nederlandsee overheid, een gezagsrelatie die in het laatste decennium onder toenemende druk
iss komen te staan. Het onderzoek spitst zich toe op de wettelijke regulering van seizoenarbeid,, in het bijzonder op de spanningen en conflicten die zich hebben voorgedaan tussen
aspergetelendee tuinders en boeren en de regulerende instanties op dit gebied. Zoals ik in deze
inleidingg zal toelichten, vormt de aspergeoogst in Zuidoost-Nederland een interessante casestudiee voor de legitimiteit van het overheidsgezag in de agrarische sector.
O mm de hardnekkigheid van de problemen rond seizoenarbeid in de tuinbouw te illustreren,, schets ik ten eerste de berichtgeving die zich in de loop der jaren over dit onderwerp
opstapelde.. In de daaropvolgende paragraaf worden de motieven en de theoretische interesse
vann dit onderzoek uit de doeken gedaan. Vervolgens besteed ik aandacht aan het onderscheid
tussenn een beleidsprobleem en een legitimiteitscrisis. Uitgangspunt hiervoor vormt een
artikell van de socioloog Kees Schuyt. Daarin spreekt hij ook over sluimerende problemen van
legitimiteit,, over gevaren van defaitisme en politieke lusteloosheid. Nadat ik deze gedachtelijn
vann Schuyt heb verbonden met een moeilijk grijpbaar cynisme dat ook onder tuinders en
boerenn kan worden aangetroffen, wordt ten slotte de probleemstelling en de opbouw van dit
boekk gepresenteerd.

Berichtenn in de media
Voordatt de jaarlijkse soap opera van de aspergeteelt van start ging, was het geen wortel maar
eenn bol die de discussie over seizoenarbeid in de tuinbouw bepaalde. In de jaren tachtig waren
dee bloembollenvelden in Noord-Holland regelmatig in het nieuws vanwege het gebrek aan
inheemsee bollenpellers en de inzet van illegale buitenlandse seizoenarbeiders die met name
afkomstigg waren uit Polen. 5 Aanvankelijk worden Polen die illegaal in de tuinbouw werkzaam
zijnn door de overheid gedoogd, maar tegen het einde van de jaren tachtig verandert deze
opstelling.. De regering vindt dit niet meer tolerabel en wijst naar het binnenlandse arbeidsaanbodd dat beschikbaar is. Nederlandse werklozen worden met kracht aangemoedigd, op
straffee van sancties, bollen te pellen en de praktijk van illegale tewerkstelling wordt scherp
veroordeeld:: aan de toevloed van illegale bollenpellers uit Polen diende een einde te komen.
Inn het begin van de jaren negentig worden pogingen ondernomen om langdurig werklozen
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aann het werk te krijgen in de bloembollenteelt, maar over het succes van deze projecten zijn
dee berichten in de media verdeeld. 6
Vanaff 1992 verplaatst de aandacht in de media zich naar de aspergevelden in het zuiden
vann Nederland. Met name in de jaren 1994 en 1995 is de aspergeteelt in Limburg en NoordBrabantt veelvuldig in het nieuws en is ze tijdens het oogstseizoen regelmatig onderwerp van
politiekk debat. 7 De bemiddeling van Nederlandse werklozen via de arbeidsbureaus loopt keer
opp keer spaak en leiden herhaaldelijk tot kamervragen. Aspergetelers eisen wanhopig tewerkstellingsvergunningenn voor bereidwillige Poolse seizoenarbeiders en geraken in conflict
mett de Arbeidsvoorziening die deze weigeren af te geven. Daartegenover spreekt de vakbond
overr structurele onderbetaling en het niet naleven van de collectieve arbeidsovereenkomst
(CAO). .
Leidenn de juridische procedures die tuinders voerden in 1994 nog tot de (late) toekenning
vann werkvergunningen voor Polen, in 1995 verliezen de tuinders voor de rechtbank.
Tewerkstellingsvergunningenn voor Poolse seizoenarbeiders worden in dat jaar niet meer
afgegevenn omdat telers niet kunnen aantonen dat ze genoeg moeite hebben gedaan werknemerss in Nederland of de Europese Unie te werven. Ook de minister van Sociale Zaken blijkt
niett te vermurwen de uitgangspunten van het beleid soepeler te hanteren. Agrariërs die met
Polenn blijven werken, kunnen rekenen op forse boetes. Geregeld verschijnen in de pers
berichtenn over controles van de Arbeidsinspectie of de Vreemdelingendienst waarbij illegale
Polenn zijn betrapt.
Inn 1996 is de intensiteit van berichtgeving over problemen bij de aspergeoogst beduidend
minderr en is de discussie over de problematiek een stuk rustiger in vergelijking met voorgaandee jaren. Deze tendens zet zich in 1997 en 1998 voort. Aspergetelende tuinders en
boerenn lijken weinig behoefte meer te hebben hun onvrede over de situatie te uiten en
houdenn zich op de vlakte. Het feit dat in Nederland niet gerekend kan worden op tewerkstellingsvergunningenn voor Polen, zo lijkt het, wordt binnen de sector blijkbaar als voldongenn geaccepteerd. In 1997 is bovendien een wet in werking getreden die beoogde gelegenheidsarbeidd op een duidelijke en doelmatige wijze te reguleren. De wet Premieregime bij
Marginalee Arbeid (PMA) zou de voormalige gedoogregelingen op dit terrein naar het verleden
moetenn verwijzen. Een aantal agrariërs legt zich evenwel niet bij de situatie neer. Meldingen
overr illegale Polen die in de tuinbouw worden aangetroffen, blijven een regelmatig verschijnsel.. Ondanks deze berichten over illegalen lijkt het er even op dat de wet PMA het begin
vann een oplossing kan zijn voor de problemen met seizoenarbeid. Alle commotie rondom de
problematiekk is op dat moment grotendeels weggeëbd. Aanvullend wordt in 1998 nog een
regelingg getroffen waardoor asielzoekers sneller in aanmerking komen om kortdurende
werkzaamhedenn in de tuinbouw te verrichten. 8 De kalmte aan het discussie front blijkt echter
stiltee voor een nieuwe storm.
Inn 1999 verschijnen opnieuw alarmerende berichten over de problemen die tuinders
hebbenn met de invulling van seizoenarbeid. Wettelijke regelingen blijken niet goed te functioneren.. Tot ongenoegen van de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,, wordt de wet PMA door de sociale partners in de sector grotendeels aan de kant
geschoven. 99 Zowel werkgeversorganisaties als vakbonden vinden de wet geen geschikte
oplossingg voor de problemen met seizoenarbeid. De wet PMA wordt betiteld als een sigaar
uitt eigen doos en de uitvoeringskosten worden als exorbitant hoog ervaren. Als klap op de
vuurpijll staan de kranten tijdens het aspergeseizoen van 1999 weer vol met berichten over
illegalee Polen. 10 Noord-Limburg en Oost-Brabant zouden worden bevolkt door duizenden
illegalee aspergestekers en seizoenarbeiders. Minister De Vries van Sociale Zaken (PvdA)
spreektt van een praktisch onbeheersbaar probleem. De illegale arbeid bij de aspergeoogst zou
uitzonderlijkk hoog zijn in vergelijking met voorgaande jaren en bovendien blijven veel illegale
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oogstarbeiderss na het seizoen hangen om elders in de tuinbouw (illegaal) werk te verrichten.
Volgenss berichten zouden ook in de bollenstreek van Noord-Holland illegale Polen in groten
getalee werkzaam zijn.11 De problematiek omtrent seizoenarbeid staat weer als vanouds op de
politiekee agenda; de standpunten van de verschillende belangenpartijen zijn daarin een
vertrouwdd gegeven en tonen weinig nieuws. Terwijl de overheid aankondigt dat de controles
opp illegale tewerkstelling verscherpt zullen worden en overtredingen streng bestraft, pleiten
werkgeversorganisatiess voor het afgeven van tewerkstellingsvergunningen om te voorkomen
datt tuinders illegale wegen bewandelen. 12 Als vanouds toont de discussie in de media tussen
dee verschillende partijen een grote mate van heftigheid en tegenstrijdigheid. Illustratief hiervoorr is de onderstaande reactie van een getergde woordvoerder van de Limburgse Land- en
Tuinbouwbondd op de bewering van de Arbeidsinspectie dat de praktijk van illegale tewerkstellingg steeds ernstigere vormen aanneemt:
'Doorr die eikels van de Arbeidsinspectie hebben we na enkele jaren relatieve rust weer een
slechtee naam. De Arbeidsinspectie heeft geen grote aantallen illegalen opgepakt. Anders hadden
wee dat wel gehoord. Ik hoor van mijn leden dat het dit seizoen juist heel rustig was. (..) Ik begrijpp niet wat de Arbeidsinspectie bezielt om met dit verhaal naar buiten te komen.' 13

Ondankss deze niet mis te verstane repliek blijft de minister van Sociale Zaken, ook na het turbulentee aspergeseizoen, met zijn ambtenaren van mening dat het gaat om grote aantallen illegalee arbeiders die de werking van de Nederlandse arbeidsmarkt dreigen te ondergraven. De
inzett van illegale arbeid zou volgens minister De Vries dikwijls het werk zijn van
'grotee organisaties, die samen met werkgevers de gewone arbeid in bepaalde sectoren van de
land-- en tuinbouw geen enkele kans meer geven. (..) Daarbij spelen zich vaak taferelen af die zich
inn geen enkele rechtsstaat horen voor te doen, met bedreigingen en wat dies meer
zij.'' 14

Ondankss zulke emotionele en scherpe uitingen in de pers lijkt de discussie over seizoenarbeid
voorr het grote publiek toch aan nieuwswaarde te hebben verloren. Zelfs een soap opera wordt
vervelendd wanneer de verhaallijn te weinig variatie laat zien. Het is zelfs goed mogelijk dat de
aspergeoogstt bij diverse krantenlezers eerder een gevoel van irritatie oproept dan van vermakeHjkheid.. De wanhopige aspergeteler die aandringt op werkvergunningen voor Polen
omdatt anders de oogst verloren gaat, doet steeds meer denken aan een herdersjongen die
voorr de zoveelste keer luidkeels het dorpsplein oprent om hulp in te roepen tegen een niets
ontziendee staatswolf die zijn broodwinning bedreigt. Moeten we hem geloven of is het niet
meerr dan een smakeloze overdrijving die we al van hem kennen? Door de berichtgeving in
20000 wordt de indruk van theater in ieder geval eerder ondersteund dan weggenomen. In de
aanloopp van het oogstseizoen wordt door de belangenorganisaties van werkgevers nog de
nodigee bombarie gemaakt over het tekort aan aspergestekers dat in het verschiet ligt.15 Wanneerr het oogstseizoen echter daar is en de uitzonderlijk hoge temperaturen in de maand mei
hett ergste moeten doen vrezen, valt van het aspergefront opmerkelijk genoeg geen enkel
nieuwss te vernemen. De vraag blijft of deze verrassende verdwijning uit de media kan wordenn opgevat als het definitieve einde van de problematiek of dat het wederom stilte is voor
eenn nieuwe storm.
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Motivatiee en theoretische interesse

Dee moraliserende meningen die in het publieke debat over seizoenarbeid naar voren komen,
hebbenn niet zelden een stigmatiserend karakter. Daarbij wordt het persoonlijke karakter van
dee betrokkene gezien als de bepalende factor voor zijn of haar opstelling. Bijvoorbeeld: dat
dee werkloze niet komt opdagen is omdat hij niet de wil heeft zijn handen uit de mouwen te
steken;; dat de aspergeteler een voorkeur blijft houden voor Polen komt door zijn onwil een
fatsoenlijkk personeelsbeleid te voeren. De vraag naar de sociale condities waarin zulke persoonlijkee karaktertrekken vorm hebben gekregen, is daarmee echter nog niet beantwoord. Dit
onderzoekk wil een verheldering verschaffen waarmee stigmatiserende oordelen over 'uitbuitende'' agrariërs of 'onwillige' werklozen heroverwogen kunnen worden. Hiermee is meteen
eenn eerste motief gegeven van deze studie: al te gemakkelijke morele veroordelingen te corrigerenn met sociologische kennis.
Naastt dit algemene sociologische motief was er mijn theoretische interesse voor het sociologischee begrip van legitimiteit. Dit begrip heeft betrekking op de vrijwillige bereidheid
vann burgers om een sociale of politieke orde te accepteren en de daarin geldende wetten of
regelss globaal en op voorhand te volgen. Legitimiteit is daarom een machtig sociaal fundamentt voor stabiel en duurzaam overheidsgezag. Hoe is het evenwel mogelijk dat deze vrijwilligee bereidheid ontstaat en hoe ziet deze er in de praktijk uit? Wanneer komt de legitimiteit
vann gezag in gevaar? Bestaan in Nederland verstoorde gezagsrelaties tussen groepen burgers
enn de overheid die de legitimiteit van het staatsgezag bedreigen of langzaam zouden kunnen
uithollen?? Zoals gezegd staan in deze studie tuinders en boeren centraal die grote moeite
hebbenn met de wijze waarop de Nederlandse staat seizoenarbeid wettelijk wil reguleren. Niet
alleenn wijzen deze agrarische werkgevers op de onrechtvaardigheid of onredelijkheid van de
wettelijkee regels, op verschillende manieren zoekt en creëert men oplossingen die lang niet
altijdd in overeenstemming zijn met de bestaande regelgeving of procedures. De problematiek
beperktbeperkt %ich dus niet tot een ontevreden houding omdat de onvrede (deels) wordt omgezet in acties van non
acceptatie.acceptatie. Volgens de Arbeidsinspectie en de minister van Sociale Zaken spelen zich in de
tuinbouww zelfs taferelen af die voor een rechtsstaat intolerabel zijn en dreigt de werking van
dee Nederlandse arbeidsmarkt te worden ondergraven door de inzet van illegale arbeiders. De
controless die ten doel hebben illegaliteit tegen te gaan, zijn voor veel agrariërs echter onverteerbaar.. Men voelt zich gecriminaliseerd en sommigen zijn er zelfs van overtuigd dat de
overheidd met haar beleid de tuinbouw in Nederland kapot maakt. Afgaande op deze signalen
kann worden gesteld dat de relatie tussen tuinders en de overheid ernstig is verstoord en dat
dee naleving van de regels bij seizoenarbeid een serieus probleem vormt. Omdat de aspergeteeltt in Noord- en Midden-Limburg en oostelijk Noord-Brabant wordt beschouwd als een
belangrijkee brandhaard, vormt deze een geschikte casus om de gezagsrelaties tussen agrariërs
enn verschillende overheidsinstellingen nader te bestuderen.
Inn dit onderzoek naar legitimiteit wordt verder gekozen voor een specifieke theoretische
invalshoek.. Mijn interesse gaat met name uit naar de processen van acceptatie en non-acceptatiee die zich afspelen aan de 'onderkant' van de gezagsrelatie. Hoewel legitimiteit van gezag
uiteindelijkk afhankelijk is van de acceptatie of non-acceptatie van de burgers of ondergeschiktenn en de daarmee verbonden bereidheid of onwilligheid om zich te voegen naar een
bepaaldee sociale of politieke orde, blijven deze processen van (non-)accepatie in veel legitimiteitsonderzoekk een black box met een duistere werking. In deze studie zal expliciet aandachtt worden besteed aan de kwaliteit van (non-)acceptatie en aan de verschillende gradaties
diee hier mogelijk zijn. Daarmee wijkt dit rechtssociologische onderzoek naar acceptatie af
vann beleidswetenschappelijke studies die zich focussen op bestuurskundige problemen en
voorall geïnteresseerd zijn in de knelpunten waarmee beleidsorganisaties kampen o m het
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beleidd goed en efficiënt uitgevoerd te krijgen en ook van allerlei rechtssociologische beleidsevaluatiess waarin de aandacht op de eerste plaats uitgaat naar de alledaagse uitvoeringspraktijkk en stijlen van handhaving.
Inn het verlengde van deze theoretische interesse naar processen van acceptatie en nonacceptatiee zal ik bijzondere aandacht besteden aan vormen van schijnacceptatie of quasiacceptatiee die op het eerste gezicht moeilijk zichtbaar zijn. Sociaal handelen dat zich aan ons
voordoett als accepterend gedrag, kan in werkelijkheid voortkomen uit cynische berusting of
opzettelijkk worden geveinsd. In dit onderzoek wordt een belangrijke plaats ingeruimd voor
dee mogelijke werking van cynisme: pragmatische redeneringen en strategische handelingen
diee worden gekenmerkt door een realiteitsethiek en het gebruik van verborgen agenda's. Dit
fenomeenn van cynisme, dat dikwijls gepaard gaat met schijnacceptatie, is binnen sociologisch
onderzoekk naar legitimiteit nauwelijks gethematiseerd of systematisch onderzocht. Een analysee van de kwaliteit van (non-)acceptatie en een oplettend oog voor de mogelijke cynische
beweegredenenn achter (schijnbaar) accepterende handelingen, kunnen mijns inziens nieuw
lichtt werpen op de kwalitatieve basis van legitiem staatsgezag in hedendaagse westerse
samenlevingen. .
Dee hierboven geschetste theoretische interesse is niet zonder gevolgen voor de opzet van
ditt onderzoek naar de wettelijke regulering van seizoenarbeid. In tegenstelling tot legitimiteitstudiess die het macroniveau van politiek bestuur als vertrekpunt nemen, richt dit
onderzoekk zich in belangrijke mate op het microniveau van individuele agrarische bedrijven
enn het mesoniveau van intermediaire belangenorganisaties en uitvoeringsinstellingen. Sociale
interactiess op en tussen deze beide handelingsniveaus vormen het uitgangspunt om de relatie
tussenn legitimiteit, acceptatie en cynisme scherper in beeld te krijgen. Het empirisch
zwaartepuntt in dit onderzoek ligt, om in de woorden van Anthony Giddens te spreken, in
processenn van sociale integratie die zich kenmerken door medetegenwoordigheid {co-presence)
vann de handelende actoren (agents).X(>

Beleidsprobleemm of legitimiteitscrisis
Wanneerr bedreigen wetsovertredingen de legitimiteit van het politieke gezag? Kees Schuyt
steldee deze vraag medio jaren zeventig in een artikel waarin hij inging op de gehoorzaamheid
aann de wet. 17 Het was een tijd waarin burgers regelmatig in actie kwamen om te protesteren
tegenn wettelijke maatregelen die hun niet bevielen en waarin politiek gemotiveerde
pressiegroepenn een grote bloei doormaakten. Hoewel het gebrek aan naleving van de regelgevingg met betrekking tot seizoenarbeid in talloze opzichten verschilt van de openlijke ongehoorzaamheidd van sociale bewegingen, is de vraag die Schuyt stelde hier niet minder relevant.
Inn hoeverre is ongehoorzaamheid aan de wet te interpreteren als een relatief onschuldig
beleidsprobleemm dan wel een legitimiteitscrisis die een bedreiging vormt voor het politieke
bestel?? In het eerste geval betreft het een minder ernstig probleem dat binnen de bestaande
hiërarchischee structuren in principe oplosbaar of verdisconteerbaar is, terwijl het in het
tweedee geval de vraag is of het probleem het bestaande palet van sociale verhoudingen niet
inn stukken zal doen breken.
Duidenn de problemen in de tuinbouw met betrekking tot de naleving van de wettelijke
regelss bij seizoenarbeid op een legitimiteitscrisis van het overheidsgezag? Men kan deze vraag
vlotwegg terzijde schuiven met het antwoord dat een getalsmatig marginale groep agrariërs die
dee regelgeving omtrent seizoenarbeid niet of gebrekkig naleeft geen bedreiging vormt voor
onss politiek systeem en dat van een legitimiteitscrisis derhalve geen sprake kan zijn. Zo
gesteldd is legitimiteit alleen in het geding wanneer een grote groep burgers het bestuur en het
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staatssysteemm verwerpt en in staat zou zijn dit in de praktijk te realiseren. 18 Praktisch elke
vormm van ongehoorzaamheid die zich in Nederland in de laatste vijftig jaar heeft voorgedaan,
kann vanuit dit standpunt empirisch worden afgedaan als een kortstondig gezagsprobleem
omdatt het staatsgezag als geheel toch blijft functioneren en in de kern intact blijft.
Bekijkenn we legitimiteit over de gehele breedte van een maatschappelijke orde, dan luidt
dee sociologische conclusie inderdaad dat het gezag van de Nederlandse overheid veel
vertrouwenn geniet en voor omverwerping nauwelijks te vrezen heeft. Legitimiteit kan echter
ookk worden gethematiseerd met betrekking tot een maatschappelijk compartiment waarmee
dee overheid in een specifieke gezaghebbende verbinding staat. De samenleving mag dan als
geheell wel redelijk ordelijk verder trekken, maar dit wil niet zeggen dat alle sociale groepen
evenn gewillig meelopen of zelfs meelopen. Soms worden de hakken in het zand gezet en
moett de staat het nodige trek- en duwwerk verrichten om de zich schrap zettende burgers
(weer)) in het gareel te krijgen. Wanneer het duwen en trekken voortdurend aanhoudt en het
tegenstribbelenn steeds heftiger wordt, kan het ertoe leiden dat de overheid haar gezagskrediet
grotendeelss verspeelt en dat de 'zin in het samenleven' bij de betrokken groeperingen grotendeelss verdwijnt. Van maatschappelijk betrokkenen worden ze louter tot getrokkenen.
Beschouwenn we de agrarische sector als een maatschappelijke deelsector waarvan de legitimiteitt van het staatsgezag afzonderlijk kan worden bekeken, dan valt op dat tuinders en
boerenn zich op meerdere punten onbegrepen voelen door de politiek en de samenleving. Niet
alleenn regelgeving omtrent seizoenarbeid, ook milieuwetgeving drijft agrariërs regelmatig tot
wanhoop.. Een economisch bestaan zou nog nauwelijks mogelijk zijn. Soms leidt dit tot acties
waarbijj een grote mate van ongehoorzaamheid aan de dag wordt gelegd, zoals bijvoorbeeld
hett weghalen van mestdossiers door varkenshouders bij Bureau Heffingen in de 'hete herfst'
vann 1995. 19 In een inventariserend onderzoek naar knellende regelgeving in de agrarische sectorr dat een jaar later werd gepubliceerd, wordt bevestigd dat de regels van de overheid op vele
terreinenn als problematisch worden ervaren en dat sprake is van een legitimatieprobleem. 20
Hett wantrouwen onder agrariërs jegens de bedoelingen van de overheid is aanzienlijk en ook
dee agrarische belangenbehartigers kunnen sinds een aantal jaren rekenen op scherpe kritiek
vann de achterban. De onderzoekers constateren dat het traditionele overlegmodel in de
agrarischee sector onder druk is komen te staan en dat de relatie tussen overheid en belangenbehartigerss zelf een deel van het legitimatieprobleem is geworden. 21 Het feit dat agrarische
ondernemerss zich ook op allerlei andere beleidsterreinen geconfronteerd zien met een regulerendee overheid, is voor de problematiek van seizoenarbeid bij de aspergeteelt belangrijkerr dan men op het eerste gezicht misschien denkt. Bij aspergetelers gaat het namelijk vaak om
tuinderss of boeren die naast asperges tal van andere bedrijfsactiviteiten hebben. De aspergeteeltt wordt door een breed scala van agrariërs beoefend en er is hier geen bedrij fstype aan te
wijzenn dat als standaard kan gelden. Gespecialiseerde aspergetelers zijn eerder uitzondering
dann regel en zeker niet de norm. Voor veel agrariërs is de aspergeteelt een lucratieve teelt die
plaatsvindtt naast andere economische activiteiten zoals een varkensfokkerij, groenten onder
glas,, een fruitareaal of andere teelten op de koude grond. Aspergetelers vormen dus geen
agrarischee subgroep die duidelijk kan worden onderscheiden van bijvoorbeeld varkenshouderss of akkerbouwers. De varkenshouder met zijn intensieve veehouderij of de akkerbouwer
diee zich bezighoudt met extensieve teelten op de vollegrond, is mogelijk ook aspergeteler. De
problemenn van aspergetelende agrariërs met de regulering van seizoenarbeid, kan door menig
tuinderr of boer worden ervaren als de zoveelste frustrerende belemmering in hun bestaan.
Veell agrarische gezinsbedrijven zou het water aan de lippen komen. Het is veelzeggend
datt verschillende agrariërs overwegen te emigreren naar Denemarken of Canada omdat het
runnenn van een boerenbedrijf in Nederland nagenoeg onmogelijk zou zijn geworden. 22 Niet
iedereenn heeft evenwel de mogelijkheid of de moed om te emigreren. Uiteindelijk is het maar

88

Dl'' CYNISCHE YKRKLKURING VAN UiCI'I 1MITKIT I-N ACCI-PIATII-

eenn kleine groep die deze stap daadwerkelijk zet. Omdat onder aspergetelende tuinders en
boerenn in Limburg en Noord-Brabant geen grootschalige trek waarneembaar is naar het
buitenland,, kunnen we ervan uitgaan dat de meesten van hen de problemen met regelgeving
opp het vlak van seizoenarbeid of milieu in eigen land de baas moeten zien te worden. Onwettigg of illegaal handelen moet daarbij niet worden uitgesloten, zeker niet als agrariërs het
beleidd van de overheid regelmatig bestempelen als anti-boer of anti-tuinder. Economische
onzekerheidd kan mensen bovendien zodanig in het nauw brengen dat ze rare sprongen gaan
maken,, zeker wanneer het gaat om een lucratieve groente zoals de asperge.

Misschienn dat de begrippen overheid of staat het beeld oproepen van een monolithisch blok
datt uit één stuk handelt en opereert. Dit beeld is echter verre van juist, zeker in westerse
democratieënn die zich kenmerken door omvangrijke bureaucratische staatsapparaten. Het
gezagg en bestuur van de overheid, dat meerdere componenten omvat, vormt weliswaar een
organisatorischh geheel, maar is daarmee nog geen eendrachtige eenheid. De afzonderlijke
ministeriess of bestuursnetwerken hebben eigen administratieve taken en beleidsdoelstellingenn waardoor wrijvingen kunnen ontstaan tussen de verschillende beleidsinstellingen. Daar
komtt bij dat moderne natiestaten zoals Nederland zich kenmerken door een pluraliteit van
bestuurlijkee netwerken en beleidsvelden, waarin tal van maatschappelijke organisaties een
adviserendee functie hebben of zelfs meebesturen. In aansluiting op Giddens definieer ik de
modernee staat als 'a set of institutional forms of governance maintaining an administrative
monopolyy over a territory with demarcated boundaries (borders), its rule being sanctioned
byy law and direct control of the means of internal and external violence.' 23 Wanneer ik in de%e
studiestudie het begrip staat of overheid gebruik in relatie tot de agrarische sector, dan bedoel ik daarmee de be
urlijkeurlijke instituties van de staat die betrokken %ijn bij het beleid voor de^e sector en gestalte geven aan de gez
gsrelatiegsrelatie tussen overheid en agrariërs.
Zoalss de aspergeteelt in het geheel van agrarische activiteiten een economische
(sub)activiteitt is die een brede variatie van agrarische bedrijven herbergt, zo is de wettelijke
reguleringg van seizoenarbeid verbonden met uiteenlopende beleidsgebieden en ministeries.
Dee volgende terreinen van beleid kunnen worden onderscheiden: (i) sociale verzekeringsplicht,, (ii) belastingheffing en administratieplicht, (iii) tewerkstellingsvergunningen, (iv)
arbeidsbemiddelingg en CAO. Dit maakt de regulering van seizoenarbeid bij de aspergeteelt tot
eenn extra interessante casus voor een studie naar de gezagsverhouding tussen agrariërs en de
staat.. De conflicten doen zich namelijk voor in meerdere beleidsvelden en de botsingen
tussenn aspergetelers en de overheid beperken zich niet tot een specifieke categorie van
agrarischee bedrij fshoo fden of een bestuurlijke instelling van één ministerie. Het gaat om tuinderss of boeren met uiteenlopende bedrijfseconomische achtergronden en om gezagdragers
uitt uiteenlopende bestuursnetwerken en departementen. De discussies en strijdigheden die
spelenn bij de aspergeteelt geven derhalve een veelzijdig beeld van de gezagsrelatie, of beter
gezegd:: van de gezagsrelaties, tussen agrariërs en de overheid.
Dee omgang van aspergetelers met de wettelijke regels omtrent seizoenarbeid vormt dus
inn verschillende opzichten een interessante graadmeter voor de gezagsverhouding tussen
agrariërss en de overheid. Het gaat om een hardnekkige beleidsproblematiek waarbij een grote
variatiee van tuinders, boeren, belangenorganisaties en bestuurlijke instituties is betrokken, de
economischee belangen verbonden met de teelt zijn aanzienlijk en het wantrouwen dat aspergetelendee tuinders en boeren tegenover de overheid tentoonspreiden is een teken dat hun
onvredee over de regelgeving rondom gelegenheidsarbeid niet op zichzelf staat. De wettelijke
reguleringg van seizoenarbeid in de aspergeteelt is daarmee een geschikte empirische casus om
meerr inzicht te verwerven in de legitimiteit van het overheidsgezag in de agrarische sector.
Gaatt het hier om een tijdelijk beleidsprobleem dat zonder zware wissels bestuurlijk kan wor-
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denn rechtgetrokken of worden hier de contouren zichtbaar van een dieper liggende
legitimiteitscrisis? ?

Sluimerendee problemen van legitimiteit
Datt aan het postcommunistische Rusland een legitimiteitscrisis voorafging en dat de gevreesdee computerontregelende Millenniumbug toch niet meer was dan een beleidsprobleem dat binnenn de bestaande sociale verhoudingen oplosbaar was, daarover zullen sociologen en politiekee wetenschappers het nog wel eens kunnen worden. Jammer genoeg zijn de gebeurtenissenn niet altijd zo duidelijk en is de grens tussen een beleidsprobleem of een legitimiteitscrisiss vaak moeilijk te trekken. 24 Een abrupte legitimiteitscrisis in een samenleving doet zich
eigenlijkk ook zelden voor, zeker in gematigde democratieën waarin oppositionele krachten
eenn redelijke kans hebben om invloed uit te oefenen op het politieke bestuur. Het lijkt
daaromm zinnig om tussen de twee polen van een (relatief onschuldig) beleidsprobleem en een
(ordebedreigende)) legitimiteitscrisis een overgangsgebied aan te nemen. Dit overgangsgebied
iss niet helder wit of zwart, zoals aan de uiteinden, maar vooral grijs en schemerig. In deze
schemerzonee zijn ook de aanhoudende beleidsproblemen te vinden die weliswaar geen acute
legitimiteitscrisiss aanduiden maar die wel kunnen wijzen op sluimerende problemen van legitimiteit.
Volgenss Schuyt is dit laatste het geval geweest met de talloze acties van ongehoorzaamheid
diee in de jaren zeventig het politieke gezag in Nederland leken te teisteren. D e sluimerende
legitimiteitscrisiss stak volgens hem in de spanning tussen de ideologische beloften van de liberalee rechtsstaat en de gebrekkige realisering hiervan in de praktijk. Gepropageerde
democratischee waarden van inspraak en vrije discussie kwamen in botsing met de
ondoorzichtigee en anonieme besluitvorming van het parlementaire systeem. Burgers dreigden
blaséé te raken omdat verzet in onze liberaal-kapitalistische samenleving doorgaans leidt tot
weinigg inspirerende compromissen waarin degenen die protest aantekenen of in actie komen
zichh niet of nauwelijks meer herkennen. De zin in het samenleven zou na het actievoeren
plaatss kunnen maken voor een bittere democratische nasmaak en defaitisme. Paradoxaal
genoegg is deze kans op (groeiende) lusteloosheid onder burgers, zo stelde Schuyt, het gevolg
vann een gepacificeerde samenleving waarin de strijd tussen legitimerende ideologieën voor
eenn groot deel is opgelost. De tijden van grote politieke aspiraties zijn voorbij.
'Dee verzorgingsstaat is het produkt van een lange reeks historische compromissen. Het politieke
compromis,, noodzakelijk in een pluralistische samenleving als de onze, inspireert niet (de geest
diee er leven in blaast, Tesprit des lois*). Niemand heeft écht zin in onze samenleving. Veel dingenn bevallen ons niet en over de dingen die ons wel bevallen zwijgen we een beetje, althans we
wordenn of doen er niet enthousiast over. We kunnen of willen niet radicaal breken met onze levenswijze,, zelfs als we de noodzaak ervan beginnen in te zien.'25
Dee sluimerende problemen van legitimiteit die Schuyt aansnijdt, lijken in de jaren negentig
niett te zijn verdwenen. Over het functioneren van ons politieke stelsel en de inrichting van
onzee maatschappij, valt onder burgers nog steeds de nodige scepsis te bespeuren. De 'zin in
onzee samenleving' lijkt zelfs verder te zijn afgenomen. Naast de bezorgdheid bij politieke partijenn over afkalvende ledenaantallen en de opkomstpercentages bij verkiezingen, wordt in de
mediaa regelmatig gesproken over de (vermeende) kloof tussen politiek en samenleving, het
gebrekk aan moraal en de calculerende burger. In tegenstelling tot het activisme van sociale
bewegingenn in de jaren zeventig en tachtig lijkt het in de jaren negentig met name onverschilligheidd te zijn die beleidmakers onrust baart.
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Burgerss kunnen apathisch en moreel onverschillig worden en voor legitiem overheidsgezagg dat uitgaat van democratische betrokkenheid is dit de dood in de pot. Hoewel Schuyt
hett woord cynisme niet of slechts een enkele maal gebruikt, lijkt mij dit concept niettemin
zeerr bruikbaar om het door hem geconstateerde gebrek aan samenlevingszin nader te onderzoeken.. Het gevaar schuilt mijns inziens vooral in cynisme met een stilzwijgend karakter;
cynismee dat zich niet hardop uitspreekt en dat daarom ook moeilijk grijpbaar is. Een onderhuidss voortwoekerend cynisme zou de legitimiteit van een sociale orde op den duur ongemerktt kunnen uithollen. Cynisme lijkt een wijdverbreid fenomeen (te zijn geworden) in onze
samenleving.. Ook tuinders en boeren die asperges telen laten zich regelmatig cynisch uit over
dee regelgeving en de uitvoerende instanties, al doen ze dat de laatste jaren steeds minder en
pleinplein public. Veel onbehagen lijkt te worden binnengehouden en krijgt zijn cynisch beslag in
dubbelee boekhoudingen, schijnacceptatie van wettelijke regels en een moedeloze stemming
mett betrekking tot het beleid en de toekomst. Daarnaast lijkt de strijd tussen de staat en
agrarischee werkgevers die blijven werken met Polen, zich te verharden: het uitgangspunt van
overlegg en discussie waarin de overheid haar best doet de betrokkenen te overtuigen van de
normatievee juistheid van de regels, lijkt hier al langer een gepasseerd station te zijn. Ook bij
beleidmakerss en uitvoerende instanties zijn cynische handelingsoriëntaties alleszins mogelijk
enn moet het gebruik van verborgen agenda's niet worden onderschat. Vooral wanneer een
beleidsproblematiekk zich jaar in jaar uit lijkt te herhalen, groeit de kans dat de verantwoordelijkee uitvoerders zich een cynische stijl van handelen aanmeten.
Verborgenn handelingsagenda's en onderhuidse vormen van cynisme zijn niet gemakkelijk
waarneembaar.. In de 'officiële' versie van de werkelijkheid, zoals die ons doorgaans gebracht
wordt,, blijven deze namelijk bedekt. Vooral machtsrelaties en hiërarchische verhoudingen
wordenn gekenmerkt door een openbare en een verborgen versie. De antropoloog en politieke
wetenschapperr James C. Scott heeft deze dubbelheid nader geanalyseerd en spreekt over publiclic transcripts (publieke transcripten) en bidden transcripts (verborgen transcripten). 26 Willen we
kenniss vergaren over de achtergronden van het proces van acceptatie en daarmee samenhangendd cynisch handelen, dan moeten we ons interesseren voor de informele werkelijkheid
achterr de openbare werkelijkheid. We zullen, met andere woorden, aandacht moeten
schenkenn aan de verborgen transcripten die van invloed zijn op de gezagsrelatie tussen agrariërss en de overheid
Legitimiteitt is een verschijnsel met vele gezichten. Op de vele gelaatsuitdrukkingen die zij in
pettoo heeft, kan men zich behoorlijk verkijken. Langdurige beleidsproblemen kunnen wijzen
opp een sluimerende legitimiteitscrisis waarbij de gezagsrelatie tussen de overheid en haar
burgerss aan kwaliteit verliest. Stabiliteit zegt in deze situatie lang niet alles. Wanneer een
socialee orde in grote lijnen stabiel blijft functioneren, is nog weinig gezegd over de kwaliteit
vann deze stabiliteit. Gezag dat kan rekenen op enthousiaste instemming is van een geheel
anderee orde dan gezag dat door de betrokkenen afgestompt of bij gebrek aan een alternatief
wordtt geaccepteerd. Anderzijds is het mogelijk dat achter schijnbaar fel sociaal verzet tegen
gezaghebbendee autoriteiten een grote mate van instemming schuilgaat wat betreft de
heersendee politieke kaders. Wat lijkt op een legitimiteitscrisis, is uiteindelijk toch niet meer
dann een tijdelijk beleidsprobleem. Het is zelfs goed mogelijk dat degenen die zich openlijk
kritischh uitspreken over (het beleid van) de overheid meer betrokken zijn bij de grondslagen
vann de samenleving dan degenen die de bestaande sociale orde klakkeloos accepteren, zeker
wanneerr deze acceptatie voortkomt uit cynisme. Een sociologische doorgronding van
cynismee kan volgens mij licht werpen op (morele) verharding en non-acceptatie onder burgerss maar ook op stilzwijgende acceptatie in combinatie met politiek onbehagen. Inzicht in
cynismee zou kunnen verhelderen waarom in een welvarende natie zoals Nederland zorgen
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blijvenn bestaan over de legitimiteit van de sociale orde, ook als deze in grote lijnen stabiel
functioneert.. Deze zorgen, zo zou men kunnen stellen, hebben dan vooral betrekking op
sluimerendee problemen van legitimiteit.

Probleemstelling g
Seizoenarbeidd in de tuinbouw is een hardnekkig beleidsprobleem waarbij van de kant van
agrarischee werkgevers grote bezwaren worden geuit tegen de wettelijke regels die van
toepassingg zijn. Regelmatig lijken deze regels te worden overtreden of gebrekkig te worden
gevolgd.. De problemen met seizoenarbeid in de aspergeteelt vormen een interessante onderzoekscasuss om de gezagsrelatie tussen agrariërs en de overheid nader te bestuderen. D e
aspergeteeltt herbergt een grote variatie van agrarische bedrijven en vertegenwoordigt een
breedd scala van tuinders en boeren. De regulering van seizoenarbeid is bovendien verbonden
mett uiteenlopende beleidsvelden en verschillende bestuurlijke instituties. In het algemeen kan
wordenn waargenomen dat de gezagsrelatie tussen agrariërs en de overheid een gespannen
karakterr heeft gekregen. Agrariërs betitelen het overheidsbeleid regelmatig als anti-boer of
anti-tuinder.. Veel tuinders en boeren kampen met economische onzekerheid. Men voelt zich
onbegrepenn en vindt dat de staat geen rekening houdt met agrarische belangen. De hardnekkigheidd van de beleidsproblematiek rondom seizoenarbeid, in het bijzonder in de aspergeteelt,, roept de vraag op in hoeverre het staatsgezag in de agrarische sector in de problemen
zit.. Gaat het om een praktisch beleidsprobleem dat het poütieke gezag verder niet bedreigt
off om een legitimiteitscrisis waarbij het gezag van de overheid ernstig in gevaar is? Of gaat
hett om sluimerende problemen van legitimiteit die op den duur tot een crisis zouden kunnen
leiden?? Met behulp van deze drie mogelijke situaties - beleidsprobleem, legitimiteitscrisis of
sluimerendee legitimiteitscrisis - kan de eerste algemene vraag van dit onderzoek worden
geformuleerd: :
/.. Is de problematische acceptatie die f(ich onder aspergetelende agrariërs in Zuidoost-Nederland voordoetdoet bij de wettelijke regulering van seizoenarbeid te interpreteren als een praktisch beleidsprobleem,
alsals een legitimiteitscrisis waarbij de geloofwaardigheid van de overheid op het spel staat of als een
sluimerendesluimerende legitimiteitscrisis die het staatsgezag op den duur erodeert?

Zoalss beschreven, ligt tussen de domeinen van beleidsproblemen en legitimiteitscrisis een
grijss overgangsgebied waarin problemen van legitimiteit kunnen sluimeren. In deze schemerzonee wordt de vraag naar de kwaliteit van de gezagsrelatie relevant. Gezag dat ondanks problemenn van ongehoorzaamheid stabiel blijft functioneren, is niet per definitie vrij van legitimiteitsproblemen.. De stabiliteit van een sociale orde kan aan slijtage en erosie onderhevig
zijn.. Reeds in de jaren zeventig wees de socioloog Schuyt op een gebrek aan 'zin in onze
samenleving'' en politieke lusteloosheid onder burgers. Deze verschijnselen lijken in de jaren
negentigg nog steeds opgeld te doen. De politieke bezorgdheid over morele onverschilligheid
enn het beeld van de calculerende burger, lijken te wijzen op een wijdverbreid cynisme in onze
samenleving.. Vooral stilzwijgend cynisme dat moeilijk grijpbaar en beheersbaar is, kan op een
gegevenn moment het functioneren van het politieke gezag in de problemen brengen.
Meerr of minder uitgesproken vormen van cynisme kunnen ook bij de regulering van
seizoenarbeidd worden waargenomen. Dit is het geval bij aspergetelende tuinders en boeren
maarr ook aan de kant van de overheid zijn cynische oriëntaties goed voorstelbaar. Aan beide
kantenn wordt gewerkt met verborgen agenda's. Wil men deze in kaart brengen, dan is het zaak
goedd oog te hebben voor verborgen transcripten (Scott) die van invloed zijn op de gezags-
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verhouding.. Het is mijn vermoeden dat cynisme een belangrijke bron van verklaring kan zijn
voorr de problemen van acceptatie en legitimiteit zoals die kunnen spelen in een welvarend
westerss land zoals Nederland. De tweede algemene vraag in dit onderzoek, die in het verlengdee ligt van de eerste, luidt als volgt:

2.2. Zijn de problemen van acceptatie en legitimiteit bij de wettelijke regulering van seizoenarbeid in
belangrijkebelangrijke mate te verklaren door de werking van verborgen transcripten en cynische handeling
soriëntatiessoriëntaties die %ich kenmerken door het gebruik van verborgen agenda's?
Legitimiteitt is moeilijk te operationaliseren en te meten. De socioloog Jacques van Doorn
merktee ooit op dat dit samenhangt met de diffuse, historische en normatieve trekken van het
conceptt legitimiteit. Het begrip duidt volgens hem eigenlijk allereerst een potentie aan die
zichh zelden concreet laat betrappen. 27 Een objectieve methodische maatstaf voor legitimiteit,
iss binnen de sociale wetenschappen niet beschikbaar. Hetzelfde geldt voor acceptatie en
cynisme.. Ook voor deze sociale fenomenen geldt dat ze bij uitstek zijn verbonden met interpretatie.. In het theoretische deel van dit onderzoek zal hierop worden teruggekomen.

Opbouw w
Dezee studie bestaat uit een theoretisch deel (hoofdstuk 1 tot en met 3), een empirisch deel
(hoofdstukk 4 tot en met 7) en een afsluitend deel met een slotbeschouwing (hoofdstuk 8) en
conclusie.. In het theoretisch deel wordt in de eerste twee hoofdstukken ingegaan op de conceptenn van legitimiteit, acceptatie, non-acceptatie, verborgen transcripten en cynisme. Op
basiss van de behandeling van deze begrippen wordt het theoretische kader van deze studie
geconstrueerd.. In hoofdstuk 3 wordt de probleemstelling verder uitgewerkt en een reeks van
onderzoeksvragenn geformuleerd. Ook worden hier de uitvoering en methoden van onderzoekk toegelicht.
Inn het empirische deel wordt de beleidsproblematiek rondom de aspergeteelt beschreven
enn verslag gedaan van het veldwerk dat is verricht. In hoofdstuk 4 worden de historische,
sociaal-culturelee en economische achtergronden van de tuinbouw in Zuidoost-Nederland
geschetst,, waarna in hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de omgang van aspergetelers met
seizoenarbeidd en hun ervaring van de regelgeving. In deze samenhang worden ook de positie
enn arbeidsomstandigheden van seizoenarbeiders aan de orde gesteld. In hoofdstuk 6 komen
dee wettelijke regels, de politieke discussies en de beleidsmatige verschuivingen met
betrekkingg tot seizoenarbeid aan bod. In hoofdstuk 7 wordt aan de hand van een aantal
rechtszakenn ingegaan op de conflicten die in de loop der jaren hebben gespeeld.
Inn de slotbeschouwing wordt het theoretisch instrumentarium dat in het eerste deel is
ontwikkeldd toegepast op de empirische casus die in het tweede deel is beschreven. Op basis
vann deze slotanalyse, waarin onder meer zal worden ingegaan op typen van ( n o n ) acceptatie,
dee werking van verborgen transcripten, cynische handelingsoriëntaties en abstract systeemvertrouwen,, zal de conclusie van dit onderzoek worden geformuleerd.

I.. Theoretisch deel

HoofdstukHoofdstuk 1

Legitimiteitt en acceptatie

Inn dit hoofdstuk behandel ik de concepten van legitimiteit en acceptatie. Voor sociologen is
legitimiteitt verbonden met stabiel en duurzaam gezag dat door de betrokkenen bereidwillig
wordtt geaccepteerd omdat het kan rekenen op vertrouwen. Het proces van acceptatie is
echterr dikwijls een ondergeschoven kind bij de bespreking van legitimiteit. Vaak wordt de
betekeniss van acceptatie als van2elfsprekend verondersteld en krijgt dit begrip weinig aparte
aandacht.. Dit heeft geleid tot een blinde vlek in sociologisch onderzoek naar legitimiteit. In
dezee studie zal ik expliciet aandacht besteden aan het fenomeen van acceptatie. Het belang
vann acceptatie voor legitiem gezag komt ook uitdrukkelijk naar voren in mijn definitie van
legitimiteit. .
Dee opbouw van het hoofdstuk is als volgt. O m te beginnen wordt ter oriëntatie kort ingegaann op de verschillende invullingen die juristen, filosofen en sociologen doorgaans geven
aann legitimiteit. Daarna zal de sociologische benadering van dit verschijnsel centraal staan
waarbijj wordt ingegaan op de mogelijke objecten van legitimiteit, de begrippen macht en
gezagg en de bepalende kenmerken van legitimiteit. Nadat ik het begrip legitimiteit heb
gedefinieerd,, besteed ik aandacht aan de legitimerende werking van procedures (Luhmann)
enn stel ik vast dat de uiteindelijk basis van legitimiteit altijd wordt gevormd door sociale waarden.. Deze sociale waarden hebben in de moderne staten van de twintigste eeuw hun neerslag
gekregenn in verschillende legitimerende principes die de grondslag vormen van bepaalde
legaliteitstypenn (Hoekema en Van Manen). Mijn behandeling van het sociologisch concept
vann legitimiteit wordt afgesloten met de constatering dat hier een fixatie bestaat op de
objectzijdee van dit sociale verschijnsel. Vervolgens komt in dit hoofdstuk het concept van
acceptatiee aan bod. Acceptatie kent een grote variatie in kwaliteit. De bereidheid om iets te
aanvaardenn kan variëren van gemotiveerde mstemming tot passieve resignatie uit onmacht.
Volgenss de Duitse rechtssociologe Doris Lucke is de relatie tussen acceptatie en legitimiteit,
dee meerduidigheid die hier mogelijk is, nauwelijks systematisch onderzocht binnen de sociale
wetenschappen.. Voortbouwend op haar inzichten presenteer ik een typologie van acceptatie
diee deel uitmaakt van het theoretisch raamwerk van dit onderzoek. Daarbij wordt tevens
duidelijkk dat Lucke het concept van non-acceptatie onvoldoende heeft uitgewerkt. In het
tweedee hoofdstuk, waarin dieper wordt ingegaan op non-acceptatie, verborgen transcripten
enn cynisme, zal ik een typologie van non-acceptatie presenteren die de hier voorgestelde
typologiee van acceptatie completeert.

Legitimiteit t
Niett alleen sociologen gebruiken het begrip legitimiteit. Het woord legitimiteit kan meerdere
betekenissenn aannemen die samenhangen met de context of het kennisdomein waarin het
wordtt gebruikt. Het is daarom zinnig het juridische en (rechts) filosofische gebruik van legitimiteitt te onderscheiden van het (rechts) sociologische gebruik. 1 Juristen zullen het begrip
legitimiteitt vooral hanteren in een positiefrechtelijke betekenis: een legitiem huwelijk, de legi-
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tiemee portie. Legitiem is legaal. Legitiem of legaal handelen is handelen in overeenstemming
mett het geldende recht. Het object van juridische legitimiteit kunnen handelwijzen zijn van
natuurlijkee personen (individuele mensen), privaatrechtelijke rechtspersonen (vereniging,
stichting,, naamloze of besloten vennootschap) of publiekrechtelijke rechtspersonen
(bijvoorbeeldd gemeente, provincie, rijksoverheid). De toetsing van juridische legitimiteit vindt
plaatss aan de hand van wettelijke bepalingen en bevoegdheden alsmede de (ongeschreven)
rechtsnormenn en jurisprudentie die voor een bepaalde zaak van belang kunnen zijn.
Wordtt het begrip legitimiteit filosofisch gebruikt, dan staat niet de juridische rechtmatigheidd maar de rechtvaardigheid van een bepaalde handelwijze of institutie centraal. Dit
kann bijvoorbeeld betrekking hebben op een morele individuele beslissing in een specifieke
situatie,, de gezagsverhoudingen binnen een familie of op de constitutie van een staat. Overal
waarr ethiek en normen naar voren treden, is een (normatief) filosofisch debat over legitimerendee principes mogelijk. Een rechtsfilosofische benadering van legitimiteit schenkt bijzonderee aandacht aan de morele en ethisch grondslagen van rechtvaardigheid waarop een rechtsorde
iss gestoeld. Filosofen stellen steeds opnieuw de vraag naar de principiële aanvaardbaarheid
vann een bepaalde zaak en lijken daarmee nog het meest aan te sluiten op het alledaags gebruik
vann het woord legitimiteit. In de spreektaal wordt het meestal gebruikt om een standpunt of
eenn bepaalde handeling aanvaardbaar of voorstelbaar te noemen. 2 Het verschil met de alledaagsee werkelijkheid is evenwel dat de filosofie, in een situatie die ruimte biedt voor
bespiegeling,, (tot het einde) probeert te doordenken waarom men iets 'goed' of 'wel best'
vindt. .

Sociologischee behandelingen van legitimiteit wijken af van juridische en filosofische
omschrijvingenn en ook van het alledaagse gebruik in de spreektaal. Sociologen zijn wat legitimiteitt betreft 'realistisch' ingesteld. Voor hen gaat het om de mate waarin ge%ag een duurzaam
patroonpatroon heeft omdat het kan rekenen op vanzelfsprekende volgzaamheid en vrijwillige gehoorzaamheid. I
laatstee instantie is het de empirie die uitsluitsel geeft over legitimiteit: hoe groot is de kans dat
dee instructies of opdrachten van een gezagdragende persoon of instantie daadwerkelijk wordenn gevolgd? Sociologische oordelen over (de mate van) legitimiteit, zijn gebaseerd op onderzoekenn die duidelijkheid kunnen verschaffen over de 'stand van gehoorzaamheid' in de
werkelijkheid.. Daarbij spannen sociologen zich tevens in de sociale werking van legitimiteit
tee verklaren. Legitimiteit is ook hier een concept met een grote reikwijdte. Het heeft in
principee betrekking op alle sociale verschijnselen die worden gekenmerkt door gezagsrelaties
enn hiërarchie: gezinnen, scholen, kloosters, arbeidsorganisaties, bestuurlijke instanties, staten.
Dee gehoorzaamheid en volgzaamheid die de grondslag vormt van legitimiteit kan verbonden
zijnn met bewust plichtsgevoel en duidelijke argumentaties maar ook met gewoontegetrouwheidd die zodanig is geïnternaliseerd dat de loyaliteit of gehoorzaamheid als het ware
niet-bewustt wordt betoond. Ook het laatste kan een krachtig fundament (of garantie) vormenn voor legitiem gezag en is sociologisch zeker niet minder relevant dan gehoorzaamheid
diee voortkomt uit de morele overtuiging dat het gezag juist en redelijk is.
Alhoewell sociologische objecten van legitimiteit zich uitstrekken tot een breed scala van
socialee verschijnselen, wordt het begrip binnen de sociale wetenschappen met name gebruikt
voorr de beschrijving en analyse van staatsgezag. Dit geldt in het bijzonder voor de rechtssociologiee die zich richt op de sociale constellatie, werking en effecten van de rechtsorde. Ook
binnenn deze rechts sociologische studie is het concept van legitimiteit in hoofdzaak gereserveerdd voor het gezag van de overheid. Zoals ik eerder in de inleiding aangaf, versta ik onder
staatt of overheid de bestuurlijke instituties van de overheid die gestalte geven aan de gezagsverhoudingg tussen overheid en burgers. D e objecten van legitimiteit in dit onderzoek, dat wil
zeggen:: de sociale actoren die legitimiteit claimen, zijn in eerste aanleg de bestuurlijke
instellingenn van de overheid die direct betrokken zijn bij de regelgeving omtrent seizoen-
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arbeidd in de aspergeteelt. Omdat de agrarische sector in Nederland lange tijd werd gekenmerktt door een neocorporatistische gezagsstructuur, wordt in dit onderzoek tevens aandacht
besteedd aan de legitimerende rol van semi-overheidsinstellingen zoals de bedrijfsvereniging
enn het landbouwschap (beide inmiddels opgeheven). Ten slotte wordt ook het politieke
regimee dat deze instellingen construeren of vertegenwoordigen opgevat als een object van
legitimiteit. .
Dee politicoloog Daudt wijst er terecht op dat het een groot verschil is of de legitimiteit
vann het politieke regime of de politieke gezagdragers ter discussie staat.3 Het is mogelijk dat
burgerss geloven in de juistheid van het regime - dit is het geheel van waarden (doeleinden of
beginselen),, normen (vaste gedragsregels) en gezagsstructuren die (de uitvoering van) de
activiteitenn van een bestuurlijk systeem bepalen - maar niet in degenen die dit politieke
regimee vertegenwoordigen en in de praktijk gestalte geven. Ook het omgekeerde is mogelijk:
vertrouwenn in de gezagsdrager maar niet in het regime of elementen van dat regime. Daudt
beklemtoontt dat bij onderzoek naar problemen van legitimiteit steeds moet worden vastgesteldd welke elementen of aspecten van het politieke gezag ter discussie staan. Gaat het om
hett regime en zo ja, betreft het hier dan de keuze van de uitvoering, de beleidsdoelstellingen,
eenn beleidsmatige ordening of de beginselen waarop het politieke beleid is opgebouwd? En
wanneerr het gaat om gezagdragers van overheidsinstellingen, betreft het dan uitvoerders aan
dee onderkant van het administratieve apparaat, beleidmakers die behoren tot een hoger
administratieff echelon of verantwoordelijke politici en bewindspersonen op het hoogste
niveau?? Worden deze vragen overgeslagen, dan ontstaat nogal eens de neiging om onvrede
overr het functioneren van het overheidsapparaat snel te interpreteren als een gezagscrisis, terwijll het bij nader inzien blijkt te gaan om problemen die de legitimiteit van het gezag grotendeelss onverlet laten. Bij de problematiek van seizoenarbeid kan men zich bijvoorbeeld afvragenn of hier de politieke uitgangspunten van beleid en het neocorporatistische overlegmodel
terr discussie worden gesteld of dat het slechts gaat om onvrede over de werkwijze van
bepaaldee uitvoeringsinstanties? Ook is het voorstelbaar dat tuinders en boeren geen moeite
hebbenn met de uitvoerders maar dat hun kritiek zich uitsluitend richt op de inhoud van een
aantall wettelijke regels en bepalingen zonder dat dit de principes raakt waarop het beleid is
gestoeld. .

MachtMacht en ge^ag
Omdatt legitimiteit vaak in een adem wordt genoemd met macht en gezag, ga ik hier eerst kort
opp deze twee begrippen in. Macht is een van de meest controversiële en hoofdbrekende
begrippenn binnen de sociale wetenschappen. Max Weber omschreef macht als de kans dat
menn in een sociale relatie, ook bij weerstand, de eigen wil kan doorzetten waarbij het om het
evenn is waarop die kans berust. 4 Deze definitie, die uitgaat van individuele intenties, heeft de
sociaal-wetenschappelijkee discussie over dit begrip op belangrijke wijze beïnvloed. 5 D e omschrijvingg van Weber heeft mijns inziens als nadeel dat macht vooral wordt verbonden met
situatiess waarin deze duidelijk herkenbaar wordt uitgeoefend door bepaalde personen. Bovendienn kleeft aan zijn omschrijving de suggestie dat macht een negatief karakter heeft: de
uitoefeningg ervan belemmert altijd het handelen van andere personen. Macht wordt dan
opgevatt als externe dwang die handelingsmogelijkheden tenietdoet of indamt. Het lijkt
vruchtbaarderr macht te zien als een fenomeen dat al het sociale handelen in negatieve én
positievee zin doordrenkt. Zo stelt Giddens met betrekking tot macht dat elke sociale handeling,, ook het nalaten van een bepaalde handeling, is te beschouwen als een ingrijpen in de
wereldd dat invloed heeft op het verloop van sociale processen. 6 Macht is niet alleen negatief
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maarr ook positief op te vatten: ontevreden burgers die in tegenstelling tot voorheen actief
gebruikk maken van gemeentelijke inspraakprocedures om een bestemmingsplan tot staan te
brengen,, creëren macht die er eerst niet was. Ook in dit voorbeeld heeft macht nog een vrij
duidelijkk gezicht, verbonden als het is met het handelen van herkenbare sociale actoren.
Dee complexiteit van macht treedt echter pas goed naar voren als het zonder gezicht
werkzaamm is, als de machtsuitoefenende personen niet meer eenvoudig aanwijsbaar zijn. Ik
doell hier op institutionele macht die de vorm heeft aangenomen van vaste eigenschappen van
socialesociale systemen die onafhankelijk van individuen lijken te functioneren. Gezichtsloze
machtsmechanismen,, zo zou men kunnen zeggen, die in de loop der tijd zijn neergeslagen in
tall van sociale instituties (op het gebied van politiek, economie, wetenschap, geneeskunde,
seksualiteitt etc.) en die voor de sociale actoren zelf soms nauwelijks zichtbaar zijn. Deze
machtsmechanismenn kunnen worden beschouwd als sturende arrangementen die het denken
enn handelen van 'machtsuitoefenende' individuen in belangrijke mate omlijsten en bepalen. 7
Vanuitt dit perspectief dient de onderzoeker van macht zich te richten op het blootleggen van
dee werking van deze sturende arrangementen. Macht wordt dan niet zozeer gezien als een
instrumentt dat actoren tegen anderen (kunnen) inzetten om hun positie te handhaven of te
versterkenn en waarvan onderzocht zou moeten worden hoe dit over de verschillende sociale
actorenn is verdeeld, maar verbonden met een matrix van normerende regels, institutionele
arrangementen,, disposities en sociale identiteiten die het handelen van alle actoren zowel
allerleii beperkingen als allerlei mogelijkheden biedt. 8 Het punt dat ik hier wil vasthouden is
datt macht een alomvattend fenomeen is dat elke sociale relatie doordringt. Macht kan duidelijkk herkenbaar zijn in de bewuste handelingsintenties van personen of organisaties maar ook
vrijwell onzichtbaar werken via zeden en gewoonten, regels van uitsluiting en insluiting en
institutionelee arrangementen die mede worden geconstitueerd door allerlei onbedoelde en
niet-bewustee effecten van handelen. Ook wanneer macht institutioneel werkt zonder duidelijkk actorgezicht, zijn het echter altijd sociale actoren zijn - in een andere ruimte, uit een
anderee tijd - die bedoeld of onbedoeld dan wel bewust of niet-bewust aan de basis staan van
dezee machtsprocessen. 9
Eenn definitie geven van macht is een netelige kwestie, al was het maar omdat ook de
menswetenschappenn zelf een belangrijke machtsfactor zijn geworden. Weber merkte al op
datt het begrip macht, anders dan het begrip gezag, sociologisch amorf is en dat is waarschijnlijkk op een dieper niveau waar dan hijzelf bevroedde. Nemen we de bovenstaande kritiek en
aanvullingenn op Webers machtsdefinitie als uitgangspunt voor een omschrijving, dan is macht
hett geheel van sturende, bepalende en elkaar mogelijk tegenstrevende effecten dat zowel in
negatievee als positieve zin invloed uitoefent op de uitkomsten van sociaal handelen en op de
ontwikkelingg van persoonlijkheidsstructuren, culturele zingeving en sociale structuren.
Hett begrip gezag is verbonden met sociale relaties waarbij de verwachting is dat de een
gehoorr zal geven aan een bevel of aanwijzing van de ander. In deze studie sluit ik aan op
Weberss omschrijving van gezag die volgens mij nog altijd zeer goed bruikbaar is. Hij
definieerdee gezag (Herrschaff) als de kans dat beoogde personen een bepaald (omschreven)
bevell zullen opvolgen. 10 Diegene die het bevel geeft kan bijvoorbeeld zijn: eenpaterfamilias,
schoolmeester,, ploegbaas, politiefunctionaris, legerofficier, rechter of bewindspersoon. 11 Bij
ggeeZZaa&& &aat het om specifieke machtsrelaties met een duidelijke verbindingslijn tussen de verschillende actoren.

Inn vergelijking met het begrip macht is de reikwijdte van dit sociologische begrip dan ook
beperkter.. Nemen we het voorbeeld van een marktsituatie met meerdere concurrenten waarbijj de sterkste partijen de zwakkere partijen louter door middel van economische dwang hun
will opleggen, dan is sprake van macht maar niet van gezag. Wat namelijk ontbreekt is een
herkenbaree en duidelijke bevels structuur. Wil men in sociologisch zin kunnen spreken van
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ge2ag,, dan dienen handelingen en verwachtingen aan te sluiten op een identificeerbare hiërarchiee van sociale posities waarbij opdrachten of (dwingende) aanwijzingen van personen of
instantiess (de gezagdragers) de burgers of ondergeschikten aanzetten tot verwachte acties. 12

legitimiteitlegitimiteit van ge%ag
Inn hoeverre zijn gezagsrelaties gebaseerd op geweld, op gewoonte en sleur, op wederzijdse
belangenn of op emotie en plichtsgevoel? De socioloog Jacques van Doorn maakte ooit het
eenvoudigee doch verhelderende onderscheid dat men mensen kan dwingen iets te doen door
gebruikk te maken van fysieke en psychische dwangmiddelen maar dat het ook mogelijk is
iemandd tot iets te motiveren en 'uit zichzelf' te laten doen wat van hem (of haar) verwacht
wordt. 133 Terwijl men in het eerste geval de vrije wil probeert te dwingen, probeert men in het
laatstee geval juist vrijwilligheid te realiseren door een beroep te doen op welbegrepen eigenbelang,, sentimenten of plichtsbesef. Wanneer een persoon zich verplicht voelt een opdracht
opp te volgen is er als het ware een externe kracht die op die persoon inwerkt en een interne
handelingsmotorr in beweging zet. Wat gezag sociologisch zo ingewikkeld maakt, is dat dwang
enn motivering (op basis van vrijwilligheid) hierin met elkaar vervloeien en dat hieruit institutionelee vormen van rechten en plichten ontstaan die een hoge mate van vanzelfsprekendheid
krijgen. 144 Van Doorn verwijst in dit verband naar het voorbeeld van soldaten die hun commandantt in het gevecht volgen: hun 'blinde' gehoorzaamheid ligt enerzijds verankerd in het
rechtt van de commandant om hen in het gevecht te leiden, anderzijds in het vertrouwen dat
hijj hen 'er doorheen zal slepen'. 15
Hett probleem waarvoor ieder gezag zich gesteld ziet, is stabiliteit te verwerven met een
zoo spaarzaam mogelijk gebruik van energie en middelen. Machthebbers die voornamelijk grijpenn naar dwangmiddelen om een bepaald handelen af te dwingen, zullen veel energie moeten
investerenn in het onderhoud van deze middelen. Zou de dwang verslappen, dan is de kans
aanwezigg dat de gehoorzaamheid (snel) afneemt, zeker wanneer deze dwang al nodig blijkt bij
elkee eenvoudige order. Bij gehoorzaamheid die voortkomt uit vrijwilligheid, wordt deze
afhankelijkheidd van de inzet van dwangmiddelen voorkomen. Ook bij gezag dat mensen
(innerlijk)) wil motiveren om bevelen op te volgen, is het echter problematisch wanneer elk
afzonderlijkk bevel of opdracht steeds opnieuw moet worden uitgelegd en van zingeving
voorzien.. Wanneer dit keer op keer nodig blijkt, kan men zich zelfs afvragen of de (vermeende)) gezagdrager wel over gezag beschikt. Ook voor degenen die gehoor dienen te geven
aann wat ze wordt opgedragen, zou het overigens een grote belasting betekenen als ze bij elke
opdrachtt of aanwijzing van de gezagdrager moeten overwegen of dit zinvol of juist is om te
doen. .
'Dee hieruit resulterende belasting van alle betrokkenen kan alleen worden opgeheven of in ieder
gevall aanzienlijk gereduceerd indien men erin slaagt de dwang resp. de motivering te generaliserenn d.w.z. te betrekken op handelingen en op beslissingen over handelingen in het algemeen. Men
moett dan de erkenning vinden dat (..) de beslissingen in grote lijnen acceptabel zijn.'16
Hett sociologisch begrip van legitimiteit heeft betrekking op de algemene en vrijwillige bereidheidd van ondergeschikten om aan bevelen gevolg te geven, ook wanneer deze bevelen niet
uitvoerigg door de superieuren worden verantwoord of inhoudelijk zijn uitgekristalliseerd.
Naastt dwang die in meerdere of mindere mate aanwezig kan zijn, is het deze bereidheid om
bevelenn in acht te nemen die een onontbeerlijke basis vormt voor stabiel gezag. Legitimiteit
zorgtt voor een stabiele sociale orde en verwijst naar de meest sterke bindkracht die een gezag-
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dragerr zich kan wensen: de verinnerlijking van motieven om te gehoorzamen. Deze verinnerlijkingg bij de ondergeschikten kan een bewuste vorm hebben maar zich mettertijd ook
transformerenn tot vanzelfsprekende gewoonten waarnaar men handelt zonder daarbij stil te
staann of na te denken. 17 Het is deze vermenging van plichtsgevoel en handelingsautomatismenn die legitimiteit zo moeilijk meetbaar maakt en het karakter geeft van een kronkelig en
haastt ongrijpbaar verschijnsel.
Hett is voorstelbaar dat gezag kan functioneren op basis van een bepaalde belangenconstellatiee waarin alle betrokkenen verwachten dat ze individueel voordeel (zullen) hebben van
dee sociale orde die met het gezag is verbonden. Gezagsrelaties die hoofdzakelijk worden
geaccepteerdd vanuit een berekenende opstelling waarbij de realisering van individuele
verwachtingenn cruciaal is, zullen evenwel altijd het risico houden van (groepen) individuen
diee van mening zijn dat anderen meer voordeel hebben en dat de verdeling van voordelen niet
inn orde is. De motivatie om te gehoorzamen komt dan onder druk te staan en het zal gezaghebberss vervolgens veel moeite kosten de door hen genomen beslissingen uit te leggen en te
legitimeren. 188 In hun overtuigingswerk zijn ze dan in de regel gedwongen terug te vallen op
algemenee waarden en ethische normen die bij de ondergeschikten op acceptatie kunnen rekenen.. Ze moeten de ervaren sociale ongelijkheden als rechtvaardig, als verwaarloosbaar of als
onvermijdelijkk zien voor te stellen. Een sociale orde die in hoofdzaak is gebaseerd op particulieree belangen en die verder nauwelijks kan steunen op waarderende instemming met
ethischh gemotiveerde normen, is derhalve bijzonder kwetsbaar en zal haar stabiliteit al snel
verliezenn wanneer strategische oriëntaties dominant worden. 19 Een belangrijke surpluswaarde
vann legitimiteit voor stabiel en duurzaam gezag zit juist in de basis van gedeelde waarden en
morelee overtuigingen waarmee, als het goed is, eventuele onvrede over de heersende sociale
ordee kan worden opgevangen. Een complicatie is dat deze basis mede wordt gevormd door
acceptatiegewoontenn met een automatisch karakter. Wanneer autoriteiten zich nadrukkelijk
gaann beroepen op een gedeelde normatieve basis, kan dit er toe leiden dat normen en waardenn ter discussie komen te staan die voorheen als vanzelfsprekend werden geaccepteerd.
Daarnaastt kan worden opgemerkt dat de neiging of gewoonte van burgers om de autoriteitenn 'klakkeloos' te accepteren, gegrondvest kan zijn op praktische overlevingsstrategieën die
verr afstaan van de publieke moraal waaraan autoriteiten refereren. 20
Legitimiteitt is meer dan 'eine generalisierte Bereitschaft, inhaldich noch unbestimmte
Entscheidungenn innerhalb gewisser Toleranzgrenzen hinzunehmen.' 21 Met Van Doorn ben ik
hett eens dat deze omschrijving van Luhmann de morele en historische worteling van het verschijnsell tekort doet. 22 Legitimiteit is niet alleen de algemene bereidheid om gezag te
accepterenn maar ook verbonden met sociale waarden waarop burgers of ondergeschikten
zichh praktisch en ethisch oriënteren. In het verlengde hiervan lijkt het mij echter belangrijk
tee beseffen dat vertrouwen in gezag zowel in positieve als in negatieve zin kan worden opgevat.
Burgerss of ondergeschikten kunnen instemmen met een politieke orde omdat bepaalde
socialee waarden hierin op positieve wijze worden belichaamd of omdat bepaalde sociale
waardenn door deze politieke orde in ieder geval niet in de verdrukking worden gebracht. Een
sociologischee definitie dient deze aspecten van vertrouwen en praktisch-ethische oriëntaties,
diee een bijzonder impliciet en intuïtief karakter kunnen aannemen, recht te doen. In deze
studiee hanteer ik de volgende definitie van legitimiteit:
Legitimiteitt van gezag betekent dat gezag een zekere mate van stabiliteit en duurzaamheid heeft
omdatt de burgers of ondergeschikten zich in het algemeen bereidwillig en gehoorzaam opstellen
jegenss gezagdragende personen of instanties daar ze geloven dat deze gezagdragers e n / o f de
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socialee en politieke ordeningen waarin dezen zijn ingebed, op acceptabele wijze omgaan met
socialee waarden die kunnen rekenen op hun (discursieve of intuïtieve) instemming en acceptatie.
Dee historische en culturele gebondenheid van legitimiteit ligt vervat in de geaccepteerde
waardenn die voor de stabiliteit van het gezag van cruciale betekenis zijn. Hierin liggen processenn van vertrouwen en zingeving besloten die altijd historisch en cultureel zijn. Morele en
politiekee overtuigingen met betrekking tot gezag, hoe vaag en intuïtief misschien ook in het
handelenn aanwezig, kunnen zonder historische of culturele context niet worden begrepen.
Dezee maken ook pas duidelijk in hoeverre sprake is van een positief dan wel negatief gezagsvertrouwen.. Daarnaast zij opgemerkt dat in deze definitie nadrukkelijk de aandacht wordt
gevestigdd op de accepterende kant van legitimiteit. Hiermee loop ik eigenlijk al vooruit op
mijnn kritiek in dit hoofdstuk dat het fenomeen van acceptatie lijdt aan onderbelichting. In
sociologischh onderzoek naar legitimiteit bestaat een fixatie op de objectkant van legitimiteit.
Doorr in mijn definitie het proces van acceptatie te beklemtonen, wil ik de aanzet geven tot
eenn benadering waarin legitimiteit meer evenwichtig van twee kanten wordt belicht.
Zoalss eerder aangegeven, willen sociologen legitimiteit niet alleen empirisch beschrijven maar
ookk verklaren. Welke sociale waarden liggen ten grondslag aan legitimiteit en waarin schuilt
dee legitimerende kracht van deze waarden? Het vraagstuk van legitimiteit kan in deze zin wordenn beschouwd als een zoektocht naar de legitimerende principes van gezag. Weber heeft met
zijnn drie ideaaltypen van traditioneel, charismatisch en legaal-rationeel gezag een belangrijke
mijlpaall geplaatst in deze sociologische zoektocht. 23 Traditioneel gezag werd door Weber
omschrevenn als gezag dat is gebaseerd op het geloof in de heiligheid van ordeningen die van
oudsherr gelden. Charismatisch gezag typeerde hij als gezag dat steunt op het geloof in de
buitengewonee en niet-alledaagse eigenschappen van de gezaghebbende persoon (of personen).. Legaal-rationeel gezag ten slotte berust volgens hem op het geloof in (onpersoonlijke)
formelee regels en abstracte normen die de bevoegdheden van gezagdragers op rationeel
navolgbaree wijze vasdeggen en tot in details bepalen. Met deze laatste vorm van gezag legde
Weberr een belangrijk aspect vast van het recht in moderne westerse maatschappijen en de
ontwikkelingg van bureaucratische bestuursapparaten die werken 'zonder aanzien des persoons'.. Legitimering van gezag vindt plaats via rationele procedures die een bepaalde wet,
regelingg of wettelijke bevoegdheid legitimiteit verlenen. Rechtsstelsels dienen te voldoen aan
voorwaardenn van algemene geldigheid, systematiek en compleetheid. 24 De legaal-rationele
bindingg van het recht zorgde volgens Weber voor een meer transparante sociale orde waarin
dee handelingen van betrokkenen in toenemende mate voorspelbaar waren.
Inn navolging van Weber zijn talloze pogingen ondernomen om zijn categorisering van
legitiemm gezag aan te vullen of te vernieuwen. 25 Het zou te ver voeren al deze pogingen te
willenn bespreken. Ik beperk mij tot twee rechtssociologische studies die voor het onderwerp
vann dit onderzoek vruchtbare inzichten opleveren. In 1969 gepubliceerd maar mijns inziens
nogg immer actueel is het werk legitimation durch Verfahren van Niklas Luhmann. Een meer
recentee bijdrage die een interessante invulling geeft aan legitimerende principes, is van de
Nederlandsee rechtssociologen André Hoekema en Niels van Manen. Zij hebben een aantal
typenn van legaliteit ontworpen waarmee de relatie tussen recht, overheidsgezag en moderne
maatschappelijkee ontwikkelingen nader kan worden aangegeven.
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Effectenn van procedures
Hoewell men meer of minder gecharmeerd kan zijn van de systeemtheoretische benadering
diee Luhmann hanteert, staat wel vast dat hij in Legitimation durch Verfahren op boeiende wijze
dee aandacht wist te vestigen op de legitimerende effecten van juridische procedures. Aansluitendd op Webers ideaaltype van legaal-rationeel gezag, stelde hij vast dat de wijze waarop in
moderne,, geïndustrialiseerde samenlevingen het geloof in wettelijk gereguleerde bevoegdhedenn tot stand komt - kortom: hoe legitimiteit door legaliteit kan worden bewerkstelligd sociologischh onvoldoende is uitgewerkt.26 De aanvaarding door burgers van de uitkomsten
vann rechtsprocessen, verkiezingen, processen van wetgeving en beslissingsprocessen van
bureaucratischee uitvoeringsorganen, kan moeilijk worden verklaard uit een direct geloof in de
waarheidd en rechtvaardigheid die inherent zou zijn aan legaal-rationeel gezag. Dat burgers
dergelijkee procédés accepteren omdat ze (moreel) overtuigd zouden zijn van de juistheid en
waarheidd die daardoor in beslissingen of gezagsdaden bereikt wordt, vond Luhmann een
naïevee veronderstelling en het gaf zijns inziens geen antwoord op de vraag hoe dit
'erstaunlichee Phanomen eines durchgangigen Akzeptierens staatlicher Entscheidungen' in de
praktijkk gerealiseerd wordt. 27 Zijn onderzoek hiernaar is te beschouwen als een uiteenrafeling
vann allerlei procedurele effecten die op indirecte wijze legitimiteit creëren.
Luhmannn zelf heeft het onderscheid tussen de directe en indirecte werking van legitimerendee principes nooit zo gemaakt. Dit onderscheid lijkt mij niettemin verhelderend voor
eenn goed begrip van legitimiteit en ook voor een interpretatie van Luhmanns benadering. Dat
legitimerendee principes meer of minder direct kunnen werken, wordt bijvoorbeeld duidelijk
wanneerr we de drie legitieme gezagstypes van Weber nog eens nader bekijken. Bij de ideaaltypenn van charismatisch leiderschap en traditioneel gezag is het geloof in de sociale waarden
diee deze gezagsvormen vertegenwoordigen een direct werkende kracht: onderdanen zijn
overtuigdd van iemands persoonlijke kwaliteiten of voelen zich verbonden met een traditie die
vann oudsher geldt. De legitimerende principes zijn hier waarden met een absoluut waarheidskarakterr die (ideaaltypisch) functioneren als directe bronnen van legitimiteit.28 Bij legaalrationeell gezag gaat een dergelijke redenering echter niet op. Dat de basis van het gezag zou
wordenn verklaard door het geloof van de burgers in de werking en juistheid van een rationeel
opgebouwdd rechtsstelsel, is hier niet meer dan een cirkelredenering. 29 Het is juist deze sociale
conditie,, dat burgers in het algemeen overtuigd zijn van de werking en zin van deze formele
regelss en procedures, die verklaring behoeft. Wat legale rationaliteit tot zo een frappant verschijnsell maakt, is het ontbreken van fundamentele waarheden met een directe legitimerende
werking.. Een absolute waarheidsbron, zoals belichaamd in een religieuze traditie of 'bovenmenselijk'' charisma, is hier niet (direct) voorhanden. Hoe is het mogelijk dat legaal-rationeel ge^ag
%ich%ich stabiel kan handhaven ponder steun van absolute waarden die een directe bron van legitimatie verschaf-

fen'?fen'? Het antwoord van Luhmann is - en daarbij is nadrukkelijk gezegd dat ik hem in mijn
eigenn woorden weergeef - dat legitimiteit door legaliteit niet direct maar indirect, via een
omweg,, tot stand wordt gebracht. Deze omweg, of juister gezegd: deze omwegen van legaalrationelee legitimatie, zijn geplaveid met procedures. Deze procedures zijn allesbehalve neutralee middelen waarmee officieel geformuleerde, legitieme doelstellingen worden gerealiseerd
maarr vormen zelf de sleutel voor de stabiliteit van legaal-rationeel gezag. Bij gebrek aan absolutee (algemeen geaccepteerde) waarden die een direct legitimatie leveren, wordt de verhoudingg tot recht en waarheid, de verhouding tot de enige juiste politieke ordening, als het ware
gebrokenn door wettelijk geregelde beslissingsprocessen die de (onzeker geworden) relaties
tussenn burgers en staat in veilige banen weten om te buigen. Legitimiteit krijgt op indirecte wij^e
gestaltegestalte in en door procedures. Het is niet het einddoel, zo zouden we Luhmanns positie beknopt
kunnenn typeren, maar de tocht daarnaar toe die zorgt voor een duurzame sociale orde.
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Inn zijn studie beschrijft Luhmann de legitimerende werking van uiteenlopende procedures
zoalss die naar voren komen bij rechtsprocessen, politieke verkiezingen, wetgeving en openbaarr bestuur. Voor dit onderzoek is vooral zijn behandeling van juridische procedures en
rechtbankenn van belang. Een belangrijke effect van juridische procedures is volgens Luhmannn gelegen in het feit dat ze ontevredenheid over de sociale orde terugbrengen tot een
individueell geval en dat ze sociale protesten absorberen en versplinteren. 30 Deze benadering
kann een interessant licht werpen op de vele procedures en rechtszaken die agrarische
werkgeverss in het kader van gelegenheidsarbeid hebben gevoerd. Met behulp van Luhmann
kann worden bekeken of deze rechtsprocessen, die bijvoorbeeld betrekking hadden op het
bestaann van sociale verzekeringsplicht of de afgifte van tewerkstellingsvergunningen, hebben
geleidd tot indirecte legitimerende effecten. Ook het analytisch onderscheid met betrekking tot
verschillendee sturingsprogramma's van beleid dat Luhmann in deze samenhang hanteert, kan
voorr verheldering zorgen. Het succes of falen van beleid is voor een belangrijk deel afhankelijkk van het gegeven of het gaat om Zweckprogramme (doelstellende programma's) of om
KonditionalprogrammeKonditionalprogramme (conditionele programma's). Beleidsmatige beslissingsproced
wordenn aangestuurd door (politiek geformuleerde) doelen die met een zo efficiënt mogelijk
gebruikk van middelen bereikt moeten worden, bijvoorbeeld een grotere inzet van uitkeringsgerechtigdenn bij seizoenarbeid, zijn veel gevoeliger voor legitimatieproblemen dan beleidsbeslissingenn die louter zijn gestructureerd door procedurele voorwaarden, bijvoorbeeld fiscale
beslissingenn die betrekking hebben op de belastingvrije som van seizoenarbeiders. Beleidsuitvoerendee instanties kunnen dus te maken hebben met doelstellende programma's, waarin
eenn politieke opdracht wordt uitgedrukt, dan wel met conditionele programma's (ofwel 'alsdan-programma's')) die specifieke voorwaarden formuleren voor de toekenning van bijvoorbeeldd vergunningen, subsidies of ontheffingen.
Mett het onderscheid tussen Zrveckprogrammen en Konditionalprogrammen komt echter ook de
zwakkee plek naar voren van Luhmanns stelling dat het hoofdzakelijk procedures zijn, en niet
socialee waarden, die het hedendaagse gezag van de overheid legitimeren. 31 Dat dit moeilijk
consequentt is vol te houden, blijkt met name bij zijn behandeling van beslissingsprocessen
opp het niveau van beleidsuitvoering. 32 Luhmann stelt vast dat doelstellende beleidsprogramma'ss de legitimerende werking van procedures kunnen frustreren omdat uitvoerende
instantiess hierin worden belast met politieke legitimatietaken waarvoor ze niet zijn toegerust.
Bijj een doelstellend programma moeten beleidsuitvoerders keuzes maken uit een beperkt
aantall middelen om een beleidsdoelstelling naderbij te brengen. Een (politiek) neutrale
opstellingg is dan nauwelijks mogelijk omdat ze bezig zijn met het interpreteren, waarderen en
invullenn van politiek geformuleerde doelen: politieke en sociale waarden kunnen dan het
legitimatieprocess verstoren. Procedures die onder doelstellende programma's vallen, zijn
daaromm niet erg geschikt voor het creëren van legitimiteit. De legitimiteit van gezag in modernee samenlevingen, wordt volgens Luhmann vooral gegarandeerd door procedures die
wordenn gestuurd door conditionele programma's (volgens 'als-dan'-criteria). Deze visie laat
zichh echter lastig rijmen met de naoorlogse verzorgingsstaten waarin het gewicht van doelstellendee programma's enorm is toegenomen. Of het nu gaat om het terugdringen van het
aantall uitkeringsgerechtigden, het bieden van integratiemogelijkheden aan minderheden of
dee verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg, het betreft hier politieke doelstellingenn die met een beperkt aantal middelen gerealiseerd dienen te worden en waarbij de uitvoerendee instanties ook steeds vaker dienen uit te leggen waarom een bepaalde selectie van
middelenn is gekozen en waarom andere inspanningen achterwege worden gelaten. Toch lijken
dee verzorgingsstaat en zijn instellingen, ondanks alle gebruikelijke klachten over de bureaucratie,, te kunnen rekenen op een grote mate van legitimiteit. De stelling van Luhmann dat
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proceduress de basis vormen van legitimiteit in moderne westerse samenlevingen, stuit dus op
problemenn van reikwijdte. De meer principiële vraag die in dit verband kan worden gesteld,
luidtt als volgt. Kunnen procedures de basis %i/n van legitiem ge^ag?

WaardenWaarden als verklarende hekkensluiters van legitimiteit
Dee rechtssociologische bijdrage van Luhmann aan het ontwarren en onthullen van de indirectee legitimerende effecten van procedures, is zonder twijfel waardevol. Zijn stelling dat
legitimiteitt in hedendaagse westerse samenlevingen in hoofdzaak is gebouwd op procedures,
lijktt mij echter voor nuance vatbaar. Het is ongetwijfeld waar dat procedures politieke of
maatschappelijkee waarden zodanig kunnen ombuigen en reconstrueren dat burgers bij wijze
vann spreken worden meegenomen in beslissingsprocessen zonder dat (of voordat) ze er erg
inn hebben, maar daarmee is de verklarende zoektocht naar de legitimerende principes waarin
legaal-rationeell gezag uiteindelijk ligt ingebed nog niet teneinde. Omdat gehoorzaamheid aan
procedures,, die in moderne samenlevingen tot alledaagse gewoonheid is geworden, niet wijst
naarr een directe legitimatiebron, zoals een godsdienstige of martiale traditie, dient er verder te
wordenn gezocht naar verklarende waarden die indirect ten grondslag liggen aan deze gewoonheidd om procedures te volgen. 33
Zoalss eerder in dit hoofdstuk opgemerkt, is de werking van gezag een moeilijke sociologischee kwestie: dwang en motivering vervloeien hierin met elkaar en kunnen mettertijd
voerenn tot institutionele vormen van rechten en plichten met een vanzelfsprekend karakter.
Proceduress zijn in dit verband te beschouwen als geïnstitutionaliseerde verwachtingen over
dee sociale orde, die zich relatief autonoom ontwikkelen en tot een vanzelfsprekende
gewoontee kunnen worden. Procedures kunnen een sociale orde op effectieve ivij^e stabiliseren en in de%e
%jn%jn 'mee legitimeren' maar vormen geen bron van legitimiteit. Ze vervullen niet de rol van sociale waardenn die de legitimiteit van gezag op ultieme wijze kunnen verankeren. Uiteindelijk verwijzen
procedures,, of het nu om rechtsprocessen, wetgeving of politieke verkiezingen gaat, altijd
naarr sociale waarden die aan de (cruciale) acceptatie van deze procedures ten grondslag
liggen.. Dit kunnen legitimerende principes zijn die de sociale orde en de daarin werkzame
proceduress van authentieke goedkeuring en legitimiteit voorzien, maar dit is niet noodzakelijkk het geval. Deze studie richt zich onder meer op de vraag welke betekenis defaitisme en
cynismee hebben voor de legitimiteit van gezag. Deze sociale waarden, die doorgaans minder
zichtbaarr zijn, kunnen de basis vormen van een negatief gemotiveerde acceptatie van
uitkomstenn die volgens 'eindeloze' procedures tot stand zijn gekomen. Het is dus mogelijk
datt sociale waarden een maatschappelijke orde stabiliteit verschaffen zonder dat sprake is van
duidelijkee legitimerende instemming.
Resumerend:: volgens Luhmann is Webers ideaaltype van legaal-rationeel gezag naïef
geformuleerdd en blijft het onduidelijk hoe het geloof in legale rationaliteit kan werken als een
krachtigee legitimatie van gezag. Zijn kritiek is in dit licht te beschouwen als een uitwerking
vann de legitimerende effecten van rationele procedures. Deze procedures zijn volgens hem
dee basis van stabiele gezagsrelaties in moderne samenlevingen. Zoals betoogd, blijft zijn verklaringg van legitimiteit door de werking van procedures onvolledig. Weliswaar heeft Luhmann
eenn belangrijke bijdrage geleverd aan de ontrafeling van sociale processen die zorgen voor
eenn krachtige stabilisering en ondersteuning van legaal-rationeel gezag, maar hij laat open
welkee sociale waarden dit gezag uiteindelijk funderen.
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Typenn van legaliteit
Dee kritiek die men op Weber kan formuleren is dat zijn uitwerking van legaal-rationeel gezag
eenn historische bias bevat. Zijn beschrijving van legale rationaliteit lijkt vooral aan te sluiten
bijj de liberale rechtsorde die in de negentiende eeuw dominant was. De overheid zag haar rol
toentertijdd vooral in het handhaven van de openbare orde en het scheppen van voorwaarden
waaronderr de vrijemarkteconomie optimaal kon gedijen. Een actieve inmenging van de overheidd in de samenleving van 'zelfstandig handelende' burgers, werd bij voorkeur vermeden.
Hett ingrijpen van de staat beperkte zich idealiter tot regels die zowel de verhoudingen tussen
burgerss onderling als tussen burgers met de staat berekenbaar en transparant dienden te
maken.. Het was vooral deze transparantie door regels en rationele procedures, die Weber kenmerkendd achtte voor legale rationaliteit. In hoeverre is deze invulling van legaal-rationeel
gezagg nog geschikt om de rechtsordes van hedendaagse westerse samenlevingen te kunnen
typeren? ?
Inn Nederland vond het streven naar transparantie van rechtsregels waarschijnlijk zijn
ideologischh summum met het overnemen van het codificatie-artikel uit de Bataafse Staatsregelingg in de Grondwet van 1814. De gedachte van codificatie hield in dat al het geldende
rechtt zou worden opgetekend in wetboeken; al het recht moest in de wet zijn terug te vinden
opdatt dit voor alle burgers kenbaar was en diende te voldoen aan rationele criteria van systematiekk en volledigheid.34 Reeds in dezelfde eeuw werd echter al duidelijk dat niet alle rechtsregelss waren te codificeren. Behalve in wetboeken, waaraan decennialang werd gewerkt, vond
hett geldende recht ook zijn (legitieme) plek in verdragen, gewoonten en jurisprudentie.
Alhoewell het positiefrechtelijke streven van codificatie in de praktijk onhaalbaar bleek en
gerelativeerdd moest worden, heeft het als ideaal een sterke kracht uitgeoefend op het denken
overr het recht. Dat niet al het geldende recht is gecodificeerd, is vandaag de dag evenwel een
zaakk die weinig verbazing wekt. Sterker nog: een onvolmaakte codificatie is juist typerend
voorr hedendaagse rechtsstelsels. Juristen zijn er tegenwoordig mee vertrouwd dat in de rechtspraakk wordt gewerkt met open begrippen waarvan de verdere invulling wordt overgelaten
aann de rechtspraktijk 35 en bij de totstandkoming van wetten wordt in plaats van codificatie
(vasdeggingg van regels) ook wel eens gesproken van modificatie (ter aanduiding van het
sturendee en open karakter van regelgeving). 36 In het proces van wetgeving zijn talloze raamoff kaderwetten aan te wijzen die volstaan met het vastleggen van globale uitgangspunten van
beleidd die vervolgens door middel van delegatie (of subdelegatie) nader worden uitgewerkt
enn ingevuld. Deze ontwikkeling hangt nauw samen met de ontwikkeling van de verzorgingsstaatt en de veranderende rol van de overheid. De staat begon zich steeds actiever op te
stellenn en te interveniëren in economische en maatschappelijke aangelegenheden. Regelgevingg en beleid kenmerken zich steeds vaker, zoals we bij de bespreking van Luhmann al aangaven,, door doelstellende programma's. Wetten worden in dit licht opgevat als beleidsinstrumentenn die richting kunnen geven aan sociale ontwikkelingen.
Kerenn we terug naar Webers typering van legale rationaliteit dan kunnen we in ieder geval
constaterenn dat de ontwikkeling van de moderne rechtsorde in de twintigste eeuw niet geleid
heeftt tot verdergaande transparantie van door wetten gereguleerde sociale relaties. De terughoudendee overheid heeft plaats gemaakt voor een interveniërende staat die zich meer
opgavenn stelde dan het creëren van een handelingsdomein waarin burgers 'in alle vrijheid'
hunn geluk en welzijn konden nastreven. Welzijn werd een politieke en maatschappelijke doelstellingg waarvoor de staat zich mede verantwoordelijk ging voelen. Een rechtsstelsel vol met
openn begrippen, sociaal-maatschappelijke doelstellingen, raamwetten en delegerende regelingenn vertroebelde het klassieke liberalistische ideaal van zuivere, glasheldere contractuele
bindingenn en een maximum aan burgerlijke vrijheid. Men zou met Weber kunnen zeggen dat
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mett de uitbouw van de verzorgingsstaat de duidelijkheid van het recht en de berekenbaarheid
vann het overheidshandelen is afgenomen en in legale zin minder rationeel is geworden. Deze
conclusiee voelt evenwel onbevredigend en lijkt tegenstrijdig met de enorme uitbreiding van
bureaucratischee bestuursapparaten in de twintigste eeuw die voor een groot deel, ook
juridisch,, steunt op gerationaliseerde specialistische kennis. Ook open kaderwetten en juridischee richtlijnen waarin niet alles tot in detail is vastgelegd, zijn te beschouwen als rationele
aspectenn van het moderne recht en bestuur. Ik wil daarom de strakke kijk van Weber op
legaal-rationeell gezag loslaten en van de gedachte uitgaan dat moderne legaliteit in industriële
enn postindustriële verzorgingsstaten ook in andere (rationele) gedaanten voorkomt. Voor een
rechtssociologischee studie die hierop verder gaat, kunnen we terecht bij Hoekema en Van
Manen.. Bovenstaande kritiek, die mede aan hen is ontleend, was voor hen aanleiding om te
onderzoekenn welke typerende vormen van politiek-juridisch gezag zich in de laatste eeuw
hebbenn ontwikkeld. Zij spreken in dit verband over typen van legaliteit. Het begrip legaliteit
definiërenn zij als volgt.
'Legaliteitt is het geheel van in de maatschappelijke praktijk van de rechtsorde uitgedrukte en in
socialee instituties werkzame overtuigingen omtrent de juiste opbouw van de maatschappij en
onderdelenn ervan.' 37

Hoekemaa en Van Manen gebruiken het concept van legaliteit in een rechtssociologische
betekenis.. Met legaliteit - ik geef het begrip hier in mijn eigen woorden weer - is bedoeld het
geheell van geïnstitutionaliseerde sociale waarden die kenmerkend zijn voor een bepaalde,
medee door het recht gevormde, maatschappelijke orde en het daarmee verbonden gezag van
dee overheid. Het gaat hier, zo zou men hun onderzoek met behulp van Giddens kunnen
karakteriseren,, om structurerende principes die de sociale (rechts)orde reproduceren en die
zijnn neergeslagen in legitimerende instituties met een grote 'uitgestrektheid in tijd en ruimte'
{time-space{time-space extension).™ Bij de presentatie van hun typen van legaliteit, leggen de auteurs voo
durendd de nadruk op de waarden, normen en heersende overtuigingen waarop de rechtsorde
enn het politieke gezag zijn gegrondvest. In hun perspectief zijn ook de talloze rationele proceduress van recht en bestuur, die heden ten dage een belangrijke factor zijn geworden in onze
samenleving,, afhankelijk van sociale waarden die de maatschappelijke zin van deze proceduress funderen. De legaliteitstypen van Hoekema en Van Manen zijn dus in belangrijke mate
tee beschouwen als een sociologische bijdrage die in het teken staat van de zoektocht naar de
legitimerendee principes van gezag.
Hett ideaaltypische concept van legaliteit wordt door Hoekema en Van Manen uitgewerkt aan
dee hand van uiteenlopende politiek juridische gezagsvormen die zij voor verschillende historischee perioden exemplarisch achten. Voor deze exemplarische weergave staat de ontwikkelingg van de Nederlandse samenleving model. Het eerste type dat ze onderscheiden - formele
legaliteitt - bouwt voort op Webers beschrijving van legaal-rationeel gezag. De 'nieuwere'
typenn van legaliteit - compensatie-legaliteit, de legaliteit van risicocollectivering, forumlegaliteitt en coöperatieve legaliteit - vetbinden zij met de opkomst en groei van de moderne
verzorgingsstaat.. De verschillende typen van legaliteit sluiten elkaar echter allerminst uit. In
werkelijkheidd functioneren ze doorgaans naast elkaar of schuiven ze als het ware over elkaar
heen.. Ik vat de verschillende legaliteitstypen hieronder kort samen. 39
FormeleFormele legaliteit plaatsen de auteurs aan het eind negentiende, begin twintigste eeuw. Het
individuu wordt gezien als een autonoom individu dat verantwoordelijk is voor zijn eigen levenslot.. Het recht dient in deze opvatting het karakter te hebben van een neutraal raamwerk
waarbinnenn individuen hun vrijheid gestalte kunnen (en moeten) geven. Model voor formele
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legaliteitt staat de liberale rechtsstaat. De rol van de overheid is hierin beperkt tot het hoeden
vann de openbare orde en het genoemde (minimale) wettelijke raamwerk. Het is niet het geloof
inn rationele procédés die bevoegdheden van gezagdragers bepalen en juridisch vastleggen
maarr het geloof in specifieke mens- en maatschappijbeelden, alsmede de institutionalisering
daarvann in tal van sociale praktijken, die de legitimiteit van het (formeel legale) staatsgezag
uiteindelijkk fundeert.
Alss reactie op de uitwassen van de liberale rechtsstaat, ontstond een nieuw type legaliteit
waarinn de overheid wordt geacht maatschappelijke achterstand van bepaalde categorieën
burgerss te compenseren. De opkomst van deze compensatie-legaliteit doorbreekt het neutrale
kaderr van de formele legaliteit. Het mensbeeld dat ieder individu gelijke kansen heeft om aan
zijnn vrijheid gestalte te kunnen geven, wordt bijgesteld. De maatschappij wordt gezien als een
complexx sociaal geheel waarin storingen en aanpassingsproblemen kunnen optreden. Erkend
wordtt dat niet iedereen gelijke maatschappelijke kansen heeft. Het is derhalve legitiem dat de
overheidd ingrijpt om te zorgen voor gelijke startposities. Zo worden arbeidsovereenkomsten
aann banden gelegd door het invoeren van dwingende bepalingen en later gebeurt dit ook voor
pachtverhoudingen,, huurverhoudingen, overeenkomsten bij geldleningen en dergelijke.
Dee legaliteit van risicocollectivering is een stap verder op de weg die met compensatie-legaliteit
reedss werd ingeslagen. Model voor deze legaliteitsvorm staat de verzorgingsstaat die na de
Tweedee Wereldoorlog drastisch in omvang is toegenomen. De schuldvraag wordt van het
individuelee handelen verplaatst naar de gemeenschap. De risico's van het leven en het
maatschappelijkk participeren, zo is hier de opvatting, moeten collectief worden gedragen.
Individuenn maken deel uit van bepaalde risicogemeenschappen, waarin gevolgen van ziekte,
ouderdomm of maatschappelijke tegenslag worden opgevangen door sociale verzekeringen.
Niett alleen bij de startposities maar ook bij de eindposities van haar (werkende of niet-werkende)) burgers dient de overheid corrigerend op te treden.
Dee opkomst van forum legaliteit verbinden de auteurs met de democratiseringsrevolte van
dee jaren zestig en zeventig. De inhoud van het gezag, maar ook de wijze waarop beslissingen
enn overeenstemming tot stand werden gebracht, stond ter discussie. Bij forumlegaliteit ligt de
nadrukk op actieve participatie van geëmancipeerde burgers en het wegnemen van maatschappelijkee hindernissen die de participatie van (bepaalde groepen) burgers belemmeren. Een
belangrijkk uitgangspunt is derhalve het creëren van meer inspraak en openheid. Wil de overheidd voor haar gezag kunnen rekenen op legitimiteit, dan dient ze haar burgers op een
serieuzee wijze in de besluitvorming te betrekken.
Tenn slotte behandelen de auteurs het type van coöperatieve legaliteit. Deze vorm van legaliteit
iss vooral typerend voor recente ontwikkelingen en te beschouwen als een reactie op de
toegenomenn problemen bij de uitvoering en acceptatie van beleid. Het optreden van de staat
kann in deze samenhang worden omschreven als onderhandelend bestuur. Dit onderhandelendd bestuur 'is erdoor gekenmerkt dat overheden en particuliere maatschappelijke organisatiess tezamen een tamelijk duurzaam netwerk vormen met eigen spelregels, cultuur,
werkverdeling.' 400 Het wordt legitiem en wenselijk bevonden dat de overheid, ten behoeve van
eenn efficiënte en effectieve realisering van beleid, deals aangaat met publieke en private organisatiess die als belangrijke maatschappelijke (tegen)spelers gelden.
Dee winst van Hoekema en Van Manen is dat ze met hun vijf legakteitstypen een historisch
geïnformeerdd kader verschaffen van sociale waarden die als verklaring kunnen dienen voor
dee legitimiteit van overheidsgezag in moderne verzorgingsstaten. Ze hebben bovendien oog
voorr de diversiteit en verschuivingen die hier mogelijk zijn: het gaat om een dialectiek van
legitimerendee principes die ieder hun eigen rationaliteit bevatten. Wat evenwel opvalt bij hun
typeringg is dat de funderende waarden van de eerste drie typen van legaliteit een substantiëler
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karakterr hebben dan de laatste twee typen. Bij formele legaliteit, compensatie-legaliteit of
legaliteitt van risicocollectivering is sprake van een politiek en maatschappelijk einddoel, in de
vormm van de liberale nachtwakersstaat of bepaalde institutionele instellingen die thuishoren
bijj verschillende stadia van de (zich ontvouwende) verzorgingsstaat. De typen van forumlegaliteitt en coöperatieve legaliteit zijn daarentegen vooral beschreven aan de hand van procedurelee eigenschappen. Een inhoudelijk politiek of maatschappelijk einddoel, of zo men
wil:: een politieke maatschappijvisie, ontbreken hier. Bij forumlegaliteit is het idealistische uitgangspuntt dat actieve politieke participatie, meer inspraak en openheid zullen zorgen voor
eenn eerlijke en rechtvaardige samenleving, maar daarbij blijft het ook. Bij coöperatieve
legaliteitt is de achterliggende gedachte dat een meer zakelijke stroomlijning van de relaties
tussenn maatschappelijke organisaties en de overheid, zal leiden tot een samenleving die tenminstee efficiënt en doelmatig functioneert. Bij de beschrijving van deze legaliteitstypen, die
volgenss de auteurs vooral in de laatste drie of vier decennia opgang hebben gemaakt, wordt
duss teruggevallen op procedurele omschrijvingen waarbij het materiële doel van het samenleven
niett of onduidelijk is aangegeven. De vraag is of Hoekema en Van Manen wel echt zijn
ontsnaptt aan Luhmanns gezichtspunt dat procedures de belangrijkste basis zijn van legitiem
gezagg in complexe moderne samenlevingen. Zij lijken namelijk niet in staat de typen van
legaliteitt die vooral in de laatste decennia gangbaar zijn geworden, anders te karakteriseren
dann in de vorm van procedurele processen. Weliswaar slagen de auteurs erin de maatschappelijkee context waarin deze procedurele processen zijn ingebed beter voor het voetlicht te
brengen,, maar daarmee is nog weinig gezegd over de sociale waarden die de grondslag vormenn van het maatschappelijke geheel waarin forumlegaliteit en coöperatieve legaliteit klaarblijkelijkk legitiem worden bevonden.
Forumlegaliteitt en coöperatieve legaliteit lijken in het teken te staan van de sociale waardenn van de verzorgingsstaat. Toch worden ze niet gepresenteerd als louter subtypen die vallen
onderr de legaliteit van risicocollectivering waarvoor de opbloeiende verzorgingsstaat model
staat.. Dit is naar mijn mening ook terecht. Vooral het type van coöperatieve legaliteit zou
daarmeee ernstig tekort worden gedaan. Dit legaliteitstype is sprekend voor het opereren van
dee hedendaagse overheid en kan worden gezien als een reactie op de stagnerende verzorgingsstaatt die tegen het einde van de jaren zeventig zichtbaar werd. 41 Hoekema en Van Manen
hebbenhebben echter geen legaliteitstype in de aanbieding waarin een materiële karakterisering is opgenomen va
veranderdeveranderde verzorgingsstaten in de laatste twintig jaar. Het ontbreken van een dergelijke karakte
seringg acht ik veelzeggend. Hoewel deze studie geen uitputtende institutionele analyse
ambieertt op het macroniveau van politiek bestuur, zal ik in de slotbeschouwing van dit onderzoekk niettemin een poging doen daarin een stap verder te komen.

FixatieFixatie

op de object^ijde van legitimiteit

Inn hun analyse van ontwikkelingen in recht en legaliteit leggen Hoekema en Van Manen de
nadrukk op de werking van sociale instituties en de beperkende invloed van maatschappelijke
bindingen.. De heuristische kracht van hun legaliteitstypologie ligt vooral op het niveau van
meerr omvattende sociale systemen en in het schetsen van grote lijnen met betrekking tot het
(voortbestaann van de algehele maatschappelijke orde. Door deze institutionele top downbenaderingg blijft de accepterende kant van legitimiteit echter onderbelicht. De concepten die
wordenn gehanteerd, geven weinig houvast o m het handelen van burgers of ondergeschikten
Vann binnenuit' te begrijpen en vertellen ons weinig over de motivaties en beweegredenen die
spelenn aan de bottom van elk legaliteitstype. Deze eenzijdigheid in benadering is niet alleen
kenmerkendd voor Hoekema en Van Manen. Tal van onderzoekers die zich hebben bezig-
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gehoudenn met het vraagstuk van stabiel en duurzaam gezag, zijn hun daarin voorgegaan.
Hiermeee kom ik op een algemene kritiek op de sociologische behandeling van legitimiteit.
Dezee is in veel gevallen gefixeerd op de objectzijde van legitimiteit. De Duitse rechtssociologee Doris Lucke, die deze fixatie nader heeft onderzocht, spreekt van subjectgeoriënteerde
enn objectgeoriënteerde benaderingen van legitimiteit.
Inn haar studie Ak^eptan^ l^egitimitat in der Abstimmungsgesellschaft' constateert Lucke dat het
sociologischh onderzoek naar legitimiteit vooral objectgeoriënteerd is gebleven. Hiermee
bedoeltt zij dat het onderzoek met name is gericht op de objecten die door de burgers van een
staatt wel of niet geaccepteerd worden. Zulke objecten kunnen zijn: een wet of maatregel van
overheidswege,, een uitvoerende beleidsinstantie, een geïnstitutionaliseerd patroon van waarden,, overheidsinstellingen of een politiek regime. Bij objectgeoriënteerd legitimiteitsonderzoekk ligt de focus op de gezagdragende instellingen die legitimiteit moeten zien te verwervenn of te continueren. Kijken we naar de sociologische legitimiteitsdebatten in de jaren
zeventigg en tachtig, dan valt bovendien op dat vooral werd gediscussieerd over instituties,
(crisess van) systemen en structuren op macroniveau. De subjectieve keerzijde van legitimiteit
opp microniveau, de processen van acceptatie die plaatsvinden op het niveau van directe individuelee interactie, kregen nauwelijks aandacht en raakten in de toenmalige debatten over
legitimiteitt op de achtergrond. Bij onderzoek naar legitimiteit werd acceptatie doorgaans
behandeldd als een epifenomeen. 42 Alhoewel er langzamerhand meer aandacht is gekomen
voorr de sociale actoren aan de andere kant van de gezagsrelatie, zo betoogt Lucke, ontbeert
hett verschijnsel van acceptatie tot op heden een duidelijke sociologische thematisering en is
hett historische en maatschappelijke verband tussen legitimiteit en acceptatie nauwelijks systematischh bestudeerd. In deze samenhang pleit zij voor een subjectgeoriënteerde Sociologie der
Akyeptan^Akyeptan^ (sociologie van acceptatie). Door het begrip acceptatie als uitgangspunt te nemen,
zouu een sociologische onderzoekstraditie kunnen ontstaan die de tot nu toe verbrokkelde en
(overr diverse disciplines) verspreide kennis over dit onderwerp bundelt en verder
ontwikkelt. 433 Een subjectgeoriënteerde sociologie van acceptatie is volgens Lucke zowel een
noodzakelijkk tegenwicht als een welkome aanvulling op het bestaande onderzoek naar legitimiteitt dat in hoofdzaak objectgeoriënteerd is. Legitimatievragen dienen te worden gecompenseerdd met acceptatievragen. 44
Mett Lucke ben ik van mening dat een meer uitgewerkt begrip van acceptatie van wezenlijk
belangg is om hedendaagse processen van legitimiteit en legitimering te kunnen doorgronden.
Statischee vormen van legitimiteit, die zich kenmerken door een haast automatische acceptatie
vann bestaande of gegroeide gewoonten, zoals bij traditioneel gezag, hebben namelijk aan
betekeniss ingeboet. Er kan hoe langer hoe minder worden teruggevallen op een ideologische
rechtvaardigingg of hechte achterban die een bepaald beleid of sociale ordening 'vast en zeker'
legitimeert.. In moderne westerse samenlevingen is legitimiteit een variabele kwaliteit van
machtt geworden die voortdurend moet worden onderhouden. Legitimiteit is dynamisch
gewordenn en macht als stabiele factor problematisch. 45 Dit hangt nauw samen met de
opkomstt van de democratische rechtsstaat en het gegeven dat stemgerechtigde burgers een
belangrijkee machtsfactor zijn geworden bij beleidsbeslissingen. Het stabiliseren van legitimiteitt (voor een bepaald beleid) is mettertijd sterk afhankelijk geworden van de maatschappelijkee acceptatie die men als beleidmaker weet te verwerven en te organiseren. Beleid heeft,
zoo heet het steeds vaker sinds het begin van de jaren negentig, een draagvlak nodig. Dat
acceptatiee en non-acceptatie meer aandacht behoeven dan in het verleden, is onder meer het
gevolgg van een voortschrijdend proces van emancipatie en individualisering waarin een kritischee opstelling niet alleen wordt verwacht maar zelfs gecultiveerd. Er zijn steeds meer 'kritischee individuen' gekomen die zelf wel bepalen wat goed voor hen is en wat zij legitiem of
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acceptabell vinden. Deze individueel-kritische houding is uitgegroeid tot een belangrijke
socialee eigenschap van bewoners van moderne verzorgingsstaten. Daarnaast kan ter verklaringg worden gewezen op de toenemende regelgeving op allerlei gebied die steeds dieper ingrijptt in het leven van burgers.
Dee overheid heeft vandaag de dag te maken met burgerlijke subjecten die geleerd hebben
eigenn individuele afwegingen te maken en regelmatig hun mening te spuien. Dat burgers
sceptischh reageren op beloften van politici 2egt evenwel nog niet dat daarmee het staatsgezag
onderuitt wordt gehaald. Scepsis en argwaan aan de kant van burgers horen bij een klimaat
vann maatschappelijke emancipatie en zeggen nog weinig over een mogelijke legitimiteitscrisis
vann het overheidsgezag. Tussen een achterdochtige of kritische opstelling en het daadwerkelijkk verwerpen van gezag, liggen vele stappen. Net zoals acceptatie kan bestaan in harde en
zachtee kleuren, geldt dit ook voor non-acceptatie.

Acceptatie e
Datt acceptatie en legitimiteit begripsmatig weliswaar nauw aan elkaar verwant zijn maar
desalnietteminn verschillende perspectieven herbergen, kan worden verhelderd met de werkwoordenn van deze zelfstandige naamwoorden: legitimeren en accepteren. Legitimeren is primairr verbonden met personen of instanties die anderen van een bepaalde zaak of handelwijzee willen overtuigen ter wille van instemming. Accepteren is daarentegen verbonden met
degenenn die (kunnen) instemmen met een bepaalde zaak, handelwijze of sociale orde. De
werkwoordenn maken duidelijk dat acceptatie verbonden is met (een passieve of actieve)
receptiviteitt aan de 'onderkant' van de gezagsrelatie terwijl legitimiteit verbonden is met een
(doorgaans)) activistisch agens dat zich aan de 'bovenkant' van de gezagsrelatie bevindt. Het
begripp acceptatie richt zich expliciet op de 'ontvangende' actoren die aan elke vorm van legitiemm gezag ten grondslag staan. De focus bij acceptatie ligt op de processen waarin subjecten
eenn bepaalde wet of regeling, institutie of sociale ordening al dan niet goedkeuren en hun
daadwerkelijkee streven overeenkomstig deze goedkeuring (of afkeuring) te handelen. Door
acceptatiee en legitimiteit als afzonderlijke processen te analyseren, hoe empirisch verstrengeldd ze in werkelijkheid ook zijn, kan een beter beeld worden verworven van de verschillende
dimensiess van gezagsrelaties. 46
Subjectgeonënteerdd onderzoek naar acceptatie in relatie tot gezag en legitimiteit, is
schaars.. Ook voor Nederland geldt dat op dit vlak weinig onderzoek is verricht. Een van de
zeldzamee rechtssociologische studies op dit gebied is al meer dan twintig jaar oud. In Een
beroepberoep op de rechter, gepubliceerd in 1978, deden Schuyt, Jettinghof, Lambregts en Zwart onderzoekk naar de subjectieve reacties en verwerking van rechterlijke beslissingen. Hun onderzoek
spitstee zich toe op de aanvaarding van juridische beslissingen onder klagers die in beroep
warenn gegaan tegen een administratiefrechtelijk besluit. Het ging in deze studie onder meer
o mm de mogelijke wisselwerking tussen aanvaarding, legitimiteit en vertrouwen. Aanvaarding
definieerdenn de auteurs als 'de innerlijke erkenning door de justitiabelen van de juistheid van
eenn beslissing.'47 De resultaten van het onderzoek maakten onder andere duidelijk dat acceptatiee door de betrokkenen vooral samenhing met een voor hen gunstige juridische beslissing
enn dat de motivering van de uitspraak meestal weinig invloed heeft op deze aanvaarding.48
Andersomm gold dat bij een nadelige uitkomst de meeste klagers het oneens waren met de
rechterlijkee uitspraak en dat het de beroepsrechter zelden lukte de verliezende partij te overtuigenn van de juistheid van de beslissing.49 De afloop van het beroep bleek dus van
doorslaggevendee betekenis bij de aanvaarding van de beslissing. Men kan zich afvragen of het
kwalitatievee criterium van innerlijke erkenning, waarmee in dit onderzoek aanvaarding wordt
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gemeten,, niet te hoog gegrepen is. Aanvaarding of acceptatie 2al in deze strikte zin niet veel
voorkomen.. Het is zelfs de vraag of een uitspraak die vooral wordt geaccepteerd vanwege een
gunstigee beslissing, dus zonder dat de motivering een belangrijke rol speek, wel binnen de
definitiee van aanvaarding valt die de auteurs zelf hanteren. Afgezien van deze mogelijke kritiekk is het vooral opmerkelijk dat een dergelijke studie naar de aanvaarding en legitimiteit van
rechterlijkk gezag in de Nederlandse rechtssociologie geen echte navolging heeft gekend. Voor
zoverr mij bekend, is dit verkennende onderzoek van Schuyt cum suis nog het meest doorwrochtee onderzoek naar de acceptatie van rechterlijk beslissingen door burgers.
Kijkenn we naar een aanverwante onderzoeksdiscipline als bestuurskunde, dan is de constateringg dat daar weliswaar aandacht wordt geschonken aan acceptatie van beleid maar niet
aann het proces van acceptatie dat zich 'aan de onderkant' van het beleidsgebeuren afspeelt.
Ditt blijkt althans uit twee studies die het concept van acceptatie centraal stellen. De aandacht
gaat,, wat niet onlogisch is gezien het kennisdoel van deze onderzoeksrichting, hoofdzakelijk
uitt naar de uitvoerende instanties of beleidmakers die uit zijn op acceptatie van beleid. Het
onderzoekk van Potman, Acceptatie van beleid, gaat over de acceptatie van de Wet geluidhinder
maarr richt zich daarbij vooral op de houding van de uitvoerders (gemeenten en provincies)
tegenoverr het beleid. 50 De studie van Hoogerwerf, Arentsen en Klok, Om een aanvaardbaar
beleid,beleid, is een verkennend literatuuronderzoek waarin de nadruk ligt op de bestuurlijke en politiekee factoren die van invloed zijn op de maatschappelijke acceptatie van overheidsbeleid. 51
Menn gaat slechts zijdelings in op de acceptatieprocessen bij burgers zelf. Aan hetzelfde euvel
lijdenn de beleidsstudies die zich bezighouden met het vrij recente thema van interactief
beleid. 522 In de jaren negentig zijn bestuurders meer professionele aandacht gaan besteden aan
hett proces van overleg en communicatie met burgers of betrokken maatschappelijke organisaties.. De aandacht voor 'interactief beleid' illustreert zonder twijfel de opkomst van de kritischee burger die zich niet zomaar de wet laat voorschrijven. D e focus in de talloze studies
overr interactieve beleidsvorming (of interactieve beleidsvoering) ligt evenwel op de proceduress en strategieën die bestuurders kunnen volgen om in een 'eigenwijze omgeving' acceptatiee van beleid te realiseren. 53 De wijze waarop die eigenwijze omgeving het beleid wel of
niett accepteert, is een black box die ongeopend blijft.
Inn algemene zin kan worden gezegd dat het sociologische onderzoeksveld ten aanzien van
acceptatiee een braakliggend terrein is met talloze brokstukken van informatie en onvolledige
gegevenss die nog de nodige aandacht en aanvulling behoeven. 54 Hieronder doe ik een poging
hett concept van acceptatie nader in te vullen en bruikbaar te maken voor empirisch onderzoek.. Daarbij steun ik voor een belangrijk deel op de al eerder aangehaalde studie van Lucke.
Doorr een op dit onderzoek toegesneden typologie van acceptatie aan te geven, wil ik gestalte
gevenn aan een subjectgeoriënteerde benadering die de gebruikelijke eenzijdigheid in het
onderzoekk naar legitimiteit kan voorkomen. Eerst zal ik echter ingaan op een definitie van
acceptatie,, waarbij ik tevens kom te spreken over de ongelukkig gekozen omschrijving van
Lucke. .

DefinitieDefinitie en toelichting
Kijkenn we naar het werk van de klassieke sociologen en ook van veel latere sociologen, dan
iss volgens Lucke nooit echt sprake geweest van aparte aandacht voor het fenomeen van
acceptatie.. De behandeling van acceptatie is en passant, ze vindt 'tussen de regels door' plaats
bijj centrale vraagstukken zoals macht, autoriteit, legitimiteit, sociale orde of sociale verandering. 555 Hetzelfde geldt, aldus Lucke, voor vragen die zich richten op de voorwaarden
waaronderr normen sociale gelding krijgen en voor vragen die betrekking hebben op de ver-
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antwoording,, motivering of plichtmatigheid van sociaal handelen. Dat vragen met betrekking
tott het proces van accepteren een meer of minder terloops karakter hadden, neemt niet weg
datt deze altijd nauw verbonden waren met sociologische kernthema's.
Voorall Weber is naar de mening van Lucke van bijzondere betekenis geweest voor acceptatievragen.. Hoewel ook hij het concept van acceptatie niet verder uitwerkte, bieden zijn handelingstheoretischee grondbegrippen en zijn behandeling van legitimiteit een goed aanknopingspuntt om het fenomeen van acceptatie beter in beeld te krijgen.^ Lucke kiest ervoor aan
tee sluiten op Webers bekende definitie van gezag (Herrschafl) en komt met de volgende sociologischee omschrijving van acceptatie (Ak^eptan^):
'diee Chance, für bcstimmte Meinungen, MafJnahmen, Vorschlage und Entscheidungen bei einer
identifizierbarenn Personengruppe ausdrückliche oder stillschweigende Zustimmung zu finden
undd unter angebbaren Bedingungcn aussichtsreich auf deren Einverstandnis rechnen zu können.'"1 1
AanAan de%e definitie van acceptatie kleven echter grote problemen. Het opmerkelijke is ten eerste dat deze
definitiee qua inhoud bijna hetzelfde is als Webers omschrijving van gezag: 'die Chance, für
einenn Befehl bestimmten inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden.'"18 Het enige
inhoudelijkee verschil is het aspect van toestemming of goedkeuring waarvan uitdrukkelijk of
stilzwijgendd sprake is. De vraag is of dit kenmerk een belangrijke meerwaarde oplevert. Ook
hett wederkerige en intersubjectieve karakter van acceptatie, dat Lucke blijkens haar toelichtingg wil benadrukken, komt mijns inziens niet uit de verf in deze definitie. Bovendien is er
nogg een veel principiëler punt. De definitie is namelijk inconsistent met de typologie van
acceptatiee die Lucke naderhand presenteert: sommige acceptatietypen blijken buiten haar
eigenn definitie van acceptatie te vallen. Ze spreekt bijvoorbeeld over 'substanzlose Verlegcnheitsakzeptanz'' en over 'forced compliances Juist het onderscheidende kenmerk van 'uitdrukkelijkee of stilzwijgende toestemming', ontbreekt in deze gevallen.
Mett haar kritiek op de dominantie van een objectgeoriënteerd perspectief binnen het
theoretischh en empirisch onderzoek naar legitimiteit, wijst Lucke terecht op een belangrijke
sociologischee verwaarlozing van de subjectieve keerzijde van legitimiteit: het proces van
acceptatie.. De verschillende manieren van kijken komen, zoals aan het begin van deze paragraaff uiteengezet, treffend naar voren in de werkwoorden legitimeren en accepteren. De
kwestiee die Lucke thematiseert zou ook kunnen worden behandeld als het verschil tussen
zichtbaarr waarneembaar gedrag enerzijds en handelingsintenties en innerlijke overtuigingen
anderzijds.. In hoeverre %egt het eerste iets over het tweede? Veel discussies over legitiem gezag draaien
inn de kern om deze vraag. In sociologische beschrijvingen van gezag lijkt het aspect van zichtbaarr waarneembaar gedrag zich vaak op de voorgrond te dringen. Webers omschrijving van
gezagg is hiervan een treffende illustratie. De kans op gehoorzaamheid die hier het centrale
criteriumm is, werd door hem geformuleerd vanuit het perspectief van degenen die het gezag
uitoefenen.. Vanuit dit objectgeoriënteerde perspectief is empirisch vaststelbaar gedrag de
meestt voor de hand liggende graadmeter voor gezag. Deze empirische associatie met uiterlijk
gedragg is ook kenmerkend voor de sociologische receptie van de legitimiteit van gezag. Het
process van acceptatie aan de subjectzijde bleef daardoor op de achtergrond of werd slechts
fragmentarischh behandeld. De handelingsintenties en innerlijke overtuigingen van de gehoorzamendee personen, de uiteenlopende acceptatiemodi die hier mogelijk zijn, hebben daardoor
naarr verhouding weinig aandacht gekregen. Juist dit aspect wil Lucke onder de aandacht brengen.. De verwarring is echter dat haar omschrijving van acceptatie wordt gekenmerkt door een
objectgeoriënteerdd perspectief en niet, zoals men zou mogen verwachten, door een subjectgeoriënteerdd perspectief. Haar definitie is geformuleerd vanuit de blik van degenen die op
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acceptatiee willen kunnen rekenen. 60 Dit is inherent aan haar keuze om aan te sluiten op
Weberss definitie van gezag - een keuze die dus niet erg gelukkig is te noemen.
Eenn sociologische omschrijving van acceptatie, die een relevante meerwaarde wil opleveren
mett betrekking tot de discussie over legitimiteit, moet de subjectzijde van gezagsrelaties naar
vorenn zien te halen. Het vertrekpunt van de definitie moet liggen bij degenen die accepteren.
Ookk dient rekening te worden gehouden met de schier onbeperkte variatie van handelingsintentiess en overtuigingen die verbonden is met accepteren. In deze studie hanteer ik de
volgendee definitie van acceptatie:
dee mate van goedkeuring, instemming, aanpassing of inschikkelijkheid die sociale actoren (uitdrukkelijkk of stilzwijgend) aan de dag leggen in hun houdingen, opvattingen en sociale handelingenn jegens bepaalde meningen, voorstellen, maatregelen of beslissingen, en waarbij de
beweegredenenn kunnen variëren van authentiek gemotiveerde overtuigingen, vanzelfsprekende
gewoontenn tot rationeel berekend eigenbelang of de vrees voor repercussies.
Inn algemene zin kan over acceptatie worden opgemerkt dat het hier gaat om een relationeel
begrip.. Acceptatie verwijst altijd naar een bepaald object dat wel of niet door de betrokken
subjectenn wordt geaccepteerd. 61 In het proces van acceptatie zijn altijd subjecten en objecten
vann acceptatie te onderscheiden. Verder geldt dat acceptatie altijd plaatsvindt in een context
diee door de subjecten en objecten van acceptatie (mede) wordt geconstrueerd. Deze context
kan,, afhankelijk van plaats en situatie, meer of minder economisch, politiek, juridisch, cultureel,, openbaar of privaat van aard zijn. In deze brede sociologische betekenis kan iedere
socialee actor in principe worden opgevat als subject van acceptatie en is het scala van mogelijkee acceptatieobjecten enorm. Of het nu gaat om burgers, beleidsambtenaren van uitvoerendee instellingen (gemeentelijke sociale diensten, arbeidsbureaus, Arbeidsinspectie etc),
regeringenn of internationale organisaties, allemaal kunnen ze worden gezien als subjecten die
eenn bepaald object wel of niet (willen) accepteren. 62 Bij objecten van acceptatie kan worden
gedachtt aan een politieke orde, bestuurlijke instantie of wettelijke maatregel, maar bijvoorbeeldd ook aan bepaalde vormen van gedrag (in het flatgebouw, op het voetbalveld, in de trein,
opp de werkplaats etc.) die meer of minder acceptabel worden gevonden. 63 Het is mogelijk dat
dee acceptatie van betrokkenen betrekking heeft op de doeleinden (van beleid, van een organisatie)) maar niet op de ingezette middelen en vice versa. 64
Dee subjecten van acceptatie die in deze studie vooral centraal staan, zijn de agrarische
werkgeverss die op het microniveau van de individuele bedrijfsvoering te maken hebben met
regelgevingg omtrent seizoenarbeid, met name aspergetelers, en - in mindere mate - de (potentiële)) gelegenheidsarbeiders die seizoenarbeid (zouden kunnen) verrichten tijdens de
aspergeoogst.. O p het niveau van organisatorisch handelen vormen de belangenorganisaties
vann werkgevers en werknemers in de agrarische sector belangrijke subjecten van acceptatie.
Dee objecten van acceptatie in dit onderzoek worden in eerste instantie gevormd door de wettelijkee regels die seizoenarbeid reguleren en de bestuurlijke instellingen die bij de uitvoering
vann de regelgeving zijn betrokken. Daarnaast moet worden gedacht aan het politieke regime
vann neocorporatisme dat de agrarische sector lange tijd kenmerkte maar dat het laatste decenniumm aan slijtage onderhevig lijkt.65
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EenEen typologie van acceptatie
Inn hoeverre passen mensen zich (op passieve wijze) uiterlijk aan of zijn ze daadwerkelijk
(innerlijk)) overtuigd van de waarden waarmee een autoriteit zich legitimeert? Hoe bewust
verlopenn zulke processen? Dergelijke vragen verschijnen al snel in het blikveld wanneer we
eenn typologie van acceptatie willen ontwerpen. Sociale handelingen die plaatsvinden onder
invloedd van het volle bewustzijn, handelingen met een duidelijke en bewuste zin, maken
slechtss een klein deel uit van het totaal der handelingen in de sociale werkelijkheid. Het
meestee handelen, zo stelde Weber lang geleden al ooit vast, geschiedt in de schemerzone van
automatismee en halve bewustheid.
'Dass Reale Handeln verlauft in der groCen Masse seiner Falie in dumpfer HalbbewuBtheit oder
UnbewuBtheitt seines 'gemeinten Sinns'. Der Handelnde 'fuhtt' ihn mehr unbestimmt, als daB er
ihnn wüllte oder 'sich klar machte', handelt in der Mehrzahl der Falie triebhaft oder gewohnheitsmaBig.' 66 6

Dee structurele acceptatie van het 'normale alledaagse', die zich kenmerkt door afwezigheid
vann reflectie (over alternatieven), is in elke sociale orde een belangrijke 'domme' kracht.
Gezagg dat vanzelfsprekend onbesproken is, zit doorgaans stevig in het zadel. Barker spreekt
inn dit verband over habituele legitimiteit die, steunend op de 'largely unquestioned acceptance
off authority', wellicht de sterkste vorm van legitiem gezag is die je maar kunt hebben. 07 Een
typologiee van acceptatie dient in ieder geval oog te hebben voor vanzelfsprekend gewoontegedragg zonder uitgesproken motivatie. Zoals bij de behandeling van macht reeds naar voren
kwam,, kunnen institutionele arrangementen, normerende regels en sociale identiteiten op
'gezichtsloze'' wijze, als verzelfstandigde artefacten die een eigen onafhankelijke entiteit schijnenn te bezitten, een sterke werking uitoefenen op het denken en handelen van individuen.
Dee redenen waarom mensen een sociale orde accepteren, zijn divers. De motieven kunnenn meer of minder bewust zijn, gevoelsmatig of rationeel, traditioneel of instrumenteel,
oprechtt of strategisch. De vormen van acceptatie die hieruit voortvloeien, lijken onuitputtelijkk en kunnen variëren van latent tot manifest, van spontaan tot evaluatief, van naïefhabitueell tot uitvoerig-reflexief, van individueel tot collectief.68 O m enige orde te creëren in
dezee empirische wirwar van mogelijkheden, onderscheidt Lucke een cognitieve, normatieve
enn conatieve dimensie van acceptatie.69 D e cognitieve dimensie wordt gevormd door de
noodzakelijkee oriëntatiekennis met betrekking tot een object van acceptatie inclusief de
socialee verwachtingen van andere actoren. Zonder deze kennis en informatie zouden normatievee overwegingen die met acceptatie verband houden niet eens mogelijk zijn. Met de
normatief-evaluatievee dimensie wordt gedoeld op de aard van de betrokkenheid die betrokkenenn hebben ten aanzien van een mening, voorstel of handeling. Instemming kan gestoeld zijn
opp enkele summiere overwegingen maar ook de uitkomst zijn van een diepgaande reflectie.
Daarnaastt kan de accepterende opstelling getuigen van een grote of geringe persoonlijke
betrokkenheid.. De conatieve dimensie ten slotte heeft betrekking op het streven in de praktijk,, om ook daadwerkelijk in overeenstemming met het geaccepteerde te handelen. Cognitievee kennis en een positieve normatieve evaluatie jegens een object van acceptatie leiden niet
perr definitie tot (conatief) gedrag dat daarmee in overeenstemming is. Een automobilist kan
bijvoorbeeldd kennis hebben over de verkeersregels en milieuproblematiek, overtuigd zijn van
dee veiligheid en milieubescherming die met snelheidsbeperkingen zijn verbonden, en desondankss de maximaal toegestane snelheid overschrijden omdat hij bijvoorbeeld snel naar zijn
geliefdee toe wil (een passioneel motief) of omdat hij het heerlijk vindt hard te rijden (een
hedonistischh motief) - een combinatie van beide motieven is natuurlijk ook mogelijk.
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Inn de typologie van acceptatie die Lucke vervolgens zelf ontwerpt, worden deze drie
dimensiess als uitgangspunt genomen om een continuüm te creëren waarin acceptatie met een
heell autonoom karakter (gemotiveerd en authentiek) de ene kant vormt en acceptatie met een
hoogstt heteronoom karakter (onwillig en afgedwongen) de andere kant. 70 De twaalf typen die
Luckee presenteert, zijn gebaseerd op een bespreking van allerlei acceptatievormen die uit
sociaal-wetenschappelijkee studies zijn te destilleren. Haar typologie moet vooral worden
gezienn als een oriënterend raamwerk. Het is geen eindpunt maar een beginpunt: 'lm zuge
ihrerr Anwendung waren die einzelnen Typen anhand konkreter Beispiele weiterzuentwickeln,
zuu modifizieren und gegebenenfalls zu korrigieren.' 71
Opp de 12 acceptatietypen van Lucke is allerlei kritiek mogelijk met betrekking tot de volgordee en algemeenheid van de typen en wellicht ook met betrekking tot de relevantie van
enkelee typen. Met haar poging tot een dergelijke typologie heeft zij echter - hoe dan ook - een
belangrijkee theoretische poort geopend naar de wereld van handelingsintenties en innerlijke
overtuigingenn die schuilgaat achter gehoorzaam gedrag dat uiterlijk kan worden
waargenomen.. In dit opzicht levert zij een belangrijke bijdrage aan de sociologische behandelingg van legitimiteit waarin deze 'achterwereld' weliswaar wordt erkend maar zelden zo
grondigg is uitgespit. Toch zit er in haar sociologie van acceptatie een misser die volgens mij
vann fundamentele betekenis is. De kritiek die op haar typologie mogelijk is, valt ook voor een
belangrijkk deel daarop terug te voeren. Het manco bij Lucke is dat t(ij het fenomeen van non-acceptatietatie onvoldoende uitwerkt. Illustratief hiervoor is het ontbreken van eentypologievan non-acceptatie. Mijns
inzienss vormt dit gemis in haar benadering, hoe inspirerend en waardevol die ook is, de
belangrijkstee verklaring voor de inconsistenties die in haar typologie zijn aan te wijzen.
Acceptatiee en non-acceptatie wandelen door elkaar heen en dit leidt ertoe dat het ideaaltypischh continuüm dat ze voor ogen heeft op enkele plekken behoorlijk hapert. 72 Het vervolg
vann mijn betoog in dit theoretisch deel, is grotendeels te beschouwen als een uitwerking van
dezee kritiek. In het tweede hoofdstuk zal dit uitmonden in een typologie van non-acceptatie.
Hieronderr ga ik in op de typologie van acceptatie die in deze studie wordt gebruikt.
Schemaa 1
Typee 1:
Typee 2:
Typee 3:
Typee 4:
Typee 5:
Typee 6:

Typologie van acceptatie: individuele burgers en wettelijke regulering.

De authentieke acceptatie gebaseerd op kennis van zaken, overtuiging en inzicht.
De demonstratieve en onderschrijvende acceptatie zonder directe eigen
betrokkenheid. .
De verinnerlijkte, niet-bewuste of halfbewuste acceptatie uit gegroeide gewoonte.
De opportunistische of berekenende acceptatie zonder innerlijke overtuiging.
De verlegenheidsacceptatie voortkomend uit het (vermeende) gebrek aan alternatieven. .
De afgedwongen en geforceerde acceptatie die tegen de wil wordt doorgedreven.

Dee hierboven gepresenteerde typologie kan worden beschouwd als een grondig gereviseerde
enn gehalveerde versie van de typologie van Lucke. Mijn typologie van acceptatie is bovendien
toegesnedenn op burgers die individueel in aanraking komen met regulerende instanties die
gestaltee geven aan overheidsbeleid. 73 De typen hebben een heuristische functie en zijn vooral
bedoeldd als hulpmiddel om vast te stellen in welke mate bepaalde kenmerken of eigenschappenn dominant aanwezig (of afwezig) zijn in accepterend handelen. Wanneer we in het schema
vann boven naar onder gaan, neemt de autonomie van de accepterende houding allengs af en
heeftt deze bij type 6 een heteronoom karakter gekregen. Ik zou echter niet, zoals Lucke doet,
willenn spreken van een continuüm, maar van een soms schoksgewijze afdaling van een 'eigen'
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acceptatiee naar een 'oneigen' acceptatie. Type 1 is de autonome pool die idealiter zowel hoog
scoortt in cognitief, normatief als conatief opzicht. Hiervan is sprake wanneer subjecten in
hogee mate instemmen met de rechtvaardigingen die zijn verbonden met het object van acceptatiee en dat ze bereid en in staat zijn om het geaccepteerde actief en argumentatief te verdedigen.. Bij type 6, de heteronome pool, ontbreekt de innerlijke overtuiging en motivatie volledig
enn is sprake van een zeer zwakke motivatiebasis. Subjecten doen weliswaar wat van hen wordt
verwacht,, maar alleen omdat ze daartoe gedwongen worden of zich daartoe gedwongen voelen. .
Mijnn schema blijft - laat ik dat niet vergeten te benadrukken - voor cen belangrijk deel
schatplichtigg aan Lucke van wie ik enkele typen bijna woordelijk heb overgenomen. Haar
onderscheidd in cognitieve, normatieve en conatieve aspecten van acceptatie, maakt het niet
alleenn mogelijk verschillende vormen van acceptatie tegen elkaar af te zetten maar de
uitwerkingg daarvan in een bepaalde volgorde van ideaaltypen biedt ook een zekere graadmeterr met betrekking tot legitimiteit. Wanneer de acceptatie van burgers jegens een bepaalde
vormm van wettelijke regulering in de onderste helft van het schema valt, kunnen we ervan uitgaann dat het met de legitimiteit van het gezag op dit terrein slecht is gesteld. Bij type 6, en
ookk al bij type 5, kan men zich zelfs in principiële zin afvragen of deze typen nog zijn te
betitelenn als vormen van acceptatie. Gaat het bij de laatste twee typen niet om accepterende
buigingenn die plaatsvinden op een bodem van non-acceptatie? 74 Deze typen wijzen al vooruit
enn vormen als het ware de brug naar de typologie van non-acceptatie die ik in het volgende
hoofdstukk zal presenteren en waarin het gebruik van verborgen agenda's en cynische handelingsoriëntatiess belangrijke maatstaven zijn.

Conclusie e
Legitimiteitt is binnen de sociale wetenschappen merendeels benaderd vanuit een objectgeoriènteerdd perspectief. Hierbij voeren institutionele analyses de boventoon. Aan de subjectievee keerzijde van legitimiteit, de processen van acceptatie die zich afspelen op het niveau
vann directe interactie, is tot nu toe weinig aandacht geschonken. De sociologie van acceptatie
vann Lucke is hier een inspirerende eye-opener. Objectgeoriënteerde legitimatievragen moeten
volgenss haar worden gecompenseerd met acceptatievragen die de aandacht vestigen op de
subjectkantt van legitimiteit. Een begripsmatige uitwerking van acceptatie is van cruciaal
belangg om hedendaagse ontwikkelingen omtrent legitimiteit beter te kunnen begrijpen. In
modernee samenlevingen zoals Nederland spelen processen van acceptatie namelijk een
belangrijkee rol bij de legitimering van beleid: er zijn steeds meer 'kritische individuen'
gekomenn die zelf wel bepalen wat zij legitiem of acceptabel vinden. Voor het analyseren van
dezee acceptatieprocessen biedt het theoretisch raamwerk van Lucke goede handvatten. Het
grotee gebrek van Lucke is echter dat zij het fenomeen van non-acceptatie onvoldoende
uitwerktt waardoor haar typologie van acceptatie mankementen vertoont. Dit brengt ons bij
eenn belangrijke theoretische inzet van dit onderzoek: het ontwerpen van een typologie van
non-acceptatiee waarin sociologisch rekenschap is gegeven van de cynische tijden waarin we
tegenwoordigg leven.

HoofdstukHoofdstuk 2

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-acceptatiee 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 dikwijls 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 professionelee 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 sociologischh 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 begrippenn 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 moeilijkk 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 normatieff 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 wanneerr 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 verschillendee 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 waarderendee oordelen onvermijdelijk zijn.4 D e 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 vaststellen.. 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 blijft hier een kwestie van interpreteren, bestuurskundig 'doormodderen'' 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 bruikbaarheidd 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.
Ditt 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 dikwijls maar moeilijk laat ontwarren.. 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 begrippenn 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 onafscheidelijkk met elkaar verbonden. 8 Zonder hier verder in te gaan op allerlei epistemologische vragenn 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. .
Ditt betekent echter niet dat er geen maatstaven mogelijk zouden zijn om de vruchtbaarheidd van sociologische onderzoeksconcepten te toetsen. Mijns inziens nog altijd verhelderendd 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 sociologenn 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 verscheidenheidd 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 ontvankelijkk 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 prescriptionsscriptions 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 basisbegrippen.. 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 regulerendee 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 transcriptenn 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 altijdd 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 werkelijkheidd 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 begrippen.. In de volgende twee paragrafen behandel ik de concepten van verborgen transcripten en
cynisme:: twee sensibiliserende begrippen die een belangrijke bijdrage leveren aan de onderbouwingg 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 politiekee 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 (verborgenn transcripten). Met het concept van transcripten wil Scott bepaalde domeinen van
sociaall handelen karakteriseren, inclusief non-verbaal gedrag zoals gebaren en uitdruk-

NON-ACCEPTATIEE EN CYNISME

41 1

kingen. 133 Publieke transcripten worden gevormd door de handelingsdomeinen van de openbaree en officiële werkelijkheid zoals die op het publieke toneel gestalte krijgt. Verborgen transcriptenn 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 tallozee verborgen sociale plekken bestaan waar ondergeschikten en superieuren zich in vrijmoedigee 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 regelmatigg 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 voorbeelden,, 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 onderschat,, 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 dikwijls 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 maatschappelijkee 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 geïnterpreteerdd 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 conflict,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 conflictt 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 vrijwillige 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 seizoenarbeid. .
Gerakenn we als onderzoeker niet in een impasse gezien het heimelijke karakter van verborgenn 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 blootgevenn of dat ze - impulsief of juist uitgekiend - worden onthuld aan bijvoorbeeld journalistenn 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 transcriptenn 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 seizoenarbeid. .
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 binnenn 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 maatschappelijkee dialoog, wel een vruchtbaar analytisch vertrekpunt is voor de bestudering van de empirie.
Mett name problematisch lijkt 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. .
'Kijkk 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, zonderr 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 politiekee 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. Wanneerr er belangen op het spel staan, vindt de authenticiteit al snel een achterdeur. De opstellingenn 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 makkelijkk laten beoordelen, zeker niet wanneer het gaat om de inrichting van de sociale orde, de verwervingg van sociale posities of de verdeling van schaarse goederen. Wellicht is het geen toevall dat Eco als historisch decor voor deze levensles over veinzen en ontveinzen het zeventiende-eeuwsee Europa heeft gekozen; de eeuw die naderhand vaak werd gezien als het begin
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vann de moderne tijd. Een tijdperk rijkelijk gevuld met politieke strijd en intriges; ook een tijdperkk van opkomende, nieuwe artillerie waarin de ridderlijke heldenmoed van weleer het
steedss vaker moest afleggen tegen schietwapens die de degen en het zwaard nutteloos maakten. 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 toegankelijkk 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 verborgenn bleven.' 25 Dit voerde tot een nieuwe antropologie waarin menselijke gedragingen werdenn 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 strategischh 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. D e 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 objectgeoriënteerdee benadering hanteren. 27 Hiermee kom ik op het tweede punt: in de officiële
geschiedschrijvingg zullen bovenstaande uiteenzettingen zelden zijn terug te vinden. Dergelijkee ontboezemingen ontglippen doorgaans schriftelijke (of filmische) vastlegging. O m deze
'onderwereld'' van strategische oriëntaties te doorgronden, is vaak de nodige verbeeldingskrachtt nodig. Goede romanciers kunnen zoiets overtuigend beschrijven. Een van de
moeilijkee taken van de sociologie is te onderzoeken in hoeverre zulke fictie ons iets mededeeltt 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 grillig 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 pijnlijk 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
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eenn sociale orde suggereren. Door oog te hebben voor de sociale werking van verborgen transcriptenn 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 doorgesijpeldd naar bredere lagen van de bevolking. 28 Heeft het toenmalige geloof in democratisering,, waarin de maatschappij fundamenteel op de schop ging, niet zijn opvolger in een algemeenn 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? O m het hedendaagse cynische karakter van westerse samenlevingenn 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 politiekk 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 praktijkenn 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, lijkt in het stemlokaal te worden beloond. D e pers draagt hier een belangrijkee steen toe bij door in haar kritiek en commentaar meer interesse te stellen in het electoralee 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. Dit cynisme is niet te vergelijken met het antieke
cynismee dat dikwijls 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 eenmaalmaal %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 tegenwoordigg 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 terneergeslagenn 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 volgenss Sloterdijk door een bewustzijn dat reeds kennis heeft genomen van kritische tegenargumenten.. Daarmee bedoelt hij dat we dingen doen, waarvan we weten dat ze eigenlijk niet kloppen,, en dat we geleerd hebben deze (rationeel) te legitimeren met geraffineerde argumentatieenn 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'. Rationaliteitt lijkt 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

NON-ACCEPTATIEE EN CYNISME

47 7

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 Verantwortungsethiktungsethik (verantwoordelijkheidsethiek). Deze twee verschillende handelingsoriëntaties wordenn 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 ui
handelenn naar voren treedt. Niet voor de realiteit van deze wereld waarin zijn vurig en hartstochtelijkk 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 (blijkenn te) zijn in de aangehangen levensvisie, leiden tot een onverantwoorde heiliging van politiekk 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 ethischee 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 ontegenzeglijkk 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 situatiee 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.' O p dit punt aanbeland moet men zijn hartstocht bekennen voor de
waardenn waarvoor men staat. Verantwoordelijkheidsethiek is zo beschouwd een overtuigdheidsethiekk 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. Diametraall tegenover een overtuigdheidsethiek verschijnt dan niet een verantwoordelijkheidsethiek
maarr een realiteitsethiek.
Schemaa 2

Continuüm van ethische posities.
EthischEthisch handelende

Overtuigdheidsethiek: :
alleenn morele waarden
centraal l

actor
Realiteitsethiek:: pure
gerichtheidd op de
praktijk k

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

Realiteitsethiekk is, in ontwikkelingslogische zin, te beschouwen als een ethiek van verantwoordelijkheidd 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 wordenn 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 verkeerd'' 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
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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 historischee 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 pseudofilosofischee 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 o m
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 blijft cynisme een empirische
zeldzaamheid,, eerder te vinden in de wereld van het cabaret dan in het leven van alledag. D e
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 lijkt 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 moeilijkk 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.
Ditt 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, verborgenn 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.
OPENN AGENDA'S

Handelingsoriëntaties s

bijj één
partijj

bij alle
partijen

Strategischee handelings- eenzijdig g wederzijds s
contextt waarin particuliere strategisch h strategisch h
belangenn domineren
handelen n handelen n
Overtuigingscontext t
eenzijdig g wederzijds s
gerichtt op intersubjectieve overtuigings-- overtuigings-overeenstemming g
handelen n handelen n

'voorbij'
partijen

VERBORGENN AGENDA'S
bijj één
partijj

openhartig g eenzijdig g
cynisch h
cynisch h
handelen n handelen n

bij alle
partijen

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 hiervann is dat de categorisering overzichtelijk blijft 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 e n / o f 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 verschillendee handelingsoriëntaties in werkelijkheid in de meest uiteenlopende vermengingen kunnenn 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 handelingscontextt die in grote lijnen als eerlijk zal worden ervaren, kunnen sociale actoren uitermatee 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, stagiaires,, 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, correspondeertt 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 wederzijdszijds 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 tegenstander.. 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 overtuigingscontext.. Aan de buitenkant mag het dan lijken te gaan om een situatie waarin gezamenlijkk wordt gezocht naar intersubjectieve overeenstemming, in het verborgene kunnen hier bitteree 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 dikwijlss 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, lijkt
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 gezagsrelatiess 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 objectgeoriënteerdd 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-acceptatiee 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 meningen,, 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 acceptatietypologiee 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 overwegingenn en betrokkenheid en de conatieve dimensie van daadwerkelijk handelen, analytisch
instructieff om de verschillende vormen van non-acceptatie tegen elkaar af te zetten. De volgordee 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 nonacceptatie.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
Typee 1:
Typee 2:
Typee 3
Typee 4:
Typee 5:
Typee 6:
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Typologie van non-acceptatie: individuele burgers en wettelijke regulering.

De authentieke weloverwogen non-acceptatie die zonodig openlijk wordt uitgelegd. .
De demonstratieve of sympathiserende non-acceptatie zonder directe eigen
betrokkenheid. .
De verinnerlijkte, niet-bewuste of half bewuste non-acceptatie uit gegroeide
gewoonte. .
De emotionele non-acceptatie die wordt afgegeven zonder na te denken over de
gevolgen. .
De schijnacceptatie van alsof waarbij instemming wordt geveinsd of waarbij
bedrogg en dubbel spel worden ontveinsd.
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 mogelijkk 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 dikwijls 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 afgedwongenn 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 parallell op. Dit illustreert dat de wereld die is verbonden met non-acceptatie kwalitatief verschiltt 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 o m 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-acceptatietatie die redelijk goed grijpbaar is. Zetten we de twee typologieën van acceptatie en non-acceptatiee 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 vormenn deze twee typologieën het theoretisch raamwerk voor dit onderzoek naar legitimiteit en
(non-)acceptatiee waarmee de talrijke mogelijke handelingsintenties, overtuigingen en strategieënn die achter gehoorzaam of ongehoorzaam gedrag schuil kunnen gaan, in kaart kunnen
wordenn gebracht. 50

54 4

DEE CYNISCHE VERKLEURING VAN LEGITIMITEIT EN ACCEPTATIE

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) seizoenarbeiders,, belangenbehartigers en beleidsuitvoerders die direct met de praktijk te maken
hebben.. Het zijn deze sociale actoren waarop de typologieën van acceptatie en non-acceptatiee en het eerder gegeven schema met cynische handelingsoriëntaties, zullen worden
toegepast. 511 Mijn 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 legitimerendee 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) uitdragenn 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. O m deze voorstelling van zaken te verduidelijken, ga ik hieronderr in op The Consequences of Modernity, een studie van Anthony Giddens waarin de sociologischee 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 uitermatee 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 gewordenn en zijn niet meer, zoals in traditionele samenlevingen, grotendeels gebonden aan regelmatigg 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 rationaliseringg is in feite de sociale organisatie van tijd en ruimte over een steeds grotere (economische,, politieke, culturele) reikwijdte. Als gevolg hiervan werden veel (traditionele) sociale systemenn uit hun vertrouwde bedding gelicht. De handelingen van mensen zijn over grotere afstandenn 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. D e vertrouwensmechanismen die door middel van deze abstracte systemenn in gang worden gezet, met name door de regimes van deskundigen, hangen volgens Giddenss nauw samen met de essentie van moderne instituties. 56
Hett vertrouwen dat we stellen in de werking van deze abstracte systemen (of het nu symbolischee 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 verdwenenn maar dat dit onvoldoende is voor ons maatschappelijk functioneren. Bij talloze alledaagse
handelingen,, of het nu gaat om autorijden, een lift instappen, een diepvriesmaaltijd in de
magnetronn stoppen of het afsluiten van een bancaire lening, vertrouwen we op deskundigheidssystemenn waarin we zelf niet meer dan een oppervlakkig inzicht hebben. Dit vertrouwenn is doorgaans niet gebaseerd op eigen kenniservaringen die proefondervindelijk zijn
ontwikkeldd in de omgang met de praktijk. Een algemeen kenmerk van vertrouwen, aldus Giddens,, 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 ontmoetingenn plaatsvinden met buitenstaanders en waar het systeemvertrouwen door professionelee 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
dikwijlss 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
professionalsprofessionals en ondeskundige leken. Empirische gegevens over directe sociale interacties die d
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 kruispuntenn 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 werkingg van meer omvattende politieke instituties en de legitimiteit die deze trachten te bewerkstelligen.. 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.
O o kk 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 neocorporatistischee vertrouwensbrug, die een groot aandeel had in de legitimering van het landbouwbeleid,, scheuren en gaten gaan vertonen. Na de opheffing van het Landbouwschap in
dee tweede helft van de jaren negentig, lijkt 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 proceduress die agrariërs aanspanden tegen uitvoerende beleidsinstanties. Van bijzonder belang zijn
dee posities die de sectorale belangenorganisaties in dit geheel innamen. Binnen het bestuursmodell van het agrarisch neocorporatisme vervulden professionele belangenvertegenwoordigerss 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
D ee pejoratieve bijklank van het begrip cynisme valt moeilijk te ontkennen. Alleen het refererenn aan cynisme, lijkt 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 aangehaaldee 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 blijft 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 modernee 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 Macedonië,, 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 klaarlichtee 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 rationalismee 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 'uideving'' van vrijpostigheid, niet te verwarren met andere soorten van realistische vrijpostigheid.
O mm 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, vrijpostigee houding die voor de verkeerde kant heeft gekozen, de kant van de sterkere. O p 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 blijft het verborgen maar soms
klaptt het uit de school.
'Dee cynische heerser licht zijn masker op, glimlacht tegen zijn zwakke tegenspeler - en onderdruktt 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.'^

58 8

DKK CYNISCHE VERKLEURING VAN LEGITIMITEIT EN ACCEPTATIE

Ditt 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 harmonieuzee oplossing voor de polemiek tussen kynische en cynische bewustzijnsvormen, op
basiss van wederzijds begrip en het licht van de rede, lijkt 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
blijktt 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
tijdd de benen nemen, tegenover een alwetend medisch-technologische regime de volksgeneeskundigee 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 herontdekkingg van de rationalistische kracht van het kynisme, zo kunnen we Sloterdijks inzet begrijpen,, is het zaak de onwrikbare rationele waarde van deze opstandige (tegen)reacties op cynischee 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 rationalistischee 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 cynischee en het kynische over elkaar heen en is een duidelijk moreel oordeel dikwijls 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 lijkt 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 uitmakenn 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 verbonden.. 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 Sloterdijk,, 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 sociologischee definitie van cynisme in bereik. Met behulp van het criterium van verborgen agenda's
kunnenn verschillende cynische handelingsoriëntaties - zij het rudimentair - worden
aangegeven.. O p 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-acceptatiee van wettelijke regulering bij burgers te onderzoeken. Het begrip van abstract systeemvertrouwen,, zoals beschreven door Giddens, kan dienen als een verbindend conceptueel
hulpmiddell tussen individuele acceptatie en non-acceptatie op microniveau en maatschappelijkee legitimiteit op macroniveau. Ten slotte constateerden we dat voor sociologisch onderzoekk 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.

HoofdstukHoofdstuk 3

Uitwerkingg probleemstelling

Inn dit hoofdstuk wordt de probleemstelling van de inleiding uitgewerkt aan de hand van de
conceptenn en het theoretische kader die in het vorige hoofdstuk zijn ontwikkeld. De probleemstellingg van deze studie naar de problemen van acceptatie en legitimiteit bij de reguleringg van seizoenarbeid, bestond uit twee algemene vragen:
/.. Is de problematische acceptatie die %icb onder aspergetelende agrariërs in Zuidoost-Nederland voordoetdoet bij de wettelijke regulering van seizoenarbeid te interpreteren als een praktisch beleidsprobleem,
alsals een legitimiteitscrisis a/aarbij de geloofwaardigheid van de overheid op bet spel staat of als een
sluimerendesluimerende legitimiteitscrisis die het staatsgezag op den duur erodeert?
2.2. Zijn de problemen van acceptatie en legitimiteit bij de wettelijke regulering van seizoenarbeid in
belangrijkebelangrijke mate te verklaren door de werking van verborgen transcripten en cynische handelingsoriëntatiessoriëntaties d'te %ich kenmerken door het gebruik van verborgen agenda's?
Bijj de uitwerking van deze twee vragen voor het empirisch onderzoek onderscheid ik drie
verschillendee niveaus van sociaal handelen: (i) het microniveau van de individuele bedrijven
enn de daarmee verbonden praktijk van seizoenarbeid (ii) het mesoniveau van belangenorganisatiess en uitvoeringsinstanties die direct met de regulering van seizoenarbeid te maken
hebbenn en (iii) het macroniveau van politiek bestuur en beleidsmatige ontwikkelingen die de
achtergrondd vormen van het beleid en de regelgeving ten aanzien van seizoenarbeid. Toegespitstt op de casus van de aspergeteelt die in dit onderzoek centraal staat, kunnen in het verlengdee hiervan de volgende drie deelvragen worden geformuleerd die de probleemstelling
vann een nadere invulling voorzien:
i..

Hoe gaan aspergetelende agrariërs in Zuidoost-Nederland, alsmede bij seizoenarbeiderss die hiervoor actueel of potentieel beschikbaar zijn, om met de wettelijke reguleringg van seizoenarbeid en welke rechtvaardigingen worden aangevoerd voor gedrag
datt niet in overeenstemming is met de regelgeving?

ii.. Welke problemen doen zich in de tuinbouw van Zuidoost-Nederland voor bij de
uitvoeringg van de regelgeving omtrent seizoenarbeid, met name in de aspergeteelt, en
hoee wordt daarop gereageerd door de betrokken uitvoeringsinstanties en intermediairee belangenorganisaties?
iii.. Duiden de problemen van acceptatie en legitimiteit op ernstige vertrouwensbreuken
mett betrekking tot de overheid en is er in de agrarische sector een verschuiving waar
tee nemen in de legitimerende principes die aan het staatsgezag ten grondslag liggen?
Aann de hand van deze drie deelvragen zal ik in de eerste paragraaf voor elk niveau een reeks
onderzoeksvragenn opstellen die aangeven wat we dienen te weten voordat we een verantwoordd antwoord kunnen geven op de algemene vraagstelling van deze studie. Daarbij ga ik
ookk in op de kunstmatige helderheid van het onderscheid in een microsociologische en een
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macrosociologischee analyse. Vervolgens besteed ik aandacht aan de sociale actoren die in het
empirischh onderzoek centraal stonden, de legïtimanten en acceptanten, en komt de afbakening en
selectiee met betrekking tot de verzamelde gegevens aan bod. In de voorlaatste paragraaf wordenn de methoden aangegeven die in dit onderzoek zijn gehanteerd en wordt de uitvoering
vann het onderzoek beschreven. In de slotparagraaf geef ik nadere omschrijvingen van
seizoenarbeid,, gelegenheidsarbeid, piekarbeid, oogstarbeid en trekarbeid.

Onderzoeksvragen n
Bijj een ordening van sociologische onderzoeksvragen is het op het eerste gezicht misschien
verleidelijkk een strikt onderscheid te maken tussen een microsociologische bestudering van
directee sociale interacties met daar tegenover een macrosociologische analyse van omvattende
socialee structuren. Een zuivere toepassing van dit onderscheid in sociologisch onderzoek, is
echterr moeilijk vol te houden. Directe sociale interacties en institutionele factoren doordringenn elkaar en het is eigenlijk gekunsteld de vragen hierover apart te stellen. Wie bijvoorbeeld
dee handelingen, reacties en meningen van agrariërs zinvol probeert te interpreteren, komt er
niett onderuit de historische en sociale context van het agrarisch ondernemerschap in de analysee te betrekken. Zonder aandacht voor de culturele, economische en politieke factoren, die
hett agrarisch handelen in een meer wijde zin 'systematisch' omgeven, kan een beschrijving
vann het individuele handelen van agrarische ondernemers slechts uitmonden in een oppervlakkigee weergave waarin de onderzoeker maar al te vaak impliciet allerlei (morele, culturele,
politieke)) waarden binnensmokkelt. Daartegenover blijft een analyse van de politieke structurenn die het beleidsmatig handelen van ministeries zouden bepalen, een steriele en afstandelijkee weergave wanneer bijvoorbeeld geen plaats is ingeruimd voor de alledaagse
ambtelijkee strategieën en omgangscultuur, wandelgangenpolitiek of de individuele creativiteit
vann beleidmakers. Een 'systeemachtige' 'weergave die aan dergelijke alledaagse facetten voorbijgaat,, neigt ertoe de determinerende kracht van algemene politieke condities te overschatten. .
Hett pleidooi om het onderscheid tussen microsociologisch en macrosociologisch onderzoekk los te laten of minder strikt te nemen, is zeker niet nieuw. Anthony Giddens stelt in deze
samenhangg zelfs vast dat dit onderscheid een onhandige sociologische werkverdeling ten
gevolgee kan hebben waarbij bovendien een vruchteloze rivaliteit kan ontstaan tussen aan de
enee kant benaderingen die de alledaagse interacties in de microwereld als het meest essentieel
beschouwenn en aan de ander kant benaderingen die de sociale macrostructuren als fundamenteell beschouwen. 1 Giddens acht het zinniger een onderscheid te maken tussen processen
vann sociale integratie en processen van systeemintegratie. Sociale integratie heeft betrekking
opp de terugkerende sociale praktijken die zich kenmerken door medetegenwoordigheid van
dee handelende actoren. Het gaat hier om directe sociale interacties waarin de betrokkenen
elkaarr direct zien of waarin ze zich in ieder geval nabij voelen. 2 Onder systeemintegratie
vallenn alle processen en effecten die zich, in tijd en ruimte, uitstrekken buiten deze medetegenwoordigheidd van de handelende sociale actoren.
Socialee integratie en systeemintegratie zijn aspecten van een en dezelfde werkelijkheid die
alleenn analytisch uit elkaar zijn te houden. Het is echter moeilijk te vermijden dat een van deze
aspectenn de nadruk krijgt in een sociologische studie. De aandacht gaat vaak ofwel uit naar
hett praktisch, strategisch handelen van sociale actoren waarbij de institutionele systemen als
gegevenn worden beschouwd, ofwel naar de eigenschappen van deze institutionele systemen
waarbijj minder aandacht wordt besteed aan de wijze waarop actoren deze sociale structuren
gebruikenn en tegelijkertijd reproduceren. De rechtssociologe Doris Lucke wees in dit ver-
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bandd op subjectgeoriënteerde en objectgeoriënteerde benaderingen van legitimiteit. Zoals in
hett inleidende hoofdstuk reeds werd aangegeven, ambieer ik hier geen diepgaande institutionelee analyse op het macroniveau van politiek bestuur of van maatschappelijke systemen.
Dee politieke bestuurslichamen die 'bovenaan' het beleid maken en de ontwikkelingen van de
verzorgingsstaatt die op een institutioneel niveau ten grondslag liggen aan de moeilijkheden
rondomm seizoenarbeid, krijgen weliswaar aandacht maar vooral voor zoverre deze relevant
zijnn voor een beter begrip van de praktische problematiek die hier speelt. Het merendeel van
hett verzamelde empirische materiaal heeft betrekking op processen van sociale integratie op
micro-- en mesoniveau, op het praktisch handelen van agrarische ondernemers, seizoenarbeiderss en de belangenbehartigers en beleidsuitvoerders van intermediaire organisaties. Mijn
opzett is de empirische kennis over deze handelingspraktijken, waarin de moeilijke gezagsrelatiee tussen agrariërs en de overheid duidelijk naar voren treedt, in de slotbeschouwing
(hoofdstukk 8) nader te analyseren. O p basis van deze analyse worden dan enkele conclusies
getrokkenn over processen van systeemintegratie met betrekking tot legitimiteit en politiek
gezag.. Zoals in het vorige hoofdstuk uiteengezet, kan Giddens' begrip van abstract systeemvertrouwenn dienen als conceptueel hulpmiddel om sociale interacties op microniveau (en
mesoniveau)) te verbinden met maatschappelijke processen op macroniveau. Onder meer met
behulpp van dit begrip wordt getracht, om in de termen van Lucke te spreken, een subjectgeoriënteerdee benadering van legitimiteit te combineren met een objectgeoriënteerde benaderingg van legitimiteit.
Zoalss de onderstaande onderzoeksvragen voor de niveaus van micro en meso duidelijk
zullenn maken, worden de vragen die hier betrekking hebben op het praktisch en strategisch
handelenn van sociale actoren voorafgegaan door 'contextvragen' die ingaan op institutionele
gegevenhedenn van culturele, economische of politieke aard. Formeel gezien zijn deze historischee en sociale contextvragen geen vragen op micro- of mesoniveau, maar samen met de
anderee vragen op deze niveaus vormen ze wel een helder samenhangend cluster van vragen
(ziee ook de schematische figuur aan het einde van dit hoofdstuk). Deze samenhang wilde ik
behouden.. Voor alle duidelijkheid heb ik de contextvragen van een sterretje (*) voorzien.
Achterr elke vraag is tussen haakjes aangegeven in welk hoofdstuk deze wordt beantwoord.
Opp deze wijze geven de onderzoeksvragen tevens de opbouw aan van de resterende hoofdstukken.. De hoofdstukken waarin ik mijn empirische gegevens presenteer van het micro en
mesoniveau,, worden beide voorafgegaan door een contexthoofdstuk waarin de relevante historische,, sociale en politieke achtergronden worden geschetst. Zoals verder zal blijken, heb ik
ervoorr gekozen de beschrijving in het empirische deel vrij sec te houden. De onderzoeksvragenn met betrekking tot (non-)acceptatie, verborgen transcripten en cynisme, komen pas in de
slotbeschouwingg aan bod. Dit bleek het meest overzichtelijk. O p deze wijze wordt de weergavee van de empirische verwikkelingen op micro- en mesoniveau namelijk niet doorbroken
doorr reeds naar elkaar verwijzende analyses over typen van acceptatie en non-acceptatie, verborgenn transcripten en cynische handelingsoriëntaties. Deze zijn als een geheel bij elkaar
gebrachtt in hoofdstuk 8 waarin ook het macroniveau van legitimerende instituties in de analysee wordt betrokken.

Microniveau:Microniveau: de praktijk van seizoenarbeid
Opp dit niveau staat de praktijk centraal van aspergetelende agrariërs die regelmatig met
seizoenarbeidd te maken hebben en ook van de (potentiële) seizoenarbeiders die hiervoor
beschikbaarr zijn. De dagelijkse kijk van tuinders en boeren op seizoenarbeid staat onder
invloedd van (economische) traditie en gegroeide gewoonten, het handelen van collega's,
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gevoelenss van verbondenheid en onderlinge rivaliteiten, bedrijfservaringen en politieke en
economischee verwachtingen. In de huidige tijd worden tuinders en boeren meer dan ooit
geconfronteerdd met scherpe eisen van productiviteit en kwaliteit, de druk van de markt en
internationalee concurrentie. Deze economische factoren hebben belangrijke invloed op de
persoonlijkee beleving van (kortstondige) arbeidsrelaties, op wat men acceptabel of onacceptabell acht, en zijn ook van invloed op de houding van tuinders en boeren jegens de standsorganisatiess die hun belangen vertegenwoordigen. Inzicht in de aspergeteelteconomie, en de
economischee importantie hiervan voor de onderzochte tuinbouwregio, is derhalve van belang
omm de situatie en reacties van tuinders goed te kunnen plaatsen.
Naastt de visie en het perspectief dat tuinders en boeren hebben op de organisatie van
seizoenarbeid,, staat de beleving en het perspectief van de werknemers die seizoenarbeid verrichten.. Om het gevaar van een al te eenzijdige 'weergave van de praktijk van seizoenarbeid
tee vermijden, wordt derhalve ook aandacht geschonken aan de motieven en omstandigheden
vann de (potentiële) seizoenarbeiders, aan de sociale en economische factoren die hun (non-)
accepterendee opstelling jegens deze arbeid bepalen.
Onderzoeksvragen: Onderzoeksvragen:
Welkee sociale en historische ontwikkelingen vormen de achtergrond van de groei die
dee tuinbouw in Zuidoost-Nederland heeft doorgemaakt? Hoe heeft de aspergeteelt in
dezee regio zich ontwikkeld?* (H4)
Welkee sociale, economische en teelttechnische ontwikkelingen zijn van invloed
(geweest)) op de omgang met seizoenarbeid, in het bijzonder bij de teelt van asperges?
Kenmerktt de aspergeteelt zich door verdergaande schaalvergroting en specialisatie?*
(H4) (H4)
Welkee opvattingen en meningen hebben aspergetelende agrariërs met betrekking tot
seizoenarbeid?? Hoe zit het met hun agrarische bestaansopvatting en politieke interesse?? Zijn historisch-cultureel gegroeide gebruiken en gewoonten nog van merkbare
invloedd op de organisatie van seizoenarbeid? (H5)
Langss welke wegen trachten aspergetelende tuinders en boeren een oplossing te vindenn voor het probleem van seizoenarbeid? Hoe gaan de verschillende groepen van
(potentiële)) seizoenarbeiders om met de regelgeving? (H5)
Welkee verborgen transcripten en typen van (non-)acceptatie zijn bij agrarische
werkgeverss en bij de verschillende groepen (potentiële) seizoenarbeiders waarneembaarr of aannemelijk? Wijzen deze op cynische handelingsoriëntaties? (H8)

Mesoniveau:Mesoniveau: bet intermediaire krachtenveld
Centraall op dit niveau staan de intermediaire belangenorganisaties en uitvoeringsinstanties
(inn Zuidoost-Nederland) die met de problematiek van seizoenarbeid te maken hebben. Voor
eenn goed beeld van dit krachtenveld is het belangrijk de beleidsmatige context en ontwikkelingg te schetsen die de achtergrond vormt van de discussies over de regelgeving omtrent gelegenheidsarbeid.. Verder is het van belang te letten op het karakter van de taakstellingen
waarmeee uitvoerende instanties worden belast, of deze het profiel hebben van doelstellende
programma'ss (Zweckprogramme) of van conditionele programma's (Konditionalprogramme). Met
behulpp van Luhmann kan worden bekeken in hoeverre de legitimiteitsproblemen waar
uitvoerendee instellingen mee kampen, zijn terug te voeren op politieke doelstellingen Van
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bovenaf'.. Daarbij moet ook aandacht worden geschonken aan de politieke standpunten van
dee sociale partners jegens het beleid met betrekking tot seizoenarbeid en aan de conflicten
diee in dit verband zijn uitgevochten. Met name relevant is of hier verschuivingen van standpuntenn zijn waar te nemen ten opzichte van het verleden.
Eenn interessante bron van informatie voor de problematiek van seizoenarbeid vormen de
tallozee juridische procedures die zich in de loop der jaren hebben opgestapeld. Uitvoeringsinstellingenn en agrarische werkgevers en/of hun vertegenwoordigende standsorganisaties
stondenn regelmatig voor de rechter. Door dieper in te gaan op de verschillende juridische
conflictveldenn en exemplarische rechtszaken, kan inzicht worden verworven in de onderlinge
belangenstrijdd die hier soms op bittere wijze werd gevoerd.
Onderzoeksvragen: Onderzoeksvragen:
--

Welke wetten en regels zijn van toepassing bij de aanstelling van gelegenheidsarbeiders?? Welke uitvoeringsinstanties spelen hierbij een rol? Hoe heeft zich de beleidsdiscussiee met betrekking tot de uitvoering van de regelgeving omtrent seizoenarbeid
ontwikkeld?** (Hó)

--

Welke verschuivingen zijn waarneembaar in het intermediaire krachtenveld sinds de
discussiee over seizoenarbeid in het midden van de jaren tachtig een beleidsmatig en
maatschappelijkk issue werd?* (H6)

--

Welke juridische conflictvelden en juridische procedures zijn exemplarisch (geweest)
voorr de problemen bij de regelgeving omtrent seizoenarbeid in Zuidoost-Nederland
enn hoe zijn deze afgelopen? (H7)
Hoee reageren de uitvoerende instanties op problemen in de praktijk en welke legitimatieproblemenn doen zich voor? Welke posities worden in dit verband ingenomen
doorr de belangenorganisaties van werkgevers en werknemers? (H7)

--

Welke verborgen transcripten en agenda's zijn bij de betrokken uitvoeringsinstanties
enn belangenorganisaties op middenniveau waarneembaar of aannemelijk? Wijzen
dezee op cynische handelingsoriëntaties? (H8)

Macroniveau:Macroniveau: legitimerende principes en instituties
Hierr staan de (abstracte) sociale systemen centraal die de gezagsrelaties tussen agrariërs en de
overheidd structureren en de deskundigenregimes die het gezag (zouden moeten) legitimeren.
Eenn belangrijke politieke factor in dit verband was het agrarisch neocorporatisme dat lange
tijdd gemeengoed was maar waarvan de legitimiteit langzamerhand is afgebrokkeld. Tevens
wordtt onderzocht welke legitimerende principes tegenwoordig het overheidsgezag in de
agrarischee sector kenmerken en of er sprake is van een overgang naar een ander type van
legaliteit.. Deze institutionele analyse dient ertoe de empirische bevindingen op micro- en
mesoniveauu in een bredere politieke en maatschappelijke context te plaatsen. Op basis daarvann kan afsluitend worden bekeken hoe het is gesteld met de legitimiteit van het overheidsgezagg in de agrarische sector en kan de probleemstelling van dit onderzoek worden beantwoord. .
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Onderzoeksvragen: Onderzoeksvragen:
Gaatt de afbrokkeling van het neocorporatistische gezagsmodel in de agrarische sectorr samen met een afnemend vertrouwen in de overheid? Wordt deze afbrokkeling
gecompenseerdd door andere legitimerende instituties of beleidsnetwerken? (H8)
Welkee legitimerende principes funderen tegenwoordig de gezagsverhoudingen in de
agrarischee sector en zijn hier veranderingen waarneembaar ten opzichte van het
verleden?? (H8)
Eenn relativerende opmerking is na deze 'duidelijke' reeksen van vragen nog op haar plaats.
Empirischee vragen over de legitimiteit van het staatsgezag en de dreiging van cynisme die
wellichtt de basis van dit gezag uitholt, worden uiteindelijk niet beantwoord door een keurige
invullingg van mooie schema's, concepten of typologieën. Ook overzichtelijke lijsten van
onderzoeksvragenn bieden hier slechts in beperkte mate soelaas. Hoewel deze simplificerende
(off complexiteit reducerende) hulpmiddelen in sociaal-wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijkk zijn - iets anders hebben we gewoonweg niet - dekken ze de complexe werking van
dee sociale werkelijkheid nooit geheel. D e waarde van theorie en onderzoekstechnische
schematiseringg laat zich pas zien in een samenhangende interpretatie van empirische 'gevallen'
diee altijd een uniek karakter hebben.

Legitimantenn en acceptanten
Hett centrale thema in het empirische onderzoek is de gezagsrelatie tussen agrariërs en de
overheidd zoals die naar voren komt bij de naleving van de regelgeving omtrent seizoenarbeid
inn de aspergeteelt. De objecten van legitimiteit die in deze studie centraal staan zijn de bestuurlijkee instellingen van de overheid die verantwoordelijk zijn voor de wetten en regels met
betrekkingg tot seizoenarbeid en deze 'naar onder toe' trachten te legitimeren. Vanwege deze
legitimerendee activiteiten, duid ik deze sociale actoren aan met het begrip legitimanten. Het
gaatt hier om beleidsmakende of uitvoerende instellingen die de regelgeving in de praktijk
gestaltee dienen te geven. Tegenover legitimanten staan altijd sociale actoren die de verzonden
boodschappenn van legitimiteit ontvangen. Deze accepterende actoren zijn te beschouwen als
dee acceptanten. Zoals in het theoretische hoofdstuk uitvoerig behandeld, vormen deze acceptantenn de subjectieve keerzijde van legitimiteit. De voornaamste acceptanten in dit onderzoek
zijnn de burgers, bedrijfshoofden en belangenorganisaties die met de regelgeving rondom
seizoenarbeidd in de tuinbouw worden geconfronteerd. Naast deze primaire acceptanten is er
ookk nog een groep van secundaire acceptanten aan te wijzen: administrateurs en boekhouders
diee voor werkgevers dienstverlenende functies vervullen bij seizoenarbeid.
Hett onderscheid tussen legitimanten en acceptanten ligt empirisch niet altijd even duidelijk.. Dit geldt in het bijzonder voor de agrarische sector in Nederland waar een neocorporatistischh bestuursmodel leidde tot allerlei semi-overheidsins tellingen waarin sociale partners
medeverantwoordelijkk zijn voor het beleid. Op deze wijze betrok de staat de werkgevers- en
werknemersorganisatiess op actieve wijze bij de uitvoering van het beleid. De agrarische
werkgeversorganisatiess en (in mindere mate) de voedingsbonden kregen daardoor een
belangrijkee taak in de legitimering van bepaalde regelgeving naar hun respectievelijke achterban.. Ze vervulden zowel de rol van legitimant als acceptant. Deze dubbelrol lijkt echter,
voorall sinds de opheffing van het Landbouwschap, steeds moeilijker vol te houden. Omdat
inn het laatste decennium de legitimerende activiteiten van agrarische belangenorganisaties
allengss minder zijn geworden, beschouw ik de betrokken standorganisaties en voedingsbon-
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denn primair als acceptanten en pas secundair als legitimanten. Deze categorisering is in ieder
gevall gerechtvaardigd voor de beleidsproblematiek van seizoenarbeid, waarbij de legitimerendee rol van intermediaire belangenorganisaties slechts een zeer beperkte betekenis had.
Inn de figuur aan het einde van dit hoofdstuk heb ik de verschillende legitimanten en acceptantenn van dit onderzoek schematisch weergegeven. Daarbij is de eerder geïntroduceerde
driedelingg naar micro, meso en macroniveau als uitgangspunt genomen. Tevens is in deze
figuurfiguur opgenomen of legitimanten en acceptanten bij de problematiek van seizoenarbeid een
primairee rol spelen of een secundaire rol: primaire legitimanten en acceptanten zijn onderstreeptt en de secundaire legitimanten en acceptanten niet. Sociale actoren die zowel een
accepterendee als legitimerende rol vervullen bij de regelgeving omtrent seizoenarbeid, zijn in
hett schema (tweemaal) cursief'weergegeven. Wanneer sprake is van een dubbelrol, ligt de focus
inn dit onderzoek op de primaire rol van de sociale actoren. Beleidsinstellingen die anno 2000
niett meer bestaan maar die in het verleden hun stempel drukten op de problematiek, zijn
tussenn accolades gezet.
Dee categorisering in primaire en secundaire acceptanten en legitimanten, geeft tevens een
belangrijkk criterium van afbakening aan dat is gevolgd bij de verzameling van het empirisch
materiaal.. De sociale actoren die op micro en mesoniveau als acceptant of legitimant een primairee rol spelen (of speelden) bij de regelgeving omtrent seizoenarbeid, kregen de hoofdaandachtt in mijn empirisch onderzoek. Omdat ik in deze studie veel waarde hechtte aan een
belichtingg van het proces van acceptatie en non-acceptatie aan de onderkant, is het leeuwendeell van de beschikbare tijd voor interviews en observaties opgegaan aan sociale actoren op
micro-- en mesoniveau. Voor informatie over de belangrijkste ministeriële actoren op
macroniveauu (Sociale Zaken, Landbouw, Justitie), is voornamelijk teruggevallen op algemeen
bekendee gegevens en berichten.

Methodenn en uitvoering
Hett materiaal voor dit onderzoek is, met tussenpozen, verzameld in de periode maart 1995
tott en met juli 2000. Een belangrijke empirische bron van informatie, wordt gevormd door
233 interviews met tuinders en boeren. Tijdens dit onderzoek zijn 21 agrarische bedrijven
bezochtt die met gelegenheidsarbeid te maken hadden en is één tuindersvrouw telefonisch
geïnterviewd.. Daarnaast is nog een vraaggesprek gevoerd met een gepensioneerde agrariër.
Dee meeste vraaggesprekken vonden plaats in de herfst en winter van 1997-1998 en in de laatstee maanden van 1998. 6 agrariërs die zijn geïnterviewd, zijn in het daaropvolgende jaar nogmaalss benaderd voor informatie. 15 van de 23 benaderde bedrijven waren als tuinderij te
karakteriseren,, terwijl het bij 8 ondernemingen om gemengde bedrijven ging. 10 tuinderijen
blekenn oorspronkelijk gemengde bedrijven te zijn geweest; bij 3 van deze bedrijven had de
specialisatiee in de tuinbouw zich in een later stadium voorgedaan (na 1980). Voor de 8
gemengdee bedrijven kan worden opgemerkt, dat de (intensieve) tuinbouwactiviteiten op 4
bedrijvenn een vrij grootschalig karakter hadden. Alle onderzochte bedrijven waren gevestigd
inn Noord- en Midden-Limburg en Oost-Brabant.
Dee agrarische respondenten zijn in eerste instantie geselecteerd op hun activiteit in de
aspergeteelt;; uiteindelijk zijn er 17 agrariërs geïnterviewd (9 tuinderijen en 8 gemengde bedrijven)) die op de een of andere manier asperges teelden. Daarbij waren ondernemers vertegenwoordigdd met kleinere percelen (van 1,25 of 1,5 hectare) maar ook grote gespecialiseerde
bedrijvenn met meer dan 10 hectaren. Verschillende aspergetelers teelden ook aardbeien (waarvoorr ook de nodige seizoenarbeid is vereist). Sommige aspergetelers hielden zich tevens bezig
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mett de kweek en verkoop van aspergeplanten. O m de specifieke problemen van seizoenarbeidd in de aspergeteelt te kunnen vergelijken met andere teelten, en omdat de gelegenheid
zichh voordeed, is ook gesproken met 6 tuinders die anderszins in de tuinbouw actief waren.
Hett betrof hier 3 aardbeientelers, 2 glastuinders (respectievelijk kropsla en radijzen) en een
tuinderr die zich met name had toegelegd op de kweek en verkoop van aspergeplanten.
Hett vinden van interviewbereide tuinders en boeren kostte vooral in het begin enige
moeite.. Een viertal respondenten werd benaderd via de LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouwbond).. De anderen zijn gevonden via eigen kanalen die ter beschikking stonden en door
opp het einde van elk interview te vragen naar eventuele andere geschikte kandidaten. Bij
nieuwee respondenten is er vervolgens op gelet dat de ondernemingen gespreid waren over
diversee geografische locaties in Zuidoost-Nederland en dat de uiteindelijke groep van onderzochtee bedrijven een aanzienlijke variatie zou bevatten wat betreft de omvang en agrarische
activiteiten.. Ook is erop gelet dat de uiteindelijke respondentengroep niet alleen telers bevattee die met regulerende instanties in aanvaring waren gekomen, maar ook telers die op dit vlak
niett of nauwelijks problemen hadden meegemaakt. De vraaggesprekken met tuinders en
boeren,, vonden plaats aan de hand van een uitgebreide topiclijst die betrekking had op:
hett profiel van het bedrijf (ontstaansgeschiedenis, economische positie, toekomstperspectief), ,
contactenn met andere tuinders en concurrentieverhoudingen,
hett personeelsbeleid (samenstelling oogstploeg, werving, boekhouding),
arbeidsomstandighedenn en beloning (voorzieningen personeel, uurloon, stukloon),
dee regelgeving met betrekking tot gelegenheidsarbeid (loonbelasting, sociale premies,
voormaligee gedoogregelingen, scholierenregeling, wet PMA),
problemenn personeelstekorten, mening over premieontduiking en inzet illegale
werknemers, ,
ervaringenn met uitvoerende en controlerende instanties (bedrijfsvereniging/GUO,
Arbeidsvoorziening,, Arbeidsinspectie, Vreemdelingendienst),
dee betrokkenheid bij de boerenstandsorganisaties en coöperatieve instellingen (veiling,, mening over verdwijning Landbouwschap),
grensoverschrijdendee activiteiten in het buitenland (Duitsland, Oost-Europa).
Eenn andere belangrijke empirische bron van informatie, waren participerende observaties op
tweee verschillende tuinbouwbedrijven. Tijdens het aspergeseizoen van 1995 heb ik zelf
enkelee weken oogstarbeid verricht bij een aspergeteler in Midden-Limburg. De tuinder en de
restt van de oogstploeg waren ervan op de hoogte dat ik meestak in verband met een onderzoek,, maar zagen mij vooral als een geïnteresseerde student die zo ook wat bijverdiende.
Tussenn de oogstactiviteiten door bleek de tuinder bij wie ik werkzaam was, bereid mij uitvoerigg te informeren over de gang van zaken op zijn bedrijf. Op soortgelijke wijze, maar dan
gedurendee een langere periode, is in het aspergeseizoen van 1997 onderzoek gedaan door een
studentee culturele antropologie die in het kader van haar afstuderen met name geïnteresseerd
wass in de arbeidsverhoudingen tussen autochtone en allochtone seizoenarbeiders. De kennis
diee de beide veldstudies opleverden over de beleving en ervaringen onder werknemers vormdee een belangrijke aanvulling op de informatie die naar voren kwam in de interviews met
tuinderss en boeren; met deze kennis kon het (eenzijdige) perspectief van werkgevers op de
organisatiee van seizoenarbeid worden gecorrigeerd of genuanceerd. De participerende observatiess boden bovendien, in tegenstelling tot de vraaggesprekken waarin de gebeurtenissen
slechtss indirect kunnen worden gereconstrueerd, een mooie gelegenheid verborgen transcriptenn direct in de praktijk waar te nemen.
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Doorr middel van bestudering van beleidsstukken, jurisprudentie, onderzoeksrapporten
enn evaluaties is een overzicht verworven over de uiteenlopende beleidsterreinen die bij de
regelgevingg omtrent seizoenarbeid relevant zijn. O p basis van een voorlopig verslag dat ingingg op de regelgeving en besluitvorming omtrent gelegenheidsarbeid, en in een aantal
gevallenn naar aanleiding van contacten die tijdens het onderzoek ontstonden, zijn gesprekken
gevoerdd met beleidsmedewerkers of vertegenwoordigers van organisaties of instellingen die
mett seizoenarbeid in de tuinbouw te maken hadden. Deze zijn hieronder opgesomd:
---------

---

Limburgse Land en Tuinbouwbond (LLTB),
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO),3
Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO-Nederland),
Voedingsbond FNV (later opgegaan in FNV Bondgenoten),
Landbouwschap (Gewestelijke Raad voor Limburg),
Gezamenlijkk Uitvoeringsorgaan (GUO),
Arbeidsvoorziening (regionaal en landelijk),
Arbeidsinspectie (regionaal en landelijk),
Regionale Vreemdelingendienst (Limburg-Noord),
Uitzendbureauu Vedior Van Eijk,
Hollandd Polen Intermediair b.v.,
Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (Tica, voorloper Lisv) 4 ,
Sector Adviesbureau (in dienst van de Sectorraad Agrarisch).

Inn totaal ging het hier om 24 respondenten waarvan de meesten, zoals de bovenstaande lijst
duidelijkk maakt, deel uitmaakten van belangenorganisaties en uitvoeringsinstanties op mesoniveau.. In drie gevallen ging het om een telefonisch onderhoud. De diverse contacten en
gesprekkenn gaven een beeld van de beleidsmatige context en het sociale en politieke krachtenveldd rondom de wettelijke regulering van seizoenarbeid en leverden tevens belangrijke 'grijze'' literatuur op (interne notities, rapporten, evaluaties etc). De interviews zijn gehouden aan
dee hand van vragen en topiclijsten die waren toegesneden op de taak en rol van de betreffendee organisatie. In de gesprekken is voortdurend gelet op motieven en doelstellingen die in
dee openbare discussie over seizoenarbeid op de achtergrond bleven of zelfs onvermeld. Met
eenn aantal respondenten is verschillende malen gesproken. Naarmate meer 'openhartige'
gegevenss konden worden verworven van de verschillende belanghebbende partijen, werd het
steedss beter mogelijk verborgen transcripten te reconstrueren die naderhand konden worden
geanalyseerdd op cynische handelingsoriëntaties.

Seizoenarbeidd en aanverwante begrippen
Wiee een duidelijke definitie van seizoenarbeid verwacht aan te treffen in de regelgeving of
jurisprudentiee die voor deze beleidsthematiek relevant is, komt bedrogen uit. In de juridische
discussiee wordt de problematiek veelal besproken onder het kopje gelegenheidsarbeid. De
omschrijvingg van deze term bevat echter slechts formele criteria die bepaalde kortstondige
arbeidsactiviteitenn juridisch afgrenzen van andere. Inhoudelijke definities ontbreken. Dat
seizoenarbeidd of gelegenheidsarbeid juridisch of beleidsmatig lastig is te definiëren, lijkt te
wordenn bevestigd door het woordgebruik van de wet PMA die in 1997 werd ingevoerd. Hier
wordtt de problematiek kortweg aangeduid met de term marginale arbeid. Met dit nieuwe
beleidsbegripp lijkt vooral de marginaliteit van zulke werkzaamheden in relatie tot het totale
arbeidsvolumee te worden benadrukt. Het is echter de vraag of deze aanduiding niet misleidendd werkt. Dat het in veel gevallen slechts om relatief geringe bijverdiensten gaat in ver-
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houdingg tot reguliere arbeid, doet niet af aan het feit dat deze 'marginale arbeid' voor sommigee bedrijfstakken essentieel is om te kunnen bestaan en dus verre van marginaal. Daar komt
bijj dat degenen die zulke seizoensgebonden werkzaamheden (moeten) uitvoeren, deze als
allesbehalvee marginaal kunnen beschouwen. Het is vanwege deze redenen dat ik het begrip
marginalee arbeid niet gebruik om de beleidsproblematiek omtrent seizoenarbeid aan te
duiden. .
Termenn zoals seizoenarbeid, gelegenheidsarbeid, piekarbeid en oogstarbeid worden in de
discussiee dikwijls door elkaar gebruikt 2onder duidelijke omschrijving. In het beste geval wordenn ze onder brede overkoepelende definities samengevat die evenwel als nadeel hebben dat
bepaaldee betekenisnuancen verloren gaan.5 Om misverstanden te voorkomen geef ik hieronderr aparte definities van seizoenarbeid, gelegenheidsarbeid, piekarbeid en oogstarbeid. Ook
geeff ik nog een omschrijving van het begrip trekarbeid dat wel eens wordt gebruikt om werkzoekendee seizoenarbeiders uit andere landen aan te duiden. Benadrukt zij dat de omschrijvingenn geen uitgewerkte juridische of uitputtende historische definities zijn, maar praktische
sociologischee afbakeningen die de actualiteit van Nederland als uitgangspunt hebben.

SeizoenarbeidSeizoenarbeid'is'is manuele, ongeschoolde arbeid met een lage maatschappelijke status die ni
gehelee jaar door verricht kan worden vanwege natuurlijke omstandigheden en die zich kenmerktt door een arbeidspiek in een herkenbare campagnetijd.

GelegenheidsarbeidGelegenheidsarbeid is arbeid die buiten de arbeidsorganisatie wordt betrokken en die
stellingg tot reguliere arbeid van incidentele of periodieke aard is, een ongeschoold karakter
heeftt en een lage maatschappelijke status kent.

PiekarbeidPiekarbeid is arbeid die samenhangt met periodieke pieken in de arbeidsbehoefte die de normaall beschikbare arbeidscapaciteit overstijgen en waarvoor eventueel tijdelijk personeel moet
wordenn aangetrokken.

OogstarbeidOogstarbeid is arbeid die nodig is om de opbrengst van landbouwgewassen of tuinbouwg
wassenn binnen te halen.
TrekarbeidTrekarbeid is arbeid verricht door personen die op een andere plaats werken als waar he
huishoudenn woont en waarbij de afstand die naar het werk moet worden afgelegd zó groot is,
datt men slechts eenmaal per week, maand of jaar naar huis komt. 6
D ee bovenstaande definities hebben elk hun eigen zwaartepunten. Bij seizoenarbeid gaat het
omm sociale kenmerken van de arbeid (manueel en ongeschoold, lage maatschappelijke status,
campagnetijd)) in combinatie met natuurlijke omstandigheden die bepalen wanneer het werk
mogelijkk is. Gelegenheidsarbeid is een begrip waarin de vorm van het dienstverband oftewel
dee arbeidsrelatie centraal staat (incidenteel en periodiek) in combinatie met sociale kenmerken
(ongeschoold,, lage maatschappelijke status). Piekarbeid duidt op de problemen van extra
arbeidsbehoeftee met name gezien vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering (problematische
piekenn in de arbeidsfilm). Het begrip oogstarbeid heeft louter betrekking op oogstactiviteiten
(bollenpellerss zijn bijvoorbeeld wel seizoenarbeiders maar geen oogstarbeiders). Trekarbeid
tenn slotte heeft als uitgangspunt de situatie van de werknemer; onder welke omstandigheden
verrichtt deze het werk (afstand tussen wonen en werken). Het is mogelijk dat in de praktijk
gevallenn voorkomen waarop alle bovenstaande begrippen van toepassing zijn. Dit geluk, of zo
menn wil: ongeluk, treft de Poolse trekarbeider die tijdens de aspergeoogst als seizoenarbeider
oogstarbeidd verricht en door zijn gelegenheidsarbeid het probleem van piekarbeid bij een tuinderijj verhelpt. Deze Pool is dus niet alleen een dienstbare aspergesteker maar tevens een ideaal
empirischh voorbeeld van de overlapping die tussen de begrippen bestaat.
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Achtergronden:: vroeger en nu

Datt de teelt van asperges met name plaatsvindt in het zuiden van Nederland, is fysischgeografischh beschouwd niet strikt toevallig. Het zuidelijke zandgebied, dat in het westen
wordtt afgebakend door het zeekleigebied van Zeeland en Zuid-Holland en in het oosten en
hett noorden door het rivierengebied, strekt zich uit van Bergen op Zoom tot de rivierterrassenn van de Maas en biedt door zijn fijnkorrelige dekzandgronden een goede bodem voor
aspergeplanten. 11 Het doet paradoxaal aan: een chique groente die vooral gedijt op een schrale
zandgrondd zonder veel mineralen. Daarmee is de asperge een van de weinige groenten die
zichh van nature thuis voelt op deze ondergrond. Tuinders en boeren die vandaag de dag in
Limburgg en Brabant asperges telen refereren regelmatig aan de geschikte grond die de basis
iss voor een kwaliteitsproduct waaraan buitenlandse asperges nauwelijks zouden kunnen tippen.. De vroegere zandboertjes in het zuiden van Nederland hadden echter wel andere zorgenn aan hun hoofd dan de teelt van witte stengels die de hoogste kwaliteitsnormen van de
veilingg kunnen doorstaan. De mineraalarme dekzanden waren een belangrijke oorzaak van de
achterstandssituatiee waarin de landbouw van Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg
zichh in de negentiende eeuw bevond.
Tott circa 1875 werd het platteland in Limburg en Brabant gekenmerkt door een kleinschaligee landbouwstructuur die vooral steunde op overgeleverde tradities en instellingen.
Vastee en voorspelbare schema's verankerden het sociaal gedrag waarbij gemeenschappelijke
arbeidd en burenplicht uitingsvormen waren van een beschermende doch ook dwingende traditie.. Het bestaan van de zandboeren, de meerderheid van de agrarische bevolking, was
uiterstt sober en er was veel saamhorigheid. Het katholieke geloof had een dominante plaats
inn het alledaagse leven. De kerk bezat grote invloed en vormde vaak ook de enige communicatielijnn met elders. 2 De dorpen op de zandgronden in het toenmalige Brabant en Limburg
warenn in dit licht te typeren als gesloten dorpsgemeenschappen. Het isolement van deze
dorpsgemeenschappenn werd tegen het einde van de negentiende eeuw doorbroken door een
langdurigee mondiale landbouwcrisis. Er ontstonden organisaties van boeren en tuinders die
zichh gingen opstellen als belangenbehartigers van een bredere agrarische beroepsgroep die
niett aan één dorp was gebonden. In de loop van de twintigste eeuw zou een wijd vertakt
apparaatt van professionele voorlichters en ondersteunende diensten zorgen voor een gigantischee stijging van de economische productiviteit. Het proces van economische en technologischee rationalisering had een toenemende verwetenschappelijking van de agrarische sector
alss gevolg. De op zelfverzorging gerichte gezinshuishouding, waarvan het kleinschalige
gemengdee bedrijf het prototype was, maakte langzamerhand plaats voor een marktgeoriënteerdee bedrij fshuishouding op individualistische basis. Aan het 'dorpsisme' met haar kleinschaligee saamhorigheid en onbezoldigde burendiensten, zo constateren historici, kwam in de
jarenn vijftig en zestig definitief een einde.
Inn dit hoofdstuk schets ik de achtergronden van de land- en tuinbouw in Zuidoost-Nederland.. Daarbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de aspergeteelt
inn deze regio en aan de sociale, economische en teelttechnische omstandigheden die van
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belangg zijn voor de omgang met seizoenarbeid in deze teelt. O m te beginnen zal ik het process van modernisering typeren dat uiteindelijk zou voeren naar een agrarische bedrijvigheid
diee wordt gekenmerkt door grootschaligheid, intensivering en specialisatie. Deze moderniseringg wordt door historici en landbouwwetenschappers dikwijls voorgesteld als een
onvermijdelijkk vooruitgangsproces. Vanuit de agrarische sociologie is deze 'natuurlijke'
voorstellingg van zaken regelmatig bekritiseerd. In dit verband is binnen deze sociologische
deeldisciplinee (in Nederland) het nodige onderzoek verricht naar het politieke regime van het
agrarischh neocorporatisme, de invulling van het modern agrarisch ondernemerschap en de
'ongrijpbare'' boerenstand. In de daaropvolgende paragraaf geef ik in vogelvlucht de groei
weerr van de tuinbouw in Zuidoost-Nederland en ga ik in op de toenemende differentiatie en
concurrentie.. Ten slotte wordt de aspergeteelt onder de loep genomen. Daarbij staan de
structuurr van aspergetelende bedrijven, oogstproblemen, pogingen tot mechanisering en
innovatievee teeltmethoden centraal.

Dee agrarische moderniteit
Inn historische literatuur over de land- en tuinbouw in Limburg en Noord-Brabant, wordt het
begripp modernisering nog al eens in algemene zin gebruikt om diverse sociale veranderingen
aann te duiden die vanaf het einde van de negentiende eeuw in de agrarische sector hebben
plaatsgevonden.. Het nadeel hiervan is dat modernisering een onvruchtbaar koepelbegrip
dreigtt te worden waarmee uiteenlopende ontwikkelingen ongenuanceerd onder een noemer
wordenn gebracht. Dit kan vertroebelend werken. Begrijpen we modernisering bijvoorbeeld
alss een fenomeen dat in tegenstelling staat tot traditie, dan is het lastig de 'moderniserende'
roll te begrijpen die de katholieke kerk speelde in de ontwikkeling van de land- en tuinbouw
inn Zuid-Nederland. Mentale weerstanden die bij de zandboeren in het zuiden bestonden
jegenss vernieuwingen werden namelijk vaak met en dankzij de kerk overwonnen. Ook kan
eenn traditioneel gegroeide mentaliteit zelfs van groot belang zijn voor het welslagen van technologischee innovaties. In haar historische studie naar zuivelcoöperaties op de zandgronden
inn Noord-Brabant en Limburg betoogt Dekker dat traditie en moderniteit goed samen kunnenn gaan. Het succes van de coöperatieve zuivelindustrie in dit gebied is volgens haar juist
gelegenn in het feit dat deze vanuit de traditie was opgebouwd en dat deze wist aan te sluiten
opp de mentaliteit van kleinschaligheid en dorpssolidariteit die onder de zandboeren domineerde. .
'Moderniseringg kan in dit gebied alleen slagen als het nieuwe aansluit bij het oude. Hierdoor vervagenn de grenzen tussen oud en nieuw, tussen traditie en moderniteit. Het moderniseringsprocess is op deze wijze op te vatten als een proces van voortgaande dynamisering van traditie.' 3

Tochh kan deze harmonieuze visie op moderniteit en traditie niet verbloemen dat het concept
vann modernisering problematisch blijft. Wanneer de grenzen tussen traditie en moderniteit
vervagen,, waar ligt dan nog het verschil? Een belangrijke oorzaak van deze conceptuele
onduidelijkheidd ligt in het gelijkstellen van modernisering met een stijging van economische
productiviteitt en het materiële welvaartspeil. Alle activiteiten die bijdragen aan een verhoging
vann het economisch productieniveau, ook van traditionele instituties, worden dan geschaard
onderr modernisering. De clerus die zich het lot van de agrarische bevolking in het laatste
kwartt van de negentiende eeuw aantrok en zich met volle overtuiging inzette om de
economischee emancipatie van de kleine boer van de grond te tillen, bleef echter in
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wereldbeschouwelijkee zin een traditionele instantie die uit was op handhaving van de 'welbekende'' lokale verhoudingen. In deze laatste betekenis was ze verre van modern.
Inn navolging van Anthony Giddens omschrijf ik modernisering als de toenemende scheidingg van tijd en ruimte van de plaats van handeling. Veel (traditionele) vertrouwde systemen
werdenn door het proces van modernisering uit hun vertrouwde bedding gelicht en de handelingenn van mensen zijn over steeds grotere afstanden met elkaar verweven geraakt. 4 In het
modernee proces van rationalisering rekte de sociale organisatie van tijd en ruimte zich steeds
verderr uit en dit bleef niet zonder gevolgen voor de bestaande sociale structuren. Agrarische
samenlevingsverbandenn die sinds mensenheugenis functioneerden binnen lokale omstandighedenn die nauwelijks of slechts zeer geleidelijk veranderden, werden er door ontwricht.
Armoedee en radeloosheid kregen het platteland in hun greep. Dit noopte traditionele institutiess zoals de katholieke kerk tot reacties die in belangrijke mate waren gericht op het
behoudd van de hegemoniale maatschappelijke positie maar die er tegelijkertijd toe zouden leidenn dat de oude sociale structuren nog losser in hun voegen kwamen te zitten. In deze zin is
moderniseringg te beschouwen als een duivels proces: zodra men zich er maar enigszins mee
inlaat,, is men eigenlijk al verlorenn en kan men niet meer terug.
O mm het fenomeen van modernisering te kunnen plaatsen ten opzichte van traditionele
verbandenn en initiatieven, dient mijns inziens vooral te worden gekeken naar de effecten van
rationaliseringg met betrekking tot het uiteenrekken van tijd en ruimte, die als gevolg kunnen
hebbenn dat het lokale leven beïnvloed wordt door gebeurtenissen die ver weg plaatsvinden
(off hebben gevonden). Met rationalisering bedoel ik hier de uitwerking van bepaalde sociale
waardenn in schema's van doelen en middelen waardoor sociale verwachtingen en uitkomsten
zichh steeds beter laten inschatten of berekenen. De agrarische moderniteit is in dit licht te
karakteriserenn als een proces van economische en technologische rationalisering dat (i) op
bedrijfsmatigg niveau een enorme schaalvergroting, intensivering en specialisatie ten gevolge
zouu hebben, (ii) op beleidsmatig vlak zou voeren tot een omvangrijk netwerk van kennisinstitutiess en daarmee verbonden deskundigen en dat (iii) in cultureel opzicht zou leiden tot
eenn nieuwe norm van agrarisch ondernemerschap. Het agrarische moderniseringsproject zou
mett name accelereren na de Tweede Wereldoorlog: vanaf de jaren vijftig ging het met rasse
schredenn voorwaarts. Het spreekt voor zich dat deze moderne transformatie niet kon
plaatsvindenn zonder legitimerende instituties. Het bestuurlijke netwerk dat de 'vooruitgang'
vann de land- en tuinbouw jarenlang politiek legitimeerde, kan worden getypeerd als agrarisch
neocorporatisme. .

AgrarischAgrarisch neocorporatisme
Inn zijn politiek-sociologische studie naar de mestproblematiek beschrijft Jaap Frouws het
neocorporatismee als een specifieke ruilrelatie tussen staat en maatschappelijke belangenorganisatiess in een situatie waarin de machtsverhouding tussen deze beide kanten min of meer in
balanss is en waarin sprake is van verregaande coöperatie en een grote mate van overheidsbemoeienis.. In ruil voor invloed op de beleidsvorming- en uitvoering dragen de maatschappelijkee organisaties zorg voor de disciplinering van hun achterban. 5 Neocorporatisme is in
belangrijkee mate afhankelijk van een consensus tussen de vertegenwoordigende elite van de
belangenorganisatiess en de besturende overheidsinstellingen: alleen op deze voet kan een
soepelee en probleemloze legitimering van het beleid gestalte krijgen. Door als één gezaghebbendd blok overtuigend te opereren, kunnen de overheid en de vertegenwoordigende
belangenorganisatiess de legitimiteit van het beleid 'naar buiten toe' effectief hooghouden.
Daartegenoverr staat dat de legitimerende werking van een neocorporatistisch bestuurs-
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netwerkk achteruit zal lopen wanneer scheuren in het gezagsblok ontstaan en de politieke eenheidd van weleer wordt verstoord door verdeeldheid en conflicten.
D ee Nederlandse agrarische sector mag gelden als een voorbeeld par excellence van de geïnstitutionaliseerdee machtsruil die eigen is aan neocorporatisme. Zowel de overheid als de
belangrijkstee boerenorganisaties voerden op basis van overleg een actief voorlichtingsbeleid
enn werkten intensief samen om belangrijke structuurveranderingen in de sector door te
voeren.. Na de Tweede Wereldoorlog leidde het gezamenlijk vorm gegeven landbouwbeleid
tott een enorme stijging van de agrarische productie. Ruilverkavelingen, mechanisering, het
drieluikk onderzoek, onderwijs en voorlichting, technologische vernieuwingen, intensivering
enn specialisatie waren al vanaf het begin van de twintigste eeuw bekende fenomenen, maar
kregenn een steeds omvattender en professioneler karakter. Vanaf de jaren zestig ging de
arbeidsproductiviteitt in de landbouw (de opbrengsten per arbeidskracht) met gigantische
sprongenn omhoog. Rijksconsulenten en sociaal-economische voorlichtingsdiensten gaven
niett alleen technische voorlichting in algemene zin maar hielden zich door middel van individuelee voorlichting ook in toenemende mate bezig met de bedrijfsvoering van afzonderlijke
agrarischee ondernemingen waarbij bijvoorbeeld ook gekeken werd naar subsidieregelingen
vann de overheid. Er ontstonden steeds meer diensten en vaktechnische organisaties die zich
specialiseerdenn op specifieke bedrijfstakken of op specifieke onderdelen van het agrarische
bedrijf. .
Hett grote symbool van het agrarisch neocorporatisme in Nederland is het Landbouwschapp dat in 1954 ontstond en dat tot het midden van de jaren negentig zou functionerenn als het centrale uitwisselingsorgaan waarin de ruil tussen staat en maatschappelijke
belangenorganisatiess tot stand werd gebracht. Hier institutionaliseerde zich het overleg
tussenn de landbouworganisaties en de overheid dat als basis zou dienen voor het beleid dat in
dee daaropvolgende decennia zou worden doorgevoerd. Daarbij dient te worden opgemerkt
datt de vakbeweging slechts een bescheiden rol speelde in dit netwerk. De deelnemende partijenn bestonden hoofdzakelijk uit belangenorganisaties van agrariërs en diensten en instellingenn van het ministerie van Landbouw. De Voedingsbond FNV, die de werknemers in de
agrarischee sector vertegenwoordigde, was al sinds langere tijd van mening dat het Landbouwschapp en de productschappen vooral ten dienste stonden van werkgevers en dat de positiee van de werknemers naar verhouding maar weinig aandacht kreeg.6
Inherentt aan het landbouwmodel dat standsorganisaties en overheden in de praktijk
brachten,, is het proces van selectieve continuïteit. Dit houdt in dat bedrijven die geen pas kunnenn houden met de productiviteitsontwikkeling uit de landbouw afvloeien (de 'wijkers') en
datt de bedrijven die doorgaan (de 'blijvers') hun bedrijfsvoering professionaliseren in het
kaderr van verdergaande kostprijsverlaging.7 Dat de boeren en tuinders niet alleen de ingrijpendee technologische innovaties maar ook het proces van selectieve continuïteit lange tijd
bijnaa als vanzelfsprekend leken te accepteren, toont de legitimerende kracht van het neocorporatistischee beleidsnetwerk in de naoorlogse decennia. Men kan hier zelfs spreken van een
depolitiserendedepolitiserende ideologie.
'Kernelementenn van de ideologie van het landbouwmodel zijn de voorstelling van het sectorbelangg als algemeen belang en van de boer als zelfstandig ondernemer. Het eerste element behelst
dee constructie van een werkelijkheid zonder tegenstellingen, waarin de overheid verschijnt als
neutralee dienaar van het algemeen belang, opgevat als het belang van alle bedrijven in de sector.
Hett tweede element is zowel een symbool als een gedragsstandaard voor agrariërs. De boer moet
hett hebben van inspelen op de markt en niet van belangenstrijd met klassetegenstanders of permanentee ondersteuning door de overheid. Mist hij de behendigheid om zich aan wisselende
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marktomstandighedenn aan te passen dan faalt hij als ondernemer en kan hij beter stoppen. Zo
legitimeertt de ideologie van het landbouwmodel de selectieve continuïteit.'8
Dee volgzame houding die de grote meerderheid van boeren en tuinders - na enige aarzelingenn - aan de dag legden jegens het moderne landbouwmodel dat door de overheid en hun
landbouwvoormannenn werd gepromoot, heeft ongetwijfeld belangrijke historische wortels in
dee politieke verzuiling die zo kenmerkend is geweest voor Nederland. Elitisme vierde hierin
hoogtij.. De leiders van de verschillende levensbeschouwelijke groepen die op hoger bestuurlijkk niveau met elkaar samenwerkten en compromissen sloten, konden rekenen op een loyale
achterbann zonder dat ze gebonden waren aan allerlei moeilijke verantwoordingsprocedures.
Zee hadden dus een aanzienlijke vrijruimte om naar eigen politieke inzichten te handelen. 9 Dit
criteriumm van een trouwe achterban lijkt bij uitstek op te gaan voor de boerenorganisaties in
hett zuiden. In deze streken had de katholieke kerk een machtige positie en vertoonde de plattelandsbevolkingg van oudsher een hoge mate van passieve gehoorzaamheid jegens het
religieuzee en het wereldlijke gezag. 10 Raadgevingen en richtlijnen van pastoors en andere
gezaghebbendee instanties werden doorgaans snel aanvaard of in ieder geval niet openlijk
tegengesproken. .
D ee Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en de Noordbrabantse Christelijke
Boerenbondd (NCB) stonden in het verleden onder sterke invloed van het katholicisme. 11
Medee door de actieve inzet van katholieke priesters, waren agrariërs in Zuid-Nederland
overgegaann op nieuwe productiemethoden (bijvoorbeeld de toepassing van kunstmest). De
economischee emancipatie die daarmee op gang werd gebracht, betekende echter niet dat de
individuelee boer of tuinder ook intensief betrokken raakte bij de collectieve belangenbehartigingg van de standsorganisaties. Dit bleef een zaak voor een selecte groep van bestuurders
diee de contacten onderhield met de overheid en andere politieke spelers. Een 'goed katholiek'
steldee hierover niet veel vragen maar diende erop te vertrouwen dat zijn belangen in goede
handenn waren en van hogerhand ook goed geregeld werden. Wellicht onbewust plaveide de
katholiekee kerk op deze wijze de weg naar het agrarisch neocorporatisme waarin maatschappelijkee belangenorganisaties moeten kunnen rekenen op een gemakkelijke achterban die de
legitimiteitt van de uitgangspunten van het landbouwbeleid of het daarmee verbonden kennisapparaatt niet voortdurend ter discussie stelt. Hoe het ook zij, de hierboven geciteerde ideologischee kernelementen van het Nederlandse landbouwmodel (het sectorbelang als algemeen
belangg en de boer als zelfstandig ondernemer) bleken in Limburg en Brabant op brede wijze
ingangg te vinden. Het agrarische moderniseringsproject maakte hier een glorierijke zegetocht
enn het neocorporatistische bestuursmodel kon lange tijd zonder problemen functioneren. In
hett zuidelijke zandgebied zouden bedrijfstakken als de tuinbouw (vooral in Limburg) en de
varkenshouderijj (vooral in Brabant) boegbeelden worden van agrarische moderniteit. Het
gingg hier om familiebedrijven met een bijzonder intensief karakter.12
Dee opkomst van het agrarisch neocorporatisme in Nederland, gesymboliseerd door de
oprichtingg van het Landbouwschap, betekende tevens het begin van het einde van de dominantee rol die katholieke geestelijken speelden in de boerenorganisaties van Zuid-Nederland.
Naarmatee de rol van professionele voorlichters toenam bij de ontwikkeling van de agrarische
sector,, werd de activerende rol van de clerus steeds minder belangrijk. Historische beschrijvingenn van de LLTB en de NCB laten zien dat sociaal-economische belangen steeds zwaarder
begonnenn te wegen terwijl de aandacht voor de 'geestelijke' belangen van de achterban allengs
minderr werd. 13 De katholieke krachten binnen deze standsorganisaties moesten gaandeweg
inschikkenn of zelfs wijken voor een omvangrijk en invloedrijk apparaat van deskundigen
(waarvann velen met een agrarische achtergrond). De initiatiefrijke rol die de kerk aanvankelijkk speelde bij het opstarten van het economische emancipatieproces, kon steeds meer wor-
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denn gemist toen de moderniseringsmotor eenmaal op volle toeren draaide en het vooral ging
omm technische vervolmaking. De modernisering van de agrarische sector leidde ertoe dat
technocratischee opvattingen aan macht wonnen. Technisch-economische criteria bakenden
dee beleidsmatige kaders af waarbinnen gepraat kon worden. De discussie verliep via
deskundigenn die zich beriepen op 'neutrale' wetenschappelijke argumenten. Het sociaaleconomischh beleid voor de land- en tuinbouw kon daardoor in belangrijke mate worden
gedepolitiseerd.. Politieke vraagstukken werden technisch-wetenschappelijk geherdefinieerd
enn op deze manier van hun scherpe kanten ontdaan. 14 De technocratie die binnen het Nederlandsee landbouwbeleid furore maakte, was dan ook een onlosmakelijk aspect van het neocorporatistischee regime. De verwetenschappelijking van de agrarische sector veranderde
bovendienn op ingrijpende wijze het alledaagse boerenbestaan.

AgrarischAgrarisch ondernemerschap
Inn materiële zin vond de verwetenschappelijkte landbouwbeoefening haar neerslag in een
sociaal-economischh complex waarin toeleveringsindustrie, agrarische productie, industriële
bewerkingg en verwerking, handel en distributie een groot netwerk van organisaties vormen.
Ditt wijd vertakte samenstel van organisaties wordt ook wel aangeduid als agribusiness.15 Door
dee uitdijende agribusiness werden agrarische bedrijven steeds meer afhankelijk van externe
instantiess en is de directe toegang tot de markt in hoge mate verloren gegaan. Overheden,
voorlichtingsorganen,, industrie en banken drukken tegenwoordig een belangrijke stempel op
hett agrarisch ondernemerschap. Er vestigde zich een norm van modern agrarisch ondernemerschapp waarin schaalvergroting, intensivering en specialisatie hoog stonden aangeschreven.
O pp het Limburgse en Brabantse platteland ontstond medio jaren zestig een nieuw type familiebedrijff dat op een relatief gering aantal hectaren land- of tuinbouw beoefende en zich
mett de nodige knowhow technologisch toelegde op een beperkt aantal agrarische producten
diee op grote schaal werden voortgebracht. 16 Het productieplan van de boer of tuinder werd
sindsdienn meer en meer bepaald door een keurslijf van wettelijke richtlijnen, voorschriften,
contractuelee verplichtingen en boekhoudkundige feiten. In deze zin is de handelingsruimte
inn vergelijking tot vroeger sterk ingeperkt. De agrariër is als 'zelfstandig' ondernemer een
schakell geworden in een industriële keten waarop hijzelf weinig invloed heeft.
Dee Italiaanse wetenschapper Bruno Benvenuti, die ook in Nederland op agrarisch-sociologischh gebied actief was, heeft deze toenemende afhankelijkheid van externe instellingen
geanalyseerdd met het concept van de technologisch-administratieve taakomgeving, oftewel de
TATEE (Technological-Admimstrathe-Task-Environment).xl Benvenuti's benadering is te beschouwenn als een kritiek op het overheersende economische paradigma binnen de landbouwwetenschappenn waarin boeren worden begrepen als individuen die in de moderne economie
inn alle vrijheid op de markt kunnen opereren. Dit is volgens hem verre van waar. De TATE,
hett bedrijfsexterne stelsel van sociaal-economische systemen, schrijft agrariërs vrij dwingend
voorr hoe ze bedrijfseconomisch dienen te reageren op de ontwikkeling van de markt. Een
belangrijkk deel van alle ondernemersbeslissingen is volgens hem overgenomen door technisch-administratievee instituties die de bedrijfsvoering volgens rationeel-economische maatstavenn normeren en sturen. 18 TATE is verbonden met een bepaalde machtsverhouding en
legitiemee orde die niet kan worden begrepen vanuit een atomistisch perspectief waarin het
accentt ligt op het individuele handelen van de agrarische ondernemer.
'Vanuitt de hier geschetste optiek wordt de analyse van de agrarische productiewijze van het individuelee bedrijf verschoven naar de sociale verhoudingen, of ruimer geformuleerd, de sociale
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interactiess waarin de boer tb.v. de bedrijfsvoering betrokken is en waarbinnen de mogelijkhedenscheppendee condities op basis waarvan de boer zijn productie organiseert, worden gereproduceerd.. Ook die interactie kent een bepaalde structuur, een bepaalde organisatie van macht,
eenn bepaalde definitie van de verhouding, een bepaalde legitieme orde in termen waarvan boer en instelling
elkaarelkaar acties legitimeren. Juist daarin is de kern van TATE te vinden. Immers, het zij nogmaals
gezegd,, het is niet zozeer het contact met de externe organisaties als zodanig dat bepalend is voor
dee invloed die die organisatie uitoefent op het bedrij fsgebeuren, maar de aard van de relatie
tussenn de boer en die organisatie.'19
Inn zijn empirische analyses vestigt Benvenuti onder meer de aandacht op de sociale interactiess tussen agrariërs en de diverse ondersteunende financiële en economische instellingen die
dee uniformerende systeemeisen van de agribusiness op het boerenerf doen binnendringen.
Voorall de techniek-als-taal wordt door hem gezien als een machtig overtuigingsmedium van
hett Nederlandse landbouwmodel waarin bedrijven worden ingedeeld op een ontwikkelingsschaall met aan de ene kant de score 'koploper' en aan de andere kant de score 'achterblijver'.
Dezee ontwikkelings schaal belichaamt tevens een morele orde van goed en slecht ondernemerschap.. Benvenuti stelt vast dat van technocratisch taalgebruik een ideologische werking
uitgaatt die de eigen oorspronkelijke en veelzijdige (associatieve) taal die agrariërs vanuit de
praktijkk hanteren overruled. Aan de hand van het coöperatieve aardappelzetmeelconcern
AVEBE,, dat zijn leden confronteerde met nieuwe criteria van aanlevering, laat hij zien dat
agrarischee bedrijven van verschillende kanten worden overrompeld door technische taalstromenn terwijl associatieve taalstromen steeds minder gewicht hebben en zelfs het risico
lopenn om binnen het institutionele systeem als irrationeel te worden bestempeld. 20 In deze
samenhangg constateert hij dat de coöperatieve doctrine, die onder andere inhoudt dat men
alss agrarische ondernemers een zelfstandige en solidaire tegenmacht vormt tegen externe
kapitaalgroepenn die marktsituaties kunnen uitbuiten, danig contrasteert met de coöperatieve
praktijk.. In plaats dat de coöperatieve organisatie een verlengstuk is van de leden, worden de
ledenn steeds meer gedwongen de economische planning te volgen van de coöperatie. Leden
wordenn aangespoord of door allocatievoorschriften geprest hun bedrijfsvoering aan te passen
aann de rationeel-economische werkwijze van de coöperatie. Bovendien kan de coöperatie
overgaann tot een gedifferentieerde behandeling van de leden waarbij degenen die zich aanpassenn aan de technocratisch geformuleerde organisatiewensen worden bevoordeeld. De
gedachtee van 'gelijke monniken, gelijke kappen', gaat dan niet meer op. De coöperatie staat
hierr eerder ten dienste van het agribusiness-netwerk en het is zeker niet gezegd dat de
ontwikkelingg van deze business goed nieuws is voor alle agrarische beroepsbeoefenaars. Integendeel,, het proces van selectieve continuïteit geeft juist aan dat de 'achtergebleven' bedrijvenn zullen (en moeten) afvallen. Volgens het dominante landbouwmodel is dit selectieproces
nuu eenmaal eigen aan het moderne ondernemerschap.
Datt de rol van boerenorganisaties in ideologisch opzicht uitermate belangrijk kon zijn om
dee TATE-norm van het modern ondernemerschap geaccepteerd te krijgen, en dat deze norm
geenszinss vanzelfsprekend was, komt op treffende wijze naar voren in Duffhues' historische
studiee over de NCB. Hier wordt geconstateerd dat de boeren en tuinders in Noord-Brabant,
enn ook de belangenorganisatie zelf, aanvankelijk niet wegliepen met de term agrarisch
ondernemer.. Deze term werd geassocieerd met het moderniseringsgeloof dat in de jaren
vijftigg werd gepredikt door mensen in de politiek, de ambtenarij en de voorlichting. Dezen
warenn buitenstaanders waar boeren en tuinders niet veel mee ophadden. Binnen de NCB werd
hett begrip agrarisch ondernemer na een tijd van aarzelen anno 1965 in het vocabulaire
opgenomen. 211 Door het concept van modern ondernemerschap te verbinden met eigenschappenn zoals onafhankelijkheid, zelfstandigheid en vrijheid, vond het begrip agrarisch
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ondernemerr langzamerhand ingang bij de beroepsgroep. Sterker nog, de zichtbare resultaten
vann materiële welvaartsstijging leidden er zelfs toe dat velen het begrip van modern ondernemerschapp gingen omarmen: het voeren van een goed agrarisch bedrijf werd op den duur
haastt automatisch verbonden met grootschalig produceren en grootscheeps investeren.
Hett wrange van de TATE, zoals dat in veel moderne agrarische stelsels functioneert, is
niett alleen dat hierin een ijzersterke self-fulfilling prophecy werkzaam is - alle organisatorische
randvoorwaardenn worden op een specifieke rationeel-economische wijze ingericht waardoor
anderss opererende bedrijven niet in beeld komen of worden gedwarsboomd in hun (potentiële)) ontwikkeling - maar ook dat de agrariërs die in deze technologisch-administratieve
taakomgevingg ten onder gaan daarvoor in hoofdzaak zelf verantwoordelijk worden
gehouden.. In de ideologie van het heersende landbouwmodel, worden ze beschouwd als zelfstandigee ondernemers die blijkbaar verkeerde economische beslissingen hebben genomen.
Wanneerr vervolgens degenen die zich door de TATE gedwongen voelen hun bedrijf te
beëindigenn dat ook nog eens als hun eigen schuld gaan ervaren, kan men spreken van een
regelrechtee tragiek.
Dee paradox doet zich voor dat de moderne agrarische ondernemer meer dan ooit maatschappelijkk verwikkeld is in een complexe economie met mondiale reikwijdte en dat hij tegelijkertijdd relatief geïsoleerd werkzaam is op zijn eigen bedrijf. Het hedendaagse agrarische gezinsbedrijff is niet meer te vergelijken met dat van vroeger. Het aantal meewerkende gezinsleden
iss bijvoorbeeld sterk afgenomen en er zijn nieuwe economische samenwerkingsvormen
ontstaan:: maatschappen met naaste familieleden, bijvoorbeeld tussen man en vrouw, tussen
broerss of tussen vader en zoon (in verband met de opvolging), zijn gebruikelijk geworden. 22
Dee sociale contacten met agrarische lotgenoten zijn voor een belangrijk deel vervangen door
contactenn met toeleveranciers en externe instellingen waarmee hij bedrijfsmatig te maken
heeft.. Met zijn machines en technologieën heeft de boer zich als het ware steeds meer op het
eigenn erf teruggetrokken. De onstuimige bedrijfsontwikkeling en verzakelijking die met het
modernn ondernemerschap gepaard gingen, zorgden bovendien voor toenemende onderlinge
concurrentiee en verdeelde belangen. 23 De saamhorige boerenstand met collectieve belangen
enn doeleinden - voor zoverre die tenminste daadwerkelijk heeft bestaan - is gaandeweg versplinterdd in talrijke individuele winstperspectieven die zich steeds moeilijker met elkaar laten
rijmen. .
Dee verzakelijking van het agrarisch beroep laat zich ook zien in de motieven die tegenwoordigg spelen bij het lidmaatschap van de standsorganisaties die de bedrijven politiek vertegenwoordigen.. Tuinders en boeren hebben steeds meer de neiging te kijken naar de bedrijfseconomischee voordelen die zijn verbonden met dit lidmaatschap en zijn dan ook vooral geïnteresseerdd in bepaalde vormen van dienstverlening of vaktechnische organisaties die zich
richtenn op specifieke bedrijfstakken. Het beeld dat de agrariërs in Zuid-Nederland hebben
vann 'hun' belangenorganisaties wordt in ieder geval vooral hierdoor bepaald. De interesse in
dee collectieve belangenbehartiging op een algemeen politiek niveau is beduidend minder. Dit
geldtt niet alleen voor de gewone leden, maar ook voor de lagere bestuurders van plaatselijke
afdelingen. 244 Voor veel agrariërs blijft de relatie tussen deze collectieve belangenbehartiging
enn het eigen bedrijf vaak ondoorzichtig. Het relatieve isolement dat is verbonden met de modernee agrarische bedrijfsvoering, speelt hier ongetwijfeld een rol. 25 Van collectief optreden
iss normaliter nauwelijks sprake en de grote bedrijfsgebondenheid leidt ertoe dat ze normaal
gesprokenn veraf blijven van de politieke discussies die op een hoger bestuurlijk niveau
plaatsvindenn en waar ook nog eens het (technische) vakjargon heerst van deskundigen en
gelouterdee professionals. Vanuit deze achtergrond is het begrijpelijk dat de individuele boer
off tuinder vooral kijkt naar de activiteiten van zijn belangenorganisaties die op concrete wijze
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bijdragenn aan het floreren van zijn bedrijf. De strakke en haast apolitieke oriëntatie op het
eigenn bedrijfsbelang ligt bovendien in de lijn van de rationeel-economische oriëntatie die in
hett algemeen door de TATE wordt aangemoedigd. De geringe interesse van agrariërs in het
'hogeree politieke spel', hangt dus nauw samen met de ontwikkeling van het modern agrarisch
ondernemerschapp en de verwetenschappelijking van de landbouw. Het proces van agrarische
moderniseringg heeft er bovendien toe geleid dat de politieke betekenis van de boerenstand
niett meer is te vergelijken met vroeger. Van een dominante meerderheid in het verleden is de
agrarischee beroepsbevolking in de loop van de twintigste eeuw veranderd in een kleine minderheid. 266 O p lokaal niveau, in de gemeenteraden en de plaatselijke politiek, kwam goeddeels
eenn einde aan de leidersrol die boeren van oudsher hadden vervuld. 27

DeDe winden van maatschappelijke kritiek
Vanaff het midden van de jaren tachtig kwam het landbouwmodel in Nederland, en de
daarmeee verbonden norm van modern agrarisch ondernemerschap, onder maatschappelijke
drukk te staan. De publieke discussie omtrent het milieu en dierenwelzijn leidde ertoe dat de
agrarischee sector een bekend beleidsissue werd; de agrariër werd meer dan ooit aangesproken
opp de wijze waarop hij zijn bedrijf runde. Het gezamenlijk gezagsblok van het ministerie van
Landbouww en de grote landbouworganisaties begon steeds meer gaten en scheuren te vertonen.. Het Landbouwschap lag onder vuur van boerenprotesten die ook tegen de eigen vertegenwoordigerss waren gericht. 28 In de jaren negentig werd het steeds duidelijker dat de politiekee samenwerking van voordien op losse schroeven stond. 29 In 1995 besloot de vakbond,
naa slepende en conflictueuze onderhandelingen over de CAO-tuinbouw, om uit het Landbouwschapp te stappen en kwam er een einde aan een van de belangrijkste instellingen van het
neocorporatistischee regime in de sector. De vraag kan zelfs worden gesteld of de opheffing
vann het Landbouwschap niet tevens het einde symboliseert van het agrarisch neocorporatisme. .
Hett neocorporatistische bestuursnetwerk in de agrarische sector wist voortvarend uitvoeringg te geven aan een beleid van ongebreidelde economische groei, maar bleek niet bij machte
vormm te geven aan corrigerend en remmend beleid dat minder leuke boodschappen bevatte
voorr de achterban. Volgens Frouws wordt deze zwakte van het agrarisch neocorporatisme
treffendd geïllustreerd door de problemen rondom het mestbeleid. 30 Hier bleek dat de legitimiteitt van het gezag (zowel van de overheid als van de landbouworganisaties) snel kan verschrompelenn wanneer grotere groepen van agrariërs zich geconfronteerd zien met beleid dat
hett voortbestaan van hun bedrijven bedreigt en waarvoor ze hun voormannen medeverantwoordelijkk achten. Bovendien bracht de mestproblematiek aan het licht dat de positie van
kleinee (of beter gezegd: minder grote) gezinsbedrijven bijzonder hachelijk was. Vooral de
standsorganisatiess met een katholieke achtergrond, die altijd een belangrijk punt hadden
gemaaktt van het bestaansrecht van het kleinere agrarische gezinsbedrijf, zaten klem tussen de
bestuurlijkee verwachtingen vanuit de overheid (en de maatschappij) en de sociale verwachtingenn van hun achterban. 31 Het werd duidelijk dat de keuze voor rentabiliteit onvermijdelijk ten
kostee zou gaan van kleinere bedrijven en dat de verschillende boerenbelangen in de sector
hopelooss uit elkaar begonnen te drijven. Het was ook niet meer mogelijk de politieke discussiee hierover achter gesloten deuren te voeren: aan de gesloten beleidscircuits van het ministeriee van Landbouw en de grote landbouworganisaties kwam in de jaren tachtig en
negentigg definitief een einde. Frouws concludeert dat het gaat om een fundamentele breuk
mett het neocorporatistische bestuursmodel en niet om een roerige periode van slechts tijde-
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lijkee aard. Daarvoor zijn er te veel structurele veranderingen waarneembaar in het politiekmaatschappelijkee klimaat.
'Zowell de bijzondere economische betekenis als de sociaal-economische uitzonderingspositie
vann de landbouw {agrarischparticularisme) hebben veel van hun vanzelfsprekendheid verloren. Het
belangg van de primaire landbouw als voedselproducent is sterk verminderd. De omvangrijke
budgetlastenn van het mark- en prijsbeleid, de politieke prioriteit van milieu- en natuurbehoud in
combinatiee met de agrarische milieuvervuiling en de toegenomen aandacht voor 'gezond' voedsell en 'verantwoorde' productiemethoden hebben tot een veranderde houding van de samenlevingg ten opzichte van de landbouw geleid. (..) Ook de veranderingen op het departement van
Landbouww (..) lijken een restauratie van de neocorporatistische verhoudingen uit te sluiten: privilegiëringg en exclusiviteit van de relaties met vertegenwoordigers van de primaire landbouw
passenn niet bij de verbrede beleidsverantwoordelijkheid en de 'cultuuromslag' naar grotere openheid.'' 32
Inn zijn conclusie wijst Frouws verder op het belangwekkende gegeven dat achter het agrarisch
gezinsbedrijff en ondernemerschap een grote diversiteit schuilgaat van verschillende bedrijfsstijlenn waarin uiteenlopende economische relaties worden onderhouden met de diverse markten,, afnemers en instellingen. De gedachte van een homogene beroepsgroep, van een boerenstandd met een eigen karakter en aparte sociale status, is dan ook achterhaald. Er is sprake van
eenn grote verscheidenheid in belangen, ambities en bedrijfseconomische perspectieven. Deze
pluriformiteitt wordt in het landbouwbeleid echter onvoldoende weerspiegeld. 33 Dit
agrarisch-sociologischh inzicht staat niet op zichzelf maar is verwant met Benvenuti's TATEconceptt waarin ook de dominante invloed van de techniek-als-taal aan de orde komt. Binnen
dee Nederlandse agrarische sociologie heeft deze benadering een kritisch vervolg gekregen in
tall van onderzoeken naar de verwetenschappelijking van de agrarische sector waarin steeds
opnieuww de aandacht werd gevestigd op de ontelbare variaties waarmee agrariërs omgaan met
enn reageren op technisch-economische ontwikkelingen. 34 Omdat deze veelzijdige omgang en
reactiess van agrariërs niet passen in de ontwikkelingsmodellen die beleidmakers gewoonlijk
hanteren,, heeft het landbouwbeleid alle trekken gekregen van een uniformerend regime
waarinn 'rationeel ondernemende' koplopers alle ruimte krijgen en waarin lokale en praktische
ervaringskenniss (/'art de la localitê) wordt genegeerd of zelfs gesmoord. Kortom, de agrarische
moderniseringg op 'productivistische' leest leidt niet alleen tot grote milieuproblemen maar
ookk tot verarming van allerlei kennis die door de jaren heen is opgebouwd vanuit de plaatselijkee praktijk.

DeDe ongrijpbare boerenstand
Eenn recent hoogtepunt van de hierboven aangeduide agrarisch-sociologische kritiek op het
Nederlandsee landbouwmodel, wordt zonder twijfel gevormd door De virtuele boer van Jan
Douwee van der Ploeg. In deze lijvige studie wordt gesteld dat het huidige landbouwbeleid
grotendeelss is gebaseerd op een irreëel beeld van de werkelijkheid en dat dee functionerende
expertsystemenn de Nederlandse land- en tuinbouw naar de rand van de afgrond voeren. 35 Op
basiss van een indrukwekkende (en veelzijdige) hoeveelheid empirische gegevens wordt
betoogdd dat de beleidsmatige visies die vanuit het Landbouwministerie standaard worden
uitgedragen,, berusten op berekeningen en rationalistische uitgangspunten die in de meerdimensionalee agrarische praktijk geen standhouden. Deze visies doen de praktijk zelfs geweld
aan.. Z o is er veel te weinig oog voor de eigen hulpbronnen (resources) die agrarische bedrijven
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kunnenn creëren en die ook zorgen voor een economische veerkracht die beleidmakers ver
onderschatten. 366 Niet zelden worden (in potentie) gezonde en inventieve bedrijven beleidsmatigg de pas afgesneden omdat ze volgens de rekenmodellen van deskundigen onrendabel en
zonderr toekomst zouden zijn. Het maakt volgens Van der Ploeg eens te meer duidelijk dat de
expertsystemenn de meerledige plooibaarheid van de landbouwbeoefening op angstaanjagende
wijzee over het hoofd zien. Dit kenmerk van meerledige plooibaarheid toont zich ook in het
gegevenn dat boeren en tuinders zich dikwijls, zowel ten goede als ten kwade, op haast
onnavolgbaree wijze weten te onttrekken aan het overheidsbeleid of aan de rationeeleconomischee wetten die hier als uitgangspunt worden genomen.
'Dee veelvormigheid, complexiteit, dynamiek en soms ook stagnatie die uit de meerledige benuttingg van de plooibaarheid-als-zodanig voorvloeien, hebben de landbouwbeoefening tot een
schierr ongrijpbaar fenomeen gemaakt. (..) Boeren doen het steeds weer anders dan men verwacht
off zou willen. (..) Empirische illustraties om de node van een ongrijpbare boerenstand te staven
zijnn er volop, niet alleen uit de geschiedenis, maar evenzeer, zoniet vooral uit het leven van nu.
Zoo ook geldt dat er tal van voorbeelden omtrent de 'ongrijpbare boer' zijn gedocumenteerd met
betrekkingg tot de Derde Wereld, maar dat er minstens evenzovele episodes zijn te vertellen over
boerenn in de kern van de geïndustrialiseerde wereld. Weliswaar gaat het om verhalen die men
lieverr niet vertelt - ze verstoren immers steeds weer de illusie van ordening, de idee van een
zekeree greep op de gebeurtenissen die men in de sfeer van de wetenschap en beleid zozeer
koestert.'37 7
Eenn mooi historisch voorbeeld van de ongrijpbare boerenstand in Zuid-Nederland, is het
hardnekkigee bestaan van het kleinschalige gemengde bedrijf. Volgens de logica van de
klassiekee landbouweconomische principes had de populariteit van deze kleinschalige bedrijfjess reeds in de eerste helft van de twintigste eeuw achteruit moeten gaan, maar eerder het
tegendeell bleek het geval. 38 O p de zuidelijke zandgronden bleef zelfstandig boeren voor
velenn een nastrevenswaardig ideaal en hoopgevende economische perspectieven hadden
ettelijkenn (weer) doen besluiten een eigen bedrijfje te beginnen. Met een stuk gekochte of
gepachtee grond en de inzet van het gezin, en met een noest arbeidsethos, werden gemengde
agrarischee activiteiten ontplooid met een beperkte omvang. Z o ontstonden kleinschalige
gezinsbedrijvenn waarin goedkope arbeid in overvloed beschikbaar was. Binnen deze hechte
gezinnen,, die over het algemeen kinderrijk waren, bestond grote weerstand tegen afvloeiing
uitt de landbouw. De animo om agrarisch actief te blijven, was hier dus groot. Ook na de
Tweedee Wereldoorlog vielen deze 'onprofessioneel gerunde' bedrijven, in weerwil van alle
drukk tot economische en technologische rationalisering, nog regelmatig waar te nemen op
hett platteland van Limburg en Noord-Brabant. Het taaie bestaan van deze bedrijven vormt
duss een opmerkelijke anomalie binnen het rationeel-economische verhaal van agrarische
moderniseringg en zo wordt het in retrospectief ook vaak gepresenteerd: een temporele afwijkingg van de ontwikkelingsgang die historisch onvermijdelijk was.
Hett punt dat Van der Ploeg maakt, en dat ik hier naar voren wil halen, is dat het taaie
bestaann van kleinschalige gemengde bedrijven zoals in Limburg en Brabant niet moet wordenn beschouwd als een anomalie maar als een uitdrukking van de meerledige plooibaarheid
diee een centrale eigenschap is van agrarische bedrijvigheid. Het wijst tevens op het enorme
resistentievermogenn van boeren en tuinders en de wil om alles op alles te zetten om het eigen
bedrijff te continueren. De economische wet dat de kleintjes gedoemd zouden zijn om plaats
tee maken voor de groten, is daarom zeker niet van ijzer. Van der Ploeg gaat zelfs zover te
stellenn dat de afvloeiingsthese, die inhoudt dat de uitstroom van agrarische bedrijven zich
voorall voordoet bij kleinere en minder kapitaalkrachtige bedrijven, een regelrechte mythe is,
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onderdeell van de virtuele werkelijkheid die in de loop der jaren door deskundigen is
gecreëerd. 399 Weliswaar is er in de laatste decennia een continue daling waar te nemen van het
totalee aantal agrarische bedrijven in Nederland (jaarlijks ongeveer 2%), maar de cijfers over
dee uitstroom van landbouwbedrijven laten juist zien dat hier sprake is van een afname. 40
Bovendienn blijkt het afvalpercentage van kleinere agrarische ondernemingen veel lager dan
menn op grond van hun 'ongunstige' economische uitgangssituatie zou verwachten. De daling
iss zelfs bijzonder klein te noemen wanneer rekening wordt gehouden met de nadelige
demografischee factoren die spelen en het algemene 'ontmoedigingsbeleid' dat ten aanzien
vann deze bedrijven wordt gevoerd. Van der Ploeg wijst er verder op dat bedrijfsbeëindigingenn ook onder de grotere bedrijven voorkomen, en wel veel vaker dan men op grond van de
gebruikelijkee beleidsverhalen zou mogen aannemen. Kortom, de uitstroom uit de land- en
tuinbouww is relatief beperkt en het is een misvatting dat alleen kleinere agrarische ondernemingenn het loodje zouden leggen. Deze blijven juist sterk overeind in de woelige baren
waarinn de agrarische sector zich politiek en economisch bevindt.
D ee verklaring voor deze opmerkelijke resistentie van het kleinere agrarische bedrijf zoekt
Vann der Ploeg in een bont strategisch repertoire dat agrariërs, afhankelijk van de lokale en
socialee omstandigheden waarin ze verkeren, succesvol weten te benutten. In dit verband kan
wordenn gedacht aan de praktijk van het 'zuinige boeren' (hoge mate van zelfvoorziening, low
externalexternal inputs), pluri-activiteit (deel van de inkomsten buiten het boerenbedrijf gerealiseerd),
multifunctioneell ondernemen (aanvullende inkomsten binnen het eigenlijke bedrijf, bijvoorbeeldd agrotoerisme of agrarisch natuurbeheer) of aan verhoging van de technische efficiëntiee (door fijnregulering en vakmanschap). Ten slotte verwijst Van der Ploeg naar een 'schier
onverwoestbaarr antwoord' met een rijke historische traditie.
'Datt is het (geleidelijk aan) overschakelen naar een meer intensieve bedrijfsopzet: akkerbouwers
gaann in toenemende mate over op vollegrondsgroenteteelt, melkveehouders schakelen over op
dee teelt van bomen en siergewassen, of op leghennen, kleine boeren in Umburg breiden de aspergeteelt
uit,uit, kleine melkveehouderijbedrijven op de noordelijke zandgronden schakelen over op potplantenteelt,, op de teelt van sierheesters of wat dan ook - de morfologie is te rijk om hier uitputtendd te behandelen. (..) Z o maken kleine bedrijven zich daadwerkelijk groter. Een klein
melkveehouderijbedrijff van pakweg tien hectare wordt zo omgebouwd tot een groot potplantenbedrijj f van tien hectare.' 41

Hett (meer) gaan telen van asperges is een intensivering van de bedrijfsopzet die in hoge mate
iss verbonden met de inzet van seizoenarbeid. Dit onderzoek gaat voor een niet onbelangrijk
deell over de bron van resistentie die is verbonden met de aspergeteelt en over de strategische
benuttingg van middelen en omstandigheden om zoveel als mogelijk uit deze bron te putten.
Doorr uitvoerig in te gaan op de plaatselijke praktijken die hier gaande zijn, wordt in deze
studiee een poging gedaan de voor de beleidmakers dikwijls ongrijpbare (re)acties van agrariërss te begrijpen. Want het moge inmiddels duidelijk zijn, het raadsel van de ongrijpbare
boerenstandd kan nooit - al is het maar voor een deel - worden opgelost zonder kennis van /'art
dede la localité en van de historische en sociale context waarin deze ligt ingebed. Hieronder geef
ikk een beknopte historische schets van de tuinbouw in Noord- en Midden-Limburg en het
aangrenzendee oostelijk deel van Noord-Brabant. Tezamen vormen deze gebieden in
Zuidoost-Nederlandd de tuinbouwregio waarin zich ook het overgrote deel van het Nederlandsee areaal asperges bevindt. In de daaropvolgende paragraaf zal meer specifiek worden
ingegaann op de ontwikkeling van de aspergeteelt in deze regio.
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Dee tuinbouw in Zuidoost-Nederland
Dee bakermat van de tuinbouw in Zuidoost-Nederland ligt in en rondom Venlo. In de2e stad
werdd in 1908 de Venlosche Veilingsvereeniging opgericht. 42 Deze had als doel de verkoop van
groentenn in eigen beheer te organiseren en op deze wijze expediteurs en andere tussenhandelaren,, die vaak profijt hadden van een onduidelijke marktsituatie, buiten spel te zetten. Dat
hett tussen tuinders niet altijd een en al eensgezindheid is, blijkt uit het feit dat tuinders uit de
Peel-- en Maasdorpen enkele jaren later hun eigen veiling oprichtten: de Coöperatieve VeilingVereeniging.. Dit kwam voort uit de onvrede die deze 'boerentuinders' hadden met de Venlosee gardeniers. Dezen lieten de groenten van de tuinders van buiten de stad pas veilen nadat
hunn producten het eerst waren geveild. De grote kopers waren dan al weg en niet zelden
kochtenn gardeniers deze producten voor een prik op om ze de volgende morgen met een zoet
winstjee door te verkopen. 43 De situatie van twee verschillende veilingen, die bij wijze van
sprekenn op een steenworp afstand van elkaar lagen, zou lange tijd blijven bestaan. Na de
Tweedee Wereldoorlog fuseerden de concurrerende veilingen, maar in 1959 ontstond
onenigheidd over de bouw van een nieuw veiling en scheidden de gardeniers uit Venlo zich af.
Dee groei en modernisering van de tuinbouwsector noopten beide veilingen echter tot toenemendee coördinatie, samenwerking en schaalvergroting. Toch zou het nog tot 1991 duren
voordatt de twee veilingen zouden samengaan in de Coöperatieve Veiling Zuidoost-Nederland
(ZON).. De ontstaansgeschiedenis van de ZON illustreert dat tussen tuinders aanzienlijke
tegenstellingenn kunnen bestaan. Tuinders en (groentetelende) boeren hebben weliswaar
gemeenschappelijkee belangen, bijvoorbeeld de afscherming tegen tussenhandelaren die producentenn tegen elkaar uitspelen, maar ze zijn ook altijd concurrenten van elkaar.44
Ondertussenn is de hedendaagse veiling en de daarmee verbonden handel niet meer te
vergelijkenn met de vroegere veilingen. De ZON, gelegen in Grubbenvorst, heeft belangrijke
afzetgebiedenn in Nederland, Duitsland en België. In totaal zijn bij de veiling meer dan 3000
telerss aangesloten. 45 Het merendeel daarvan komt uit Noord- en Midden-Limburg en uit het
oostenn van Noord-Brabant. 46 Het noordelijke deel van Limburg, waar zich ook de meeste
glastuinbouww bevindt, is te beschouwen als het centrum van deze tuinbouwregio. Behalve
groentenn wordt in het gebied ook fruit geteeld: een aanzienlijk areaal aardbeien en een relatief
bescheidenn areaal appelen vormen daarin de belangrijkste culturen. Daarnaast vindt een
belangrijkk deel van de Nederlandse champignonteelt in deze regio plaats. Van de vollegrondsgroentenn zijn asperges en prei qua omzet de meest belangrijke veilingproducten. Met
namee de aspergeteelt kent tijdens het oogstseizoen in mei en juni een extreme arbeidspiek.
Ookk de aardbeienteelt die van oudsher in dit gebied wordt beoefend, kent tijdens de oogstmaandenn in de zomer een hoge arbeidspiek.
Dee tuinbouw die begin twintigste eeuw in Venlo en in omliggende dorpen zoals Maasbree,
Heldenn en Horst gestalte kreeg, was kleinschalig maar toonde reeds toen al enige specialisatie.477 In de boerendorpen bood de arbeidsintensieve tuinbouw kroostrijke boerengezinnen
dee mogelijkheid meerdere kinderen een bedrijfje te laten erven door het oude moestuintje uit
tee breiden of een deel van de akkergrond als tuinbouw te benutten. Naarmate de infrastructuurr toenam, gingen ook boerengezinnen die verder van de veilingen vandaan woonden deze
mogelijkheidd benutten. Het Duitse Roergebied met zijn industrieën vormde een belangrijk
afzetgebied. .
Inn de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog werd de tuinbouw, vooral in Brabant, populairr op kleine gemengde bedrijven die hierin het middel bij uitstek vonden om de beschikbaree gezinsarbeid beter te benutten. Oogstkrachten waren in overvloed aanwezig: 'Hoe meer
kinderen,, hoe meer aardbeien, asperges, zwarte bessen en rode bessen.' 48 De glastuinbouw
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diee zich toentertijd in en rondom Venlo ontwikkelde, had aan deze kleinschalige gezinsbedrijvenn met (wat) tuinbouw een geduchte tegenkracht. In de jaren vijftig zou de omvang
vann de tuinbouw verder stijgen en werd de tuinbouw voor velen van bijverdienste tot hoofdmiddell van bestaan. 49
Dee groei en specialisatie van de tuinbouw zette in de jaren zestig met volle kracht door.
Steedss meer gemengde bedrijven specialiseerden zich in een bepaalde bedrijfstak. Daarnaast
werdd duidelijk dat de tuinbouw een mogelijke uitweg vormde voor akkerbouwers of veetelerss die in een hoog tempo te maken kregen met bedrijfsbeëindigingen. In de daaropvolgende
decenniaa zou de teelt op contractbasis voor de voedingsindustrie, met name door akkerbouwbedrijven,, een grote vlucht nemen. Deze ontwikkeling droeg er echter ook toe bij dat
dee marktpositie van vollegrondsgroentetelers verslechterde. 50
Hett kleinschalig gemengde bedrijf was in de jaren zestig definitief op zijn retour, onder
meerr omdat de arbeidspieken die met de tuinbouw waren verbonden steeds moeilijker in
gezinsverbandd konden worden opgelost.31 Het meehelpen van alle gezinsleden tijdens oogstperiodess kwam onder druk te staan vanwege elders werkende of studerende kinderen en ook
vanwegee de veel hogere uurlonen die buiten de agrarische sector konden worden verdiend.
O pp de achtergrond speelde zich bovendien een demografisch proces af dat de problematiek
vann seizoenarbeid in de toekomst verder zou versterken. Tot 1960 was het peil van de huwelijksvruchtbaarheidd voor Limburg en Noord-Brabant, ondanks de gestage stijging van het
welvaartsniveau,, bijzonder hoog te noemen. Dit veranderde na 1960 drastisch. Toen moderne
anticonceptiemiddelenn eenmaal op grote schaal verkrijgbaar waren en meer liberale opvattingenn baan kregen, raakte de daling van de huwelijksvruchtbaarheid in deze katholieke
provinciess in een stroomversnelling. De omvang van gezinnen, ook in de agrarische sector,
namm in sneltreinvaart af en in 1970 had Limburg zelfs de laagste vruchtbaarheid van Nederland. 52 2
Dee tijd van 1970 tot medio jaren tachtig was voor de land- en tuinbouw in het zuidelijke
zandgebiedd een tijd van ononderbroken productiestijging: specialisatie, concentratie en intensiveringg stuwden de productie van de bedrijven in de meeste sectoren omhoog."'3 Vooral de
glastuinbouww maakte een enorme schaalvergroting door en verwetenschappelijkte in hoge
mate.. De economische en technologische rationalisering van de tuinbouw in Zuidoost-Nederlandd kreeg een alomvattend karakter: ook in de meer perifere gebieden van Midden-Limburgg en Oost-Brabant konden nu tal van moderne tuinbouwbedrijven worden aangetroffen.
Inn het midden van de jaren tachtig zou de tuinbouw op de vollegrond nog een extra stimulanss krijgen als gevolg van de quotering van melk. Vanwege de invoering van de zogenaamde
superheffingg in 1984, schakelde een aantal melkveehouders over op (vooral extensieve) tuinbouw. 544 In de volgende jaren zouden ook akkerbouwers en veehouders, die over voldoende
grondd beschikten, zich in toenemende mate toeleggen op de teelt van extensieve vollegrondd sgroenten. 55

DifferentiatieDifferentiatie en concurrentieverhoudingen

Dee toenemende specialisatie en differentiatie die is verbonden met het proces van modernisering,, heeft in de tuinbouw geleid tot uiteenlopende combinaties van agrarische
activiteitenn en tot een veelkleurig economisch complex waarin allerlei typen bedrijven met
elkaarr concurreren. In de jaren negentig heeft de concurrentie tussen tuinders, of correcter
geformuleerd:: tussen tuinbouwbeoefenende agrariërs, zich verder verscherpt. Een typerende
ontwikkeling,, ook voor de individualisering van het agrarische beroep, is de opmars van contractteelttractteelt voor verse groenten. Tegenwoordig zijn het niet alleen verwerkende industrieën die m
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telerss contracten afsluiten. Ook grootwinkelbedrijven, die centraal inkopen voor de verse
afzetmarkt,, proberen producten meer direct via telers te betrekken. Via deze werkwijze
probeertt de grootschalige detailhandel de prijsfluctuaties van de veilingklok te omzeilen.
Tegenoverr het nadeel van een iets lagere prijs staat voor de individuele teler het voordeel van
eenn verzekerde afzet. Ook in Zuidoost-Nederland is de contractteelt voor verse groenten het
laatstee decennium toegenomen. De veiling, die nog altijd symbool staat voor de coöperatieve
samenwerkingg onder tuinders, staat door deze groeiende handel 'buiten de veiling om' (BVO)
onderr druk. Met name telers van extensieve vollegrondsgewassen, die vaak ook akkerbouwer
off veehouder van beroep zijn, zouden de opkomst van de contractteelt voor verse groenten
hebbenn bespoedigd. Omdat deze agrariërs zich van oorsprong minder verbonden voelen met
dee veiling, valt het hun makkelijker contracten af te sluiten met afnemers die rechtstreeks aan
dee detailhandel leveren.56 Hoewel de intensieve vollegrondsgroenteteelt die op deze bedrijven
gedaann wordt relatief gering is en het karakter lijkt te hebben van een gelegenheidsactiviteit, 57
gaatt hiervan een zeer negatieve signaalwerking uit die het imago van de veiling aanzienlijk kan
beschadigen.. De prijsbepaling via de veilingklok heeft voor de aangesloten tuinders alleen zin
wanneerr duidelijk is dat afnemers geen andere keuze hebben dan hun producten hier in te
kopen.. Door de concurrentie van de BVO-handel, zeker wanneer deze blijft groeien, bestaat
hett gevaar dat iedere tuinder zijn eigen weg gaat en dat de marktpositie van de veiling verder
afkalft.. In de jaren negentig ziet men dan ook bij veilingen een haast koortsachtige zoektocht
ontstaann naar nieuwe fusies en samenwerkingsvormen waarin de eisen van grote afnemers
beterr tegemoet kunnen worden getreden. O p deze manier proberen veilingen BVO-handelarenn de wind uit de zeilen te nemen. 58
Dee opmars van contractteelt voor verse groenten en de invloed van handel buiten de veiling
om,, laat eens te meer zien dat er behoorlijke belangentegenstellingen kunnen bestaan tussen
dee verschillende vollegrondsgroentebedrijven. Behalve met de zich verhardende concurrentiee in eigen land heeft de tuinbouw in het laatste decennium ook te maken met toenemende
concurrentiee uit het buitenland. Omdat de tuinbouw binnen EU-verband niet of nauwelijks
wordtt beschut door 'zware' marktordeningen, gaat het hier om een agrarische bedrijfstak die
bijzonderr afhankelijk is van bewegingen op de internationale markt. 59 Overigens zijn het niet
zozeerr 'verre' landen zoals Marokko, Algerije en Turkije, maar vooral andere EU-lidstaten
(mett name de zuidelijke) die de tuinbouw in Nederland economisch onder druk zetten. 60 In
iederr geval zorgt de internationale economische ontwikkeling voor de nodige onzekerheid en
onrustt onder Nederlandse tuinders. Zij voeren in dit verband regelmatig aan dat agrariërs in
Nederlandd moeten werken vanuit een oneerlijke concurrentiepositie door de strenge regelgevingg op allerlei gebied. Bij de problematiek van seizoenarbeid wordt in dit verband
gewezenn op de wettelijke regels die van toepassing zijn op gelegenheidsarbeid. De regels in
Nederlandd zouden in geen verhouding staan tot de regelgeving die wordt gehanteerd in
bijvoorbeeldd Duitsland of België. Sommige telers die tijdens dit onderzoek zijn geïnterviewd,
steldenn zelfs dat de nadelige regelgeving op dit vlak de aspergeteelt uit Nederland zal doen
verdwijnenn en dat deze over een poosje voornamelijk te vinden zal zijn in Duitsland of Polen.
Inn het volgende hoofdstuk kom ik hierop terug en zal ik de plausibiliteit van zulke stellingen
aann een nadere analyse onderwerpen.

Dee aspergeteelt in Zuidoost-Nederland
Toenn in 1903 in de omgeving van Horst de eerste schuchtere pogingen werden ondernomen
omm witte asperges te telen, betrof het hier zeker geen massateelt. 61 Het zou nog een halve
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eeuww duren voordat in Limburg gesproken kon worden van een aspergecultuur. Het centrum
vann de Nederlandse aspergeteelt lag voor de Tweede Wereldoorlog ook niet in Limburg, maar
inn het westelijke deel van Noord-Brabant: in en rond Bergen op Zoom. In dit gebied waren
talrijkee gespecialiseerde tuinbouwbedrijven en asperges vormden lange tijd de ruggengraat
vann veel bedrijven. Na de oorlog zou de aspergetraditie in deze regio echter verloren gaan.
Hett gebied van de gemeente was beperkt en de intensieve teeltwijze had gezorgd voor
aspergemoeheidd van de grond. Toen na 1950 de uitbreiding van de stad goed op gang kwam
enn een deel van de tuinbouw verhuisde naar omliggende gemeenten was het met de aspergeteeltt in het oude gebied van Bergen op Zoom grotendeels gedaan. Het areaal liep steeds
verderr terug. 62
D ee fakkel van de aspergetraditie zou worden overgenomen door de tuinders en boeren in
Zuidoost-Nederland.. Paradoxaal genoeg bleek juist de oorlogstijd gunstig te zijn geweest
voorr een luxueuze groente als de asperge. In de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog ging
dee veilingprijs van asperges omhoog en bereikte de aanvoer naar de veiling een ongekende
hoogte. 633 In de periode 1939-1949 zou het Limburgse areaal verdrievoudigen tot bijna 750
hectarenn (het landelijke areaal omvatte circa 1200 hectaren). 64 Een belangrijke reden voor de
hogee vlucht van de aspergeteelt in Limburg was ongetwijfeld dat voor deze teelt, in tegenstellingg tot veel andere tuinbouwgewassen, geen teeltvergunning was vereist.
Inn de jaren vijftig, toen Europa weer van voldoende voedsel was voorzien, onderging de
tuinbouww een kentering. Buikproducten maakten plaats voor meer verfijnde producten of
beterr gezegd: naast buikproductie ontstond ook behoefte aan 'fijnzinnige' culturen zoals
asperges.. De asperge werd een van de belangrijkste veilingproducten. 65 In de jaren zestig
vondd de aspergeteelt ook ingang in streken van Zuidoost-Nederland waar men zich voordien
weinigg met deze teelt had beziggehouden. 66 De toegenomen contractteelt in de tuinbouw was
hiervoorr ongetwijfeld een belangrijke oorzaak. Deze zette de marktpositie van veel 'traditionele'' tuinders in de vollegrondsgroenteteelt onder druk. De groeiende vraag naar luxeproductenn als asperges en aardbeien, die stabiele prijzen opbrachten, schiep een goede
economischee uitwijkmogelijkheid. Ook andere agrariërs begonnen deze teelt te ontdekken.
Hett probleem begon zich zelfs voor te doen dat niet overal in de provincie voldoende
geschiktee gronden waren voor aspergeteelt.67
Inn de jaren zeventig en tachtig zette de opmars van de aspergeteelt zich gestaag voort.
Hoewell het epicentrum van de aspergecultuur in Noord-Limburg zou blijven liggen, was de
olievlekwerkingg onmiskenbaar. In Midden-Limburg had zich de aspergeteelt reeds in de jaren
zestigg sterk uitgebreid. 68 Ook in Oost-Brabant werden steeds meer asperges geteeld; vooral
vanaff 1975 was daar een uitbreiding van het areaal te zien.69 De witte asperge werd het visitekaartjee van de tuinbouw in Zuidoost-Nederland en groeide tevens uit tot een belangrijk
exportproduct.. In Duitsland mocht de Sparge/ zich in een toenemende belangstelling verheugenn en een groot deel van de aspergeoogst vond (en vindt) dan ook zijn weg naar Duitse
consumenten.. Gaandeweg werd de promotie van dit product steeds professioneler
aangepakt,, mede door de heffing die aspergetelers voor reclamedoeleinden betaalden. 70
Aspergetelerss die aan de veiling leverden, kregen ook meer en meer te maken met gedifferentieerdee kwaliteitscriteria voor hun geoogste product. Wie daarvan een indruk wil krijgen,
moett maar eens een blik werpen op het sorteerschema dat telers vandaag de dag hanteren.
Dee verwetenschappelijking van de aspergeteelt komt verder onmiskenbaar naar voren in het
veredelingsonderzoekk dat al sinds de jaren vijftig wordt ondernomen. Deze veredelingsactiviteitenn waren een belangrijke drijfkracht voor de toenemende opbrengsten in deze
bedrijfstak.. O p proeftuinen werden allerlei aspergerassen gekruist en op den duur leverde dit
nieuwee rassen op met een sterk verbeterde opbrengst. In de jaren zeventig en tachtig werd de
zaadhandell een florerende industrie en zouden op het gebied van veredeling spectaculaire
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resultatenn worden geboekt. 71 Ook in financiële zin was deze agribusiness echte business. Werd
inn 1972 nog ƒ500 voor een kilo zaad betaald, in 1983 kon dat bedrag al oplopen tot ƒ5.000. 72
Bedragenn die vanwege de grotere opbrengsten grif werden betaald: medio jaren tachtig
blekenn plantenkwekers te worden overstelpt met de vraag naar aspergeplanten. 73 Met de
nieuwee generatie aspergerassen, de zogenaamde Limlijnen, stootte de productie van 6.000
kiloo per hectare door naar 10.000 kilo per hectare. In de jaren negentig kwam evenwel een
eindee aan deze sensationele 'veredelingssprongen'. Het lijkt erop dat de natuurlijke productiviteitt per plant voorlopig een plafond heeft bereikt.
Naa 1987, toen het aspergeareaal in Zuidoost-Nederland een piek bereikte van boven de
2.8000 hectaren, zou de teelt in deze regio in de daaropvolgende jaren afnemen. Tevens kan
wordenn vastgesteld dat de aspergeteelt in de loop der jaren langzaam lijkt op te schuiven naar
meerr perifere gemeenten en gebieden. 74 Een mogelijke oorzaak voor het laatste zijn de
schaarserr wordende gronden in de traditionele kerngebieden van de aspergeteelt. Percelen
waaropp asperges hebben gestaan, hebben namelijk een lange periode van rust nodig voor ze
eenn tweede generatie aspergeplanten verdragen. 75 Ondanks deze 'langzame trek' naar de periferiee zijn Limburgse gemeenten zoals Venray, Horst en Helden nog steeds veruit de belangrijkstee concentratiegebieden van de aspergeteelt.
Dee daling van het areaal asperges in Zuidoost-Nederland zou zich in de jaren negentig
verderr voortzetten. De dominante landelijke positie met betrekking tot asperges kalfde
daaromm iets af. Toch is deze regio zonder enige twijfel nog altijd het onbetwiste centrum van
dee Nederlandse aspergeteelt. In 1999, toen het landelijke areaal 2.219 hectaren bedroeg,
kwamm 9 1 % van dit areaal (2.025 hectaren) op het conto van Limburg en Noord-Brabant. 76
Hoewell tuinders en hun belangenorganisaties in Zuidoost-Nederland nogal eens geneigd zijn
dee oorzaak van de daling van het aspergeareaal hoofdzakelijk te zoeken in de onpraktische
regelgevingg met betrekking tot seizoenarbeid, waardoor veel aspergetelers ermee zouden
ophouden,, kan hier ook worden gewezen op de invloed van nieuwe teelttechnieken. Het
afdekkenn met plastic folie, dat hieronder nog aan bod zal komen, zorgde niet alleen voor een
lichtee afvlakking van de arbeidspieken, maar ook voor hogere opbrengsten per hectaren.
Dee aspergetraditie heeft zich mettertijd diep geworteld in Zuidoost-Nederland, niet alleen bij
gespecialiseerdee vollegrondstuinders maar ook bij andere agrariërs. Een belangrijk onderdeel
vann deze traditie, dat hier beslist niet onvermeld mag blijven, is de verkoop aan huis. Voor veel
consumentenn is de gang naar de tuinder of boer waar hij of zij ter plekke asperges inslaat,
niett ongebruikelijk. Wie in het oogstseizoen wel eens door Limburg heeft rondgereden, zal
zichh ongetwijfeld de bordjes langs de weg kunnen herinneren waarop in het Nederlands of
Duitss asperges worden aangeboden. Een groot deel van de oogst bereikt de veiling eenvoudigwegg niet. Volgens ruwe schattingen wordt bijna de helft van de productie afgezet via
huisverkoopp of rechtstreekse levering aan handelaren of restaurants. Buiten de veiling bestaat
duss een economisch circuit, waarvan het moeilijk te zeggen is hoeveel geld hier wordt
omgezet.. In ieder geval stroomt een aanzienlijke stroom 'aspergekapitaal' buiten de officiële
kanalenn om. Een kenmerk dat de teelt extra lucratief maakt en de traditie extra populair.

Bedrijf^structureleBedrijf^structurele ontwikkelingen
Nett zoals bij het landelijke areaal van asperges een algemene teruggang is waar te nemen,
looptt ook het aantal bedrijven terug dat in Nederland asperges teelt. Tegen het einde van de
jarenn tachtig waren er meer dan 2.100 aspergetelende bedrijven maar in de jaren negentig zou
ditt aantal aanzienlijk teruglopen. In 1999 was het aantal ondernemingen dat zich bezighield
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mett aspergeteelt gezakt naar 1.487.77 Ten opzichte van 1990, toen dit aantal nog 2.062 was,
iss dit een daling van 28%. Kijken we naar het aantal bedrijven en de omvang van de teelt per
bedrijff in de laatste tien jaren, dan verschijnt voor Nederland het beeld zoals geschetst in de
onderstaandee tabel.
Tabell 1

Ontwikkeling Nederlandse bedrijven met asperges in de jaren 1990-1999.78

Jaar r

Bedrijvenn met oogstrijpe asperges naar areaalgrootte totaal l totale e
incl.. percentages in relatie tot het totale aantal bedrijven
aantal l opp. .
bedr. . inn ha.
>> 5 ha
0,011 tot 1ha 11 tot 2 ha 22 tot 5 ha

gem. .
opp. .
per r
bedr r

347 7 17% 17%50 0 2% 2% 2062 2 2663 3 1,29 9
1990 0 1011 149% 49%654 432% 32%
1991 1

983 349% 49%633 331% 31%337 7 17% 17%55 5 3% 3%2008 8 2641 1 1,32 2

1992 2 10033 49%

356 6 17% 17%61 1 3% 3%2039 9 2750 0 1,35 5
619 930% 30%

1993 3

331 1 17% 17%55 5 3% 3% 1979 9 2584 4 1,31 1
993 350% 50%600 030% 30%

1994 4

935 550% 50%582 231% 31%302 2 16% 16%43 3 2% 2% 1862 2 2389 9 1,28 8

1995 5 896 650% 50%541 130% 30%311 1 17% 17%41 1 2% 2% 1789 9 2324 4 1,30 0
305 5 17% 17%46 6 3% 3% 1750 0 2281 1 1,30 0
1996 6 869 950% 50%528 830% 30%
1997 7 807 749% 49%511 131% 31%296 6 18% 18%42 2 2% 2% 1657 7 2243 3 1,35 5
1998 8

728 846% 46%505 532% 32%307 7 19% 19%51 1 3% 3%1591 1 2304 4 1,45 5

1999 9 666 645% 45%456 631% 31%318 821% 21% 47 7 3% 3%1487 7 2219 9 1,49 9
n
e
Bron: : CBS/LEI-DLO, ,Tuinbouwcijfers ,,s Lanc-- en tuinbouwcijfers,meerdere jaargangen

Eenn conclusie die we uit deze gegevens kunnen trekken is dat het aantal bedrijven in absolutee zin weliswaar fors is gedaald maar dat de procentuele verdeling van de bedrijven naar
areaalgroottee over de gehele linie geen grote veranderingen laat zien. Tot en met 1997 bleef
dezee verdeling praktisch onveranderd. In 1998 en 1999 is er een lichte tendens van schaalvergrotingg waarneembaar en steeg de gemiddelde oppervlakte asperges per bedrijf naar bijna 1,5
hectare.. Gezien de schommelingen in de voorgaande jaren is het moeilijk te zeggen of deze
tendenss zich in de toekomst zal voortzetten. Deze beperkte schaalvergroting wordt overigens
niett zozeer door de 'grotere jongens' (> 5 ha) veroorzaakt, maar door bedrijven met een middelgroott perceel (2 tot 5 ha). Wat vooral opvalt is het blijvende grote aandeel van kleinere telerss (0,1 tot 2 ha): in 1999 had driekwart van de bedrijven die asperges teelden een perceel
vann twee hectaren of minder.
Datt de aspergeteelt voor veel ondernemers in de land- en tuinbouw een populaire gelegenheidsteeltt is met een kleinschalig karakter, wordt bevestigd door een onderzoek uit 1997 van
Marktplann Adviesgroep naar de inschakeling van uitkeringsgerechtigden voor de aspergeoogst.. In deze studie kwam naar voren dat de meeste aspergetelers ook inkomsten hadden uit
eenn andere tuinbouwteelt (bijvoorbeeld prei) of dat ze daarnaast een ander bedrijfstype voerden.. Voor varkenshouders of akkerbouwers kon de asperge een (lucratieve) nevenactiviteit
vormenn die aanzienlijk bijdroeg in de bedrijfsinkomsten. Vastgesteld werd dat ook bij een
relatieff klein perceel (van 0,5 tot 2 ha) de gemiddelde bijdrage van de aspergeteelt in de totale

ACHTERGRONDEN:: VROEGER EN NU

93 3

bedrijj fsinkomsten nog altijd rond de 30% lag.79 De aspergeteelt, zo werd door dit onderzoek
bevestigd,, vormde ook voor kleinere telers een belangrijke economische activiteit die ze niet
snell zullen opgeven. Slechts een minderheid dacht erover zijn perceel asperges te reduceren. 80

HetHet probleem van de oogst
Dee gedachte dat het tekort aan seizoenarbeiders in de tuinbouw een probleem zou zijn van
dee laatste jaren, is historisch onjuist. Het dreigende tekort aan voldoende losse oogstkrachtenn heeft een langer verleden en speelt eigenlijk al sinds de jaren zestig. Toen al ondervonden
sommigee tuinders dat ze geen personeel konden krijgen voor de oogst van asperges of aardbeien. 811 In een arbeidsstudie uit 1967 naar de oogst van (witte) asperges, wordt hierover opgemerktt dat sprake is van een arbeidsvraagstuk: door stijgende lonen in andere economische
sectorenn is aspergesteken steeds minder aantrekkelijk geworden voor bijvoorbeeld fabrieksarbeiderss of huisvrouwen die een extraatje willen verdienen. 82 Ook een consulent van de
tuinbouw,, die in 1972 een onderzoek deed naar de ontwikkeling van de tuinbouw in Limburg,
wijstt op het probleem van beschikbare losse arbeidskrachten en verwacht vanwege deze
redenn dan ook geen uitbreiding meer van de aspergeteelt. 83
Hett probleem van seizoenarbeid speelt dus al langer, maar het is inderdaad zo dat pas in
dee jaren tachtig en met name in de jaren negentig de problematiek een dramatisch gehalte
zouu krijgen en het karakter van een politiek en maatschappelijke issue. Dit was in de jaren
zeventigg en in de eerste helft van de jaren tachtig nog niet het geval. Seizoenarbeid was toen
geenn onderwerp van beleid of van maatschappelijke discussie. Wie in die tijd seizoenarbeid
gingg doen bij een boer of tuinder, had nauwelijks te maken met bureaucratische procedures.
Err werd een uurloon of stukloon afgesproken en naderhand werd het verdiende bedrag handjee contantje uitbetaald. De werving ging via lokale netwerken; onderlinge contacten in het
dorpp maar ook middelbare scholen speelden daarbij een belangrijke rol. De seizoenarbeid
speeldee zich af in een sociaal verband waarin niet alleen het geld maar ook het groepsmatige
karakterr van het werk en de normaliteit van 'het werken in de tuinbouw' belangrijke hechtmiddelenn waren. In de aspergeteelt vingen vooral huisvrouwen en scholieren van autochtone
afkomstt het oogstwerk op. Afgaande op de herinneringen die mensen over die tijd hebben,
warenn in de jaren zeventig nog niet of nauwelijks allochtone seizoenarbeiders aanwezig op de
asperge-- of aardbeienvelden.
Inn de loop der tijd zouden tuinders meer en meer worden geconfronteerd met een tekort
aann noodzakelijke seizoenarbeiders. Niet alleen bleven de lonen in de industrie een concurrerendee factor, ook de mogelijkheden om bij te verdienen in de dienstensector namen langzamerhandd toe. 84 Daar kwam bij dat demografische ontwikkelingen het arbeidsreservoir van
jongee gelegenheidswerkers deden afnemen. De huwelijksvruchtbaarheid in Zuid-Nederland
wass gedaald en zoals eerder in dit hoofdstuk aangegeven, had Limburg in 1970 zelfs de laagstee vruchtbaarheid van Nederland. Tellen we vanaf dat jaar vijftien jaar verder, dan moet het
aantall jeugdigen dat vanaf 1985 potentieel inzetbaar was bij oogstarbeid danig zijn
teruggelopen.. Vanaf die tijd lijken in de aspergeteelt of aardbeienteelt ook steeds vaker
allochtonee seizoenarbeiders werkzaam te zijn. Zoals later in deze studie nog nader zal wordenn toegelicht, is 1985 ook in beleidsmatig opzicht een omslagjaar te noemen voor de problematiekk van seizoenarbeid in de tuinbouw. Het tijdperk van 'vanzelfsprekende onbesprokenheid'' is dan voorbij. Vanaf dat jaar komt het personeelsbeleid bij gelegenheidsarbeid
steedss meer onder vuur te liggen en wordt het een beleidspunt dat in de jaren negentig zal
uitgroeienn tot een politiek probleem. Vooral de inzet van Poolse trekarbeiders leidt tot de
nodigee politieke en publieke commotie.
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Dee noodzakelijke inzet van extra arbeidskrachten tijdens de oogstperiode, moet echter niet
doenn vergeten dat veel seizoenarbeid in de aspergeteelt verricht wordt door gezinsleden. Volgenss het onderzoek van Markplan Adviesgroep werd in 1997 gemiddeld 35% van de benodigdee seizoenarbeid door gezinsarbeid ingevuld en 65% met vreemde arbeid. De verschillenn per bedrijf waren trouwens aanzienlijk. Bij bedrijven die een areaal van 0,5 tot 1
hectaree asperges hadden, werd naar schatting bijna 80% van het werk door gezinsarbeid ingevuldd en bij bedrijven met 1 tot 1,5 hectare was dit percentage 47%. Bij bedrijven met 1,5 tot
22 hectaren nam het aandeel gezinsarbeid af tot 38% en bij bedrijven met 2 hectaren of meer
tott 33%. 8 S

PogingenPogingen tot mechanisering
Dee concurrentie door de stijgende lonen elders, het toenemend belang van de arbeidskosten,
dee geleidelijke teloorgang van het kleine gemengde bedrijf en de dalende omvang van de
vcx)rheenn kinderrijke gezinnen (waardoor gaandeweg minder gezinsleden of jongeren voor
gelegenheidsarbeidd beschikbaar waren), waren er de oorzaak van dat de arbeidsintensieve
teeltenn vanaf het einde van de jaren zestig steeds meer onder druk kwamen te staan. Deze
mixx van factoren leidde ertoe dat de mogelijkheden van mechanisering meer dan ooit belangrijkk werden in de tuinbouw. Ook voor de aspergeteelt is onderzocht of oogstmechanisatie
mogelijkk was. In 1970 verscheen een studie waarin bekeken werd of machinaal oogsten een
rendabelee optie is voor deze arbeidsintensieve teelt.86 De proeven die in 1968 in Horst met
eenn (X)gstmachine voor witte asperge (afkomstig uit de Verenigde Staten) werden gehouden,
gavenn echter onbevredigende resultaten. De opbrengst per bed was bij de oogstmachine
ongeveerr de helft van bedden die met de hand waren geoogst en ook werden bij machinecx)gstt grotendeels de stengeltoppen afgesneden waardoor de asperges aan marktkwaliteit
verloren.. De conclusie van het rapport luidde dan ook dat de investeringen die met de aspergeoogstmachinee werden verbonden niet opwogen tegen de ondernemerswinsten die met handoogstt konden worden behaald. 87
Onderzoekk naar mechanisering in de vorm van aspergeoogstmachines behield ook daarnaa een uitermate experimenteel karakter en leidde niet tot een duidelijke doorbraak. In 1995
verschenenn berichten in de media dat TNO een aspergesteekmachine aan het ontwerpen was,
maarr daar werd later niets meer over vernomen. 88 Anno 2000 kan worden vastgesteld dat
mechaniseringg van de aspergeoogst niet of nauwelijks uit de kinderschoenen is gekomen, al
lijktt recent toch sprake te zijn van een interessante ontwikkeling. Het zijn echter geen Nederlandsee maar Duitse oogstmachines die op demonstratiedagen laten zien hoe steekarbeid
kann worden bespaard en de fysieke oogstinspanning verlicht. De Spargeljuchs en de Asparagus
TerraTerra zouden, aldus de makers, de oogstarbeid met ongeveer de helft kunnen verminderen. 89
Mett de machines zijn aanzienlijke kosten verbonden: een 'aspergevos' kost bijna /'l7.000 en
bijj een groter perceel zijn er meerdere nodig.40 Of deze oogstmachines een succes zullen worden,, is vooralsnog moeilijk te zeggen. Vooral kleinere telers zullen grote aarzelingen hebben
inn deze machines te investeren (als ze het geld al kunnen opbrengen). Het gebruik van de
machinee vereist bovendien aanzienlijke voorbereiding en kan alleen worden ingezet bij
aspergebeddenn die zijn afgedekt met folie. Toch mag niet worden uitgesloten dat deze nieuwe
oogstmachines,, zeker wanneer deze verder ontwikkeld worden, grote veranderingen kunnen
inluiden.. De teelttechniek om aspergebedden te dekken met zwarte folie heeft de laatste jaren
opp brede wijze ingang gevonden (zie hierna). Veel asperges liggen bij wijze van spreken al
aardigg klaar om de nieuwe oogstmachine te kunnen ontvangen. In praktisch opzicht sluit de
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machinee dus aan op recente teelttechnische ontwikkelingen. De aanschaf van dergelijke
machiness wordt echter door veel meer bepaald dan gunstige technische omstandigheden.
D ee witte asperge is, zo mogen we al met al concluderen, een tuinbouwproduct waarvan
dee oogstarbeid zich zeer moeilijk laat mechaniseren. Het goed steken van asperges vereist een
fijngevoeligheidd en bekwaamheid die met machines moeilijk bereikt kan worden. D e plant
steltt zich tijdens de oogst weerbarstig op tegen 'machinale tengels'. De nieuwe oogstmachines
waaroverr melding wordt gemaakt, zijn strikt genomen ook geen mechanische vervangers van
manuelee arbeid maar vooral bedoeld om de handmatige oogstarbeid te versnellen en te verlichten.. In vergelijking met de aspergeoogstmachines die werden ontwikkeld in de jaren zestig,, die volledige mechanisering beoogden, is de technologische ambitie hier veel bescheidener. .

InnovatieveInnovatieve teeltmethoden

Wiee in de laatste jaren tijdens het oogstseizoen een kijkje nam op de aspergevelden, zal weinig
oogstmachiness hebben ontwaard. Wat hij wel regelmatig zag waren aspergebedden bedekt
mett zwarte of doorschijnende folie. Menig akker, zo had hij kunnen constateren, liet een
patroonn zien waarin een deel van de zandige aspergeruggen onbedekt lag, terwijl een ander
(kleiner)) deel glanzend zwart of glimmend transparant was ingepakt. Het gebruik van folie
omm (een deel van) de aspergeoogst te forceren, heeft zich vanaf het midden van de jaren
negentigg in snel tempo verbreid. Tegen het einde van de jaren negentig is het afdekken met
zwartee of zwart/witte folie een teeltmethode geworden die niet meer van de aspergevelden
iss weg te denken. 91
Hett gebruik van doorzichtig anticondensfolie, waar bij het oogsten doorheen wordt gestoken,, was al sinds langer bekend. 92 Door het effect van extra warmte kan de oogst met enkele
wekenn worden vervroegd en kan een hogere veilingprijs worden behaald. Door het gebruik
vann zwarte en zwart/witte folie is de anticondensfolie echter op het tweede plan geraakt.
Zwartee of zwart/witte folie biedt namelijk extra voordelen. Ten eerste wordt door de
bedekkingg met zwarte folie de grond nog warmer waardoor de onderliggende asperges harderr groeien en een grotere opbrengst hebben. In dit verband worden percentages genoemd van 25%
tottot 40% meer opbrengst ten opzichte van bedekte teelt.9* Een tweede belangrijk voordeel is dat zwarte
foliee geen zonlicht doorlaat waardoor de asperge niet verkleurt wanneer deze (onder de folie)
bovenn het zand uitgroeit. De asperge kan dus even bovengronds blijven staan zonder aan
verkoopwaardee te verliezen. Hiermee is meteen een derde voordeel gegeven met betrekking
tott de oogstarbeid. Omdat de afgedekte rijen asperges niet elke dag gestoken hoeven te worden,, kunnen arbeidspieken enigszins worden afgevlakt. Asperges hoeven maar eens in de
tweee dagen te worden gestoken. Dit levert een aanzienlijke verlichting op voor voor het organiseren van de
seizoenarbeid.seizoenarbeid. Een laatste voordeel dat kan worden genoemd is dat zwarte folie, in tegenstellin
tott anticondensfolie, meer dan een keer bruikbaar is. De laatste jaren wordt niet alleen veel
gewerktt met zwarte folie maar ook met folie die zowel een zwarte als een witte zijde heeft.
Dee gedachte is dat met deze zwart/witte folie nog beter kan worden ingespeeld op de
arbeidsbehoefte.. Door bij warm weer de groei van de asperge af te remmen met de witte kant
enn bij koud weer de groei te stimuleren door het gebruik van de zwarte zijde, kan de oogstarbeidd nog beter worden gespreid.
Dee productieverhoging die het gevolg is van deze innovatieve teeltmethoden, heeft de daling
vann het areaal asperges in Zuidoost-Nederland hoogstwaarschijnlijk voor een belangrijk deel
gecompenseerd.. Dit wordt in ieder geval bevestigd door de cijfers over de aanvoer en
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omzettenn op de ZON. Daar is geen schrikbarende daling waar te nemen. Integendeel, de aanvoerr en omzet was in 1997 zelfs hoger dan in het begin van de jaren negentig. Het areaal
aspergess is dus in de loop der jaren weliswaar gedaald, maar dit heeft niet geleid tot een verminderdee productie. 94

Conclusie e
Dee aspergeteelt is in Zuidoost-Nederland een teelt die voor een groot deel kleinschalig wordt
beoefendd en die voor een grote groep agrarische bedrijven een belangrijke economische
activiteitt is. De laatste jaren valt weliswaar een lichte tendens van schaalvergroting waar te
nemenn maar het overgrote deel van de telers heeft nog steeds een perceel van twee hectaren
atat minder. De differentiatie onder aspergetelers is groot. Er zijn maar weinig gespecialiseerde
aspergetelerss die hun bedrijfsinkomsten hoofdzakelijk uit de oogst van dit gewas halen. Het
zijnn ook niet alleen de 'echte' tuinders die in de asperges zitten. Al van oudsher houden allerleii verschillende typen agrarische bedrijven in Zuidoost-Nederland zich met de aspergeteelt
bezig.. Tuinbouwactiviteiten zijn voor veel agrarische ondernemers een goede mogelijkheid
omm extra inkomsten te genereren. De asperge staat in dit verband bekend als een lucratieve
teelt,, ook als die in beperkte mate wordt beoefend. Voor bedrijfstakken die het economisch
moeilijkk hebben, kan de teelt van asperges een belangrijk strategisch alternatief vormen om
hnanciëlee verliezen te compenseren. Daar komt bij dat een aanzienlijk deel van de oogstopbrengstt officieus kan worden afgezet via huisverkoop. Deze handel 'buiten de veiling om'
iss een traditie geworden die onderhand niet meer van het Limburgse platteland is weg te
denken.. Het is in zekere zin een wijd verbreide BVO-handel die met medeweten van de veilingg wordt geaccepteerd.
Dee asperge is een arbeidsintensieve groente die op markante wijze lijkt aan te sluiten bij
eenn agrarische traditie van gezinsarbeid, hard werken en lokale netwerken. Vanuit een historischh perspectief zou men de aspergeteelt kunnen beschouwen als een soort last ressort van
traditionelee resistentie, als een laatste standplaats van kleinschalige bedrijvigheid dat het
vroegeree gemengde gezinsbedrijf op de zuidelijke zandgronden zo kenmerkte en waarmee
hett proces van modernisering lange tijd werd weerstaan. Ondanks verschillende pogingen tot
mechaniseringg blijft de asperge een arbeidsintensief product waarbij veel gezinsarbeid wordt
ingezet,, met name op bedrijven waar deze teelt op kleinere schaal wordt beoefend. Dit kenmerkk van kleinschaligheid neemt niet weg dat de aspergeteelt sinds de jaren zestig in toenemendee mate is verwetenschappelijkt en dat de teelt grote veranderingen heeft ondergaan. Het
veredelingsonderzoekk heeft geleid tot sterk verbeterde opbrengsten en de export naar het
buitenland,, met name Duitsland, is steeds omvangrijker geworden. Ook de promotie van het
productt is een zaak van professionals geworden. De aandacht voor de kwaliteit van het productt is groot en aan aspergetelers worden scherpe eisen gesteld wanneer ze het product op
dee veiling aanleveren. O p deze wijze wil de veiling ervoor zorgen dat dit belangrijke exportproduct,, tevens het visitekaartje van de tuinbouw in Zuidoost-Nederland, economisch wordt
veiliggesteld. .
Vanaff het midden van de jaren tachtig werd het vinden van seizoenarbeiders in toenemende
matee een probleem. De problematiek groeide zelfs uit tot een heus maatschappelijk en
beleidsmatigg issue. Behalve politieke oorzaken, zoals de afbrokkeling van het neocorporatistischh gezagsblok, zijn hiervoor ook demografische en economische oorzaken aan te wijzen.
Dee afnemende kindertallen vanaf 1970 en de concurrentie uit de dienstensector, hebben het
reservoirr van potentiële seizoenarbeiders doen slinken. Veel agrarische bedrijven kampen met
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onzekeree toekomstperspectieven en dit is in de jaren negentig alleen maar toegenomen. De
toenemendee concurrentie, zowel op nationaal als internationaal niveau, lijken te hebben
gezorgdd voor een verharding van de onderlinge verhoudingen in de land- en tuinbouw. In dit
verbandd kan ook worden gewezen op de toegenomen individualisering van de agrarische
beroepsbeoefening.. Dit maakt de problematiek van seizoenarbeid in de aspergeteelt, een teelt
diee door een grote diversiteit van agrarische bedrijven wordt beoefend, tot een hachelijke
zaak.. Door de economische onzekerheid kunnen aspergetelende tuinders of boeren extra
gevoeligg zijn voor 'onpraktische regelgeving' die naar hun inzien de winstmarge op deze
lucratievee teelt bedreigt. Voor bijvoorbeeld varkenshouders of fruittelers, die in de bedrijfstakkenn zitten waar de laatste jaren de klappen vallen, kan de teelt van asperges een belangrijkee bedrijfseconomische strategie zijn om hun verliezen enigszins te compenseren of hun
inkomstenn op peil te houden.
Mett de nieuwe teeltmethoden waarin asperges worden bedekt met zwarte of zwart/witte
folie,, zijn veel aspergetelers erin geslaagd de extreme arbeidspieken tijdens de oogst iets af te
vlakken.. Dit lost de problematiek van seizoenarbeid niet op, maar heeft wel gezorgd voor een
belangrijkee verlichting tijdens het oogstseizoen. Deze nieuwe teelttechnieken zorgen bovendienn voor een beduidend hogere opbrengst per plant en hebben op deze wijze de daling van
hett aspergeareaal in Zuidoost-Nederland voor een belangrijk deel gecompenseerd. De
onvredee over de regelgeving met betrekking tot seizoenarbeid is er echter niet minder door.
Inn het volgende hoofdstuk zullen we zien hoe aspergetelende tuinders en boeren, en ook
seizoenarbeiders,, omgaan met seizoenarbeid en hoe zij hun situatie ervaren en beleven.

HoofdstukHoofdstuk 5.

Keuken,, kantoor en kapitaal

Inn de hedendaagse landbouwwetenschappelijke literatuur wordt maar weinig ingegaan op de
agrariërr als werkgever. Ook binnen de (Nederlandse) agrarische sociologie bestaat nauwelijks
aandachtt voor de werkgeversrol en richt men zich vooral op de sociale gevolgen van technologischee veranderingen door agribusiness en de groeiende problemen op het gebied van
milieu.. Daarbij is de beoefening van het agrarische beroep als zodanig doorgaans het uitgangspunt.. Dat de agrariër als werkgever grotendeels buiten beschouwing is gebleven, is in
feitee een weerspiegeling van de ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog. De werkgelegenheidd in de land- en tuinbouw is sindsdien drastisch teruggelopen en op veel agrarische bedrijvenn wordt het werk grotendeels ingevuld door familieleden. Toch mag deze algemene
ontwikkelingg niet doen vergeten dat in de tuinbouw regelmatig wordt gewerkt met nietgezinsarbeidskrachten.. In de laatste jaren is de werkgelegenheid in de tuinbouw, vooral onder
glas,, zelfs toegenomen. 1 Ondanks het economische belang van (parttime) werknemers in
dezee agrarische deelsector, zijn sociologische studies over het optreden van de tuinder als
werkgeverr of over de arbeidsrelaties in de tuinbouw niet of nauwelijks te vinden. Wel zijn er
beleidsevaluatiess voorhanden waarin de problematiek van seizoenarbeid aan de orde wordt
gesteld.. Verschillende evaluaties hebben zelfs specifiek betrekking op het gebrek aan
oogstkrachtenn in de aspergeteelt. Het nadeel van deze evaluatiestudies is evenwel dat het handelenn van agrariërs steeds wordt beschouwd vanuit nauw afgebakend politieke beleidskaders
enn vanuit specifieke knelpunten van beleid.
Dee aspergetelers die voor dit onderzoek zijn geïnterviewd, bevestigen wat ook al in het voorgaandee hoofdstuk naar voren kwam. 2 De aspergeteler bestaat niet en gespecialiseerde aspergetelers %ijn
t(eld%aam.t(eld%aam. Het is een teelt die op de meest uiteenlopende wijze plaatsvindt bij allerlei verschillendee agrarische bedrijven. Behalve tuinderijen die deze teelt combineerden met glastuinbouw,, prei, aardbeien, rabarber of appels, waren er ook gemengde bedrijven - al dan niet met
akkerbouww - die zich bezighielden met aspergeteelt. Bij de gemengde bedrijven ging het
voorall om varkenshouders die naast asperges ook nog andere tuinbouwactiviteiten ondernamen.. Grotere bedrijven bleken dikwijls maatschappen van naaste familieleden (vader en zoon,
broers)) die een inkomen moeten genereren voor meerdere personen. 3
Wanneerr asperges niet worden geoogst, dan zijn ook de arbeid en investeringen die er
reedss zijn ingestoken van generlei waarde. Daar staat tegenover dat bij een succesvolle oogst
veell geld wordt verdiend met asperges. Een jongere tuinder met acht hectaren asperges
verteldee dat zijn nettowinst per hectare, waarbij alle kosten inclusief de pachtkosten zijn
afgetrokken,, circa ƒ15.000 was. Hij meende dat een gezinsbedrijf met een of twee hectaren
asperges,, dat een aanzienlijk deel van de oogstarbeid voor eigen rekening kan nemen, misschienn wel ƒ40.000 per hectare kan overhouden. Een medewerker van het GUO schatte de
nettowinstt bij asperges op ƒ30.000 a ƒ35.000 per hectare. Voor aspergetelers staat er financieell dus veel op het spel tijdens de oogstmaanden in mei en juni.
Inn dit hoofdstuk wil ik op basis van mijn empirisch materiaal beschrijven hoe aspergetelendee tuinders en boeren de regelgeving omtrent seizoenarbeid ervaren en welke oplos-
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singenn zij zoeken voor de problemen die in dit verband spelen. Daarbij wordt gekeken naar
dee individuele bedrijfsvoering en het personeelsbeleid maar ook naar de onderlinge verhoudingenn tussen agrariërs en de invloed van culturele factoren. Ook besteed ik aandacht aan
dee motieven en omstandigheden van (potentiële) seizoenarbeiders. In de eerste paragraaf zal
ikk meer algemeen ingaan op het agrarisch bestaan, onderlinge verhoudingen en de politieke
opstellingg van de betrokkenen. In de tweede paragraaf komen de opvattingen aan bod over
dee regulering van gelegenheidsarbeid en de wegen die aspergetelers mettertijd zijn gaan
bewandelenn om het probleem van de oogstarbeid op te lossen. Aansluitend onderscheid ik
tweee ideaaltypische calculi, die van de keuken en die van het kantoor. In het laatste gedeelte
vann dit hoofdstuk staan de beleving en perspectieven centraal van degenen die seizoenarbeid
verrichtenn of zouden moeten verrichten. In dit verband wordt specifiek aandacht besteed aan
dee werkomstandigheden op het veld.

Hett agrarische bestaan
Dee scheiding tussen werk en privé is bij agrariërs veel minder strikt dan bij veel andere
beroepsgroepen.. Materieel uit zich dit in het gegeven dat de boer of tuinder woonachtig is
opp zijn eigen bedrijf; de voortgang en het succes van zijn onderneming is op deze wijze direct
verbondenn met zijn manier van wonen en leven. O p mentaal vlak uit zich dit in het gegeven
datt agrariërs gewend zijn veel uren op hun bedrijf te werken. In Noord-Brabant en Noordenn Midden-Limburg is deze arbeidsmentaliteit historisch geworteld in het verleden van de
kleinee zandboeren die decennialang een hard en onzeker bestaan leidden waarin alleen arbeid
inn overvloed aanwezig was. Vanuit deze achtergrond wordt werken, ook tegenwoordig nog,
vaakk geassocieerd met lichamelijke arbeid.
Watt ook algemeen gedeeld wordt door tuinders en boeren is - wat ik gemakshalve noem
-- de 'integriteit van het erf'. Het eigen erf is sterk verbonden met het gevoel van autonomie.
Dee controles op illegale tewerkstelling in 1994 en 1995, waren een gevoelig punt. Wanneer
hett gesprek kwam op controles van buitenaf was iedereen, ook degenen die nooit ernstige
problemenn op dit vlak hadden meegemaakt, zeer afwijzend over vertegenwoordigers van
organisatiess die onaangekondigd het bedrijf oplopen en het personeel gaan ondervragen.
Voorall het ongevraagd binnenlopen van vakbondsvertegenwoordigers, werd door agrariërs
beschouwdd als een grove schending van fatsoen. 4
Verderr bestaat er voor agrarische ondernemers een doordringende relatie met de natuur,
diee ondanks alle modernisering onmiskenbaar blijft, en met de prijsverhoudingen op de
markt.. Met het ene oog op de weersverwachtingen en het andere op de veilingklok, is iedere
tuinderr of boer elke dag opnieuw bezig te bekijken wat moet gebeuren en welke optie
economischh het meest verstandig is. Jan Douwe van der Ploeg gebruikt in dit verband het
begripp calculus om de talloze (sociale, economische, technische) beslissingen en keuzes aan te
duidenn die agrariërs, in een voortdurend proces van wikken en wegen, moeten nemen en
maken. .
'Inn elke bedrijfsstijl kan een calculus onderkend worden: dat is de specifieke, sociaal bepaalde
ordeningg van doeleinden en middelen welke door boeren legitiem en valide geacht worden. Het
iss de (soms impliciete, soms expliciete) redeneer- en rekenwijze van de boer. Het nemen van
dagelijksee beslissingen (..) alsook het nemen van lange termijn beslissingen (..) verloopt langs
dergelijkee calculi.'5
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Hett proces van economische en technologische rationalisering, de ontwikkeling van agribusinesss en de inbreuken als gevolg daarvan op de zelfstandigheid en handelingsruimte van de
agrariër,, zijn in het voorgaande hoofdstuk reeds beschreven. Bij de geïnterviewde tuinders en
boerenn in het moderne agrarische landschap van Zuidoost-Nederland, kwam in ieder geval
eenn sterke gerichtheid op de marktprijzen naar voren. D e economische invloed van de markt
doordesemdee als het ware hun oriëntatie en is een belangrijk sociaal-cultureel gegeven. De
sterkk door de markteconomie beïnvloede 'bestaanscultuur' was niet alleen kenmerkend voor
ondernemerss van grote bedrijven maar ook voor ondernemers van kleinere bedrijven. Zowel
dee grotere als de kleinere agrariërs beschouwden de ontwikkelingen met betrekking tot
grootschaligheid,, de versnelling en verdergaande internationalisering van de economie, als
eenn onomkeerbaar gegeven.

ConcurrentieverhoudingenConcurrentieverhoudingen en de overheid
Agrariërss zijn in algemene zin te beschouwen als autonome collega's die eikaars concurrenten
zijn.. Collegialiteit bevindt zich altijd in een spanningsveld van wederzijdse economische
belangenn waarbij goed gelet wordt op wat de ander met zijn bedrijf onderneemt. Contacten
tussenn tuinders en boeren onderling werden meermalen aangeduid als niet onvriendelijk maar
ookk niet intensief. Iedereen heeft zijn eigen bedrijf en is daar druk mee - uiteindelijk is men
opp zichzelf aangewezen. Niettemin blijven informele relaties belangrijk en dit blijkt met
namee bij de organisatie van seizoenarbeid.
Eenn tuinder die vooral in de kweek en verkoop van aspergeplanten zit, vertelt in verband met de
wett PMA (die het mogelijk maakt dat iemand één keer per jaar voor een aaneengesloten periode
vann maximaal zes weken buiten de premieheffing van de sociale verzekeringen valt): 'Een collegaa van mij had een aantal vrouwen die ook bij mij iets doen, bij hem nodig voor de aspergeoogst.
Omdatt ik vroeger zit, zou die meer moeten betalen als ik, omdat de beurt dan al voorbij is. We
hebbenn toen afgesproken: de helft voor mij, de helft voor hem. Zo is dat opgelost.' Hij voegt
hieraann toe dat hij een goede collegiale relatie wil onderhouden met tuinders die hij kent en dat
hijj zijn vaste klantenkring die bij hem aspergeplanten koopt, niet wil verliezen.
Sommigee tuinders en boeren stelden dat de concurrentie onderling harder is geworden en dat
dee saamhorigheid van eertijds steeds meer verdwijnt. Wanneer het ging over de marktverhoudingenn werd ook vaak verwezen naar de groeiende concurrentie uit het buitenland die
doorr een aantal als oneerüjk werd bestempeld omdat de regelgeving daar (op het gebied van
arbeidd maar bijvoorbeeld ook op het gebied van milieu) boeren en tuinders beter gezind zou
zijn.. De regelgeving in Duitsland die het mogelijk maakt dat in de tuinbouw gewerkt kan wordenn met goedkope Poolse seizoenarbeiders, was velen een doorn in het oog en voor sommigenn zelfs een grote bron van frustratie. Vooral de 'echte' tuinders, agrariërs die zich al sinds
langeree tijd voornamelijk met tuinbouwactiviteiten bezighouden, toonden zich bezorgd over
dee grootschalige ontwikkelingen in het veilingwezen, de fusieplannen die hier gaande zijn en
dee toenemende BVO-handel. De coöperatieve gedachte staat onder druk en hoe de toekomst
zall uitpakken is onzeker, mede vanwege de toenemende internationale concurrentie.
Eenn oudere tuinder toont zich pessimistisch over de toekomst van kleine bedrijven en uit zich
kritischh over collega's die buiten de veiling om leveren. 'De realiteit is keihard, kan het een kwartjee goedkoper, dan gaan ze daar naar toe. Zoiets, dat tuinders direct leveren, is ook niet echt
bespreekbaar.. Bij ons in de studieclub zijn er ook drie die dat doen, maar daar wordt niks over
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gezegd.. Het mag hoor, het is niet verboden. Maar het gaat me om het principe.' Hij is van mening
datt het vroeger veel coöperatiever was, maar zijn vrouw betwijfelt of dat wel zo was. Wel is ze
hett met hem eens dat bepaalde dingen niet hardop gezegd kunnen worden.
Hoewell in de interviews bij tijd en wijle werd gewezen op de nadelige uitwerking van de internationalee concurrentie, werd de werking van de markteconomie eigenlijk nooit betwijfeld.
Dezee werd nagenoeg door iedereen impliciet geaccepteerd en was geen politiek issue waar
menn een duidelijke mening over had. De markt op kapitalistische grondslag is als het ware
eenn natuurlijke omgevingsfactor die voor een deel onvoorspelbaar blijft en is in die zin
vergelijkbaarr met het weer. Geïnterviewden die kampten met bedrijfseconomische moeilijkhedenn en slechte economische perspectieven, weten dit doorgaans aan het beleid van de overheidd en niet aan de werking van de markt. Met betrekking tot het optreden (en terugtreden)
vann de overheid, viel de volgende ambivalente opstelling te destilleren. Aan de ene kant vindt
menn dat de staat zich niet te veel moet bemoeien met hard werkende ondernemers en dat de
marktt vooral haar werk moet doen. De overheid dient zich in principe te beperken tot
activiteitenn die de concurrentiekracht van de bedrijfstak versterken. Aan de andere kant vindt
menn dat de overheid moet ingrijpen wanneer agrarische ondernemers ondanks lange werkwekenn en grote investeringen er niet in slagen via de markt een 'redelijk' inkomen te verwerven.. Van de overheid wordt dan compenserende regelgeving verwacht in de vorm van
bijvoorbeeldd subsidie- of ontheffingsregelingen.

ZelforganisatieZelforganisatie en politieke interesse
Hoewell de meeste agrariërs aangaven lid te zijn van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond
(LLTB)) of de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB), was de politieke betrokkenheidd bij de collectieve belangenbehartiging gering te noemen. Weliswaar waren de tuinders
diee via de standsorganisatie waren geworven actief in werkgroepen en voorstander van een
sterkee belangenbehartiging, maar daar stond tegenover dat bij de agrariërs die via andere
kanalenn waren geworven vaak weinig interesse bestond voor het politieke beleid van de betreffendee standsorganisatie. Wat opviel was de rol van de vaktechnische organisaties of
studieclubss die zich bezighouden met specifieke teelten of bedrijfstakken. Deze clubs en
organisaties,, die zijn gelieerd aan de standsorganisaties, kunnen rekenen op veel interesse van
tuinderss en boeren en vormen een belangrijke informatiebron waaruit professionele belangenbehartigerss desgewenst kunnen putten. Ook worden hier wel door de meer actieve leden
problemenn uit de praktijk 'naar boven' doorgespeeld. Hoewel dit netwerk van specialistische
organisatiess een belangrijke tussenschakel is tussen achterban en belangenvertegenwoordigers,, kan hier niet worden gesproken van een gecoördineerde achterbanraadpleging.. Doorgaans kenmerken deze vaktechnische organisaties of studieclubs zich ook door
eenn onpolitieke houding.
Eenn mooi voorbeeld van deze distantie met betrekking tot politiek handelen, is de opstelling van
dee aspergestudieclubs in Limburg. Deze werkgroepen - die in 1997 circa 240 leden hadden - zijn
inn eerste instantie gericht op teelttechnische zaken en laten de beleidsdiscussie over seizoenarbeidd het liefste over aan professionele beleidsmedewerkers van de LLTB. Een tuinder die als
bestuurderr actief is in een aspergestudieclub zegt hierover: 'We houden niet onze handen af van
belangenbehartiging.. Maar we gaan, ik noem maar wat, niet zelf naar de minister om daar te
onderhandelenn of om daar actie te voeren. Daarvoor zijn weer andere mensen.' Toen in de jaren
19944 en 1995 de aspergeoogst veelvuldig in het nieuws kwam en de stroom van artikelen het
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imagoo van de tuinbouw eerder kwaad dan goed leek te doen, werd echter door de werkgroepen
actieff ingegrepen om dit tegen te gaan. In onderling verband werd afgesproken dat interviews
mett journalisten of andere buitenstaanders zouden worden gemeden in verband met de
negatievee beeldvorming. De actie was er dus op gericht de politieke discussie in de media te dimmen. .
Dee standsorganisaties in Limburg en Brabant via vaktechnische organisaties en speciale werkgroepenn worden dus wel geïnformeerd over problemen en gevoelens in de sector, maar van
eenn intensieve betrokkenheid bij de collectieve belangenbehartiging is eigenlijk geen sprake.
Bijj een groot aantal agrariërs met wie werd gesproken, kwam zelfs een grote mate van politieketieke gelatenheid naar voren. In het beleid van de overheid had men, een uitzondering daargelaten,, in het algemeen weinig vertrouwen. Men rekende vooral op zichzelf. De oriëntatie op
dee standsorganisatie, de mening over de gevoerde belangenbehartiging en de eventuele verbondenheidd met vaktechnische organisaties of studieclubs, hadden in deze samenhang vooral
eenn economische inslag waarbij het eigen bedrijf het ijkpunt vormde. Veelzeggend was ook
datt bij geen enkel gesprek de christelijke identiteit van de standsorganisaties naar voren kwam
alss een bindende factor. De autoriserende rol van de katholieke kerk op het gebied van ethiek
enn levensinvulling, lijkt in het hedendaagse boerenbedrijf niet meer dan een echo uit het verre
verleden.. Daarvoor in de plaats klinken tegenwoordig de bekkenslagen van een moderne
markteconomiee die noopt tot snelle keuzes en voortvarende beslissingen.
Dee toenemende oriëntatie op de eigen bedrijfseconomische belangen en de afgenomen
invloedd van religieuze instituties, is nauw verbonden met het proces van agrarische moderniseringg dat heeft gezorgd voor individualisering en vele nieuwe bedrij fstypen. De
agrarischee bedrijfsvoering wordt heden ten dage gekenmerkt door een enorme diversiteit.
Dezee diversiteit komt ook naar voren in de omgang met seizoenarbeid. Zoals we in de volgendee paragraaf zullen zien, bestaan hier grote verschillen in aanpak en benadering.

Seizoenarbeid:: problemen en oplossingen
Dee problemen die tuinders en boeren ervaren bij de organisatie van seizoenarbeid hebben
betrekkingg op meerdere beleidsgebieden waarbij verschillende uitvoeringsinstellingen zijn
betrokken:: tewerkstellingsvergunningen en de inzet van werklozen (waarvan de uitvoering in
handenn ligt van de Arbeidsvoorziening), fiscale verplichtingen (belastingdienst), sociale premiess (bedrijfsvereniging en het GUO), illegale tewerkstelling (Arbeidsinspectie en
Vreemdelingendienst)) en CAO (sociale partners). Hoewel de discussie in de media over tewerkstellingsvergunningenn voor Poolse seizoenarbeiders een belangrijk knelpunt aangeeft in
hett arbeidsmarktbeleid, zijn de problemen die bijvoorbeeld spelen met de afdracht van loonbelastingg en de premies voor de sociale verzekeringen minstens zo belangrijk. Ook de nalevingg van de CAO-tuinbouw bij seizoenarbeid is een heikel onderwerp. In zoverre dat voor een
goedd begrip nodig is, licht ik hieronder de wettelijke regels en de betrokken instanties kort
toe.. In het volgende hoofdstuk zal ik dieper ingaan op de inhoud van de diverse regels met
betrekkingg tot seizoenarbeid en de politieke en beleidsmatige achtergronden. In dit hoofdstukk gaat het mij om de receptie en beleving van de regelgeving, de problemen die worden
ervarenn en de oplossingen die vervolgens in de praktijk worden gezocht.
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BeloningBeloning en inwerken
Bijj seizoenarbeid is het gebruikelijk om nettolonen af te spreken. De extra loonkosten die
hierr bruto bovenop komen (in verband met belastingen en premies), en die ten laste komen
vann de (inhoudsplichtige) werkgever; gaan als het ware aan de oogstarbeider voorbij. Deze
merktt alleen wat hij in het handje krijgt en is zich vaak nauwelijks bewust van de uiteindelijkee arbeidskosten voor de werkgever die per werknemer. Deze arbeidskosten, die afhankelijk
zijnn van de fiscale tariefgroep of bepaalde regelingen in verband met de sociale verzekeringsplicht,, kunnen danig variëren. Bij het steken van asperges wordt meestal een stukloon
afgesproken.. De meeste telers spraken over ƒ1,25 per kilo bij aspergebedden die niet
afgedektt zijn met plastic. Een ervaren steker zou onder normale omstandigheden (goede
kwaliteitt plant, redelijke weersomstandigheden) makkelijk tien kilo asperges per uur moeten
kunnenn halen. Bij aspergebedden die zijn afgedekt met plastic en die een grotere opbrengst
kennen,, werd het stukloon echter in veel gevallen lager gesteld. Bij een (kleine) minderheid
vann de onderzochte bedrijven waar asperges werden geteeld, was uurloon gebruikelijk. De
uurlonenn varieerden tussen ƒ8,- en ƒ12,50 per uur, afhankelijk van leeftijd en ervaring van
dee werknemer.
Eenn onervaren aspergesteker zal de eerste week weinig kilo's steken. Het werk mag dan
well het stempel hebben van ongeschoolde arbeid, maar voor een redelijke steekprestatie is
enigee bekwaamheid en ervaring onontbeerlijk. Agrarische werkgevers hanteerden uiteenlopendee methoden bij het inwerken van beginnende aspergestekers en dit is illustratief voor
dee individualistische aanpak die bij seizoenarbeid bestaat. Er waren telers die de eerste week
alss een vorm van leergeld beschouwen: beginnende stekers werd dezelfde kiloprijs betaald als
allee andere stekers. Pas na een week, wanneer de onervaren kracht het steken een beetje onder
dee knie had, kon deze dan misschien een gulden of tien per uur halen. Andere telers hielden
rekeningg met de nadelige verdiensten voor onervaren stekers en lieten een nieuwkomer
bijvoorbeeldd eerst onder plastic folie steken (waar gemakkelijk veel asperges zijn te steken).
Ookk werd op bedrijven die uitgingen van stukloon in de eerste week wel eens uurloon betaald
totdatt de steker het werk voldoende beheerste en per uur een redelijk aantal kilo's kon maken.
Telerss die uitgingen van een vast uurloon, hanteerden soms een (kortstondige) informele
proefperiode:: na enkele dagen of een week werd dan bekeken of de persoon het werk wel
aankonn en of doorgaan zin had. Ten slotte kwam het voor dat een vast uurloon werd gecombineerdd met prestatieloon: als een steker meer dan een bepaald aantal kilo's asperges stak,
kwamm bovenop het uurloon een extra beloning.
Dee bereidheid van aspergetelers om te betalen voor de onervarenheid van nieuwe stekers,
omm nieuwelingen wegwijs te maken in het steken, om personen die het slechts langzaam leren
tochh aan te houden als oogstkracht, kan dus enorm variëren. De meeste tuinders waren ervan
overtuigdd dat alleen met stukloon een goede oogstprestatie kan worden bereikt. Tuinders die
uurloonn betalen, stelden daartegenover dat stukloon als gevolg kan hebben dat vooral de
dikkeree asperges van een bed gestoken worden terwijl de dunnere blijven staan.6
Dee verschillende inwerkmethoden bij het aspergesteken maken duidelijk dat aspergetelende
agrariërs,, om met Van der Ploeg te spreken, verschillende calculi hanteren in hun omgang met
seizoenarbeid.. Economische afwegingen in relatie tot het oogstresultaat gaan daarbij hand in
handd met verschillende inschattingen van efficiëntie, vertrouwen en 'prettig werken'. Bij stukloonn bestaat er een zeker wantrouwen met betrekking tot de arbeidsijver van de seizoenarbeiders.. Vooral op bedrijven waarbij het bedrijfshoofd of zijn naaste helpers slechts in
geringee mate toezicht konden (of wilden) houden, was de toepassing van stukloon vanzelfsprekend.. Bij uurloon speelt onderling vertrouwen een belangrijke rol. Telers die op basis van
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uurloonn werken, gaven aan dat dit alleen goed gaat wanneer de oogstploeg zich loyaal opstelt
jegenss het bedrijf. Bij uurloon moet derhalve kunnen worden gebouwd op een vaste en
vertrouwdee kern die jaarlijks terugkomt om te oogsten. Verder maakt het een groot verschil
off de teler en eventuele andere gezinsleden meesteken tijdens de oogst en op deze manier
automatischh een oogje in het zeil kunnen houden. Dit meesteken van de teler of gezinsleden
kann bovendien zorgen voor een extra vertrouwensband tussen werkgever en werknemers
omdatt er samen wordt gewerkt.

CreatiefCreatief boekhouden en naleving CAO
Binnenn de tuinbouw is het een publiek geheim dat regelmatig administratief wordt
gesjoemeldd om de afdracht van sociale premies en loonbelasting zoveel mogelijk te drukken.
Hett aangenomen personeel wordt achter de schermen voorzien van een passend administratieff jasje dat niet alleen voor de tuinder maar ook voor de werknemer financieel voordelig
kann uitpakken. Daarnaast lijkt het vooral bij wat kleinere bedrijven gebruikelijk om zo nu en
dan,, buiten elke boekhouding om, bekende of bevriende hulpkrachten in te schakelen voor
incidentelee werkzaamheden. Afgaande op de gegevens in de interviews, ligt het zwarte
beloningspercentagee bij seizoenarbeid in de aspergeteelt rond de twintig procent. Concreet
gezegd:: bij een uurloon van tien gulden is acht gulden wit en twee gulden zwart. De creatieve
boekhoudingg die plaatsvindt om de loonafdrachten zo beperkt mogelijk te houden, werd
algemeenn erkend. Soms werd openlijk gesproken over de trucs die hier gangbaar waren of
zijn. .
Eenn agrariër van begin dertig met een gemengd bedrijf vertelt over de toenmalige aspergeregelingg die regelde dat onder bepaalde voorwaarden een gunstig forfaitair bedrag aan premies
vann toepassing was: 'Het was een algemeen geheim, zeg maar, dat vooral met scholieren maar wat
werdd opgeschreven. Jarenlang werden die formulieren zo ingevuld en daar hoorde je niks van.
Duss dan zat het wel goed. Vooral met scholieren. Als ik dan mensen in dienst had die niks
mochtenn verdienen had ik wel een probleem. Ik leverde namelijk zoveel kilo aan de veiling en
daarr heb je loonkosten voor gemaakt. Die moeten ergens worden verantwoord. Wat vaak
gebeurdee was dan scholieren werden opgevoerd. Als ik bijvoorbeeld hier twee buurkinderen had,
diee naast ons wonen, dan gaf ik die ƒ50,- gulden en dan hadden die in de boeken voor ƒ500
guldenn gewerkt. Zo ging dat. Ook met die vier weken werd ontzettend geschoven, mensen die
eenn hele oogst meewerkten werden zo opgeschreven dat er niet meer dan vier weken stond.'
Paradoxaall genoeg worden er bij seizoenarbeid ook creatieve boekhoudmethoden gehanteerd
diee financieel nadelig zijn voor de werkgever en (indirect) in het voordeel van de werknemer.
Ditt is het geval bij werkende (huis)vrouwen van wie niet alle verdiensten correct worden
opgegevenn om te voorkomen dat de (voltijds werkende) parmer in een ongunstige fiscale
tariefgroepp zou vallen. Het gezinsinkomen zou daardoor per saldo lager kunnen uitvallen.7
Verschillendee aspergetelers die met huisvrouwen werkten, gaven aan dat ze erop letten dat de
belastingvrijee som niet werd overschreden. Deze handelwijze was gemotiveerd door het
inzichtt dat de betreffende huisvrouw anders het jaar daarop waarschijnlijk niet meer zou
terugkomen,, maar ook door het rechtvaardigheidsgevoel dat mensen een reële beloning
moetenn kunnen overhouden voor het werk dat ze doen.
Hett voeren van een dubbele boekhouding bij seizoenarbeid bleek meer regel dan uitzondering.. Alleen enkele grote tuinders leken een administratie te voeren waarbij 'creatief
geschuif'' niet (of nauwelijks) voorkwam of hadden hun oogstkrachten in dienst via een
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uitzendbureau.. Wanneer telers verdiensten verzwegen en met werkweken schoven om de
afdrachtt van sociale premies zo veel mogelijk te beperken, zagen ze dat niet als een serieus
misdrijf.. Meestal werd ter rechtvaardiging gewezen op de economische noodzaak - de sociale
premiess zijn onredelijk en dergelijke arbeid zou anders onbetaalbaar worden - in combinatie
mett het argument dat het toch volslagen onzin was dat mensen die wat bijverdienen volledig
sociaall verzekerd moeten zijn. De redenering bij het laatste was dat mensen die seizoenarbeid
verrichtenn vanwege de korte werkperioden nooit in staat zijn aanspraak te maken op de uitkeringenn en voorzieningen die met de sociale verzekeringen zijn verbonden en bovendien, zo
werdd gesteld, hebben huisvrouwen of scholieren en studenten deze ook niet nodig omdat ze
viaa hun partner of de studiefinanciering al verzekerd zijn. Vaak werden de loonbelasting en
dee afdrachten voor het socialezekerheidsstelsel over één kam geschoren. Bij de tuinders en
boerenn die hiertussen wel een onderscheid maakten, viel het evenwel op dat de loonbelasting
-- 'dat moet iedereen betalen en dat is voor iedereen' - op minder weerstand stuitte dan de
socialee premies voor de werknemersverzekeringen. Ook bij hen bestond echter veel onbegrip
overr het feit dat huisvrouwen die fysiek zware oogstarbeid verrichten er in sommige gevallen
nauwelijkss iets aan overhouden omdat de partner fiscaal moet inleveren.
Hoewell regelmatig wordt gesjoemeld met gegevens van seizoenarbeiders is het echter niet zo
datt tuinders geen morele grenzen hanteren bij het creatief boekhouden. Zo deelden sommige
respondentenn mee dat ze weliswaar een deel van de verdiensten zwart uitbetaalden, maar niet
(meer)) wilden werken met personen waarbij alles zwart ging.8 Ook werd verschillende malen
aangegevenn dat men de controles door het GUO, die belast is met de inning van de sociale
premies,, begrijpelijk vond omdat grootschalige fraude moest worden aangepakt. Daar stond
tegenoverr dat men zich in grote mate kon opwinden over het geringe begrip bij 'kleinere'
delictenn (die door tuinders of boeren niet als delicten worden gezien) waarbij men vond dat
hett GUO de zaak op de spits had gedreven. 9 Een klacht die in dit verband ook veel voorkwam
betroff de administratieve lasten die met gelegenheidsarbeid waren verbonden en de inefficiëntee werkwijze van het GUO. Het zal ongetwijfeld waar zijn dat de administratie voor gelegenheidskrachtenn in verhouding meer aandacht vraagt dan die van reguliere werknemers en
ookk dat de 'papieren afwikkeling' door uitvoerende instellingen voor verbeteringen vatbaar is.
Tochh moet de veelgehoorde, haast rituele klacht over administratieve rompslomp en de
bureaucratischee werkwijze van diverse instanties vooral in samenhang worden gezien met de
wijzee waarop seizoenarbeiders door telers werden beschouwd. Mensen die helpen met het
oogstenn van producten of bijspringen op drukke dagen, werden doorgaans gezien als mensen
diee voor de gelegenheid wat bijverdienen en ook al kan het zakcentje dat in de loop van de
oogstt wordt verdiend aardig oplopen, 'echte' werknemers zijn ze toch zeker niet. Een officiëlee loonadministratie wordt hier als grotesk ervaren. Hetzelfde geldt voor de CAO-voorwaardenn die dienen te worden toegepast. Dat men voor zulke krachten, zoals de CAO voor
dee tuinbouw voorschrijft, ook vakantiegeld moest reserveren of dat bijvoorbeeld rekening
moestt worden gehouden met onregelmatigheidstoeslagen in verband met het weekend, viel
inn de categorie 'onbegrijpelijk en doe ik ook niet'. In het algemeen werden dergelijke CAO-regelingengen met betrekking tot seizoenarbeid niet of nauwelijks nageleefd. Ook agrariërs die mettertijd waren
gaann inzien dat ook voor seizoenarbeiders een deugdelijke administratie moet worden gevoerdd en die redelijk veel aandacht hadden voor personeelsbeleid, zagen de CAO als een
papierenn aangelegenheid die in de praktijk nauwelijks serieus viel te nemen.
D ee interviews brengen naar voren dat een dubbele boekhouding bij seizoenarbeid voor de
meestee aspergetelers een vanzelfsprekende zaak is. Veel wettelijke regels met betrekking tot
dee verplichte loonafdrachten en de CAO worden opgerekt, oneigenlijk gebruikt of gewoonwegg niet nageleefd en voor een deel wordt zwart gewerkt. Daarbij moet bovendien worden
bedachtt dat veel aspergetelers een deel van hun oogst direct weten af te zetten door verkoop
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aann huis. Voor de fiscus is het achteraf moeilijk te controleren welke hoeveelheden hier verhandeldd zijn. Vooral bij telers met een kleiner perceel kan het evenwel gaan om een belangrijkk deel van de totale oogstopbrengst. Het 'witte goud' van de aspergeoogst brengt dus een
aanzienlijkee stroom van zwart geld op gang die buiten de officiële registratie omgaat.

VanafVanaf 1985: een dubbele ontnuchtering
D ee toenemende aandacht van controlerende instanties voor gelegenheidsarbeid, zorgde voor
eenn beleidsmatige omslag die veel aspergetelende agrariërs moeilijk is gevallen. Nemen we in
ogenschouww dat seizoenarbeid lange tijd nauwelijks aan regulering onderhevig was, dan is de
gebrekkigee of onvolledige naleving van wettelijke regels eigenlijk verre van vreemd. Wanneer
wee de praktijken die hier in het verleden bestonden als referentiekader nemen, kan zelfs wordenn gezegd dat een grote mentaliteitsverandering heeft plaatsgevonden omdat het regulerendee principe achter de regelgeving grotendeels geaccepteerd is geraakt. Ieder boer of
tuinderr snapt tegenwoordig wel dat er iets op papier geregeld dient te zijn en dat seizoenarbeidd niet alleen op informele basis kan. O m de omslag te illustreren die zich bij het organiserenn van tijdelijke oogstarbeid heeft voorgedaan, een impressie uit vroegere tijden:
Eenn gepensioneerde tuinder die asperges had in combinatie met pluimvee, vertelt eerst over de
jarenn zestig toen hij met behulp van enkele huisvrouwen de oogst deed. Hij leverde weliswaar,
hett grootste gedeelte aan de veiling, maar deed ook aan huisverkoop: 'Ja, ja, niet officieel, maar
ikk had een goede afzet hier net in Nederland tegen de Duitse grens. En dat was ideaal, die kwamenn het zelf halen hier. Betaalden een goede prijs. En dat was zwart, en daar betaalde ik de stekerss mee.' In de jaren zeventig, toen hij zijn top bereikte van drie hectaren asperges, waren het met
namee scholieren die voor een groot deel via zijn schoolgaande kinderen werden geworven. Hij
herinnertt zich dat op het einde van de jaren zeventig wel 'paperassen ondertekend moesten worden,, maar verder was er geen controle of niks.' Hoe het allemaal op papier geregeld was, wist hij
eigenlijkk niet eens goed. Dat deed zijn boekhouder. Begin jaren tachtig - toen hij vanwege
gezondheidsredenenn gedwongen was met zijn bedrijf te stoppen - veranderde dit echter al naar
zijnn mening. Hij zat daar behoorlijk mee in de rats: 'Waarom moest dat allemaal zo moeilijk zijn,
daarr had ik behoorlijk wat moeite mee. (...) Het kan dan niet precies volgens de wet zijn die ze
misschienn gemaakt hebben, maar voor mezelf was ik er zeker van: watt ik doe, is goed. Ik doe die
huismoedertjess een plezier daarmee, ik ben er zelf mee geholpen - daarmee moet ik eigenlijk
beginnen,, want ik moest personeel hebben. De jeugd die we hadden, want dat moesten ze
zeggenn na het seizoen: "Ja, we hebben het wel moeilijk en zwaar gehad, maar wij hebben wel
plezierr gehad." En dan kwam er altijd een feestje na afloop, dan was de stal waar de machine had
gestaann opgeruimd en dat was altijd leuk.'
Volgenss sommige aspergetelers is de introductie van de aspergeregeling in 1986, die een forfaitairee afdracht van sociale premies mogelijk maakte, het begin geweest van de omslag. Het
ontduikenn van sociale premies bij seizoenarbeid werd vanaf toen steeds minder getolereerd.
Anderenn meenden dat de echte omslag in beleid begin jaren negentig heeft plaatsgevonden.
Inn deze periode hadden verschillende agrariërs harde aanvaringen met het GUO waarbij het
gingg over het wel of niet bestaan van een gezagsverhouding. Deze kwestie was van groot
belangg omdat seizoenarbeiders die eventueel in aanmerking kwamen voor een gunstige
regelingg in verband met de afdracht van sociale premies, vrij moesten zijn om te komen en te
gaan.. Bij een gezagsverhouding werd automatisch uitgegaan van sociale verzekeringsplicht en
warenn de speciale regelingen voor seizoenarbeid niet van toepassing. Bij sommige telers
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hebbenn deze aanvaringen met het GUO geleid tot een grote afkeer jegens deze uitvoerende
instantie. .
Eenn tuinder, die nog steeds emotioneel kan worden van de jarenlange rechtsgang die hij in dit
verbandd heeft doorgemaakt, reciteert de wij2e waarop het G U O zijn personeel ondervroeg:
'"Mogenn ze hier breien, kunnen ze zelf bepalen wanneer ze mogen beginnen?'" Dat er bepaalde
werkafsprakenn werden gemaakt, stond voor hem buiten kijf. 'Anders is het onmogelijk. Maar het
wass geen probleem dat bijvoorbeeld vrouwen tot een bepaald tijdstip meeoogsten omdat de
kinderenn naar school moeten worden gebracht. Men was vrij om dat te doen.'
Eenn andere agrariër vertelt dat tot 1991 enige soepelheid bestond, maar daarna 'was er geen
houenn meer aan'. Verbitterd sneert hij over de gang van zaken in die tijd: 'Inspecteurs van het
G U OO vroegen aan personeel of ze vrij mochten voetballen in de aspergevelden, en wanneer dat
niett het geval was, dan werd vastgesteld dat hier geen sprake was van vrijheid van komen en
gaan.'' Voor hem en zijn broer was de maat toen vol: 'Dat was ook de reden dat we Agro Select,
diee via een constructie allerlei Polen konden regelen, in de arm hebben genomen.'

D ee aanvaringen met het GUO leidden in sommige gevallen, zoals het laatste citaat hierboven
all aangeeft, niet alleen tot afkeer maar ook tot reacties die soms zelfs konden leiden tot een
heell nieuwe strategie van bedrijfsvoering om de uitvoeringsinstanties terug te pakken.
Eenn frappant voorbeeld hiervan is de ondernemer die een manier vond om het GUO, waaraan
hijj geen cent meer wil betalen sinds ze hem en zijn vader stevig hebben aangepakt, op legale
wijzee te omzeilen. Hij is een aspergeveld in Duitsland gaan pachten, werkt sinds enkele jaren met
Duitsee Polen, die hij zowel onder gunstige Nederlandse als Duitse uitzonderingsregelingen kon
latenn vallen, en heeft bovendien zijn seizoenkrachten op de payroll van een uitzendbureau laten
zettenn zodat ze niet meer onder de bedrijfsvereniging van de agrarische sector vallen. Dit was
duss eigenlijk zijn wraak die door het juridisch correcte karakter des te zoeter smaakte.

Datt het GUO meer dan eens naar voren kwam als de onruststoker waarmee het allemaal
begonnenn is, heeft zonder twijfel te maken met het gedoogbeleid dat de bedrijfsvereniging in
hett verleden voerde ten aanzien van gelegenheidsarbeid. Veel agrarische werkgevers voelden
zichh door dit soepel gehanteerde gedoogbeleid in hun gevoel bevestigd dat de regelgeving in
dee praktijk onwerkbaar was. Het is derhalve ook legitiem, zo vond men, binnen zekere marges
tee rommelen met de boekhouding. Toen dit beleid werd aangescherpt, werd dit door menig
tuinderr gezien als een hypocriete zet.10 Een andere belangrijke legitimerende factor die het
oprekkenn en het oneigenlijk gebruik van speciale regelingen voor seizoenarbeid heeft aangemoedigdd en gestimuleerd, maar die door alle vanzelfsprekendheid vaak wordt vergeten, is de
roll van administrateurs en boekhouders. Tuinders en boeren nemen dikwijls een kantoor in
dee arm voor de loonadministratie en deze professionals werken als het ware vanzelfsprekend
meee om binnen de boekhoudkundige mogelijkheden een creatieve verantwoording te geven
voorr het personeelsbeleid. Uit enkele sporadische gesprekken met administrateurs bleek dat
dezee vaak goed wisten wat er in de praktijk gebeurde, maar dat het niet in hun professionele
belangg was hier de precieze waarheid te achterhalen. Daar komt bij dat de grote accountantskantorenn waar veel agrariërs gebruik van maken, gelieerd zijn met de standsorganisaties
enn zich vanuit die achtergrond begripvol opstellen voor de problemen bij gelegenheidsarbeid. 11 1
Dee omslag op het gebied van wettelijke registratie en controle die zich vanaf het midden van
dee jaren tachtig voltrok, bereikte medio 1994 een voorlopig climax in de verplichting om bij
elkee gelegenheidsarbeider zorg te dragen voor een bewijs van identiteit. De Wet op de Iden-
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tificatieplichtt die toen in werking trad, maakte de ontnuchtering met betrekking tot wettelijke
registratiee en controle onontkoombaar. Tegelijkertijd werd meer en meer duidelijk dat het
lokalee arbeidsreservoir van autochtone huisvrouwen, oudere scholieren en studenten aan het
slinkenn was. Meerdere tuinders ondervonden dat deze autochtone seizoenarbeiders niet meer
zoo gemakkelijk voorhanden waren als voorheen en dat hierop steeds minder vanzelfsprekend
konn worden gerekend. Vanaf het einde van de jaren tachtig werden deze steeds vaker aangevuldd met allochtone seizoenarbeiders.
Eenn tuinder met circa negen hectaren asperges stelt de volgende ontwikkeling vast: 'Vroeger, een
jaarr of tien geleden kon je genoeg mensen uit de buurt krijgen, toen waren het vooral
huisvrouwenn die het deden. Geleidelijk is dit echter verschoven. Tegenwoordig zijn het vooral
buitenlanders,, grotendeels asielzoekers die ik via mijn eigen kanalen heb weten te werven. Ik heb
ongeveerr tussen de vijftig-zestig mensen nodig voor de aspergeoogst. Daar zit dan een kern van
dertigg mensen bij die er ook echt heel de oogst is. Bij de anderen is dat meer onregelmatig. Van
dee huisvrouwen die vroeger meededen zijn er nu misschien zes of zeven over, die horen bij die
kernn van dertig. De rest zijn buitenlanders, asielzoekers die via het centrum komen.'
Hett traditionele autochtone tekort (bijverdienende vrouwen, scholieren en studenten, vutters)) is dus voor een deel gecompenseerd door allochtone werknemers, waarvan de inzet van
asielzoekerss de meest recente ontwikkeling is. Ondanks de terugloop van het lokale
autochtonee arbeidsaanbod, dient te worden benadrukt dat dit aanbod nog altijd het grootste
deell van de gelegenheidsarbeid in de tuinbouw voor zijn rekening neemt. 12 De meeste asperges
werdenwerden en worden nog steeds gestoken door autochtone werknemers uit de regio. In absolute aantallen
uitgedruktt gaat de discussie over seizoenarbeid eigenlijk ook om een klein tekort. 13 Bij de
aspergeoogst,, die een extreme arbeidspiek kent, kan echter ook een relatief klein tekort aan
oogstpersoneell tot grote problemen en financiële verliezen leiden. Wanneer de onderaards
groeiendee witte asperge niet tijdig wordt gestoken en door het zonlicht verkleurt, verliest ze
eenn aanzienlijk deel van haar marktwaarde - laat staan dat ze helemaal niet wordt gestoken.
Vandaarr dat bij aspergetelende agrariërs al snel paniek ontstaat wanneer de ploeg van seizoenarbeiderss voor de komende oogst incompleet dreigt te zijn.
Dee strenger wordende regelgeving bij seizoenarbeid en de veranderingen met betrekking
tott het beschikbare arbeidsaanbod, deden zich vanaf 1985 steeds duidelijker deed gevoelen.
Dee combinatie van deze twee ontwikkelingen leidde tot een dubbele ontnuchtering in de
tuinbouww van Zuidoost-Nederland. Voor veel telers ging deze ontnuchtering met betrekking
tott het beleid en de arbeidsmarkt gepaard met een stevige kater. De manieren waarop tuinderss en boeren probeerden om vanuit deze 'katerigheid' een praktische en hanteerbare
oplossingg te vinden voor het probleem van seizoenarbeid, hebben een bijzonder uiteenlopend
karakter.. Terwijl sommigen voort gingen op oude bekende wegen, sloegen anderen nieuwe
wegenn in waarbij soms het nodige juridische stof kon opwaaien.

BekendeBekende en nieuwe wegen
Dee omgang van aspergetelers met seizoenarbeid wordt bepaald door diverse factoren zoals:
omvangg teelt, kapitaalkrachtigheid bedrijf, tuinbouwconcentratie in een gebied, samenstelling
lokalee arbeidsmarkt, teeltmethoden en -technieken, ervaringen uit het verleden (ook met
instanties)) en - last but not least - de mensenkennis van de tuinder of boer en zijn vermogen
omm in te spelen op veranderde omstandigheden. Telers met een gering aantal hectaren
asperges,, zo bleek uit de interviews, slagen er dikwijls in hun oogstploeg lokaal te werven uit
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hett traditionele arbeidsreservoir van met name bijverdienende (huis)vrouwen, scholieren en
studenten.. O p deze bekende weg gaat de werving veelal mondeling, vaak via degenen die al
werkzaamm zijn, soms in combinatie met enkele advertenties in regionale blaadjes. De Arbeidsvoorzieningg speelt bij deze grotendeels lokale invulling van de vacatures geen enkele rol. Bij
hett traject van de lokale werving vormt de gezamenlijke barbecue na het seizoen dikwijls de
afsluitingg van het jaarlijkse oogstwerk. De informele banden tussen de aspergeteler en zijn
lokaall geworven personeel, zijn van groot belang. Niet alleen vanwege de vertrouwensbasis
diee de tuinder garantie geeft dat hij voor het gehele oogstseizoen kan rekenen op voldoende
arbeidskrachten,, maar ook omdat de informele sfeer het gemakkelijker maakt bepaalde
beloningszakenn 'onder elkaar' te regelen.
Zoalss gezegd, zijn de lokale arbeidsreservoirs van autochtone seizoenarbeiders aan het
slinkenn en is er een tekort ontstaan. Verschillende aspergetelers die dat ondervonden bleken
hunn oorspronkelijk autochtone oogstploeg te hebben aangevuld met allochtone stekers. Hierbijj kwamen allerlei nationaliteiten voor. Enkelen vertelden dat allochtone seizoenarbeiders in
eenn paar jaar tijd de basis waren geworden van hun oogstploeg. De informele relaties die zich
daarbijj ontwikkelden konden enorm variëren,14 maar het moge duidelijk zijn dat hier een
anderee opstelling is vereist dan bij streekgenoten die dezelfde regionale horizon hebben
(denkk bijvoorbeeld aan het dialect dat veelal wordt gesproken). De aspergetelers die gebruik
makenn van allochtone seizoenarbeiders waren niet zelden meer dan tevreden over het resultaatt van deze alternatieve werving, al blijft het werken met deze mensen wel anders en moet
err soms meer worden uitgezocht en uitgelegd.
Eenn andere nieuwe weg die in de jaren negentig door een niet gering aantal aspergetelers
iss bewandeld, vaak door degenen die (later) met allochtonen gingen werken, waren de Poolse
seizoenarbeiderss die zich sinds het begin van de jaren negentig aanboden om asperges te
komenn steken. Verschillende bedrijven hebben toentertijd hun toevlucht genomen tot deze
groepp werkzoekenden uit Oost-Europa die bereid bleek om zonder veel vragen gedurende
eenn hele oogst beschikbaar te zijn en hard door te werken. Zeker in het licht van het
teruglopendee aanbod seizoenarbeiders op lokale arbeidsmarkten, was dit een ideale oplossing.. Al spoedig kwam er echter een politieke kink in de kabel. De vrijheid om te werken met
Polenn werd van overheidswege ras ingeperkt. Het beleid van de Arbeidsvoorziening bij de
afgiftee van tewerkstellingsvergunningen werd strikter en de controles door de Arbeidsinspectiee en de Vreemdelingendienst werden strenger. Met name in de periode 1992-1995
speeldee zich op de aspergevelden een kat-en-muisspel af tussen aspergetelers en controlerendee instanties waarbij het er grimmig aan toe kon gaan. Een organisatie die in dit verband
ookk regelmatig werd genoemd is Agro Select, een bureau dat via een juridische constructie
Polenn bemiddelde als zelfstandige ondernemers in welk geval geen tewerkstellingsvergunning
nodigg is. Een aanzienlijk aantal telers heeft hier toentertijd gebruik van gemaakt. 15 Achteraf
bleekk dat de constructie van dit bemiddelingsbureau juridisch niet staande kon worden
gehoudenn en volgden er naheffingen en boetes.
Eenn agrariër die in 1993 is gestopt met zijn varkenshouderij en zich sindsdien volledig heeft
toegelegdd op tuinbouw, vertelt hierover: 'De belastingdienst heeft een inval gedaan bij Agro
Select,, die hebben daar een adressenbestand uit gehaald. Zo zijn ze ook hier terecht gekomen.
Ennee ... dan kun je gewoon open kaart in spelen. Ik heb laten zien, boekencontrole, wat ik die
mensenn uitbetaald heb. En toen ging het erom wat die regeling van Agro Select voorstelde, was
datt wettelijk correct of niet correct. En toen vielen we net aan de verkeerde kant van het mes.
E nn op een gegeven moment kreeg ik een voorstel van de belastingdienst, van "voor dat bedrag
zettenn we er een streep onder of je kunt naar de rechter gaan". Voor mij was dat voor drie man
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diee het seizoen vol gemaakt hebben, dat was te overzien. Ik heb alles bij elkaar ƒ10.000 moeten
betalen.' '
Sindss deze geschiedenis werkt hij niet meer met Polen en is hij van lieverlee ook opgehouden met
hett (volledig) zwart in dienst nemen van andere werknemers: 'Absoluut niet meer, ook het eerste
jaarr dat ik met Afrikanen gewerkt heb en niet alles op papier had. Toen had je links en rechts nog
well eens die invallen. En als je dan 's morgens vroeg opstaat en je zet een auto voor de poort, en
achterr op het veld iets anders. Als ze komen, dan moet de wedstrijd eerlijk worden gespeeld, dus

wiee het hardste loopt is het eerste weg. Dus niet als ze met de auto vier hoeken van het veld
afzettenn en iedereen insluiten. Ja echt, dat was nog erger als oorlog. (..) En dan krijg je heel
langzamerhandd dat je steeds meer gaat accepteren dat je premies gaat betalen. Het kan ook niet
anders.. We hebben te veel mensen nodig. Ik kan niet meer met één man één afspraak maken en
mett een ander een andere afspraak. En dat is een beetje om leren gaan met personeel, maar
omdatt het buitenland goedkoper kan werken, krijgen we scheve concurrentieverhoudingen. Dat
doett wel zeer.'
Dee toenemende acceptatie van het betalen van premies, zoals hierboven geschetst, is niet
uniek.. Verschillende agrariërs die het kat-en-muisspel met de autoriteiten zijn aangegaan,
hebbenn zich uiteindelijk neergelegd bij het feit dat Poolse seizoenarbeiders geen reële mogelijkheidd vormen en zijn zich ervan bewust dat voor seizoenarbeid het een en ander geregeld
moett worden. Dit besef is mede aangewakkerd door de strijd om tewerkstellingsvergunningenn waarin de Arbeidsvoorziening agrarische werkgevers keer op keer confronteerde met
allerleii voorwaarden waaraan het personeelsbeleid diende te voldoen. Hoewel deze voorwaardenn voor agrariërs onverteerbaar waren, wisten degenen die de tocht naar het arbeidsbureauu (tevergeefs) hadden gemaakt sindsdien vrij goed welke regels golden en welke plichtenn ze als werkgever hadden.
Overr de perikelen met de Arbeidsvoorziening, de strijd om de tewerkstellingsvergunningen,, is veel geschreven en gedocumenteerd. 16 Hetzelfde geldt voor de inzet van werkloze
uitkeringsgerechtigden.. De uitkomst van dit bemiddelingstraject dat veel aandacht in de
mediaa kreeg, is bekend. De bemiddeling van 'prioriteitgenietend aanbod' kwam nooit van de
grondd en zorgde voor een hoop frustratie, zowel bij de Arbeidsvoorziening als bij de telers.
Datt het inschakelen van werkloze uitkeringsgerechtigden, uitzendkrachten of werknemers uit
EU-lidstatenn bij seizoenarbeid weinig gangbaar is in de tuinbouw, werd in de interviews
bevestigd. 177 Dat de bemiddeling van werklozen door de Arbeidsbureaus weinig succes heeft
gehad,, kan voor een belangrijk deel worden verklaard uit het gegeven dat telers eigenlijk op
zoekk waren naar louter tijdelijke 'bijverdieners' waarbij enige creatieve boekhouding normaal
is.. Dit rijmde zich slecht met de officiële bemiddelingsvoorwaarden en ook met de
verwachtingenn van werkzoekenden die een voltijdse betrekking zochten of een baan met perspectief. .

IllegaleIllegale Polen?
Veell tuinders en boeren hebben zich na 1995 neergelegd bij het feit dat met Polen niet meer
gewerktt kan worden. Niettemin bleven illegale Polen een hardnekkig fenomeen in ZuidoostNederland.. Bijna zonder uitzondering vertelden telers dat in het aspergeseizoen Polen bij tijd
enn wijle aankloppen voor werk (de meldingen varieerden van drie tot twintig personen per
seizoen).. Toch zei geen enkele geïnterviewde tuinder of boer gebruik te maken van dergelijkee aanbiedingen, vooral niet in het aspergeseizoen omdat juist dan vaak intensief wordt
gecontroleerdd op illegalen. Een aantal agrariërs vertelde over campings waar Polen konden
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wordenn opgepikt. Sommigen zeiden incidenteel gebruik te maken van Polen, maar zeker niet
structureel.. Net zoals bij het creatief boekhouden, bleken hier morele grenzen te bestaan.
Overr collega's die structureel met illegale Polen (bleven) werken werd in het algemeen
afkeurendd gesproken, zeker als deze mensen ook nog eens slecht werden behandeld.
Dee berichtgeving over illegale Polen in de tuinbouw kreeg tegen het einde van de jaren
negentigg wederom een alarmerend karakter. Zoals beschreven in de inleiding van dit boek,
sprakk minister De Vries van Sociale Zaken (PvdA) in 1999 van een praktisch onbeheersbaar
probleem:: Noord-Limburg en Oost-Brabant zouden worden bevolkt door duizenden illegale
aspergestekerss en seizoenarbeiders. De discussie over illegale Polen is echter minder eenvoudigg dan in de media naar voren komt. Deze discussie wordt zelfs dikwijls door de berichtgevingg vertroebeld omdat daarin geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen telers die
heimelijkk Polen inzetten en alle mogelijke moeite doen dit te verbergen - denk aan het clichématigee beeld van de verstopte illegaal in een oude caravan achter de struiken - en telers die
err openlijk voor uitkomen dat ze Polen inschakelen en hierover juridisch de strijd met Justitiee zijn aangegaan. Een bekend voorbeeld van het laatste is de samenwerking van een groep
asperge-- en aardbeientelers met het Poolse bedrijf Agri-International. Volgens de Arbeidsinspectiee gaat het hier om een juridische constructie die illegale tewerkstelling tracht te verhullen.. De betrokken telers zijn er echter van overtuigd dat ze een oplossing hebben gevondenn die binnen de grenzen van de wet blijft.
'Ditt is geen dekmantel voor illegalen,' legt een tuinder uit die zich enorm opwindt over de zijns
inzienss foutieve berichtgeving in de media, 'want er is geen sprake van werkgeverschap. De oogst
wordtt aan de Polen op stam verkocht en ik mag me er niet mee bemoeien - wat me trouwens
[geeftt hij glimlachend toe] wel enige moeite kost.' Hij is van mening dat het met de huidige regelgevingg in Nederland onmogelijk is om een winstgevend bedrijf te voeren. Er lopen verschillende
juridischee procedures tegen hem. Voor hem is het een prestigekwestie geworden. Hij is van
meningg dat de overheid het mooi verpest heeft en hij vindt het onbegrijpelijk dat er zo moeilijk
wordtt gedaan over Poolse mensen die hier oogstwerk doen: 'Een Pool is blij met alles en het is
dee beste ontwikkelingshulp die je volgens mij kunt hebben.'

Hett bovenstaande fragment zegt al iets over de morele en politieke verontwaardiging die
achterr de keuze kan schuilen om de confrontatie met de autoriteiten aan te gaan. In hoofdstukk 7 zal ik dieper ingaan op de conflicten en de rechtszaken die in dit verband hebben
gespeeld. .
Eenn ontwikkeling die ten slotte niet onvermeld mag blijven, is de legale inzet van Poolse
seizoenarbeiderss met een Duits paspoort. Verscheidene agrariërs kwamen erachter dat voor
dezee Duitse Polen, die onder het vrij werknemersverkeer van de Europese Unie vallen, geen
tewerkstellingsvergunningg nodig is. Vanaf 1996, toen duidelijk werd dat vergunningen niet
meerr zouden worden afgegeven, werden deze Duitse Polen steeds interessanter. Ook waren
err ondertussen (in Duitsland) particuliere bemiddelaars actief die zich speciaal op deze
bevolkingscategoriee hadden toegelegd. De bemiddelingskosten zijn echter aanzienlijk en wie
hett zonder deze particuliere bemiddelaars wil stellen moet bereid zijn de nodige tijd en
moeitee te steken in het regelen en organiseren van deze Duitse Polen. Deze opmerkelijke
dochh volledig legale weg is dus niet voor iedereen gemakkelijk bewandelbaar. De motivatie
vann de telers die deze weg waren opgegaan lag ook voor een belangrijk deel in verbolgenheid
overr het beleid met betrekking tot seizoenarbeid.
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DuitslandDuitsland en Oost-Europa
Sommigee aspergetelende agrariërs zat de regelgeving in Nederland zo hoog, dat ze zijn gaan
zoekenn naar mogelijkheden om in het buitenland asperges te telen. Enkele van deze
grensoverschrijdendee ondernemers bleven tegelijkertijd druk bezig met pogingen om op hun
bedrijff in Nederland met Polen te (kunnen) werken. Het aantal aspergetelers dat internationaall opereert, lijkt niet groot te zijn. Uit een enquête van Marktplan Adviesgroep onder
circaa 200 aspergetelers in 1997 kwam naar voren dat slechts drie telers ook areaal in het
buitenlandd hadden. 18 In dit onderzoek was ik evenwel speciaal geïnteresseerd in deze groep
agrariërs,, welke mogelijkheden en motieven ze hadden en hoe ze zich verhielden jegens de
regelgevingg en het beleid in Nederland. In totaal zijn er vijf aspergetelers geïnterviewd die
opp geheel verschillende wijze en met uiteenlopende aspiraties, grensoverschrijdend bezig
waren.. Voor enkele telers die nabij de Duitse grens woonden, lag het voor de hand om in
Duitslandd een stuk grond te pachten, een Duitse firma op te richten en op deze basis tewerkstellingsvergunningenn voor Poolse seizoenarbeiders aan te vragen bij het A.rbeitsamt.
Hoewell de regelgeving in Duitsland soepeler is dan in Nederland, ging het echter niet altijd
vann een leien dakje. Zo ondervonden ze aanzienlijke problemen met het verwerven van tewerkstellingsvergunningenn voor Polen vanwege de huisvestingsvoorwaarden waar streng naar
werdd gekeken. Naast deze bescheiden grensoverschrijdende bewegingen kwam het ook voor
datt ondernemers actief waren in landen die niet tot de Europese Unie behoorden. Enkele
groteree aspergetelers die fikse hoeveelheden kapitaal ter beschikking hadden, bleken op
grootschaligee wijze actief in Oost-Europa en legden daarbij een grote investeringsdrang aan
dee dag. Ze hadden Duitsland als het ware al overgeslagen omdat ze aanvoelden dat de regelgevingg met betrekking tot seizoenarbeid ook hier wellicht problematisch zou worden. Het is
evenwell niet zo dat deze ondernemingen in het Verre' buitenland altijd zonder problemen
verliepen.. Een ondernemer die op het moment van het interview opnieuw bezig was
activiteitenn in Polen te ontplooien, had in het verleden al een keer aanzienlijk financiële verliezenn moeten incasseren omdat de organisatie in het honderd was gelopen en er allerlei
juridischee problemen ontstonden.
Hoee onbeduidend in aantal deze internationaal opererende aspergetelers ook mogen zijn,
inn de meningsvorming en discussie over seizoenarbeid spelen ze een markante en belangwekkendee rol. Deze grensoverschrijdende ondernemersactiviteiten werden namelijk regelmatigg door andere telers aangehaald als /fo/bewijs dat de regelgeving in Nederland onmogelijk
is.. Sommige agrariërs menen zelfs dat dergelijke activiteiten erop wijzen dat de aspergeteelt
zichh zal verplaatsen naar Duitsland of naar Polen. De oneerlijke concurrentie over de grens,
zoo was dan dikwijls de betoogtrant, dwingt de aspergeteler in Nederland tot werkwijzen die
hijj eigenlijk niet wil. Omdat dit internationale vergelijkingsargument zo vaak werd ingezet om
eenn onorthodoxe en non-accepterende omgang met de regelgeving te legitimeren, ga ik hier
dieperr op in. Waarop is dit argument gebaseerd en kloppen de vooronderstellingen?
Eenn veelgehoorde opvatting was dat de wetten en regels in Duitsland veel gunstiger zouden
zijn.. Recente politieke en beleidsmatige ontwikkelingen in Duitsland duiden er echter op dat
dee schijnbaar vlekkeloze regelgeving over de grens met onzekerheid bezoedeld is geraakt.
Ookk hier ontspon zich de discussie of Duitse werklozen niet meer zouden moeten worden
aangemoedigdd om seizoenarbeid te verrichten in de tuinbouw en of de inzet van seizoenarbeiderss uit Polen niet meer aan banden moest worden gelegd. Als gevolg hiervan werd de
regelgevingg met betrekking tot tewerkstellingsvergunningen voor Oost-Europese seizoenarbeiderss aangescherpt. Ook de politiek gevoelige discussie in Duitsland over de vrijstelling van
socialee verzekeringsplicht bij geringfügige Beschaftigung (marginale dienstverbanden) eind 1998
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enn begin 1999 gaf eens te meer aan dat het 'paradijs van regelgeving' over de grens zijn
vanzelfsprekendee status had verloren.
Hoewell de vergelijking met Duitsland in de Nederlandse politieke discussie aan overtuigingskrachtt verloor, wat ook de agrarische belangenvertegenwoordigers op hogere bestuurlijkee niveaus aanvoelden die steeds minder met dit argument schermden, was de 'oneerlijke'
situatiee over de grens voor veel agrariërs waarmee in dit onderzoek werd gesproken nog
steedss een springlevende bron van frustratie. Ook al was de regelgeving in Duitsland misschienn minder soepel geworden, het bleef toch hoogst onrechtvaardig dat aspergetelers een
paarr kilometer verderop veel goedkoper met Polen konden (blijven) werken. En bovendien,
maaktee het groeiende aspergeareaal bij onze oosterburen en het afnemende areaal in eigen
landd niet glashelder duidelijk dat Nederlandse aspergetelers de concurrentieslag om de
toekomstt al aan het verliezen zijn?
Dee aspergeteelt in Duitsland heeft vanaf het einde van de jaren tachtig inderdaad een
enormee vlucht doorgemaakt: bedroeg het areaal in 1990 circa 6.800 hectaren, in 1997 was dit
uitgegroeidd tot bijna 11.000 hectaren. 19 Dat deze stijging met name mogelijk was door de
inzett van Poolse seizoenarbeiders, wordt bevestigd door het toenemende aantal tewerkstellingsvergunningenn dat in deze jaren werd verstrekt aan Oost-Europese seizoenarbeiders
(voorall uit Polen): dat liep op van 113.700 vergunningen in 1991 naar bijna 184.000 vergunningenn in 1997. 20 Ondanks deze opmerkelijke stijging van het areaal in Duitsland, dient de
interpretatiee van een 'economische bedreiging' op twee belangrijke punten te worden gerelativeerd.. Ten eerste steunt de groei van de aspergeteelt namelijk mede op een toenemende
populariteitt van deze groente bij de Duitse consument. 21 In Nederland daarentegen is de
consumptiee van asperges sinds het begin van de jaren negentig nauwelijks veranderd en wordenn er veel minder asperges gegeten dan in Duitsland. 22 Kijken we naar de Nederlandse
exportt van asperges naar Duitsland, dan zien we ook dat deze in de jaren negentig niet is
gedaaldd maar zich op nagenoeg hetzelfde niveau heeft gehandhaafd. Meer dan de helft van
dee asperges die worden aangeleverd op de veiling, gaat naar Duitsland en dat was in 1997 nog
steedss het geval.23 Misschien dat Duitse telers beter hebben kunnen profiteren van de
groeiendee aspergeconsumptie onder hun landgenoten, maar door de algehele stijging van de
consumptiee in Duitsland bleef ongeveer dezelfde vraag bestaan naar Nederlandse asperges.
Inn ieder geval is er geen sprake van dat Duitse aspergetelers de Nederlandse markt overspoelenn met goedkope asperges: deze zijn praktisch allemaal voor de binnenlandse markt
bestemd.. Hiermee komen we op tweede punt dat voor relativering vatbaar is: de goedkoopte
vann de Duitse asperges. De lage loonkosten in Duitsland zouden volgens telers namelijk in
geenn verhouding staan tot de hoge loonkosten in Nederland. Los van de vraag of hier niet te
gemakkelijkk voorbij wordt gegaan aan extra kosten die worden gemaakt in verband met
bemiddelingg en huisvesting voor Poolse seizoenarbeiders, is deze vergelijking bij voorbaat
problematischh omdat hierin altijd de officieel geldende tarieflomn worden gehanteerd. Zoals we
eerderr in dit hoofdstuk zagen, worden deze officiële tariefionen niet structureel nageleefd bij
seizoenarbeid.. In de praktijk is het gebruikelijk dat een deel van de arbeid zwart gaat. Men
kann hier tegenin werpen dat dit ongetwijfeld ook in Duitsland zal gebeuren, maar wat dan
tochh zal moeten worden opgehelderd is of het zwarte circuit van een soortgelijke omvang en
betekeniss is als in Nederland en dus vergelijkbaar. Een vergelijking tussen de officiële
tarieflonenn geeft in ieder geval niet de reële stand van zaken weer.
Iss er dan misschien reden om bang te zijn dat de aspergeteelt zich verder richting oosten
zall verplaatsen, naar bijvoorbeeld Polen waar zoveel goedkope aspergestekers wonen? Ook
dezee vrees kan vooralsnog worden beoordeeld als ongegrond. De angst dat Poolse landbouwerss massaal asperges zouden gaan telen en deze naar Duitsland en Nederland zouden
gaann exporteren, heeft geen reële basis. Men kan misschien wel - voor Nederlandse begrip-
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penn - goedkoop asperges steken, maar het probleem is vervolgens de infrastructuur en organisatiee die nodig is om de asperges vanuit Polen op de Nederlandse of Duitse markt te brengen.. Het zijn eerder de kleinschalige boerenbedrijven in Polen die reden hebben om bang te
zijn:: door de toenemende invoer van land- en tuinbouwproducten uit de Europese Unie, de
crisiss in Rusland en de dalende landbouwprijzen op de wereldmarkt ging een groot deel van
hunn afzetmarkt verloren. De internationale marktwerking dreigt de agrarische sector in Polen
eerderr te destabiliseren dan te versterken. In 1999 leidde dit zelfs tot grote sociale onrust
waarbijj Poolse boeren de grens blokkeerden als protest tegen goedkope importen uit het
buitenland. 24 4
Hett internationale vergelijkingsargument, dat door telers regelmatig naar voren werd
geschoven,, kan dus op een aantal belangrijke punten worden gerelativeerd. Nederlandse
aspergetelerss in Zuidoost-Nederland mogen zich met recht en reden zorgen maken over hun
internationalee concurrentiepositie en ook over de winstgevendheid van deze agrarische
activiteit,, maar de dramatische stelling dat de aspergeteelt zal verdwijnen naar andere landen
zoalss Duitsland of Polen lijkt zwaar overtrokken. Ze zegt meer over de (werkelijke) gevoelenss van onrecht en onzekerheid onder agrariërs dan over de economische realiteit en toont
watt dat betreft verwantschap met de woedende aspergeteler die tegen journalisten beweert
datt hij zijn kostbare aspergeveld zal omploegen als hij niet snel seizoenarbeiders krijgt. Op
hett einde van het seizoen zijn er echter weinig omgeploegde aspergevelden te ontdekken,
afgezienn dan van de oude percelen die hiervoor toch al in aanmerking kwamen.

Dee keuken en het kantoor
Somss leek het er tijdens dit onderzoek wel eens op of ieder bedrijfshoofd een eigen aanpak
hadd ontwikkeld met betrekking tot seizoenarbeid. De grote verschillen tussen aspergetelende
bedrijvenn en de uiteenlopende oplossingswegen die werden bewandeld, typeren de pluriformiteitt van de agrarische sector. Een duidelijke relatie tussen voor de hand liggende variabelen,
zoalss de leeftijd van de ondernemer of de omvang van het perceel en het gevoerde personeelsbeleid,, deed zich niet voor. Jongere ondernemers waren misschien gewend wat zakelijker
enn meer organisatorisch te denken, maar ook oudere ondernemers bleken uitstekend in staat
opp nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Bij grotere aspergebedrijven met meer dan zes
hectarenn kon soms een meer zakelijke en harde benadering worden waargenomen maar dit
wass zeker niet overal het geval. Ook bedrijven die wat betreft asperges als middelgroot of
kleinn te karakteriseren zijn (respectievelijk tussen twee en zes hectaren en tot maximaal twee
hectaren)) vertoonden uiteenlopende benaderingen op het vlak van personeelsbeleid, waarin
socialee als zakelijke aspecten op uiteenlopende wijze werden gecombineerd.
Ondankss de grote diversiteit in bedrijfsvoering en personeelsbeleid, is het niettemin
mogelijkk enkele algemene ontwikkelingslijnen te schetsen met betrekking tot de organisatie
vann seizoenarbeid. Daarbij is de ruimte waar het vraaggesprek met de tuinder of boer had
plaatsgevonden,, een interessante aanwijzing. In de periode van de interviews bevond ik mij
afwisselendd aan een keukentafel of in een kantoor(tje), soms in een huiskamer. Achteraf
terugkijkendd bleken deze ruimtes niet zonder symbolische betekenis. Een keuken (of een
huiskamer)) wees regelmatig op persoonlijk getinte arbeidsrelaties en economische kleinschaligheid.. Een kantoor duidde op meer zakelijkheid in het personeelsbeleid en een oriëntatie op
groteree economische schaal. Het was weliswaar geen absolute regel maar het kwam te vaak
voorr om te kunnen negeren. Ik zal hier een poging doen de twee verschillende mentaliteiten
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(misschienn wel: levenshoudingen) die zijn verbonden met de keuken en het kantoor, specifiekerr te beschrijven.

DeDe omgang met personeelsbeleid
Sommigee aspergetelers die doorwilden o p de bekende weg van het lokale aanbod, voelden
zichh uitgeleverd aan allerlei bureaucratische instanties die niet begrijpen wat het werk
inhoudt.. Het papierwerk dat moest worden afgehandeld, zagen 2e dikwijls als iets dat naast al
hethet werk moet gebeuren. Vaak staken deze telers ook wel zelf mee waarbij ze erop konden
toezienn dat het oogstwerk goed gebeurt. De relatie met gelegenheidsarbeiders is hier persoonlijkk van aard en wordt bij wijze van spreken voor een belangrijk deel aan de keukentafel
geregeld.. Deze houding kwam vooral - maar niet uitsluitend - bij kleinschalige ondernemingenn voor en ging ook wel samen met een bepaalde willekeur (op het gebied van beloning en
uitbetaling,, sanctionering bij slecht werk, het uitdelen van bonussen) die zowel in het
voordeell als in het nadeel van de aangenomen krachten kan uitpakken.
Veell aspergetelers hadden echter inmiddels de ervaring opgedaan dat een dergelijke aanpakk niet meer voldeed, dat het organiseren van arbeid niet zomaar tussen het werk door
gedaann kon worden. Werk is niet alleen 'met je handen' en bij het aannemen van tijdelijk
oogstpersoneell zijn duidelijke afspraken onmisbaar. De informaliteit van de keuken werd dan
bijj wijze van spreken vervangen door de duidelijkheid van het kantoor(tje) waar de afspraken
tussenn werkgever en werknemer meer zakelijk werden vastgelegd. In deze benadering krijgen
stekerss vaak de ruimte om het werk zelf in te vullen en is het persoonlijke toezicht vervangenn door een individuele verantwoordelijkheid voor de eigen prestaties.
Eenn jongere tuinder vertelt over zijn eigen ervaring als aspergesteker: 'Vroeger heb ik ook eens
eenn seizoen asperges gestoken, maar dat is me niet bevallen. Soms kwam ik op een morgen dat
hett niet zo warm was, en dan hadden ze zelf het meeste al gedaan. Ik kwam dan voor een paar
kiloo daar naartoe fietsen. Er waren geen duidelijke afspraken.' Hijzelf maakt als werkgever
duidelijkee afspraken met zijn allochtone oogstkrachten en heeft daarbij een individuele benadering.. Hij vraagt aan ieder hoeveel kilo hij denkt te kunnen steken en op basis daarvan deelt hij de
persoonn een aantal rijen toe. 'Iedereen heeft z'n eigen rijen, met paaltjes erbij, namen erop. Dat
kann enorm verschillen, sommigen hebben wel twintig rijen, anderen maar vijf. Dat ligt eraan of
mensenn nog ander werk hebben. In ieder geval moeten ze ervoor zorgen dat ze die rijen ook
steken.. Ik zeg altijd "het maakt niet uit wanneer je komt, als je maar één keer per dag komt en
goedd steekt".' Het nadeel dat de gestoken asperges van een slechtere kwaliteit konden zijn, nam
hijj op de koop toe.
Hoewell ook de hierboven aangehaalde tuinder het oogstseizoen afsloot met een informele
feestelijkee barbecue, waarbij hij er prat op ging dat deze druk werd bezocht, wordt hier toch
eenn meer zakelijke benadering zichtbaar die steeds minder affiniteit heeft met de persoonlijke
afsprakenn 'aan de keukentafel'. Omdat deze tuinder een individueel-zakelijke benadering
combineerdee met aandacht voor sociale aspecten, zou men kunnen zeggen dat hij vanuit het
kantoorr nog wel eens naar de keuken liep.
Hoewell deze twee benaderingen van keuken en kantoor in de praktijk in allerlei mengvormenn voorkomen, gaat het in wezen om twee verschillende rationaliteiten die met elkaar wringen.. Dat wordt met name duidelijk waneer één oriëntatie sterk de overhand heeft. In zekere
zinn staan keukentelers en kantoortelers tegenover elkaar. Dit kwam treffend naar voren bij
eenn grote aspergeteler die in hoge mate 'kantoorachtig' bezig was en die zijn seizoenarbeiders
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inn Nederland had ondergebracht bij een professioneel uitzendbureau. Hij voelde zich in
meerderee opzichten onafhankelijk. Voor hem hoefden al die uitzonderingsregelingen ook niet
enn in principe was hij niet tegen een reguliere behandeling van seizoenarbeid. De inschatting
datt hij het er zelf economisch goed vanaf zouden brengen wanneer de overheid strenger zou
gaann optreden, speelde ongetwijfeld mee bij deze accepterende houding ten aanzien van een
regulieree behandeling. Verder werd het creatieve boekhouden dat overal in de aspergeteelt
plaatsvindt,, hoofdschuddend beoordeeld. Hij zag de aspergetelers die kleinschalig en 'keukenachtig'' bezig zijn als hobbytuinders en niet als serieuze ondernemers.
'Zee drijven op de hulp die ze krijgen van de kinderen en noem maar op, van de buurvrouw die
nogg komt steken en zo. Maar ja, als je vandaag een bedrijf hebt als zelfstandige, dan zit je toch
all gauw op een miljoenenbedrijf en je moet gewoon groot zijn wil je wat kunnen omzetten. Als
jee daar zelf nog die asperges uit de grond zit te wroeten, met die miljoeneninvestering die je hebt
gedaan,, en je moet dan bij wijze van spreken voor ƒ20,- daar in die bedden gaan zitten wroeten,
dann zeg ik "dan ben je toch al bij voorbaat verkeerd bezig". Je moet als ondernemer toch minstenss ƒ60,- of ƒ80,- per uur hebben. Anders doe je het toch verkeerd. Je mag er niet meer van
uitgaann "als ik maar een ton verdien, dan zit ik goed", want dat is niet zo, daar heb je te veel
kostenn voor, en geen reserveringsmogelijkheden meer.'
Dezee kantoorteler pur sang, die ook grootschalig actief was in het buitenland, had een opvallendee politieke opstelling. Over het reguleringsstreven van de overheid had hij zeker geen
positievee mening. Met zijn bedrijf had hij 'alle ellende' op dit vlak wel meegemaakt en hij kon
err nu met een zekere berusting op terugkijken. Eigenlijk had hij geen enkele boodschap meer
aann het politieke beleid in Nederland en hetzelfde gold voor de collectieve belangenbehartigingg van de standsorganisaties. Ook die liepen volgens hem achter de feiten aan. Hoewel hij
opp de schaal van wettelijke naleving hoog zou eindigen, was zijn innerlijke overtuiging met
betrekkingg tot de juistheid van de regelgeving in Nederland nihil te noemen. Wat hij vooral
alss juist beoordeelde, was streven naar uitbreiding en verdere economische groei - of dat nu
inn Nederland was of in een ander land.

DeDe omgang met natuurlijk materiaal
Dee mentaliteit van de keuken of het kantoor, was ook waarneembaar in de wijze waarop de
telerr omgaat met zijn natuurlijk materiaal en het binnenhalen van de oogst. Vooral grotere telerss bleken in hun bedrijfsvoering een meer berekenende, economische denkwijze ten toon te
spreidenn die door sommigen zelfs zover werd doorgevoerd dat ze hun aspergeplanten steeds
minderr ontzagen. Z o zijn ze tijdens de oogst sneller geneigd een perceel asperges maar te
latenn gaan en voor dat jaar af te schrijven omdat de arbeidskosten die met het oogsten
gemoeidd zijn de winstgevendheid teniet dreigden te doen. Daartegenover stonden telers voor
wiee het binnenhalen van de volledige oogst voorop staat en voor wie het een gruwel blijft om
(eenn deel van de) asperges tijdens de oogsttijd te zien doorgroeien. Hier wordt dan even niet
gedachtt in termen van financiële investeringen, arbeidskosten en veilingprijzen, maar in termenn van kostbare natuurlijke verspilling. Er is blijkbaar een bepaalde rationele instelling voor
nodigg om een doorgroeiend aspergeveld te kunnen aanzien of om de planten op niets
ontziendee wijze te kunnen exploiteren. In het verlengde hiervan kan worden gewezen op de
omgangg met de traditionele laatste oogstdag, de dag van Sint-Jan (24 juni). Voor aspergetelers
mett een kantoormentaliteit is deze dag al lang niet meer heilig.
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Eenn oudere tuinder die op grote schaal asperges teelt vertelt dat soms tot half juli wordt gestoken.. De gebruikelijke rustperiode die de meeste aspergetelers vanaf 24 juni in acht nemen, zodat
dee plant zich kan herstellen van de oogst, is voor hem geen criterium meer om te stoppen met
oogsten.. Hij vat zijn omgang met aspergeplanten als volgt samen: *We verwennen ze en we
martelenn ze.' Hiermee doelt hij op een zeer intensief gebruik van de aspergeplanten. Deze wordenn goed bemest, vrij gehouden van onkruid, gespoten, bewaterd en wanneer ze zo ver zijn wordenn ze lang gestoken. Omdat de asperges zo intensief gestoken worden, zijn de planten echter
naa vijf jaar op. Volgens hem is dit 'verwennen en martelen van asperges' veel winstgevender dan
wanneerr wordt vastgehouden aan een levensduur van tien jaar.
D ee twee aangeduide benaderingen ten aanzien van het seizoenspersoneel en de exploitatie
vann de plant, kunnen op allerlei mogelijke manieren variëren. Absolute relaties hiertussen zijn
moeilijkk aan te geven. De praktijk van de tuinbouw is pluriform. Het is bijvoorbeeld niet zo
datt uit een 'kantooromgang* met het personeel per definitie een 'kantooromgang' met de
natuurr voortvloeit. Toch dringt zich hier wel een verband of affiniteit op met de norm van
modernn agrarisch ondernemerschap. We kunnen de kantoormentaliteit en de keukenmentaliteitt beschouwen als twee verschillende calculi, als twee typen van sociale oriëntaties die
tevenss een bepaalde morele opvatting inhouden over hoe men een agrarisch bedrijf dient te
runnen.. Het moge duidelijk zijn dat de kantoororiëntatie aanhaakt bij de standaard van modernn agrarisch ondernemerschap, terwijl de keukenoriëntatie vanuit het dominante landbouwmodell hoogstwaarschijnlijk als onmodern zal worden betiteld. 25 Ook al komen deze calculii in werkelijkheid in allerlei mengvormen en variaties voor, een dergelijk analytisch onderscheidd biedt de mogelijkheid de complexiteit van 'het agrarisch gedoe' te ordenen naar de verschillendee morele regimes die hier meer of minder gezaghebbend (soms naast elkaar, soms
mett elkaar, soms tegen elkaar) werken en functioneren.
Benadruktt zij ten slotte dat de aangegeven ideaaltypische calculi van de keuken en het
kantoorr niet de intentie hebben morele stereotypen in het leven te roepen. Geen van beide
oriëntatiess heeft het patent op goedheid of slechtheid. De teler 'in de keuken' heeft misschien
dee charme van het informele, maar een vervelende kant van hem kan zijn een (schijnbare)
persoonlijkee willekeur en onduidelijkheid die bepaalde arbeidsvoorwaarden onbespreekbaar
maakt.. En hoewel de teler 'op het kantoor' op het eerste gezicht wellicht overkomt als een
onsympathiekee koele rekenaar, is het niet onmogelijk dat zijn zakelijke benadering jegens
(tijdelijke)) werknemers ook samengaat met openheid en meer inschikkelijkheid.

Seizoenarbeiderss en hun werkomstandigheden
Tuinderss en boeren geven vaak op eigen(zinnige) wijze invulling aan de organisatie van
seizoenarbeidd en voelen zich ook niet geroepen om de gang van zaken op het eigen erf publiekelijkk te bespreken of in het openbaar kritiek uit te oefenen op het personeelsbeleid van
collega's.. Of men stukloon of uurloon betaalt, hoe men omgaat met het inwerken en de
beloningg van onervaren krachten, welke flexibiliteit men verwacht en zelf hanteert - dat is
iederr zijn eigen aangelegenheid. De positie van de vakbond bij seizoenarbeid is marginaal.
Gelegenheidsarbeiderss in de tuinbouw zijn voor de vakbonden, vanwege de kortdurende of
marginalee dienstverbanden, een lastige groep om aan te spreken en te organiseren. Omdat ze
zichh zelf vaak ook niet beschouwen als echte werknemers, is de animo om lid te worden van
eenn vakbond bovendien gering. Ze zien zichzelf dikwijls als personen die een centje bijverdienen.. Toch ïs deze zelfdefinitie verhullend en vertekenend voor het economische belang dat
mett deze bijverdiensten is verbonden. D e asperges tekende vrouw die tijdens een lunchpauze
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naarr aanleiding van dit gespreksonderwerp ooit bagatelliserend opmerkte: 'En zo prutsen we
err allemaal wat bij', legde een stoere bescheidenheid aan de dag die in zekere zin misleidend
is.. Vrouwen die naast hun huishouden asperges staken, waren namelijk niet zelden ook anderszinss in de tuinbouw als gelegenheidskracht werkzaam of werkten bijvoorbeeld nog (bij) als
schoonmaakster.. Uit de participerende observaties die tijdens dit onderzoek op twee verschillendee tuinbouwbedrijven plaatsvonden, bleek verder dat de 'extra zakcenten' die
huisvrouwenn met aspergesteken verdienen een wezenlijke bron van inkomsten konden vormen.. Hiermee werden bijvoorbeeld studies van kinderen gefinancierd of, in het geval van
allochtonee vrouwen, de reis naar familie in het land van herkomst.
Dee belangrijkste reden om asperges te steken, is het geld dat ermee kan worden verdiend.
Ookk wanneer het werken plaatsvindt onder gezellige en redelijk relaxte omstandigheden,
staatt de financiële beloning voorop. Dit wil niet zeggen dat andere factoren geen rol spelen
bijj de motivatie om seizoenarbeid te verrichten. Behalve het geld kunnen familiale banden
vann stimulerende invloed zijn of zelfs een dwingende kracht uitoefenen. Dit geldt bij uitstek
voorr jongere oogstkrachten, vaak scholieren, die door hun ouders of door een ander familielidd worden overgehaald en meegenomen, soms ook tegen hun zin. Ook moet het belang
vann gezelligheid en gemoedelijkheid, verbondenheid met de oogstploeg en eventueel met het
bedrijff niet worden onderschat. Deze kunnen de balans om door te blijven werken tot het
eindee van de oogst- ook wanneer dat financieel niet meer echt nodig is - positief laten
doorslaan.. Daar staat tegenover dat een slechte onderlinge sfeer ertoe kan leiden dat
seizoenkrachtenn het sneller voor gezien houden en weinig oog hebben voor het bedrijfsbelang. .
Inn het kader van dit onderzoek is op twee bedrijven participerend geobserveerd, door mijzelf
(inn het aspergeseizoen van 1995) en door een studente culturele antropologie (in het aspergeseizoenn van 1997). 26 De twee bedrijven die op deze wijze zijn onderzocht, bleken achteraf
tweee uitstekende voorbeelden van de grote verschillen in aanpak en benadering bij seizoenarbeid.. Het ene tuinbouwbedrijf, waarbij ook de vrouw van het bedrijfshoofd actief meewerkte,, had bijna drie hectaren asperges, inclusief een aantal asperges geteeld in plastic tunnels,, en daarnaast 12 are groenten onder glas. In de onderstaande beschrijving noem ik dit
bedrijff gemakshalve Colkctino (een fictieve naam). Het andere bedrijf, dat werd gerund door
tweee broers, had circa vier hectaren asperges en hield zich ook bezig met veehouderij (runderenn en varkens); één broer was als bedrijfshoofd verantwoordelijk voor de tuinbouwactiviteiten.. Dit tweede bedrijf heb ik gemakshalve ook een fictieve naam gegeven: Prestavio.
Beidee bedrijven bevonden zich in een gebied waar geen sprake was van een grote concentratiee van aspergetelers. O p Colkctino werd gewerkt op basis van uurloon, op Prestavio
hanteerdee men stukloon. Dit verschil in beloningsvorm bleek, zoals de onderstaande schetsenn duidelijk zullen maken, zeer bepalend voor de werksfeer en de onderlinge verhoudingen
inn de oogstploeg.

Colkctino:Colkctino: uurloon en saamhorigheid
Dee oogstploeg op Colkctino bestond, exclusief sorteerders, uit ongeveer vijfentwintig mensen
waarvann echter niet iedereen elke oogstdag meedeed. 27 De vaste kern van ongeveer vijftien
mensenn waren oudere huisvrouwen die afkomstig waren uit naburige dorpen. Sommigen
warenn al meer dan vijf jaar oogstarbeider op het bedrijf. Veel vrouwen hadden een agrarische
achtergrondd en waren van jongs af aan gewend aan fysiek inspannende arbeid. Een groep van
(oudere)) scholieren en studenten, vaak familie (kinderen) van de kern van huisvrouwen die
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opp Colkctino werkte, vormde als het ware de buitenste schil van de oogstploeg die niet alle
oogstdagenn beschikbaar was. In de regel staken de tuinder en zijn dochter ook mee. Zijn
vrouww nam, met twee of drie andere vrouwen, het sorteren van de asperges voor haar rekening.. Een belangrijke rol was weggelegd voor een oudere mannelijke werknemer die tijdens
dee oogstwerkzaamheden samen met de tuinder voortdurend aanwijzingen gaf en ook naderhandd hielp met het verwerken van de gestoken asperges. Deze gelegenheidsarbeider, een
automonteurr die ook buiten het seizoen regelmatig meehielp in het bedrijf, was een goede
bekendee van de tuinder. Van werken - zo zei hij zelf - had hij zijn hobby gemaakt.
Voorr de vrouwen, die buiten het oogstwerk ook een huishouden moesten runnen, was het
belangrijkk dat ze konden aangeven welke dagen moeilijk uitkwamen en ook dat ze eventueel
opp een later tijdstip konden beginnen. Een vrouw zei hierover:
'Hett voordeel van X is dat hij flexibel is. Er zijn ook tuinders die zeggen dat je elke dag om zes
uurr klaar moet staan. Daar heb ik geen zin, dan hoeft het voor mij niet. Bij X kun je tenminste
zeggen,, ik begin om acht en blijf tot elf.'

Meestall werd na het steken van de asperges, in overleg met de tuinder, bekeken wie er de volgendee dagen kon komen en of er ook een pauzedag kon worden ingelast. Over de weekenden,, en dan met name zondag, moest nog wel eens worden onderhandeld omdat veel
huisvrouwenn dan vrij wilden hebben. Toch kwam men hier altijd vrij gemakkelijk uit. De flexibelee opstelling van de tuinder op dit vlak was ook een belangrijke reden dat het uurloon van
ƒ10,-- of / 1 1 , - acceptabel werd gevonden. Ook jongere krachten toonden zich tevreden met
hett uurloon dat bij de beginnende stekers op ƒ8,- lag. Een student die bij de oogst een verantwoordelijkee rol speelde, was ervan overtuigd dat bij stukloon slechter werd gewerkt omdat
dann de gaten van het steken niet netjes werden dichtgemaakt. Ook niet onbelangrijk in dit
verbandd was dat na het oogsten van de asperges soms nog prei werd schoongemaakt waardoorr extra kon worden verdiend.
Omdatt een deel van de asperges onder zwart plastic lag, hoefde niet elke dag volledig te
wordenn geoogst. Het steken van bedekte aspergebedden was echter bijzonder zwaar omdat
dee stekers constant gebukt staan door de grote dichtheid van de asperges in deze bedden. Dit
nadeell liet zich niet compenseren door hogere verdiensten vanwege het overeengekomen
uurloon.. In een zwarte kunstleren map (met vergulde hoekjes) schreef het bedrijfshoofd van
ColkctinoColkctino elke dag de uren op die iedereen had gemaakt. Het aantal uren dat hij opschreef
werdd steeds openlijk aan de betrokkenen medegedeeld en dit leidde (in de periode van de
observaties)) nooit tot problemen. De tuinder betaalde de stekers om de twee weken uit. Op
hett einde van het seizoen, wanneer de afsluitende barbecue bijna daar was, kwam daar
bovenopp nog een bonus.
Inn het algemeen konden dingen gemakkelijk onderling geregeld worden. Een mooi voorbeeldd hiervan vormt de volgende anekdote. De tuinder vertelde dat hij zich in het voorgaande
jaarr zorgen had gemaakt over de acties van de vakbond. Leden van de vakbond waren bij
sommigee telers gewoon de velden opgestapt om te vragen wat mensen verdienden. Hij vond
hett daarom nodig zijn seizoenarbeiders te instrueren over het uurloon dat ze officieel verdiendenn en dat bij eventuele vragen als het 'juiste' antwoord gold.
Toenn zijn we allemaal even bij elkaar gekomen na het steken. Ik zeg: 'En nu allemaal goed luisterenn en dan zullen we precies zeggen wat iedereen verdient per uur, wat iedereen gewoon netto
perr uur wint. De rest hoort er niet bij, want... anders hang je.' D'r waren erbij die wisten d'r alle-
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maall niets van. Die wisten wel dat ze zoveel beurden per uur, maar wat het netto per uur was, in
hett wit, daar wisten ze echt niks van.'
Afgaandee op de werksfeer die tijdens het seizoen kon worden waargenomen, is er weinig
redenn de bovenstaande weergave van de tuinder te betwijfelen. De voorzorgsmaatregel bleek
overigenss overbodig, want de vakbond heeft zich niet laten zien, maar het geeft wel het
belangg aan van de informele banden tussen personeel en werkgever. De werknemers op Collectinolectino wisten dat een deel zwart wordt uitbetaald maar niemand had daarmee problemen. Er
heerstee een grote mate van verbondenheid en in lastige situaties kon de tuinder rekenen op
loyaliteit.. Andersom kon het oogstpersoneel bij hem rekenen op een coulante houding en was
hijj in zijn opstelling verre van autoritair. Hoewel iedereen aangaf dat geld het hoofdmotief
vormde,, was de onderlinge werksfeer voor velen een extra stimulans om te komen en de
anderenn niet te laten zitten.

Prestavio:Prestavio: stukloon en onenigheid
Dee oogstploeg op Prestavio bestond, exclusief sorteerders, uit ongeveer vijftig mensen waarvann er ongeveer dertig het hele oogstseizoen werkzaam waren. 28 Behalve (autochtone) Nederlanderss waren er ook allochtonen werkzaam met diverse nationaliteiten. D e Nederlandse
groepp bestond uit zes mannen en twee vrouwen (inclusief de onderzoekster). De allochtone
oogstarbeiders,, die veruit in de meerderheid waren, bestonden uit mannen, vrouwen en (oudere)) kinderen die onregelmatig met de ouders meekwamen. Voor het sorteerwerk had de
tuinderr tien Nederlandse vrouwen aangetrokken. De meeste mannen combineerden het
oogstwerkk met een andere baan. Sommige mannen waren werkloos. Van de vrouwelijke
allochtonee oogstkrachten had verder niemand een betaalde baan. Bij hen bleek duidelijk dat
hett aspergesteken voortkwam uit gebrek aan economisch alternatief. Ze gaven aan dat ze
bijvoorbeeldd liever in een winkel zouden willen werken maar het was ze niet gelukt een
dergelijkee baan te krijgen. Ondanks dit gevoel van een tweede keuze had het werk voor hen
eenn belangrijke sociale functie omdat ze daardoor in contact kwamen met andere vrouwen.
Dee Nederlandse mannen, die al meerdere jaren op Prestavio hadden gewerkt, hadden een
bevoorrechtee positie en trokken nauwelijks op met de andere allochtone stekers. Zo kregen
zee bijvoorbeeld een hoger stukloon betaald (ƒ1,25 per kilo) dan de allochtone werknemers
(ƒ0,900 per kilo). Toen hierover een conflict ontstond, beargumenteerde de tuinder dat het
lagee stukloon rechtvaardig was omdat hij een grote investering in plastic folie had gedaan.
Daardoorr groeiden er bij hem ook veel asperges en konden ze meer verdienen dan op andere
bedrijven.. Het conflict sudderde nog een tijd door. O p een gegeven moment, nadat enkele
Marokkaansee vrouwen hadden laten doorschemeren dat ze overwogen ergens anders te gaan
werken,, ging het bedrijfshoofd van Prestavio voor een deel overstag en verhoogde hij het stukloonn naar één gulden. Tussen de Nederlandse stekers, die in conflicten altijd partij trokken
voorr de tuinder, en de allochtone stekers zou het gehele seizoen een wantrouwige relatie blijvenn bestaan die enkele keren leidde tot vijandigheden en ruzie.
Dee beloningsvorm van stukloon leidde ertoe dat de seizoenarbeiders heel individueel
werktenn en dachten. Er ontstonden, met name onder de jongere krachten, competitiespelletjess waarbij ze keken wie het snelste een rij kon steken. Individuele competitie werd individuelee prestige. Ook ontwikkelden seizoenarbeiders strategieën om meer asperges te kunnenn steken. Sommige strategieën, zoals het minimaliseren van pauzes, voordringen bij het
wegenn van de kistjes, het reserveren van goede bedden (door daar een jas bij te leggen) kondenn leiden tot onderlinge spanningen in de oogstploeg. De partijen en coalities konden daar-
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bijj per conflict wisselen. Soms waren het de Nederlanders tegen de allochtonen, soms de ene
groepp allochtonen tegen de andere groep allochtonen en ook kwam het een keer voor dat
tweee vrouwen, die gewoonlijk goed met elkaar konden opschieten, ruzie kregen over een
gereserveerdd aspergebed. Ook werden er strategieën ingezet die de tuinder benadeelden en
diee voor hem een bron van ergernis waren: het blind steken waardoor er kans is dat de plant
beschadigdd raakt of gebroken asperges onderin het kistje leggen die bij het wegen niet kunnenn worden gezien. Enkele allochtone jongeren gingen zelfs zover onderin stenen te leggen
diee er stiekem weer uit werden gehaald nadat de tuinder de kistjes had gewogen. Zowel de
stekerss als het bedrijfshoofd van Prestavio waren voortdurend bezig met de hoeveelheid
aspergess die ze uit de grond haalden. De seizoenarbeiders motiveerden (vooral) zichzelf
steedss opnieuw door bij iedere kist gevuld met asperges te refereren aan het geld dat ze
daarmeee weer hadden verdiend. Ook de tuinder was voortdurend gefocust op de opbrengst
vann zijn aspergevelden.
'Bijnaa iedere keer wanneer hij asperges kwam wegen die wij hadden gestoken, vroeg hij of er veel
off weinig stond. Zora, een Algerijnse vrouw, heeft een keer tegen hem gezegd (..) 'als er veel
aspergess is, jij blij en grapjes maken. En als weinig asperges jij altijd boos op ons'.' 29

Dee tuinder betaalde zijn oogstarbeiders in principe pas uit aan het einde van het seizoen.
Alleenn wanneer een werknemer op zijn strepen ging staan kon hij of zij al eerder een deel van
zijnn salaris krijgen (maar nooit meer dan de helft van het bedrag dat men in totaal had verdiend).. Hoewel de tuinder door het vasthouden van (een belangrijk deel van) het salaris een
sterkk machtsmiddel had en zich vanuit die positie regelmatig autoritair opstelde tegenover de
allochtonee seizoenarbeiders (in tegenstelling tot de Nederlandse krachten die hij vriendelijker
bejegende),, moest hij bij tijd en wijle inbinden. De dreiging met ontslag bij allochtone stekers
diee een bed slecht staken, was vaak loos. Het bedrij fshoofd wist dat hij voorzichtig moest zijn
omm de daad bij het woord te voegen. De verschillende allochtone groepen konden, ondanks
onderlingee rivaliteiten en ruzies, een hechte coalitie vormen en hadden door hun grote aantall een belangrijke (tijdelijke) positie in het bedrijf. Wanneer zij tijdens de oogst massaal
zoudenn besluiten op te stappen, zou dat voor de teler een groot probleem veroorzaken. De
allochtonee oogstarbeiders voelden zich door de behandeling van de tuinder niet of nauwelijks
mett het bedrijf verbonden. O p Prestavio stond het werken in het teken van het geld dat
iedereenn individueel kon verdienen en werd er door ieder veel gejakkerd om zoveel mogelijk
aspergess te kunnen steken. Dit ging soms ten koste van de onderlinge sfeer en misschien ook
well van de uiteindelijke oogstopbrengst voor het bedrijf.
Zowell op Collectino als op Prestavio kwam naar voren dat de omgang van seizoenarbeiders met
dee regelgeving omtrent gelegenheidsarbeid hoofdzakelijk in het licht staat van de geldelijke
verdienstenn die men zo hoog mogelijk wil houden. Afgaande op de observaties op deze beide
bedrijven,, kan worden gesteld dat seizoenarbeiders weinig interesse hadden voor de wettelijke
regelss en de administratieve procedures die hier gelden. Wat door een aantal 'huisvrouwelijke'
werknemerss wel goed in de gaten werd gehouden, was de belastingvrije som die niet mocht
wordenn overschreden omdat dit nadelig zou zijn voor het inkomen van de partner. Omdat er
nettolonenn werden afgesproken en schriftelijke contracten niet gebruikelijk waren, hadden de
oogstkrachtenn ook weinig kennis over hun (officiële) brutoloon of over de sociale verzekeringenn die eventueel van toepassing waren. D e CAO en de voorwaarden die bijvoorbeeld
geldenn voor de wetteüjke minimumbeloning of het reserveren van vakantiegeld bij seizoenarbeid,, vormden op geen enkel moment een logisch referentiekader, ook niet bij een conflict
overr de hoogte van de beloning.
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WerklozenWerklozen en Poolse trekarbeiders
Zoalss opgemerkt is de interesse van in Nederland woonachtige werklozen voor seizoenarbeid
geringg gebleken en zijn speciale bemiddelingsprojecten die ten doel hadden het tekort aan
aspergestekerss in te vullen met werkloze uitkeringsgerechtigden verre van succesvol geweest.
Alleenn al naar aanleiding van de hierboven beschreven arbeidsomstandigheden in het veld
zijnn er - vanuit het perspectief van de werknemer - drie redenen aan te geven die de misluktee inschakeling van uitkeringsgerechtigden begrijpelijk maken.
Tenn eerste worden mensen die als werkloze zijn ingeschreven doorgaans individueel
benaderdd en bemiddeld. Laten we gemakshalve even afzien van allerlei logistieke problemen
diee kunnen spelen bij het bereiken van de werkplek en ons voorstellen dat de werkloze uitkeringsgerechtigde,, die is doorgestuurd door het arbeidsbureau, als 'los' individu het erf van
dee aspergeteler betreedt en daar een bont geheel van oogstarbeiders aantreft die hij waarschijnlijkk geen van allen kent en die misschien ook nog eens allerlei 'rare' talen spreken (Limburgss of Brabants dialect, Turks, Marokkaans etc). Daarbij bestaat de kans dat hij voor de
anderee oogstarbeiders, die elkaar al langer kennen of die in familieverband werkzaam zijn,
eenn vreemde eend in de bijt vormt waardoor hij moeilijk sociale aansluiting vindt. In deze
onwennigee situatie moet de uitkeringsgerechtigde fysiek zwaar werk gaan verrichten waarin
hijj waarschijnlijk weinig ervaren is.
Tenn tweede biedt seizoenarbeid, en dit geldt zeker voor de aspergeteelt, normaal gesprokenn geen perspectief op een vervolg of op een vaste baan. Het is arbeid van bijzonder tijdelijkee aard. Werklozen zijn echter meestal op zoek naar een vaste dienstbetrekking en het is
zelfss mogelijk dat kortdurende seizoenarbeid met een intensief (en onregelmatig) karakter
anderee activiteiten op gebied van bijscholing of solliciteren doorkruist. De uitkeringsgerechtigdee zal er dan weinig voor voelen een dergelijk tijdelijke arbeidservaring te ondergaan. .
Dee derde en tevens belangrijkste reden die de moeizame bemiddeling van werklozen
begrijpelijkk maakt, is het geld dat een uitkeringsgerechtigde aan dit werk kan overhouden.
Omdatt de arbeid bij aspergesteken ongeveer neerkomt op 25 uren per week, onregelmatig
gespreidd en soms wel over zeven dagen, komt het er vaak op neer dat een groot deel van het
verdiendee geld op de uitkering zal worden gekort. 30 Dit werkt demotiverend en de premies
diee uitkeringsgerechtigden door sommige gemeenten worden toegestaan om naast de uitkeringg te behouden, lijken hier niet meer dan een schrale financiële troost. Voor veel uitkeringsgerechtigdenn is het aspergesteken dan ook alleen lucratief wanneer het zwart zou kunnenn en zulke calculerende overwegingen zijn nog niet eens zo afwijkend van de opstelling van
anderee seizoenarbeiders. 31 Veel telers vinden het tegenwoordig echter een linke zaak iemand
mett een uitkering volledig zwart in dienst te nemen. Met name de invoering van Wet op de
Identificatieplichtt (in 1994), die het voor instanties makkelijker maakte om te controleren op
illegalee tewerkstelling, lijkt in dit verband belangrijk te zijn geweest.32
Ookk wanneer we andere factoren - zoals de houding van de werkgever met betrekking tot
hett inwerken van onervaren krachten (betalen van 'leergeld'), het sanctiebeleid van uitkerende
instantiess of de stigmatiserende effecten door negatieve berichtgeving - buiten beschouwing
laten,, zijn dit al belangrijke redenen die de inzet van werkeloze uitkeringsgerechtigden
bemoeilijken.. Bedenken we bij dit alles dat aspergetelende tuinders en boeren eigenlijk op
zoekk waren naar louter 'bijverdieners' of bereidwillige Polen en niet naar werklozen waarbij
wordtt uitgegaan van de naleving van de officiële arbeidsvoorwaarden, dan is het niet verbazingwekkendd dat de inschakeling van Nederlandse werklozen grotendeels spaak liep. Zoals in
dee volgende hoofdstukken nog nader aan de orde zal komen, kwamen veel aspergetelers in
hett officiële circuit van arbeidsbemiddeling terecht omdat ze eigenlijk tewerkstellingsvergun-
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ningenn voor Polen wilden hebben. Dat in een aantal gevallen uitkeringsgerechtigden daadwerkelijkk werden doorverwezen, was voor beide partijen een onaangename verrassing. Zowel
dee telers als uitkeringsgerechtigden wilden eigenlijk geen serieuze arbeidsrelatie met elkaar
aangaan.. Het ging hier om een gedwongen date waarbij ongewenste officiële chaperons
(Arbeidsvoorziening,, gemeentelijke sociale diensten) voortdurend keken naar de rechten en
plichtenn die ieder had. Geen wonder dat er met weinig enthousiasme werd uitgekeken naar
dezee geforceerde afspraken - velen lieten al meteen verstek gaan of draaiden zich er vlak
daarnaa onderuit.
Aspergetelendee agrariërs die problemen ervoeren vanwege een personeelstekort, wilden lieverr werken met de Poolse trekarbeiders die zich in Zuidoost-Nederland vanaf 1990
veelvuldigg aanboden als seizoenarbeider. Wanneer we de drie redenen die ik aangaf voor de
problematischee inzet van Nederlandse werklozen nalopen voor Poolse seizoenarbeiders,
wordtt duidelijk waarom juist deze categorie werknemers het steken van asperges zo bereidwilligg op zich nam. O m te beginnen is het niet onbelangrijk dat Poolse trekarbeiders normaliterr in groepen (of groepjes) naar Nederland kwamen en zelden alleen op pad waren. Net
zoalss het traditionele arbeidsreservoir van huisvrouwen, scholieren en studenten of meer
recentelijkk de groepen allochtone seizoenarbeiders, zaten ze dan in een sociaal verband
waaropp ze konden terugvallen. Uit onderzoek blijkt bovendien dat de contacten tussen
agrarischee werkgevers en hun Poolse oogstkrachten al snel uitgroeiden tot informele
netwerkenn die een belangrijke basis vormden voor de jaarlijkse (vertrouwde) terugkomst van
dee Poolse trekarbeiders en ook voor de werving van nieuwe Polen. 33 In tegenstelling tot werklozee uitkeringsgerechtigden waren Poolse seizoenarbeiders ook niet op zoek naar een langdurigee dienstbetrekking in Nederland (of Duitsland). Ze zagen hun verblijf als tijdelijk en
velenn hadden in Polen een baan of een studie die na het oogstseizoen weer op ze lag te wachten.. Bovendien kwamen deze Polen niet voor een 'normale' bijverdienste naar Nederland.
Afgezett tegen de valutakoers van de %/oty verdienen Poolse seizoenarbeiders naar hun gevoel
eenn kapitaal bij elkaar wanneer ze in Nederland of Duitsland asperges kunnen steken. 34 Hiermeee belanden we weer bij het belangrijkste motief voor deze oogstarbeid: het geld dat ermee
kann worden verdiend. Stabiele westerse valuta's zijn in Polen big business.
Dee geldelijke verdiensten die voor Polen mogelijk zijn bij seizoenarbeid in Nederland vormenn daarom ook de belangrijkste reden dat ze ongemakkelijke arbeidsomstandigheden op de
koopp toenemen en zich zelfs blootstellen aan de risico's van illegale tewerkstelling en uitbuiting.. Schrijnende gevallen van illegale Polen die onder armzalige omstandigheden zijn
gehuisvestt en die voor hun werk schandalig worden beloond, zijn in de pers vaker beschreven.
Dergelijkee wantoestanden komen ongetwijfeld voor. Daartegenover staan tuinders en boeren
diee zich welbewust zijn van de situatie van Poolse trekarbeiders en zelfs vriendschappelijke
betrekkingenn (zijn gaan) onderhouden met deze mensen. De aspergetelende boer die geen
tewerkstellingsvergunningenn kan krijgen voor de Poolse familie die ondanks zijn telefonische
waarschuwingenn al naar Nederland is afgereisd en vervolgens deze teleurgestelde Polen
ruimhartigg voorziet van benzinegeld voor de reis terug naar huis, is voor de media misschien
minderr interessant maar ook dit komt voor. Deze polaire voorbeelden van economische uitbuitingg of een fatsoenlijke en meelevende behandeling, zijn tekenend voor de uiteenlopende
ethischee opvattingen onder agrariërs en tevens een illustratie van de willekeur waaraan trekarbeiderss uit Oost-Europa zijn uitgeleverd. De Poolse trekarbeider die in Nederland of Duitslandd economisch onderdak heeft gevonden, is erg afhankelijk van de persoonlijke instelling
vann de agrarische werkgever. De kwetsbaarheid van deze groep arbeiders is groot, zeker als
zee zonder tewerkstellingsvergunning werkzaam zijn. Dit laatste was in de tweede helft van de
jarenn negentig per definitie het geval in Nederland.
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Conclusie e
Dee onderlinge verhoudingen tussen aspergetelende agrariërs zijn in hoge mate gekleurd door
hett spanningsveld van wederzijdse economische belangen waarin men zich bevindt. Door het
process van modernisering is de individualisering en differentiatie toegenomen en veel geïnterviewdee tuinders en boeren beaamden dat de concurrentie harder is geworden. Opvallend
wass dat iedereen, ook degenen die hierover bezorgd waren, de tendensen van grootschaligheid,, van versnelling en verdergaande internationalisering van de economie, vanzelfsprekendd of impliciet accepteerden. Deze uitwerkingen van het agrarische moderniseringsproces
werdenn als het ware ervaren als een natuurlijke omgevingsfactor die voor een deel onvoorspelbaarr blijft en in die zin vergelijkbaar is met het weer.
Hoewell er over de regelgeving omtrent seizoenarbeid veel onvrede bestaat, is van collectievee actie nauwelijks sprake. Uit de gesprekken die met tuinders en boeren zijn gevoerd,
kwamm in het algemeen een grote politieke desinteresse naar voren. De belangenbehartiging
werdd overgelaten aan de professionals van de standsorganisaties. Daar bemoeide men zich
eigenlijkk niet mee. Verder werd er regelmatig verwezen naar de 'oneerlijke' situatie in het
buitenland,, met name Duitsland, waar de juridische en economische situatie veel gunstiger
zouu zijn. Alhoewel het internationale vergelijkingsargument op belangrijke punten voor relativeringg vatbaar is, was dit voor een aantal aspergetelers nog steeds een belangrijk argument
omm hun non-accepterende houding met betrekking tot de wettelijke regels voor seizoenarbeid
tee rechtvaardigen. Sommigen waren er zelfs van overtuigd dat de aspergeteelt in Nederland,
alss het zo verder gaat, de das wordt omgedaan. De opstelling van de overheid was voor hen
onverteerbaar.. Enerzijds doet de Nederlandse staat niets tegen de oneerlijke concurrentie uit
hett buitenland en verzwakt ze met haar restrictief beleid op het gebied van tewerkstellingsvergunningenn de economische positie van Nederlandse telers. Anderzijds wordt geen
rekeningg gehouden met de marktomstandigheden die het onmogelijk maken seizoenarbeid
'normaal'' te belonen waardoor uitzonderingsregelingen met betrekking tot verplichte loonafdrachtenn harder dan ooit nodig zijn.
Onderr aspergetelers in Zuidoost-Nederland bestaat nog steeds veel wrevel en onvrede
overr het beleid ten aanzien van seizoenarbeid. Dit neemt niet weg dat zich sinds het midden
vann de jaren tachtig een belangrijke mentaliteitsomslag heeft voltrokken op het gebied van
personeelsbeleid.. Dat seizoenarbeid niet alleen op informele basis kan, zoals vroeger, is een
zaakk die door agrarische werkgevers wordt onderkend. Ze weten dat er het een en ander op
papierr geregeld moet worden en ze hebben geaccepteerd dat gelegenheidsarbeid onder een
regimee van wettelijke regulering valt. Het betreft bier echter vooral een acceptatie in principe en nog niet
%p%eer%p%eer in de praktijk. Dit laatste wordt geïllustreerd door tal van oplossingsstrategieën die in
strijdd zijn met de wet of in ieder geval niet in de geest daarvan.
Uitt de vraaggesprekken komt naar voren dat aspergetelers zeer verschillende wegen bewandelenn om het probleem van de oogst tot een goed einde te brengen. Hoewel de traditie van
burenhulpp uit het verleden van weinig invloed meer is, zijn historisch-culturele factoren nog
well degelijk een factor van belang. Gezinsleden en lokale autochtone arbeidsreservoirs vangenn nog altijd een belangrijk deel van de oogstarbeid op. Familiale banden en informele
netwerkenn houden de continuïteit van menig oogstploeg in stand en maken het bovendien
mogelijkk dat wettelijke regels gemakkelijk kunnen worden opgerekt of (gedeeltelijk) ontdoken.. De traditie heeft bovendien belangrijke sporen achtergelaten in de wijze van belonen: op
dee meeste bedrijven is stukloon van oudsher gebruikelijk. Voor een aantal aspergetelers is het
nogg steeds vanzelfsprekend dat een beginnend steker de eerste week weinig verdient en dat
dezee onervarenheid voor rekening van de werknemer komt.
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Dee positie van de seizoenarbeider ten slotte, is in die zin kwetsbaar dat deze erg afhankelijkk blijft van de persoonlijke instelling van de agrarische werkgever. Participerende observatiess tonen aan dat de arbeidsomstandigheden van werknemers op aspergetelende ondernemingenn enorm kunnen verschillen. Degenen die seizoenarbeid verrichten bleken nauwelijks
geïnteresseerdd te zijn in de wettelijke regels of CAO-voorwaarden die hier van toepassing zijn.
D ee veruit belangrijkste reden om asperges te steken is en blijft de financiële beloning. Dit is
ookk de hoofdoorzaak waarom werkloze uitkeringsgerechtigden, die er netto weinig aan overhouden,, nauwelijks bereid zijn om dit werk te doen terwijl Poolse trekarbeiders, die met dit
werkk kostbare westerse valuta kunnen verdienen, geneigd zijn om desnoods ook slechte arbeidsomstandighedenn te accepteren.

HoofdstukHoofdstuk 6

Beleidd en regelgeving

Inn het voorjaar van 1985 werd door de Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en
Oneigenlijkk gebruik (ISMO) een lijvig rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. 1 Zoals de
naamm van de stuurgroep al aangeeft, behandelde dit rapport de problematiek van fraude op
hett gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies. In algemene zin merkt de ISMO
opp dat misbruik en oneigenlijk gebruik van regelgeving een verschijnsel is dat nimmer
volledigg kan worden uitgeroeid. Mensen hebben nu eenmaal de neiging regels te overtreden
alss dit in hun voordeel is. Ook wordt opgemerkt dat de uitbreiding van allerlei overheidsactiviteitenn heeft gevoerd tot stijgende lasten waardoor fraude attractiever is geworden. Het
verzwijgenn van inkomsten biedt, nog meer dan vroeger, grote financiële voordelen op het
gebiedd van belastingen en premies. Bovendien heeft de toename van overheidsactiviteiten
geleidd tot een ondoorzichtige, complexe bureaucratie waardoor communicatie tussen overheidd en burger steeds moeizamer verloopt. Daarnaast wijst de stuurgroep op de maatschappelijkee gevolgen van toenemend individualisme en de daarmee gepaard gaande verandering
inn het normen- en waardenpatroon van burgers. Ook de veranderde betekenis van gezag
komtt in deze samenhang aan de orde.
'Hoewell het er de schijn van kan hebben dat het gezag meer en meer wordt uitgehold, is het beter
tee stellen dat het gezag anders functioneert. Gezag wordt nog evenzeer als vroeger aanvaard, mits
hett als functioneel wordt ervaren; met andere woorden, gezag kan effectief worden uitgeoefend
voorr zover dit als zinvol wordt aanvaard en niet slechts omdat het rechtmatig wordt uitgeoefend.
Inn het verlengde daarvan is de maatschappelijke aanvaarding van beleidskeuzen die de overheid
moett maken, minder vanzelfsprekend dan voorheen, ook als de keuzen mede door de volksvertegenwoordigingg worden gemaakt.'2
Hett rapport van de ISMO is tekenend voor de nieuwe beleidstrend die in de jaren tachtig werd
ingezett en die voor de problematiek van gelegenheidsarbeid cruciaal is. Een efficiënte bestrijdingg van uitkeringsfraude, werknemers- en werkgevers fraude werd een belangrijk politiek
thema.. Enerzijds vanwege de financieringsproblemen van de sociale zekerheid die de overheidd extra gevoelig maakte voor gederfde inkomsten uit belastingen en sociale premies,
anderzijdss vanwege de veranderde acceptatiemoraal onder burgers met betrekking tot het
betalenn van belastingen en premies waardoor de stap naar frauduleus gedrag, hoe kleinschalig
enn onschuldig dit per geval ook mag lijken, gemakkelijker wordt gezet. Vooral het voeren van
functioneell en efficiënt beleid werd hier aanbevolen als tegenmiddel. Het ISMO-rapport bleek
voorr aspergetelende tuinders en boeren een omineuze verandering van beleid in te luiden. De
aanzwellendee beleidsgolf die ten doel had het financieringstekort en fraude op het gebied van
socialee zekerheid te bestrijden, zou ook kortstondige dienstverbanden zoals seizoenarbeid
overspoelen.. In dit hoofdstuk gaat het mij zowel om de beleidsmatige inhoud van deze golf
alss om de verschuivingen die deze teweegbracht in het sociale krachtenveld waarop zij
terechtkwam. .
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D ee regelgeving omtrent seizoenarbeid is een complex van algemene wettelijke regels en specifiekee uitvoeringsregelingen die soms rechtstreeks zijn gerelateerd aan de beleidsproblemen
rondomm de aspergeteelt. De aspergeteelt heeft meer dan een symbolische betekenis gehad in
dee beleidsdiscussie met betrekking tot gelegenheidsarbeid. Voor de wet Premieregime bij
Marginalee Arbeid (PMA), die beoogde een structurele oplossing te bieden voor de problemen
bijj seizoenarbeid in de tuinbouw, was de tijdsduur van de aspergeteelt een belangrijke, misschienn wel de belangrijkste reden om de oorspronkelijke premievrije periode van vier weken
alsnogg te verlengen tot zes weken.'
Inn het complex van wettelijke regels met betrekking tot seizoenarbeid zijn vier verschillendee beleidsterreinen te onderscheiden: (i) sociale verzekeringsplicht, (ii) belastingheffing en
administratieplicht,, (iii) tewerkstellingsvergunningen, (iv) arbeidsbemiddeling en CAO. Aan
dee hand van deze vier gebieden zal ik de wettelijke regels beschrijven die voor seizoenarbeid
relevantt zijn (geweest). Daarbij geef ik tevens een schets van het beleid dat op deze gebieden
iss gevoerd. De wet PMA, die daarna apart zal worden behandeld, kan worden beschouwd als
hett vcx)rlopige centrale slotakkoord van een serie politieke discussies waarin een stevige oever
voorr beleid maar moeilijk in zicht wil komen. Dit is opmerkelijk omdat het uiteindelijke tekortt aan seizoenarbeiders veel kleiner is dan discussies in de politiek en in de media wellicht
doenn vermoeden. Dit geldt ook voor de aspergeteelt die dikwijls in het middelpunt van alle
belangstellingg staat. Zoals zal worden nagegaan, viel het tekort in feite enorm mee. In de conclusiee van dit hoofdstuk typeer ik de maatschappelijke vraagstukken die achter de (uiteenlopende)) beleidsdiscussies met betrekking tot seizoenarbeid schuilgaan en ga ik in op de
beleidsmatigee en politieke verschuivingen die zich vanaf het midden van de jaren tachtig
hebbenn voorgedaan bij de regulering van seizoenarbeid.

Socialee verzekeringsplicht
Inn Nederland heeft het stelsel van werknemersverzekeringen als uitgangspunt dat iedereen
diee betaalde arbeid verricht, verplicht is verzekerd en sociale premies dient af te dragen. Deze
afdrachtt vindt plaats via de werkgever die verplicht is de sociale premies op het loon in te
houden.. Slechts in enkele gevallen wordt van deze algemene regel afgeweken. Seizoenarbeid
inn de tuinbouw is zo een geval, zelfs een heel lastig geval. Wil men de moeizame discussie
rondomm de sociale verzekeringsplicht en de daarmee samenhangende uitvoeringsproblemen
beterr begrijpen, dan is een behandeling van het Rariteitenbesluit onontbeerlijk. Met het
Rariteitenbesluitt wordt een Koninklijk Besluit bedoeld dat in het verleden sommige vormen
vann persoonlijke dienstverlening onder bepaalde voorwaarden uitsloot van verzekeringsplicht.
Inn het verleden vormde dit besluit het juridische en beleidsmatige handvat voor de sociale
verzekeringsplichtt bij seizoenarbeid en de daarmee verbonden afdracht van sociale premies.

HetHet

Rariteitenbesluit

Tott de invoering van het Rariteitenbesluit in 1967 was het wettelijke uitgangspunt dat
iedereenn die piekarbeid in de tuinbouw verrichtte, geacht werd sociale premies te betalen. In
principee moesten ook mensen die maar voor enkele dagen bij een boer of tuinder meewerkten,, bijvoorbeeld scholieren of studenten die voor een extra zakcentje meehielpen met
oogstarbeid,, als verzekeringsplichtige werknemers worden beschouwd. De discussie ontstond
toentertijdd of dit wel reëel was en of voor sommige vormen van irreguliere arbeid geen uitzonderingg moest worden gemaakt. Het Rariteitenbesluit voorzag hierin en regelde dat voor
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sommigee 'rariteiten' geen verzekeringsplicht gold. 4 Cruciaal voor het Rariteitenbesluit was de
aanwezigheidd of afwezigheid van een gezagsverhouding. Was deze afwezig, dan was seizoenarbeidd onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van sociale verzekeringsplicht. 5 Lange tijd
functioneerdee deze regeling, waarvan in de agrarische sector regelmatig gebruik werd
gemaakt,, zonder noemenswaardige problemen.
Medioo jaren tachtig kwam daar echter een einde aan. Na 1985 tekent zich geleidelijk aan
eenn verandering af in de jurisprudentie met betrekking tot het begrip gezagsverhouding die
belangrijkee gevolgen zou hebben voor de uitvoeringspraktijk die met het Rariteitenbesluit
wass verbonden. Als vertrekpunt kan daarbij een uitspraak gelden van de Centrale Raad van
Beroep,, waarin bepaalde vormen van (kortstondige) 'burenhulp' tijdens piekdrukte tussen
agrarischee families onderling werden beschouwd als een dienstbetrekking waarin ook een
gezagsverhoudingg aanwezig is.6 Piekarbeid of seizoenarbeid van behulpzame buren werd
hier,, met andere woorden, beschouwd als een privaatrechtelijke dienstbetrekking waarvoor
socialee verzekeringsplicht gold en dat was een belangrijke breuk met de rechterlijke beslissingslijnn die voordien werd gevolgd. Vanaf dan spelen bij de beslissing of al dan niet sprake
iss van een gezagsverhouding ook elementen een rol zoals de aard en uitvoering van de
werkzaamhedenn en het feit of deze werkzaamheden wezenlijk onderdeel uitmaken van de
bedrijfsvoering.. De Vrijheid van komen en gaan' werd voortaan strenger getoetst aan de feitelijkee situatie in de praktijk.7 Terzelfder tijd introduceerde de Bedrijfsvereniging voor het
Agrarischh Bedrijf (BV AB), de instantie die toentertijd verantwoordelijk was voor de uitvoeringg van de werknemersverzekeringen in de agrarische sector, een provisorische oplossing
voorr de aspergeteelt en voor de fruitteelt. Deze had de vorm van twee sectorspecifieke
regelingen. .
DeDe aspergeregeling en de fruitplukregeling

Dee aspergeregeling die in 1986 van start ging, regelde de premieheffing via een forfaitair
bedragg per hectare waarbij op gunstige wijze rekening werd gehouden met seizoenarbeiders
diee voldeden aan de voorwaarden van het Rariteitenbesluit. 8 De aspergeregeling was met
namee gunstig te noemen voor gezinsbedrijven met een klein perceel asperges die oogstten
zonderr verzekeringsplichtige arbeidskrachten en de aftrek voor gezinsleden optimaal konden
benutten.. De fruitplukregeling die in 1987 werd ingevoerd, had als grondvoorwaarde dat de
huisvrouwenn die dit oogstwerk doorgaans deden over een ruime mate van vrijheid beschiktenn om te komen en te gaan. Wanneer deze oogstarbeiders verder voldeden aan de criteria
vann het Rariteitenbesluit, dan bestond er geen sociale verzekeringsplicht. 9 Een belangrijk verschill tussen de aspergeregeling en fruitplukregeling was dat het bij de laatste regeling ging om
vrijstellingg van verzekeringsplicht. Aspergestekers waren daarentegen in principe verzekerd
omdatt ook voor seizoenarbeiders die onder de aspergeregeling vielen altijd een bepaald
bedragg aan sociale premies werd afgedragen. 10 Theoretisch was het mogelijk dat een
aspergestekerr een (rechtmatig) beroep deed op een uitkering verbonden met de
werknemersverzekeringen.. O p dat moment zou de werkgever achteraf alsnog sociale premies
moetenn betalen voor deze gelegenheidsarbeider. In de praktijk werd deze bepaling door de
uitvoerderss echter niet geëffectueerd. 11
Beidee regelingen werden steeds voor de duur van één jaar ingevoerd. De regelingen waren
namelijkk slechts als tijdelijk bedoeld. Ze werden door de ministeries van Landbouw en Sociale
Zakenn gedoogd en het was de bedoeling dat een nieuwe wet deze geïmproviseerde uitvoeringsregelingenn spoedig overbodig zou maken. Omdat de discussie over een nieuwe wet voor
gelegenheidsarbeidd echter jarenlang duurde, werden de aspergeregeling en de fruit-
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plukregelingg tot de invoering van de wet PMA in 1997 steeds opnieuw verlengd en toegepast.
Dezee 'tijdelijke' regelingen hebben dus uiteindelijk een decennium vol gemaakt.
Alhoewell een toenemend aantal vormen van gelegenheidsarbeid vanaf 1986 door de rechter
alss een privaatrechtelijke dienstverband werd beschouwd waarvoor verzekeringsplicht geldt,
blevenn uitzonderingen alleszins mogelijk. Uitvoeringsinstanties mochten daarom niet zomaar
uitgaann van sociale verzekeringsplicht bij gelegenheidsarbeid. In principe diende voor de aannamee van verzekeringsplicht de feitelijke situatie in de praktijk te worden getoetst. Dit stelde
dee BV AB voor aanmerkelijke problemen. Het ging hier namelijk om heel veel kortdurende
dienstverbandenn die nauwelijks vielen te tellen of te controleren. De bedrijfsvereniging
probeerdee door middel van een meldingsplicht de zaak hanteerbaar te houden, maar werd
vervolgenss juridisch teruggefloten. Volgens de rechter werd het uitgangspunt van de feitelijke
situatiee in de praktijk hierdoor onrechtmatig geschonden. Toch zou de jurisprudentie de
bedrijfsverenigingg ook enigszins tegemoet komen bij het zoeken naar een oplossing.
Buitengewoonn belangrijk in dit verband zijn de zogenoemde kuikenvangers-uitspraken van de
Centralee Raad van Beroep in de eerste helft van de jaren negentig. 12 Bij kuikenmesters is het
gebruikelijkk een aantal malen per jaar scholieren aan te trekken die 's nachts, wanneer de
kuikenss stil zitten en eenvoudig kunnen worden gevangen, de slachtrijpe kuikens vangen en
inn kisten laden. De ploeg van kuikenvangers kan wisselen van samenstelling en de vangers
wordenn meestal per nacht uitbetaald. De Centrale Raad van Beroep stelde vast dat deze vorm
vann persoonlijke dienstverlening geen gezagsrelatie kent en een dusdanig marginaal karakter
heeft,, dat van verzekeringsplicht kan worden afgezien. Anderzijds gaf de Raad in zijn uitsprakenn aan dat de bestaande wetgeving ruimte bevat voor beleid dat bepaalde vormen van
gelegenheidsarbeidd vrijstelt van verzekeringsplicht. De Bedrijfsvereniging voor Tabakverwerkendee en Agrarische Bedrijven (BV TAB)13 werd als het ware door de rechter gemaand zelf
eenn beleidsmatige oplossing te creëren voor de problematiek van premieheffing bij marginale
vormenn van gelegenheidsarbeid. Dit voerde in 1994 tot de introductie van de scholierenregeling. .
DeDe discussie rondom de scholierenregeling

Datt gelegenheidsarbeid een heikele politieke kwestie was, wordt in het bijzonder geïllustreerd
doorr de perikelen rondom de scholierenregeling die de BV TAB creëerde. Deze regeling, die
zowell bedoeld was voor scholieren als studenten, ging uit van een maximale premievrije verdienstee per jaar en was voor een belangrijk deel geënt op de voorwaarden zoals beschreven
inn het Rariteitenbesluit. In het licht van de toezeggingen die waren gedaan in het kader van
hett Landelijk Tuinbouwakkoord (van 14 april 1993), rekende de bedrijfsvereniging erop dat
dee scholierenregeling spoedig een vervolg zou krijgen in een (solide) nieuwe wet voor gelegenheidsarbeid,, maar dat bleek een brug te ver. Tijdens de invoering van de scholierenregelingg in 1994 werd al snel duidelijk dat de wettelijke grondslag hiervan bijzonder problematischh was. De Raad van State wees de scholierenregeling af vanwege de inbreuk die een
dergelijkee regeling zou maken op het bestaande stelsel van werknemersverzekeringen. Vanuit
dee systematiek van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel werden verzekeringsplicht en
premiebetalingg namelijk op 'revolutionaire' wijze van elkaar losgekoppeld. Voor scholieren en
studentenn werd een premievrijstelling voorgesteld terwijl ze toch sociaal verzekerd bleven. 14
Daarnaastt noemde de Raad van State de regeling nauwelijks controleerbaar, moeilijk te handhavenn en fraudegevoelig. Een aangepast voorstel van een algemene ontheffing van de ministerr en staatssecretaris werd vervolgens in 1994 afgewezen door de Sociale Verzekeringsraad.
Ookk dit voorstel zou in principiële tegenspraak zijn met de grondgedachte van sociale verzek-
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eringsplicht. 155 Toch zou deze regeling, bij gebrek aan alternatief, tot de invoering van de wet
PMAA van kracht blijven en door het GUO (het administratieve uitvoeringsorgaan van de
bedrijfsvereniging)) worden toegepast.

EenEen slepende kwestie
Dee drie gedoogregelingen die ten doel hadden seizoenarbeid op een praktische wijze te regulerenn - de aspergeregeling, de fruitplukregeling en de scholierenregeling - kregen beleidsmatigg gezien steeds meer het karakter van een achterhoedeworsteling. Door de rechter werd
gelegenheidsarbeidd namelijk steeds vaker beschouwd als een privaatrechtelijke dienstbetrekkingg waarin sprake was van een gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer en waarbij dus
socialee verzekeringsplicht van toepassing was. De toetsing aan het Rariteitenbesluit, waarop
dee gedoogregelingen juridisch teruggrepen, werd daardoor ook steeds minder relevant: dit
besluitt was namelijk alleen van toepassing wanneer er geen gezagsverhouding bestaat.
Datt seizoenarbeid in de tuinbouw in de jaren negentig kon rekenen op een toenemende
belangstellingg van beleidmakers, wordt onder meer bevestigd door het rapport van de Commissiee Personeelsvoorziening Tuinbouw die ten doel had de personeelsproblematiek in de
tuinbouww nader te bekijken.16 Het rapport met aanbevelingen van deze commissie vormde de
basiss voor het Landelijke Tuinbouwakkoord van 1993 waarin sociale partners, uitvoeringsinstantiess en verschillende ministeries met elkaar afspraken maakten om de knelpunten gestructureerdd aan te pakken. Een belangrijk knelpunt was de regulering van gelegenheidsarbeid: de
regeringg zei toe hiervoor op korte termijn een duidelijke wettelijke regeling te treffen. D e
principiëlee kwesties die met een eventuele ontheffing van de sociale verzekeringsplicht waren
verbonden,, maakten echter dat opeenvolgende voorstellen in het politieke besluitvormingsprocess ten onder gingen. Na ruim drie jaar van politiek geharrewar, waarbij de druk uit
dee sector alsmaar groter werd omdat het kabinet immers bepaalde verwachtingen had gewekt,
zouu de wet PMA worden aangenomen. Met deze nieuwe wet werd gepoogd een integrale
oplossingg te bieden voor de slepende kwestie van sociale verzekeringsplicht, de moeizame
inzett van werkloze uitkeringsgerechtigden en het tekort aan seizoenkrachten in de tuinbouw.
Dee wet PMA bleek echter door de sociale partners in de sector niet als een bevredigende
oplossingg te worden ervaren.

Loonbelastingg en administratieplicht
Voorr alle ingezetenen van Nederland geldt dat ze moeten bijdragen aan de collectieve
voorzieningenn en het stelsel van volksverzekeringen. 17 Voor een belangrijk deel is dit geregeld
doorr middel van een fiscale heffing over betaalde arbeid. In het na-Oortse belastingsysteem
datt in 1990 werd ingevoerd, werden de loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen
geïndd door middel van een gecombineerde loonheffing.18 Het behoorde tot de taak van de
inhoudsplichtigee werkgever om dit heffingsbedrag op het loon in te houden. Verder kende
hett na-Oortse belastingsysteem voor iedere ingezetene een individuele basisaftrek. Dit hield
inn dat iedere belastingplichtige recht had op een belastingvrij bedrag waarover geen loonbelastingg of premies volksverzekeringen hoefde te worden betaald. 19
Dee individuele basisaftrek waarover iedereen beschikte, kon eventueel worden overgedragenn aan de partner. Deze mogelijkheid was gecreëerd omdat anders de gezinnen met een
kostwinnerr sterk benadeeld zouden worden. De mogelijkheid van overheveling was zeker niet
nieuw.. Ook in het oude belastingregime bestond de mogelijkheid dat de partner zijn of haar
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basisaftrekk overhevelde naar de partner. 20 Nieuw aan het na-Oortse belastingsysteem was dat
dee 'overdrager' voortaan duidelijk moest kiezen. Een gedeelte overdragen was uitgesloten.
Relevantt was hier dat de overdracht van de basisaftrek altijd wordt geblokkeerd door het
inkomensvereiste.inkomensvereiste. Dit wil zeggen dat het (eigen) inkomen van iemand die zijn of haar bas
wildee overdragen, niet hoger mocht zijn dan het bedrag van de basisaftrek zelf.21 Deze
blokkeringg door het inkomensvereiste had als nadeel dat het kon leiden tot aanzienlijke
schokeffectenn in het inkomen van gezinnen waarbij de hoofdverdiener in een hogere tariefschijff zat. Per saldo ging het gehele gezinsinkomen er dan mogelijk op achteruit en werkte
dee minst verdienende partner - althans volgens de ervaring van de betrokkenen - voor de fiscus.- 2 2
Watt betekende dit systeem van belastingheffing nu voor seizoenarbeid? Ten eerste kondenn de totale loonkosten voor seizoenarbeiders aanzienlijk verschillen, ook al kregen ze netto
dezelfdee beloning voor hun werkzaamheden. Agrarische werkgevers wisten maar al te goed
datt huisvrouwen zonder belastingvrije som aanzienlijk duurder waren dan scholieren of studentenn die daarover nog wel beschikten. 23 Daarnaast speelde het schokeffect in inkomens dat
samenhangtt met het inkomensvereiste dat was verbonden met de belastingvrije som een
belangrijkee rol. Huisvrouwen die hun basisaftrek hadden overgedragen en met hun verdienstenn over de toegestane grens heen dreigden te schieten, waren geneigd met het werk te stoppen.. Eén gulden teveel verdienen kon namelijk betekenen dat het gezamenlijke
gezinsinkomenn er op achteruit ging. Weliswaar kon de tuinder of boer bij een overschrijding
vann de basisaftrek fiscaal profiteren van het feit dat de belastingvrije som door de werknemer
(noodgedwongen)) werd opgesoupeerd, maar hij wist ook dat dan de kans bestond dat deze
seizoenkrachtt het werk voor gezien zou houden. Hij zou een kostbare oogstkracht kunnen
verhezen.. Vandaar dat de meeste agrarische werkgevers bij vrouwelijke seizoenarbeiders
rekeningg hielden met een eventuele nadelige overschrijding van de basisaftrek.
Voorr agrarische werkgevers waren scholieren en studenten qua loonkosten dus meestal
voordeligerr dan huisvrouwen omdat de belastingvrije som nog kon worden benut. Het
mogelijkee voordeel op dit vlak werd in 1994 nog eens wezenlijk vergroot door een wijziging
inn de uitvoeringsregeling van de loonbelasting. Vanaf dat jaar mocht op het loon van studentenn en scholieren de kwartaaltabel worden toegepast. 24 De toepassing van de kwartaaltabell hield in dat bij de salarisberekening van een schoolgaande of studerende seizoenarbeider,, een langer loontijdvak mocht worden genomen. Daardoor kon van deze werknemers een
groterr deel van de jaarlijkse belastingvrije som worden verbruikt. Het financiële voordeel
voorr de werkgever was dat deze dan minder loonbelasting hoefde af te dragen. 25 Deze fiscale
regelingg raakte, mede door voorlichting van hun belangenorganisaties, snel bekend onder
agrarischee werkgevers.

HetHet einde van een lucratieve resolutie
Hett na-Oortse belastingsysteem betekende tevens dat er een einde kwam aan een voordelige
belastingresolutiee van de staatssecretaris van Financiën die specifiek betrekking had op
seizoenarbeid. 266 Tot en met 1990 was het zo dat een belastinginspecteur op basis van deze
resolutiee gemachtigd was in bepaalde gevallen van nevenwerkzaamheden ontheffing te verlenenn van de verplichte loonbelasting. D e regeling hield in dat werkgevers een vast percentagee aan premies afdroegen voor de volksverzekeringen en dat de inhouding van loonbelastingg en de daarmee verbonden administratieve verplichtingen achterwege konden worden
gelaten.. Vooral agrarische werkgevers die met seizoenarbeiders werkten, hadden baat bij deze
ontheffing.. Verwijzend naar de nieuwe gecombineerde loonheffing van het nieuwe be-
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lastingsysteem,, waarin de loonbelasting en de premies volksverzekeringen waren samengevoegd,, werd deze decenniaoude resolutie in 1991 ingetrokken. 27 Voortaan diende men over
seizoenarbeiderss ook altijd een percentage loonbelasting af te dragen. Bovendien had de
intrekkingg van de genoemde belastingresolutie als bijkomend gevolg dat tuinders en boeren
voortaann wettelijk verplicht waren om ook voor gelegenheidsarbeiders een loonstaat bij te
houden.. Dit was een novum dat menig agrarisch werkgever grijze haren zou gaan bezorgen.
Dee verplichting om voor gelegenheidsarbeiders een loonadministratie te voeren, zou enkele
jarenn later gezelschap krijgen van een nieuwe verplichting op het gebied van registratie. In
19944 werd een identificatieplicht voor de loonbelasting van kracht. 28 Agrarische werkgevers
warenn voortaan verplicht van iedere werknemer de identiteit vast te stellen door middel van
eenn geldig document. Werknemers waren door deze nieuwe maatregel voortaan verplicht zich
opp het werk te kunnen identificeren. Kon in het begin van de jaren tachtig de optekening van
seizoenarbeiderss nog bestaan uit een voornaam op een kladblaadje, in het midden van de
jarenn negentig was een fotokopie van een paspoort of identiteitskaart gebruikelijk geworden.
Doorr de verplichting tot registratie konden frauderende uitkeringsgerechtigden of illegalen
gemakkelijkerr worden betrapt. Een controlerende instantie kon op het bedrijf voortaan vragenn naar de (officiële) identiteitsgegevens van de seizoenarbeiders.

EenEen vergeten strijd
Inn vergelijking met de heftige debatten over de sociale verzekeringsplicht bij seizoenarbeid,
iss de discussie over het na-Oortse belastingsysteem bijzonder kalm te noemen. Opvallend is
datt de intrekking van de hierboven besproken belastingresolutie, bijna zonder rumoer kon
passeren.. Weliswaar ondernam de tuinbouwvakorganisatie van de Noordbrabantse Christelijkee Boerenbond (NCB) enkele pogingen de resolutie te handhaven of deze te vervangen
doorr een vergelijkbare regeling, 29 maar al spoedig leek men zich erbij neer te leggen dat de
besluitvormingg over deze belastingresolutie niet meer viel terug te draaien. Blijkbaar hebben
dee standsorganisaties zich hier laten verrassen en hebben ze deze consequenties van het
nieuwee belastingstelsel te laat in de gaten gekregen. Kenmerkend zijn de woorden van een
beleidsmedewerkerr van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) over het verdwijnen
vann deze resolutie:
'Inderdaadd is dat toen met Oort opeens verdwenen, maar hoe en wat precies dat weet ik ook niet.
Hett schijnt, ja, er gewoon doorheen geglipt te zijn en niemand heeft op dat moment opgelet.
Tenminste,, dat heb ik altijd gehoord. Ik begrijp zelf ook niet hoe het heeft kunnen gebeuren.'
Watt nog volgde na de intrekking van deze belangrijke belastingresolutie was een achterhoedegevechtt over de uitvoering. Volgens de staatssecretaris van Financiën was het voeren
vann een loonadministratie door de toegenomen automatisering eenvoudiger geworden en was
ookk om die reden de resolutie overbodig geworden. Agrariërs die regelmatig met seizoenarbeidd te maken hadden, stelden echter dat het praktisch onmogelijk was in tijden van piekdruktee een administratie bij te houden voor allerlei kortstondige dienstverbanden. Soortgelijkee klachten bestonden ook voor de administratie met betrekking tot de werknemersverzekeringen.. O m hieraan tegemoet te komen kwamen de ministeries van Financiën en van Sociale
Zakenn in 1992 met enkele regelingen die zorgden voor de mogelijkheid van een vertraagde
algemenee loonheffing bij seizoenarbeid en voor de mogelijkheid van uitstel van een aantal
verplichtingenn met betrekking tot de werknemersverzekeringen en de aanleg van loonstaten
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voorr seizoenarbeiders. 30 Een deel van de administratieve werkzaamheden hoefde daardoor
pass na het drukke oogstseizoen te worden verricht. Op deze manier meende de regering voldoendee tegemoet te zijn gekomen aan de klachten uit de sector over de administratieve lastenn in verband met seizoenarbeid.
Dee loonbelasting die tuinders en boeren vanaf 1991 over seizoenarbeid moesten betalen en
dee daarmee verbonden administratieve verplichtingen, betekende een belangrijke stap voorwaartss in de regulering en registratie van seizoenarbeid. Een stap die voor agrarische
werkgeverss nadelig is te noemen omdat het wettelijke vangnet rondom seizoenarbeid hierdoorr aanzienlijk strakker werd. Weliswaar zou men naderhand als werkgever een gunstige
kwartaaltabell in handen krijgen voor seizoenarbeidende studenten en scholieren, maar het
financiëlee voordeel van deze fiscale tabel is in het licht van de eerdere regelgeving een schrale
troostt te noemen. In 1996 moest bovendien een nieuwe politieke tegenvaller worden geïncasseerd.. Het initiatiefwetsvoorstel van het CDA om piekarbeid in de tuinbouw tot een bedrag
vann ƒ3000 belasting- en ook premievnj te laten, een voorstel dat door de LLTB krachtig werd
ondersteund,, werd door de regeringspartijen even krachtig van de hand gewezen. 31 De kans
datt in de nabije toekomst voor seizoenarbeid een belastingvrij uitzonderingsregime zal wordenn gecreëerd, lijkt bijzonder klein.32

Tewerkstellingsvergunningen n
Mett de invoering van de Wet arbeid buitenlandse werknemers (Wabw) in 1979 werd formeel
vastgelegdd dat het beleid met betrekking tot de toelating van vreemdelingen op de Nederlandsee arbeidsmarkt, restrictief van aard is. 33 In de Wabw was onder meer bepaald dat het een
werkgeverr verboden is een vreemdeling arbeid te doen verrichten zonder vergunning van de
ministerr van Sociale Zaken. Deze vergunningplicht gold echter alleen voor burgers die niet
behorenn tot de landen van de Europese Unie. Voor burgers van EU-lidstaten gold (en geldt)
namelijkk het vrije verkeer van werknemers. Ook in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), die
inn 1995 van kracht werd, is dit uitgangspunt van vrij werknemersverkeer voor EU-burgers
bepalendd voor het vergunningenbeleid. Een Nederlandse werkgever kan dus altijd een EUonderdaann tewerkstellen zonder dat daar een vergunning voor nodig is. Zodra een werkgever
inn Nederland echter overweegt iemand in dienst te nemen uit bijvoorbeeld Polen of Hongarije,, is hij verplicht een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Van cruciale betekenis bij
dee discussie over tewerkstellingsvergunningen is het criterium van prioriteitgenietend aanbod.
Eenn vergunning tot tewerkstelling wordt formeel aangevraagd bij de minister van Sociale
Zaken,, maar deze heeft de verantwoordelijkheid voor de praktische uitvoering overgedragen
aann de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Een werkgever die denkt aanspraak te kunnen maken
opp een tewerkstellingsvergunning, dient daarvoor een aanvraag in bij het betreffende
Regionalee Bestuur van de Arbeidsvoorziening. Tot eind 1996 was het zo dat het RBA deze
aanvraag,, voorzien van een positief of negatief advies, doorstuurde naar het (overkoepelende)) Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening. Het CBA gaf dan in laatste instantie het
rodee of groene licht voor de benodigde vergunning. Door een reorganisatie ligt deze
bevoegdheidd tot vergunningverlening sinds eind 1996 bij de afdeling Vergunningen & Maatregelenn van Arbeidsvoorziening Facilitair Bedrijf.34
Hett toezicht op de naleving van de vergunningsplicht, de controle op illegale tewerkstelling,, is geen taak van het RBA of CBA maar van de Arbeidsinspectie die direct onder het
ministeriee van Sociale Zaken valt.35 Bij het opmaken van een proces verbaal of de vaststelling
vann ernstige misdrijven kan deze het Openbaar Ministerie inschakelen. Ook wordt door de
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Arbeidsinspectiee samengewerkt met de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en de
Vreemdelingendienstenn die belast zijn met de uitvoering van de Vreemdelingenwet. Deze
instanties,, die onder het ministerie van Justitie vallen, houden toezicht op het legaal verblijf
vann vreemdelingen in Nederland. Terwijl de controles van de Arbeidsinspectie zijn gericht op
dee plichten van de werkgever, zijn de controles van de IND en de Vreemdelingendiensten
gerichtt op (illegale) buitenlandse werknemers.

PrioriteitgenietendPrioriteitgenietend aanbod
Voorr de inzet van Poolse seizoenarbeiders in de tuinbouw is met name het criterium van
prioriteitgenietendd aanbod van groot belang. Dit criterium houdt in dat het beschikbare aanbodd van EU-werknemers voorrang of prioriteit heeft bij vacante arbeidsplekken. Een werkgeverr maakt pas kans op vergunningen voor buitenlandse werknemers wanneer alle andere
wervingspogingenn binnen de EU zijn doodgelopen. Dit betekent dat een werkgever eerst
moett proberen arbeidskrachten te vinden in de eigen regio. Leidt dit niet tot succes, dan moet
wordenn gekeken in de rest van Nederland. Lopen de bemiddelingspogingen ook hier dood,
dann in de andere EU-lidstaten. Pas op het moment dat het ook hier doodloopt, komen arbeidskrachtenn uit andere landen (bijvoorbeeld Polen) in aanmerking.
Hoewell het criterium van het prioriteitgenietend aanbod ook al in de jaren tachtig gold,
kann worden gesteld dat de wervingsinspanningen van werkgevers in die jaren milder worden
beoordeeldd dan in de jaren negentig. De jurisprudentie in de jaren tachtig laat zien dat het
voorall de Arbeidsvoorziening en de overheid zijn die in het licht van dit criterium onder vuur
lagen.. Volgens de rechter schoot de overheid vaak ernstig tekort bij de arbeidsbemiddeling
voorr tuinders die dringend om arbeidskrachten verlegen zaten en dit was ook dikwijls de
redenn dat de rechter bij een afgewezen aanvraag alsnog kon besluiten dat er tijdelijke tewerkstellingsvergunningenn moesten worden afgegeven voor de buitenlandse seizoenarbeiders. Dit
wass bijvoorbeeld het geval bij een kort geding in 1987 tussen enkele bloembollenbedrijven en
dee minister van Sociale Zaken. De rechter besloot dat de aangetroffen buitenlandse werknemerss op het bloembollenbedrij f een tewerkstellingsvergunning (op voorlopige basis) kregen
omdatt de regering zelf verantwoordelijk kon worden geacht voor deze illegaliteit.36 De
jurisprudentiee in de daaropvolgende jaren die betrekking heeft op seizoenarbeid in de tuinbouw,, laat zien dat de rechter de overheid kritisch bleef aanspreken op haar verantwoordelijkheidd op het gebied van arbeidsbemiddeling en dat agrarische werkgevers het voordeel van
dee twijfel genoten bij de aanvraag van tewerkstellingsvergunningen. 37
Vanaff 1990 zou zich langzamerhand een verandering voltrekken bij de rechterlijke
beslissingenn over de afgifte van werkvergunningen voor buitenlandse seizoenarbeiders.
Omdatt de overheid voor de rechter kon aantonen dat de Arbeidsvoorziening speciale
bemiddelingsprojectenn in het leven had geroepen, richtte de rechter zijn kritische blik steeds
vakerr op de werkgever die een aanvraag indiende voor een tewerkstellingsvergunning. 38 Was
dezee wel serieus ingegaan op de speciale bemiddelingsprojecten van de arbeidsbureaus?
Voorall de bollenteelt en de aspergeteelt waren voorbeelden van bedrijfstakken waar de Arbeidsvoorzieningg veel energie stak in de bemiddeling van seizoenarbeiders. Dat bij deze bemiddelingsprojectenn bepaalde voorwaarden werden gesteld aan de arbeidsvoorwaarden, vond de
rechterr acceptabel en redelijk. Ook latere bezwaren van agrarische werkgevers met betrekking
tott de kosten die zijn verbonden met internationale bemiddeling, hadden voor de rechtbank
geenn succes. De rechter kon begrijpen dat deze kosten voor de tuinders bezwaarlijk zijn, maar
achttee deze niet onredelijk.39 De eigen verantwoordelijkheid van werkgevers voor hun vacatures,, werd een blok aan het been die gaandeweg alsmaar zwaarder zou worden.
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VerscherpingVerscherping van het vergunningenbeleid
Inn 1991 werd door de minister van Sociale Zaken nog eens benadrukt dat de Nederlandse
regeringg een restrictief beleid voorstaat ten aanzien van buitenlandse werknemers. Het
beleidsuitgangspuntt is dat bij een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning in beginsel alle
weigeringsgrondenn zullen worden tegengeworpen waarin de Wet arbeid buitenlandse
werknemerss voorziet. 40 Algemene achtergrond van dit standpunt was de hoge werkeloosheid
diee toentertijd in Nederland heerste. Er waren in principe voldoende mensen in eigen land
beschikbaarr om openstaande vacatures te vervullen. Het illegaal tewerkstellen van vreemdelingenn werd in dit verband scherp veroordeeld en zou de komende jaren extra aandacht krijgen.. Tegen het einde van 1992 schrijft de minister van Sociale Zaken hierover aan de Tweede
Kamer: :
'Hett in dienst nemen van illegaal hier in Nederland verblijvende vreemdelingen berokkent grote
schadee aan een veelheid van belangen. (...) De strafrechtelijke aanpak wordt aangescherpt, waarbijj de nadruk niet ligt op de illegale vreemdelingen zelf, maar juist op diegenen die deze illegaliteitt op bedrijfseconomische gronden veroorzaken en instandhouden.' 41

Tevenss werd in deze brief het streven kenbaar gemaakt de komende jaren het aantal tewerkstellingsvergunningenn voor buitenlandse seizoenarbeiders uit met-EU-lidstaten geleidelijk af
tee bouwen. Vacatures voor kortdurend seizoenswerk, aldus de minister, moeten over drie jaar
inn principe volledig worden vervuld door prioriteitgenietend aanbod. 42
Hett bovenstaande standpunt werd in 1994 nog eens bevestigd in de kabinetsnota Bestrijdingg illegale tewerkstelling. De afgifte van tewerkstellingsvergunningen voor buitenlandse
seizoenarbeiderss in de aspergeteelt, kwam hierin zelfs nadrukkelijk aan de orde. In 1993
warenn er nog 800 vergunningen afgegeven, maar de minister streefde ernaar dit aantal in de
komendee twee jaar verder af te bouwen. 43 Dit bleken geen loze woorden. In 1994 zouden er
weliswaarr tewerkstellingsvergunningen worden afgegeven, maar dit ging met de nodige
strubbelingenn gepaard. Pas nadat Limburgse aspergetelers een kort geding tegen de Arbeidsvoorzieningg hadden gewonnen, kwam de overheid met vergunningen over de brug. 44 In 1995
werdenn echter geen tewerkstellingsvergunningen meer afgegeven voor buitenlandse seizoenarbeiders.. Zoals aspergetelers in de rechtszaal en vanuit het parlement ervoeren, bleek dit jaar
eenn keerpunt te zijn. In tegenstelling tot het jaar daarvoor vond de rechter dat de bemiddelingsvoorwaardenn van de Arbeidsvoorziening redelijk waren en dat het tekort aan seizoenarbeiderss aan de telers zelf was te wijten. Ze hadden te weinig moeite gedaan om te werven
onderr prioriteitgenietend aanbod of de bemiddelingsmogelijkheden die hier bestonden
onvoldoendee benut. 45 Ook twee (aangenomen) parlementaire moties in dat jaar, die als strekkingg hadden dat actief wervende telers die tenminste de helft van de vacatures zelf hadden
wetenn in te vullen tewerkstellingsvergunningen zouden kunnen krijgen, leverden aspergetelerss uiteindelijk geen enkele vergunning op. 46
Ookk onder agrariërs raakte het nieuws blijkbaar bekend dat aanvragen voor seizoenarbeiderss van buiten de EU weinig kans meer maakten. In 1996 en 1997 was het aantal tuinders
datt tevergeefs tewerkstellingsvergunningen zou aanvragen op een hand te tellen.47 Ook in
19988 en 1999 werden aanvragen voor buitenlandse seizoenarbeiders vanwege prioriteitgenietendd aanbod geweigerd. De conclusie luidt dus dat in de tweede helft van de jaren negentig voor de
tuinbouwtuinbouw geen tewerkstellingsvergunningen meer %i/n afgegeven voor buitenlandse seizoenarbeiders.
Dee Wav die op 1 september 1995 van kracht werd, sloot aan op de verscherpte uitvoeringspraktijkk die al gaande was en kan worden gezien als de juridische actualisering van
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bestaandd beleid.48 Een van de meest in het oog springende veranderingen ten opzichte van
dee Wabw, is de verruiming van het werkgeversbegrip. De Wav stelt dat iedere rechtspersoon
inn Nederland die een vreemdeling van buiten de EU arbeid laat verrichten, vergunningplichtig
is.. Of de vreemdeling de arbeid nu verricht als werknemer, freelancer of als mede-eigenaar,
inn al deze gevallen is in beginsel een tewerkstellingsvergunning nodig. Door deze verruiming
vann het werkgeversbegrip hoopte de overheid een einde te maken aan haar onwelgevallige
ontsnappingsclausuless van zelfstandig ondernemerschap die met de oude wet moeilijk
bestrijdbaarr bleken. 49 Daarnaast bevat de Wav een uitbreiding van het aantal gronden waarop
eenn tewerkstellingsvergunning moet of kan worden geweigerd. Voor seizoenarbeid in de tuinbouww hield dit in dat streng zou worden getoetst of de werkgever zijn vacatures tijdig heeft
gemeld,, of hij het wettelijk minimumloon betaalt en of hij heeft gezorgd voor passende
huisvesting.. Het zijn wettelijke toetsingscriteria die beklemtonen dat het achteraf aanvragen
vann vergunningen voor Poolse seizoenarbeiders, zoals in het begin van de jaren negentig
regelmatigg gebeurde, niet meer wordt getolereerd. De controles van de Arbeidsinspectie op
illegalee tewerkstelling zouden worden geïntensiveerd en de aspergeteelt was hier een belangrijkk doelwit. In de tweede helft van de jaren negentig zouden in de tuinbouw van ZuidoostNederlandd nog de nodige invallen worden gedaan. Zoals in het volgende hoofdstuk uitgebreidd aan de orde zal komen, was de uitvoeringspraktijk op dit terrein weerbarstig.

Arbeidsbemiddelingg en CAO
Inn de speciale bemiddelingsprojecten voor de aspergeteelt die de Arbeidsvoorziening in de
eerstee helft van de jaren negentig op poten zette, werden aan werkgevers diverse voorwaardenn gesteld die naderhand door de Wav nog eens wettelijk werden bekrachtigd. De hierboven
aangegevenn criteria op het gebied van vacaturemelding, wettelijk minimumloon en huisvesting,, kunnen nog worden aangevuld met voorwaarden die betrekking hebben op de duur van
hett seizoenwerk, het minimum aantal uren werk per week, de bijdrage in transportkosten
voorr werknemers, toepassing van de CAO en de arbeidsomstandigheden op het bedrijf. Op
hett moment dat agrarische werkgevers gebruik maakten van dit officiële bemiddelingscircuit,
kwamenn ze onvermijdelijk in aanraking met allerlei wettelijke bepalingen voor betaalde
arbeid.. Zo dienden bij de bemiddeling van seizoenarbeiders ook de voorwaarden en bepalingenn van de CAO-tuinbouw te worden nageleefd. Tot en met februari 1995 gold voor losse
piekarbeiderss in de tuinbouw een uurloon dat een stuk hoger lag dan het wettelijk minimumloon.. Wanneer de werkgever op basis van stukloon werkte, diende het tarief zodanig te
zijnn dat bij een behoorlijke prestatie tenminste 10% meer kon worden verdiend dan het uurloonn dat de CAO voorschreef. Daarnaast golden onregelmatigheidstoeslagen in verband met
hett werken op onregelmatige tijden zoals in het weekend. Ook moest de werkgever volgens
dee CAO-tuinbouw rekening houden met de vakantierechten van de seizoenarbeider. 50 Zoals
wee in het vorige hoofdstuk hebben gezien, is het met de naleving van de CAO bij seizoenarbeidd bar slecht gesteld. De voortdurende benadrukking door de Arbeidsvoorziening, en ook
doorr het ministerie van Sociale Zaken, dat bij de inzet van uitkeringsgerechtigden de loonbetalingg dient plaats te vinden volgens de geldende CAO-voorwaarden, is in dit verband tekenend.. Blijkbaar wist men ook hier dat dit in de sector niet vanzelfsprekend was.
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PassendePassende arbeid enfinanciëleprikkels
Dee eisen aan agrarische werkgevers die bij de arbeidsbureaus vacatures indienden voor
sei2oenarbeiders,, werden mettertijd opgeschroefd. Hetzelfde gold voor de werkloze uitkeringsgerechtigdenn die voor dit werk in aanmerking kwamen. Ook zij werden geconfronteerd
mett een stringenter beleid en werden geprikkeld om zich soepeler en actiever op te stellen
bijj het zoeken naar werk. Het belang van een geloofwaardig sanctiebeleid werd daarbij herhaaldelijkk benadrukt. Door een betere uitwisseling van gegevens en een actief vervolgingsbeleidd moest het frauderen met uitkeringsgelden worden teruggedrongen. Zwartwerkers
moestenn streng worden aangepakt.
Inn 1992 kwam de regering met een verscherpte richtlijn voor het begrip passende arbeid. Na
eenn bepaalde periode werden werklozen met een uitkering automatisch verplicht werk te
accepterenn dat onder zijn of haar opleidingsniveau ligt.31 Elk half jaar zonder succesvolle sollicitatiee betekent een trapsgewijze daling van het opleidingscriterium voor passend werk. Dit
betekentt bijvoorbeeld dat een academicus na twee jaar werkloosheid verplicht is eenvoudig
oogstwerkk te accepteren. Daarnaast moesten positieve financiële prikkels worden gecreëerd
diee tot meer arbeidsactiviteiten zouden motiveren. In het kader van het beleid van sociale
vernieuwingg werd nagedacht over een nieuwe vrijlatingsregeling waardoor uitkeringsgerechtigdenn uit bepaalde bijverdiensten een hoger bedrag zouden kunnen overhouden. In
hett kader van decentralisatie zouden gemeenten in 1994 bovendien meer vrijheid en beleidsruimtee krijgen waardoor in het vrijlatingsbeleid voor werkloze uitkeringsgerechtigden optimaall rekening zou kunnen worden gehouden met individuele, lokale en regionale
omstandigheden. 32 2
Hett hierboven beschreven beleid was ook richtinggevend bij de inzet van werkloze uitkeringsgerechtigdenn als seizoenarbeider in de tuinbouw. Verwijzend naar het Landelijk tuinbouwakkoordd uit 1993, waarin binnen breed verband afspraken waren gemaakt over de aanpakk van het personeelstekort en de bestrijding van illegale tewerkstelling, beklemtoonde de
regeringg dat werkloze uitkeringsgerechtigden verplicht zijn om 'aangeboden passende arbeid,
ookk in de tuinbouw, te aanvaarden'. 53 De arbeidsbureaus dienden weigering van arbeid door
tee geven aan de betreffende uitkeringsinstanties die vervolgens sancties zouden moeten
opleggen.. Ter rechtvaardiging van deze strenge opstelling werd gewezen op het decentrale
vrijlatingsbeleidd dat in 1994 van start zou gaan. 34 Omdat het tekort aan arbeidskrachten bij
dee aspergeteelt door het kabinet als bijzonder dringend werd ervaren, werd in 1993 voor deze
teeltt zelfs nog een overgangsregeling ingevoerd die hierop vooruit liep. 33
Allee beleidsinspanningen ten spijt, de inzet van werkloze uitkeringsgerechtigden in de
aspergeteeltt liep uit op een fiasco. Het nieuwe decentrale vrijlatingsbeleid had nauwelijks een
positieff effect op het tekort van seizoenarbeiders in de tuinbouw. In incidentele gevallen leiddee het zelfs tot situaties die aan de betrokkenen nauwelijks fatsoenlijk vielen uit te leggen.
Omdatt de ene gemeente een vrijlatingsbeleid voerde en de andere gemeente niet, kon het
gebeurenn dat aspergestekende uitkeringsgerechtigden die werkzaam waren op hetzelfde
bedrijff maar woonachtig in verschillende gemeenten, voor dezelfde arbeid een verschillend
bedragg overhielden. Het grootste probleem was echter dat werklozen het massaal lieten
afwetenn op de aspergevelden en dat sancties hier weinig konden uitrichten. De speciale
bemiddelingsprojectenn voor seizoenarbeid die de Arbeidsvoorziening in Limburg en Brabant
opp touw zette in 1992 tot en met 1994, hepen om diverse redenen mis en zorgden voor een
hoopp frustratie, zowel bij agrarische werkgevers, benaderde uitkeringsgerechtigden als bij de
medewerkerss van de arbeidsbureaus. Het volgende citaat uit een evaluatie uit 1994 geeft mijns
inzienss de kern van de zaak treffend weer:
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'Enigszinss gechargeerd komt het erop neer dat [de] arbeidsvoorziening optreedt als intermediaire
organisatiee tussen twee partijen die nauwelijks tot geen gebruik wensen te maken van de dienstverlening:: ondernemers hebben een sterke voorkeur voor het indienstnemen van Poolse werknemerss en werkzoekenden zijn om allerlei redenen nauwelijks gemotiveerd voor dit werk.'56
Ookk projecten met een aanzienlijke voorbereidingstijd en deskundigheid wisten hier geen
doorbraakk te forceren. De diverse evaluaties tonen steeds het volgende patroon: nadat er
honderdenn (of 2elfs duizenden) werkzoekenden zijn aangeschreven, worden er met een groot
aantall mensen intakegesprekken gevoerd. Daarbij valt een aanzienlijk aantal af. Van degenen
diee worden doorverwezen naar werkgevers komt vervolgens het grootste deel niet opdagen
off haakt na enkele dagen af. Wanneer na het oogstseizoen de balans wordt opgemaakt, blijkt
datt slechts enkele tientallen personen het einde van het seizoen hebben gehaald.
Denkenn we terug aan de werkomstandigheden en oriëntaties van seizoenarbeiders zoals
diee zijn beschreven in het vorige hoofdstuk, dan is het weinig verbazend dat de bemiddelingsprojectenn van de Arbeidsvoorziening spaak liepen. De sancties die uitkerende instanties
inn dit verband uitdeelden aan weigerachtige werklozen, waren niet meer dan druppels op de
gloeiendee plaat van onwil jegens de verplichte bemiddeling. Dat eenzelfde plaat van onwil
ookk bij agrarische werkgevers viel aan te treffen, wordt door het bovenstaande citaat onderstreept.. De Arbeidsvoorziening trok op een gegeven moment dan ook de conclusie dat (kostbare)) speciale bemiddelingsprojecten in deze omstandigheden weinig zin hadden en dat de
sectorr op de eerste plaats zelf verantwoordelijk was voor de invulling van seizoenarbeid.

ConflictenConflicten rondom de CAO
Naa 1994 voerde de Arbeidsvoorziening in Zuidoost-Nederland geen speciaal beleid meer op
ditt gebied en kregen vacatures voor seizoenarbeiders dezelfde aandacht als reguliere vacatures.. Er werden nog wel projecten georganiseerd op het vlak van voorlichting en begeleiding
maarr het initiatief lag hier vooral bij de LLTB, de belangenorganisatie van Limburgse tuinders
enn boeren. In de jaren 1995 tot en met 1998 liepen de zogenaamde Oogsttijdcampagnes die
mett name waren gericht op de asperge- en aardbeienoogst. Het ging hier om voorlichting en
begeleidingg van werkgevers die moeilijkheden ondervonden met het vinden van oogstpersoneel.. Ook deze ondersteunende projecten verliepen uiterst moeizaam. 57
O pp zich is het een opmerkelijk feit dat de Oogsttijdcampagnes in Limburg, met uitzonderingg van 1996, goeddeels gezamenlijk werden gedragen door de sociale partners. De verhoudingenn tussen de belangenorganisaties van agrarische werkgevers en de voedingsbonden
warenn namelijk bijzonder gespannen in deze jaren. Zowel op regionaal als nationaal niveau
kwamm het tot conflicten. Nadat de vakbond en de LLTB in 1994 met elkaar in de clinch haddenn gelegen over onderbetaling bij seizoenarbeid in de aspergeteelt, ontstond in 1995 een
precairee situatie toen de sociale partners in de agrarische sector het niet eens konden worden
overr een nieuwe CAO-tuinbouw. Het conflict over de CAO zou er zelfs mede de oorzaak van
zijnn dat de vakbonden nog in datzelfde jaar besloten uit het Landbouwschap te stappen.
Pass in het najaar van 1996, na een uitzonderlijk lange CAO-loze periode, werd voor de
tuinbouww een nieuwe CAO afgesloten. 58 In de onderhandelingen die hieraan voorafgingen,
wass gelegenheidsarbeid een van de hete hangijzers. Voor de werkgeversorganisaties was de
beloningg zoals afgesproken in de oude CAO veel te hoog en onacceptabel. In de nieuwe CAOtuinbouww werd afgesproken dat voor seizoenarbeid voortaan het wettelijk minimumloon kon
wordenn gehanteerd. Dit leek weliswaar op een klinkend succes voor het werkgeverskamp,
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maarr achteraf kan worden gesteld dat het hier ging om een Pyrrusoverwinning. Voor het eerst
begonn de CAO namelijk daadwerkelijke betekenis te krijgen voor kortstondige dienstverbanden
zoalss seizoenarbeid. Al zou ze in de praktijk door veel tuinders en boeren nog regelmatig aan
dee kant worden geschoven alsof ze niet bestaat, in projecten zoals de Oogsttijdcampagnes
waarinn agrarische werkgevers worden begeleid bij het werven van oogstpersoneel, was de
CAOO een regulerend principe geworden waarmee de deelnemers rekening hadden te houden.

Dee wet PMA en daarna
Reedss in 1993 had de regering toegezegd dat er op korte termijn een heldere en duidelijke
regelingg voor gelegenheidsarbeid zou komen. Een belofte die gemakkelijker was gedaan dan
naa te komen. Keer op keer bleken voorstellen in die richting echter te struikelen over principiëlee bezwaren van gezaghebbende adviesorganen op het gebied van de sociale zekerheid
off bleek het politieke draagvlak onvoldoende. De problemen met betrekking tot seizoenarbeidd hielden echter aan en de kritiek op het beleid ook. 59 Na een moeizaam proces van
besluitvormingg werd in het najaar van 1996 - vrij onverwacht - het wetsvoorstel Premieregime
bijj Marginale Arbeid aangenomen. 60 De minister en staatssecretaris van Sociale Zaken
hooptenn dat deze wet, die in maart 1997 in werking zou treden, een integrale oplossing zou
biedenn voor de discussie over de sociale verzekeringsplicht, het dringende tekort aan seizoenarbeiders,, de problematische inzet van werkloze uitkeringsgerechtigden en de inschakeling
vann illegalen. Deze beleidsdoelen zouden gerealiseerd moeten worden door een combinatie
vann twee regelingen. Ten eerste was er een algemene premievrijstellingsregeling voor werkloze uitkeringsgerechtigden.. Deze mochten één keer in het jaar, voor een periode van maximaal zes
aaneengeslotenn weken, betaalde arbeid verrichten zonder dat daarover sociale premies hoefdenn te worden betaald onder handhaving van de verzekeringsplicht. De gedachte was dat het
tekortt aan seizoenarbeiders uiteindelijk volledig zou worden ingevuld met werkloze uitkeringsgerechtigdenn en dat illegale tewerkstelling op den duur, mede door een consequent vervolgingsbeleid,, niet meer aantrekkelijk zou zijn. Omdat verwacht werd dat dit enige tijd zou
vergenn en niet meteen in de eerste jaren van de wet gerealiseerd zou zijn, was daarnaast een
tweedee regeling in de wet opgenomen: de agrarische doelgroepenregeling. Deze was bedoeld als
eenn overgangsregeling die later niet meer nodig zou zijn. De bedrijfsvereniging voor de sectorr (de BV TAB) mocht categorieën van werknemers aanwijzen waarvoor, ook voor een jaarlijksee periode van maximaal zes aaneengesloten weken, geen sociale premies hoefden te wordenn afgedragen. Randvoorwaarde voor deze groepen werknemers was dat ze niet waren
aangewezenn op inkomen uit arbeid en dat ze geen uitkeringsgerechtigde waren. Ook hier gold
datt deze werknemers, ondanks het feit dat ze geen premies betaalden, onder de sociale
verzekeringsplichtt vielen.
Dee loskoppeling van premiebetaling en verzekeringsplicht, twee plichten die in het Nederlandsee stelsel van sociale zekerheid worden gezien als een onlosmakelijk juridisch koppel,
iss een opvallende stap. Hiermee werd een omstreden ontwikkeling, waarvan de (gedoogde)
scholierenregelingg het eetstefait accompli was geweest, beleidsmatig verder vorm gegeven en
politiekk geaccepteerd. Omdat er echter minder sociale premies zouden worden ontvangen,
terwijll tegelijkertijd ook personen die geen premies betaalden in principe wel aanspraak kondenn maken op een uitkering, riep dit de vraag op of dit wel betaalbaar was. Een belangrijk
elementt van de wet PMA was derhalve de financiering van de beide regelingen. De algemene
premievrijstellingsregelingg voor werkloze uitkeringsgerechtigden, zo werd besloten, zou wordenn betaald uit het Algemeen Werkloosheids fonds. Omdat de premiederving bij werklozen
namelijkk werd gecompenseerd door besparingen op uitkeringen, was hier een financiële
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ruimtee die men daarvoor kon benutten. Voor de agrarische doelgroepenregeling lag het evenwell anders. Hier ging het om categorieën werknemers zonder uitkering waarbij verder geen
besparingenn werden gerealiseerd en die alleen additionele lasten ten gevolge zouden hebben.
Verwijzendd naar het Landelijke Tuinbouwakkoord, waarin was afgesproken dat de sector op
dee eerste plaats zelf verantwoordelijk is voor de personeelsvoorziening, vond de minister dat
dezee premievrijstelling van bepaalde doelgroepen door de sector zelf moest worden gefinancierd.. Dit zou moeten gebeuren uit een opslag op de wachtgeldpremie die door alle (reguliere)) werknemers in deze sector werd betaald. In de eerste jaren van de wet zou met
betrekkingg tot deze zelffinanciering nog een overgangssituatie bestaan. In de jaren 1997,1998
enn 1999 zou het percentage van de kosten dat moest worden doorberekend naar het
agrarischee wachtgeldfonds respectievelijk 25%, 50% en 75% bedragen. 61 Vanaf 2000 zou de
premiedervingg in verband met de agrarische doelgroepenregeling door de sector volledig zelf
moetenn worden opgebracht.

DeDe landing in de praktijk
Hett was al een slechte voorbode dat de agrarische doelgroepenregeling door de sociale partnerss uit de sector werd betiteld als een sigaar uit eigen doos. De BV TAB, de bedrijfsverenigingg die de categorieën werknemers voor deze regeling mocht aanwijzen, was weinig gelukkig
mett de financieringswijze. De aanwijzing van de agrarische doelgroepen die voor de regeling
inn aanmerking kwamen, zou tevens een van de laatste beleidsdaden zijn van de bedrijfsvereniging.. O p het moment dat de wet PMA in werking trad, zou tevens een belangrijke hervormingg met betrekking tot de sociale zekerheid van start gaan. Vanaf 1 maart 1997 kwam
dee verantwoordelijkheid van de uitvoering van de werknemersverzekeringen, als gevolg van
dee Organisatiewet Sociale Verzekering 1997 (OSV '97), grotendeels in handen van het Landelijkk instituut sociale verzekeringen (Lisv). De hoge lasten in verband met het aantal uitkeringenn alsmede de uitvoeringskosten die met het stelsel van sociale zekerheid waren verbonden,, hadden de regering doen besluiten tot een ingrijpende reorganisatie die onder
anderee als doel had de uitvoeringsinstellingen (uvi's) met elkaar te laten concurreren. De
gedachtee was dat dit zou zorgen voor een meer efficiënte werkwijze en administratie. Het
Lisv,, een tripartiet orgaan dat onder toezicht stond van het College van toezicht sociale verzekeringenn (Ctsv), ging als opdrachtgever van de uvi's een belangrijke rol vervullen in de uitvoeringg van de sociale zekerheid. 62 De OSV '97 hield in dat de sociale partners in de verschillende
economischee sectoren beleidsinvloed moesten afstaan en dat het beleid voortaan meer centraall werd gereguleerd. In de plaats van de bedrijfsverenigingen kwamen sectorraden met
hoofdzakelijkk een adviesfunctie. Voor de agrarische sector was dit de Sectorraad Agrarisch die
vrijwell bestond uit dezelfde personen en vertegenwoordigers als het oude bestuur van de BV
TAB.633 De Sectorraad Agrarisch ging het Lisv adviseren en had ook bepaalde bevoegdheden,
maarr aan de macht en invloed die de sociale partners in de sector vroeger hadden op het
socialezekerheidsbeleid,, was toch wel een einde gekomen.
Dee wet PMA landde dus in een woelig en gevoelig vaarwater waarin de verschillende
belangenpartijenn behoorlijk moesten wennen aan hun nieuwe rollen. Dit bleek al meteen toen
hett Lisv, tot ongenoegen van de Sectorraad Agrarisch, het aanwijzingsbesluit van de BV TAB
voorr de agrarische doelgroepenregeling niet in zijn geheel overnam en hierin enige wijzigingenn aanbracht. 64 Naar aanleiding hiervan was bij de Sectorraad Agrarisch, vooral van de kant
vann de vakbonden, behoorlijke irritatie ontstaan en het maakte reeds in een vroeg stadium
duidelijkk dat de agrarische vertegenwoordigers in deze raad niet van plan waren zich
klakkelooss neer te leggen bij de opstelling van het Lisv.
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Omdatt er bij de verschillende betrokken partijen op uiteenlopende punten twijfels bestonden
overr de effecten, werd besloten dat de wet PMA na een jaar uitvoerig zou worden geëvalueerd.
Inn deze evaluatie werd pijnlijk duidelijk dat de inzet van werkloze uitkeringsgerechtigden
nauwelijkss van de grond was gekomen. Op een totaal van bijna 107.000 positieve beschikkingenn hadden slechts 1.665 uitkeringsgerechtigden van de algemene premievrijstellingsregeling
gebruikk gemaakt. Van de werknemers die verder van de wet gebruik maakten bestond maar
liefstt 98% uit scholieren, studenten en huisvrouwen. 65 Het karige gebruik van de algemene
premievrijstellingsregelingg stond dus in geen verhouding tot het overweldigende gebruik van
dee agrarische doelgroepenregeling. Wederom faalde het beleid om werkloze uitkeringsgerechtigdenn in te zetten als seizoenarbeider genadeloos. 66 De wet werd voornamelijk
gebruiktt door categorieën werknemers (scholieren, studenten, huisvrouwen) waarvan de politiekk eigenlijk had gehoopt dat die maar tijdelijk nodig waren totdat werklozen het tekort
volledigg zouden opvullen. Uit de evaluatie kwam tevens naar voren dat de uitvoeringskosten
voorr de wet exorbitant hoog waren. Daarnaast werd een hele reeks van inhoudelijke en uitvoeringstechnischee knelpunten aangegeven die duidelijk maakten dat ook de wet PMA geen
handigee oplossing was voor de problematiek van gelegenheidsarbeid. 67
Dee sociale partners zagen de bui al hangen. De financiering van de agrarische doelgroepenregelingg kwam namelijk ten laste van de sector zelf. Als de wet PMA in de komende
jarenn vooral zou worden gebruikt door scholieren, studenten en huisvrouwen, dan zouden de
premiess voor het agrarisch wachtgeldfonds moeten worden verhoogd. Zowel de vakbonden
alss de werkgeversorganisaties hadden daar weinig zin in. De vakbonden waren om meer principiëlee redenen, en ook vanwege de vrees voor verdringing van reguliere arbeid, altijd al
weinigg gelukkig geweest met de wet. De werkgeversorganisaties zagen in dat de wet een bijzonderr dure grap was en dat het lastig zou zijn om alle agrarische handen voor deze wet op
elkaarr te krijgen (of te houden). Agrarische werkgevers die niet met seizoenarbeid te maken
haddenn en die niet of nauwelijks van de wet gebruik maakten, betaalden namelijk wel mee
doorr de hogere wachtgeldpremies. Dezen gaven dan ook aan niet blij te zijn met deze wet
voorr gelegenheidsarbeid die voor hen niets opleverde behalve een hogere premie.
In^etIn^et asielzoekers
Voorall telers van hardfruit waren danig gefrustreerd over de wet PMA die in vergelijking met
voorgaandee regelingen eerder een verslechtering dan een verbetering was. In de zomer van
19988 klonken uit deze sector alarmerende geluiden over de komende oogstperiode. De
belangenorganisatiess van fruittelers verzochten dringend om maatregelen en vroegen om een
regelingg die het mogelijk zou maken asielzoekers in te zetten voor kortdurend oogstwerk. Het
kabinett besloot deze eis in te willigen en kwam met een wijzigingsbesluit. Vanaf september
19988 mochten (opgevangen) asielzoekers, die de uitslag van hun procedure afwachten, onder
bepaaldee voorwaarden betaalde werkzaamheden verrichten van tijdelijke aard.68 Ook voor
dezee groep was het mogelijk de wet PMA toe te passen (al bestond hierover een tijdlang enige
onduidelijkheid).. Vooral de fruitteelt zou gebruik maken van deze verruimde mogelijkheid
omm asielzoekers in te zetten. Problematisch bleef wel dat asielzoekers relatief weinig overhieldenn van hun verdiensten en dat de inzet van asielzoekers per regio en per teelt verschillendee resultaten liet zien. 69 Voor de aspergeteelt lijken asielzoekers weinig soelaas te bieden. 70
Volgenss belangenbehartigers bestaat er nog steeds een nijpend tekort aan seizoenarbeiders
voorr de tuinbouw, zeker sinds eind jaren negentig een krapte is ontstaan op de Nederlandse
arbeidsmarkt. .
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DeDe CAO als uitweg
Inn 1998 en in de eerste maanden van 1999 zou de wet PMA weliswaar nog functioneren, maar
dee werkgevers- en werknemersorganisaties van de agrarische sector waren in die periode
eigenlijkk al volop bezig om seizoenarbeid via de CAO te regelen. De sociale partners probeerdenn op deze wijze het initiatief terug te pakken en meer grip te krijgen op de regulering van
seizoenarbeid.. Deze pogingen bleken niet onsuccesvol. Ze slaagden erin binnen het kader
vann de CAO tot een opmerkelijk akkoord te komen. Door gelegenheidswerkers vrij te stellen
vann de premies in verband met ziektekostenverzekeringen en diverse bedrijfstakfondsen en
doorr de gereduceerde wachtgeldpremie toe te passen, ontstond een regeling voor seizoenarbeidd op CAO-niveau die de invloed van de Lisv en de werking van de wet PMA grotendeels
tenietdeed.. De regeling was bedoeld voor scholieren, studenten, huisvrouwen (of huismannen)) en ook voor asielzoekers in bezit van een (voorwaardelijke) vergunning tot verblijf.
Onderr bepaalde voorwaarden mochten deze categorieën werknemers per kalenderjaar, voor
eenn periode van maximaal acht weken per werkgever, werk verrichten zonder dat de bovenstaandee premies van toepassing waren. 71 Benadrukt zij dat de premievrijstelling die door de
CAOO geregeld werd, losstaat van de sociale premies in het kader van de werknemersverzekeringen.. Over de sociale ver^ekeringsplicht en de betaling van sociale premies voor seizoenarbeiders, werd
dusdus niet meer gediscussieerd. De werkgeversorganisaties hadden blijkbaar geaccepteerd dat deze
discussiee een doodlopende weg was. Ze waren büjkbaar bereid de sociale premies voor de
werknemersverzekeringenn te accepteren als er een flexibele regeling kon worden gerealiseerd
waarr men zelf (met de vakbonden) meer de hand in had.
Inn het licht van de gemaakte CAO-afspraken voor gelegenheidsarbeid verzocht de Sectorraadd Agrarisch het Lisv om het aanwijzingsbesluit in verband met de agrarische doelgroepenregelingg van de wet PMA in te trekken. Hoewel het Lisv enkele aanmerkingen had op
dee wijze waarop sociale partners in de agrarische sector de zaak onderling geregeld hadden, 72
willigdee ze dit verzoek in: vanaf maart 1999 was de agrarische doelgroepenregeling van de
baann en kon de CAO-regeling worden toegepast. Vervolgens verzocht de Sectorraad
Agrarischh de staatssecretaris van Sociale Zaken de wet PMA in haar geheel in te trekken.
Handhavingg van de algemene premievrijstellingsregeling voor werkloze uitkeringsgerechtigden,, zo luidde het argument, zou in de praktijk tot verwarring kunnen leiden en het gebruik
vann deze regeling was toch al minimaal.
Zowell de minister als de staatssecretaris van Sociale Zaken konden zich maar moeilijk
vindenn in de hele gang van zaken. De sociale partners werd duidelijk gemaakt dat dit toch wel
ondankbaarr was na alle politieke moeite om een deugdelijke regeling voor gelegenheidsarbeid
tee treffen.73 Ook met de handelwijze van het Lisv, dat vrij snel overstag was gegaan, waren de
ministerr en zijn staatssecretaris niet erg gelukkig. D e wet PMA was al weggeschoven voordat
dezee goed en wel een kans had gekregen. Omdat de bewindvoerders vonden dat de CAOafsprakenn weinig duidelijkheid verschaften in hoeverre deze een bijdrage zouden leveren aan
eenn oplossing voor de problematiek en omdat ze de argumenten om de wet in te trekken
weinigg overtuigend vonden, werd de wet PMA vooralsnog gehandhaafd. De algemene premievrijstellingsregelingg voor werkloze uitkeringsgerechtigden bleef bestaan. Verder zei de
staatssecretariss de Tweede Kamer toe de verschillende regelingen voor agrarisch seizoenswerkk het jaar daarop grondig te evalueren.74
Conformm de toezegging van de staatssecretaris van Sociale Zaken verscheen begin 2000 een
uitvoerigee evaluatie over het agrarisch seizoenswerk in 1999. De algemene conclusie luidde
datt de regeling op CAO-niveau, ondanks het feit dat de loonkosten voor huisvrouwen en
scholierenn iets hoger uitvallen dan bij de wet PMA, door de werkgevers per saldo positief be-
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oordeeldd werd. 73 Het gebruik van de regeling leverde ongeveer hetzelfde beeld op als bij de
wett PMA. Het ging om ongeveer 100.000 dienstverbanden en het waren wederom vooral
scholieren,, studenten en huisvrouwen die als gelegenheidsarbeider werkzaam waren
geweest. 766 In deze zin is de CAO-regeling voor seizoenarbeid niet onsuccesvol. Anderzijds
wordtt vastgesteld dat illegale tewerkstelling en het zwarte (of grijze) circuit een hardnekkig
probleemm blijft. Afgaande op de informatie van telers is het aantal illegalen of zwartwerkers
datt zich spontaan aanbiedt nog steeds aanzienlijk.77 Ook wordt geconstateerd dat de CAOregelingg niet in alle bedrijfstakken even populair is en dat met name de aspergetee It uitblinkt
inn een relatief laag gebruik. 78 Verder wordt geconcludeerd dat de werkloosheid de laatste
jarenn sterk is gedaald en dat er een krapte op de arbeidsmarkt is ontstaan. Met name voor
asperge-- en aardbeientelers, zo stellen de onderzoekers vast, leidt de toenemende krapte op
dee arbeidsmarkt tot problemen. Het tekort aan seizoenarbeiders blijft vooral in deze bedrijfstakkenn wringen, mede vanwege de afnemende interesse onder de traditionele groepen van
seizoenkrachten. 79 9
D ee regeling op CAO-niveau voor seizoenarbeid zou in nagenoeg dezelfde vorm ook in
20000 worden toegepast. De minister en staatssecretaris hebben zich erbij neergelegd dat de
sectorr dit het liefste wil. Toch zijn er (anno 2000) geen signalen dat ze voornemens zijn de
wett PMA volledig in te trekken. De algemene premievrijstellingsregeling voor werkloze uitkeringsgerechtigden,, hoe minimaal het gebruik hiervan ook is, blijft van kracht. De wet is op
eenn laag pitje gezet maar zeker niet van het vuur gehaald. Zouden de sociale partners op een
gegevenn moment de afspraken op CAO-niveau herroepen of annuleren, dan heeft de politiek
mett de wet PMA in ieder geval de mogelijkheid tot een meer centrale regulering.

Hett daadwerkelijke tekort
Wiee afgaat op de talloze beleidsdiscussies over het tekort aan seizoenarbeiders in de tuinbouw
enn de vele berichten hierover in de media, zou de indruk kunnen krijgen dat het gaat om een
gigantischh tekort. Het markante is dat de kwantitatieve gegevens hierover eerder wijzen op
hett tegendeel. Weliswaar is sprake van een dringend tekort, maar de omvang van dit tekort is
relatieff gezien beperkt. Dit werd ook ontdekt in het kritische rapport van de Algemene
Rekenkamerr over seizoenarbeid in de tuinbouw:
'Dee personeelsproblemen in de seizoenarbeid in de tuinbouw waren minder groot dan de
Rekenkamerr aanvankelijk had verondersteld. Ook in de aspergesector, waar de problemen zich
hett meest deden voelen, betroffen deze slechts een relatief klein gedeelte van de totale arbeidsbehoefte.'' 80
Misschienn dat het tekort aan aspergestekers in de laatste jaren reëler is geworden door de
kraptee op de arbeidsmarkt, maar van een arbeidstekort met immense proporties lijkt toch
geenn sprake te zijn. Het laatste geldt zonder twijfel voor de jaren 1994 en 1995 toen de
maatschappelijkee discussie hierover haar climax bereikte en er grote commotie was over de
inzett van Poolse seizoenarbeiders. Om dit te illustreren geef ik hieronder een schatting van
hett tekort aan aspergestekers voor het oogstjaar van 1994.
Dee vuistregel met betrekking tot seizoenarbeid voor de aspergeteelt luidt dat per hectare
aspergess vier stekers en één sorteerder nodig zijn met een gemiddelde werkweek van 20 tot
255 uur. Uit een enquête onder aspergetelers in 1997 kwam naar voren dat per hectare gemiddeldd 4,2 aspergestekers en 1,7 sorteerder nodig zijn.81 Berekenen we op basis van deze
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uitkomstt het aantal seizoenarbeiders voor de aspergeteelt in Limburg en Brabant, waarbij we
rekeningg houden met het feit dat kleinere aspergetelers niet of nauwelijks seizoenkrachten
vann buitenaf inschakelen, dan komen we voor 1994 uit op circa 8.750 aspergestekers en 3.500
sorteerders. 822 In totaal waren dat jaar dus ongeveer 12.250 seizoenarbeiders nodig voor het
binnenhalenn en verwerken van de aspergeoogst.
Richtenn we ons op het problematische tekort van oogstarbeiders in de aspergeteelt (de
stekers),, dan kunnen we bijvoorbeeld kijken naar het aantal tewerkstellingsvergunningen dat
inn dit verband werd aangevraagd. In 1994 werden in Nederland 470 tewerkstellingsvergunningenn aangevraagd voor oogstwerkzaamheden door buitenlandse seizoenarbeiders (van
buitenn de EU). 83 Ook wanneer we gemakshalve stellen dat alle aanvragen voor vergunningen
vann Limburgse en Brabantse aspergetelers afkomstig zijn geweest, dan is dit aantal op het
geschattee totaal van 8.750 benodigde aspergestekers niet erg groot te noemen.
Dezee geschatte behoefte aan buitenlandse seizoenarbeiders is gebaseerd op de cijfers die
hieroverr officieel bestaan. Niet iedere teler die met een tekort kampte, zal echter een aanvraag
hebbenn ingediend. Ook zal er een aantal telers zijn geweest dat op illegale basis met Polen
werkte.. In de evaluatie van de Oogsttijdcampagne in 1995 werd het tekort aan aspergestekers
geschatt op 20%. 84 Als we dit percentage als uitgangspunt nemen, waarbij ik eventuele 'belangengekleurde'' dramatisering even voor lief neem, komen we voor 1994 uit op een tekort van
ongeveerr 1.750 oogstarbeiders (20% van 8.750). Nemen we aan dat Polen als oogstkracht
dikwijlss dubbel tellen, omdat ze praktisch elk uur beschikbaar zijn en zoveel mogelijk
aspergess willen steken, dan waren 1.000 tewerkstellingsvergunningen zeker voldoende
geweestt om het brandende tekort te blussen. Ook als deze cijfers zouden kloppen met de
werkelijkheidd kan naar mijn mening niet worden gesproken van een dramatisch hoog tekort:
nemenn we de schatting van 12.250 benodigde seizoenarbeiders voor de aspergeteelt als uitgangspuntt (dus inclusief sorteerders), dan gaat het om een tekort van ongeveer 8%. Het
interessantee is bovendien dat de gegevens over het aantal deelnemers aan speciale bemiddelingsprojectenn als de Oogsttijdcampagnes erop wijzen dat het tekort slechts een beperkte
groepp treft. 85 De meeste telers lijken het probleem zonder externe hulp te klaren met gezinsarbeidd en mensen uit de regio. Dat de informele oplossingen in de praktijk vaak niet stroken
mett de officiële regelgeving, is hier even buiten beschouwing gelaten. Het punt dat ik wil
benadrukkenn is dat de overgrote meerderheid van aspergetelers in 1994 en 1995 het probleem
vann de oogst - hoe dan ook - op eigen kracht oploste, met name door de inzet van
huisvrouwen,, scholieren en studenten. Ook in de jaren daarna lijkt dit niet te zijn veranderd. 86
Dee bovenstaande constateringen over het daadwerkelijke tekort krijgen een extra scherpe tint
wanneerr we bedenken dat seizoenarbeid in het totale arbeidsvolume van de tuinbouw slechts
eenn gering aandeel heeft.87 Dit geringe aandeel in het arbeidsvolume is tevens een economischee herinnering dat seizoenarbeid slechts weinig werkgelegenheid oplevert en dat het een
weinigg effectieve strategie lijkt om via deze weg een hoge werkloosheid te bestrijden. Hetzelfdee geldt voor de financieringsproblemen met betrekking tot het socialezekerheidsstelsel.
Ditt roept eens te meer de vraag op hoe een ogenschijnlijk klein en onbeduidend beleidsprobleemm zoveel politieke beroering teweeg kan brengen. Een belangrijk deel van het antwoordd op deze vraag is te vinden in de sociale vraagstukken die achter de problematiek verscholenn liggen.
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Conclusie e
Hett beleid en de regelgeving omtrent gelegenheidsarbeid en seizoenarbeid, is te beschouwen
alss een complex en ingewikkeld knooppunt van diverse beleidsdiscussies en juridische kwesties.. Het grillige en onregelmatige karakter van seizoenarbeid en het daarmee verbonden
ongrijpbaree informele circuit, stellen regulerende instanties voor grote problemen. Behalve
beleidstechnischee uitvoeringsproblemen spelen echter ook moeilijk oplosbare dilemma's van
principiëlee aard die verwijzen naar belangrijke sociale vraagstukken van hedendaagse verzorgingsstaten.. Het is de combinatie van praktische uitvoeringsproblemen en principiële
kwestiess die verklaart waarom de wettelijke regulering van seizoenarbeid niet alleen een hardnekkigg maar ook een bijzonder kritiek beleidsthema is. Wanneer we uit de talloze beleidsproblemenn die in dit hoofdstuk zijn besproken de dieper liggende vraagstukken proberen te
destilleren,, zijn deze als volgt te typeren:
1.. Organisatie enfinancieringvan de sociale zekerheid. Het stelsel van sociale zekerheid is grotendeelss gebaseerd op de bijdragen van werkende mensen die verplicht zijn verzekerd.
Dee ontheffing van verzekeringsplicht en/of sociale premies stuit hier op principiële
vragenn en zorgen over de financiering. De agrarische sector is bij uitstek een voorbeeldd van een economie waarin veel betaalde arbeid is weggevallen door mechaniseringg waardoor steeds minder werknemers zorg moeten dragen voor de financiering
vann sociale verzekeringen.
2.. Huisvrouwen of werkende vrouwen? Vroeger waren het voor een belangrijk deel vrouwen
diee naast hun huishoudelijke werkzaamheden seizoenarbeid verrichtten. Dit aloude
flexibelee arbeidsreservoir is tegenwoordig aan opdroging onderhevig nu 'huisvrouwen'
steedss vaker werkzaam zijn op de reguliere (parttime) arbeidsmarkt. Van bijverdienendee huisvrouwen zijn ze geëmancipeerd tot vrouwelijke werknemers. 88
3.. Toegang op de arbeidsmarkt voor vreemdelingen. Hedendaagse verzorgingsstaten zijn niet bij
voorbaatt gelukkig met buitenlandse gelegenheidsarbeiders. Vooral in het geval van
economischee recessie is men bang dat deze vreemdelingen rechten laten gelden op het
systeemm van sociale zekerheid of zich hier illegaal zullen (gaan) ophouden en oneigenlijkk gaan meedingen op de arbeidsmarkt waardoor deze ontwricht raakt.
4.. Rechten en plichten van werklozen. Seizoenarbeid in de tuinbouw is een kwestie waarbij
diversee partijen zich geroepen voelen hun normatieve opinie te geven over de rechten
enn plichten van werkloze uitkeringsgerechtigden. Begrippen zoals fraude en passende
arbeidd spelen in deze discussie een belangrijke rol. Welk werk is voor wie acceptabel
hoee ver moeten uitvoerende instanties gaan met het toepassen van sancties bij werkweigering? ?
5.. Afscherming tegen internationale economische ontwikkelingen. De open markt van de Europese
Uniee en de toenemende globalisering van de economie, stelt de tuinbouw in Nederlandd meer dan ooit bloot aan internationale concurrentie. In hoeverre moet de overheidd bedrijven financieel tegemoet komen, die als oneconomisch zijn te bestempelen
omdatt ze niet in staat blijken CAO-lonen te betalen aan hun (tijdelijke) werknemers?
Dee hierboven aangegeven maatschappelijke vraagstukken maken begrijpelijk waarom de politiekee ophef rondom seizoenarbeid bij tijd en wijle verrassende hoogtes kon bereiken. Het
gaatt hier om 'sociale kwesties' van moderne verzorgingsstaten die het niveau van beleidstechnischee problemen ver overstijgen en die als donkere wolken boven de uitvoeringsproble-
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menn hangen waarmee regulerende instanties sowieso in hun maag zitten. Een nadere behandelingg van deze verzorgingsstaatsociologische vraagstukken moet in deze studie achterwege
blijvenn - dit zou buiten het bestek van mijn betoog voeren. Het punt waar het mij om gaat is
datt het in het licht van deze maatschappelijke vraagstukken niet verrassend is dat een bevredigendee beleidsmatige oplossing voor seizoenarbeid, hoe minimaal het probleem ook moge
lijkenn in vergelijking met andere beleidsproblemen, nog steeds op zich laat wachten. Z o veel
socialee vraagstukken en principiële dilemma's - welk beleidsmatig kruid is daartegen
gewassen?? Daar komt bij dat hier sprake is van een roerig sociaal krachtenveld waarin steeds
minderr is zoals het was.
Kijkenn we naar het beleid in de loop der jaren en naar de machtsposities van de betrokken
socialee actoren, dan zien we dat daarin belangrijke veranderingen hebben plaatsgevonden.
Seizoenarbeidd viel sinds het midden van de jaren tachtig ten prooi aan een toenemende regulering.. Op meerdere beleidsgebieden is de centrale overheid als wetgever erin geslaagd haar invloedssfeer uit
tete breiden. O p het gebied van de sociale verzekeringsplicht werd de uitzonderingspositie van
seizoenarbeidd langzamerhand ingeperkt; de juridische discussie over het bestaan van een
gezagsverhoudingg vormde hiertoe de aanzet. Met de invoering van het na-Oortse belastingsysteemm werd ook voor gelegenheidsarbeid de afdracht van loonbelasting steeds vaker
verplichtt en wat nog veel ingrijpender was: voor iedere seizoenarbeider diende voortaan een
loonadministratiee te worden aangelegd. De plicht tot registratie werd naderhand gecompleteerdd door een algemene identificatieplicht voor werknemers. Ook de uitweg die aanvankelijk
werdd geboden door de inschakeling van Poolse seizoenarbeiders, zou worden afgesneden
doorr een strenger beleid met betrekking tot de afgifte van tewerkstellingsvergunningen. Daarvoorr in de plaats kwamen speciale bemiddelingsprojecten voor werkloze uitkeringsgerechtigdenn die als gevolg hadden dat arbeidsvoorwaarden en de naleving van de CAO steeds meer
aandachtt kregen. Tegelijkertijd legitimeerden deze speciale projecten voor de uitvoerende
overheidsinstellingenn een strengere opstelling naar agrariërs die zich onwillig opstelden. De
algemenee teneur van al deze beleidsveranderingen is dat tuinders en boeren die met seizoenarbeidd te maken hebben, in toenemende mate werden geconfronteerd met de wettelijke regels
enn richtlijnen die hierbij van toepassing zijn. De maat van de wet werd echter door veel
agrarischee werkgevers ervaren als een ondoenlijk ritme waarop in de praktijk nauwelijks viel
tee dansen.
Voorall de discussie over Poolse seizoenarbeiders laat duidelijk zien hoe de staat het initiatieff naar zich heeft toegetrokken en loshangende wettelijke teugels heeft aangetrokken. De
specialee bemiddelingsprojecten die werden opgezet om prioriteitgenietend aanbod in te
schakelenn bij seizoenarbeid, confronteerden agrariërs met formele procedures en eisen op het
gebiedd van arbeidsvoorwaarden die voor velen moeilijk waren te verteren. Dat de overheid bij
dee regulering van seizoenarbeid het initiatief naar zich toe heeft weten te trekken, duidt er
tevenss op dat andere 'beleids spelers' aan invloed en macht hebben verloren. Dit geldt met
namee voor agrarische werkgevers en hun belangenorganisaties die in de loop der jaren steeds
meerr in het defensief zijn gedrongen. Waren het aanvankelijk de telers die de bedrijfsverenigingg van de agrarische sector min of meer dwong met speciale uitzonderingsregelingen
tee komen en die de Arbeidsvoorziening voor het blok wisten te zetten in verband met tewerkstellingsvergunningenn voor buitenlandse seizoenarbeiders, in de tweede helft van de
jarenn negentig zijn het controlerende instanties zoals het GUO en de Arbeidsinspectie die
tuinderss en boeren onder druk zetten om de regelgeving op dit vlak stringent na te leven.
Hett tijdstip waarop de wet PMA in werking trad is symbolisch voor de veranderde positiess van de centrale overheid, uitvoerende instanties en de sociale partners. O p 1 maart 1997
werdenn de bedrijfsverenigingen vervangen door sectorraden en kwam de uitvoering en het
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toezichtt op de sociale zekerheid in handen van het Lisv en het Ctsv. Voor de agrarische sectorr betekende dit dat de vertegenwoordigers van de werknemers- en werkgeversorganisaties
zichh tevreden moesten stellen met een adviserende rol en dat ze voortaan minder wettelijke
bevoegdhedenn en verantwoordelijkheid hebben dan in de tijd dat het Landbouwschap nog
functioneerde.. De sociale partners van de sector zijn sindsdien meer afhankelijk geworden
vann hogere, centrale beleidsorganen. De schermutselingen rondom de wet PMA laten echter
zienn dat de politieke rol van de (sectorale) vakbonden en werkgeversorganisaties zeker niet is
uitgespeeld.. Met de afspraken op CAO-niveau voor seizoenarbeid hebben de sociale partners
inn de agrarische sector het initiatief weer wat weten terug te pakken en de overheid in zekere
zinn politiek klem weten te zetten. Weliswaar is de wet PMA nog steeds van kracht, maar in de
praktijkk vervult ze slechts een marginale functie. Tegelijkertijd is het feit dat juist de CAO een
uitwegg biedt voor de sociale partners, een bevestiging van de veranderde verhoudingen. Werdenn de afspraken op CAO-niveau bij seizoenarbeid enige jaren geleden door veel agrariërs nog
nauwelijkss serieus genomen, tegenwoordig is de CAO van groot belang voor de regulering van
gelegenheidsarbeid.. De agrarische werkgeversorganisaties weten het: de tijden zijn veranderd.
D ee discussie om seizoenarbeiders uit te sluiten van sociale verzekeringsplicht, omdat het hier
niett zou gaan om 'echte' werknemers, is een gepasseerd station.

HoofdstukHoofdstuk 7

Hett beproefde beleid

Dee beleidsgeschiedenis van de regelgeving met betrekking tot seizoenarbeid vanaf 1985 is te
beschouwenn als een reeks van inspanningen en pogingen om deze officieus getooide arbeidsactiviteitenn te integreren in een officieel economisch circuit dat voor de staat beter navolgbaarr zou zijn. De bestrijding van fraude, oneigenlijk gebruik of misbruik van regelgeving,
vormdee hier een belangrijk beleidsthema. O p het gebied van het rechtsbewustzijn heeft de
staatt aanzienlijke successen geboekt sinds hij de regulering van seizoenarbeid op de politieke
agendaa zette. Agrarische werkgevers zijn er mettertijd van doordrongen geraakt dat hier het
eenn en ander dient te worden nageleefd. Denken we echter terug aan de aanbevelingen die de
ISMOO medio jaren deed op het gebied van fraudebestrijding, dan moeten we tevens constaterenn dat de regulering van seizoenarbeid niet bepaald een toonbeeld is van efficiënt en
functioneell overheidsbeleid. Het politieke plan om werkloze uitkeringsgerechtigden in te
zettenn voor tijdelijke seizoenvacarures, mislukte faliekant. Het decentrale vrijlatingsbeleid
haaldee weinig uit en van de doelstellingen waarmee de wet PMA, na een slepend proces van
besluitvorming,, in het leven werd geroepen kwam weinig tot niets terecht. In hoeverre de
beleidsmatigee aanpak van illegalen en zwartwerkers effectief is te noemen, is nog steeds een
groott vraagteken gezien de aanhoudende meldingen over illegale Polen en het substantiële
belangg van het zwarte circuit.
Aspergetelendee tuinders of boeren die de regelgeving omtrent seizoenarbeid in grote lijnenn accepteren en naleven omdat ze het overheidsbeleid op dit terrein als functioneel en legitiemm ervaren, behoren tot het slag exotische vogels die ver zijn te zoeken. In het geval dat het
gezagg van de overheid hier wordt aanvaard, gaat dit doorgaans samen met scepsis, ontevredenheidd of berusting. De hoopvolle verwachtingen die hier misschien ooit door bestuurders
zijnn gekoesterd met betrekking tot een efficiënt en effectief beleid dat in zichzelf legitimerendd zou werken, zijn in de praktijk van de uitvoering verstrikt geraakt in juridische en
politiekee gevechten die vooral veel wantrouwen hebben opgeleverd en die de gezagsrelatie
tussenn agrariërs en de overheid aanzienlijk hebben gecompliceerd. In dit hoofdstuk zullen we
enkelee van deze gevechten nader bekijken.
Alhoewell slechts een kleine minderheid van agrariërs uiteindelijk verzeild raakte in juridische
proceduress met betrekking tot seizoenarbeid, geven de rechtszaken die in dit verband hebben
gespeeldd een goed beeld van de posities die agrarische werkgevers en hun belangenorganisatiess hier betrokken. Bovendien verschaffen ze ook een interessant beeld van de opstellingenn en posities aan de andere kant van de streep. De rechtszaken rondom de sociale verzekeringsplicht,, de afgifte van tijdelijke tewerkstellingsvergunningen voor Polen, de naleving van
dee CAO bij seizoenarbeid en de min of meer openlijke doch juridisch discutabele inzet van
Polenn zonder werkvergunning, vormen interessante miniaturen waarin de relaties tussen
agrariërss en andere betrokkenen zoals de bedrijfsvereniging, de vakbond, de Arbeidsvoorzieningg en de Arbeidsinspectie kleurrijk voor het voedicht komen. Ze geven een kijkje in
dee keuken (of misschien wel toepasselijker: in het kantoor) van de juridische en beleidsmatige
strategieënn die door de betrokken sociale actoren zijn benut.
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Hett eerste juridische strijdveld dat zal worden behandeld, betreft de discussie over het
bestaann van een gezagsverhouding. De ironie wil dat dit interpretatiegevecht zich grotendeels
afspeeldee buiten het gezichtsveld van de meeste aspergetelers. De meesten waren zich ten
tijdee van dit conflict waarschijnlijk nauwelijks bewust van de procedures die op dit gebied
werdenn gevoerd. Er waren ook geen grote problemen met de aspergeregeling die hier voor
seizoenarbeidd werd gehanteerd. Het waren vooral tuinders in andere bedrijfstakken die de
kwestiee van de gezagsverhouding juridisch op de spits hebben gedreven. De juridische proceduress die hier zijn gevoerd, hadden echter ook consequenties voor de praktijk van de
aspergeteelt. .
Hett tweede conflict dat aan bod komt is de strijd om tewerkstellingsvergunningen. Hier
zall meer gedetailleerd worden ingegaan o p de 'Roermondse affaire': een kort geding waarin
dee LLTB en de Arbeidsvoorziening lijnrecht tegenover stonden. Deze rechtszaak diende in het
aspergeseizoenn van 1994 en is van grote invloed geweest op de relatie tussen aspergetelers en
arbeidsbureaus.. Dat de regionale Arbeidsvoorziening nadien geen speciale bemiddelingsprojectenn zou opzetten en zich meer terughoudend zou opstellen bij de bemiddeling van
seizoenarbeiders,, is voor een belangrijk deel in gang gezet door de gebeurtenissen rondom
dezee zaak.
Ookk het derde strijdveld zal worden beschreven aan de hand van een rechtszaak die in dat
jaarr speelde. De Voedingsbond FNV daagde in 1994 een stel aspergetelers voor de rechter
omdatt ze de CAO niet zouden naleven. D e felle wijze waarop de vakbond en tuinders elkaar
hierr bejegenden met betrekking tot de problematiek van seizoenarbeid, bleek tekenend voor
dee verhoudingen in de daaropvolgende jaren. Deze juridische strijd over de naleving van de
CAO,, biedt ook een goede blik op de belangenposities van werkgevers en werknemers en op
dee dilemma's die met de belangenbehartiging van deze groepen zijn verbonden.
Datt het er bij de regulering van seizoenarbeid hard aan toe kon gaan, komt vooral naar
vorenn in het laatste strijdveld dat aan de orde zal komen. Centraal staan de juridische acties
diee Arbeidsinspectie en Justitie in de tweede helft van de jaren negentig ondernamen tegen watt zij zagen als - misleidende juridische constructies van agrarische bedrijven om tewerkstellingsvergunningenn te omzeilen. De vervolgde tuinders waren echter van mening dat het
gingg om creatieve juridisch vondsten die de inschakeling van Polen bij seizoenarbeid wettelijk
mogelijkk maken. Het werd een grimmige strijd die nog steeds niet definitief is beslist, al lijken
Arbeidsinspectiee en Justitie momenteel aan de winnende hand te zijn.
Bijj de bespreking van deze vier conflictvelden zal vooral worden gelet op de strategieën
diee door de verschillende belangenpartijen zijn ingezet, alsmede de (strategische) reacties die
daarvann weer het gevolg waren. Dat de wettelijke regels bij gelegenheidsarbeid dienen te
wordenn nageleefd, kreeg mettertijd een onontkoombaar karakter. De juridische procedures
diee zijn gevoerd en de rechtszaken die hieruit voortvloeiden, hebben daarin zeker een aandeel
gehad.. Aan het einde van dit hoofdstuk zullen de legitimerende effecten hiervan op een rij
wordenn gezet. Daarbij komt tevens aan de orde waarom de legitimerende effecten eigenlijk
pass laat op gang kwamen of zelfs geheel ontbraken.

Hett geteste Rariteitenbesluit
Hoewell de aspergeregeling die in 1986 van start ging niet als ideaal zal zijn ervaren door
aspergetelendee tuinders en boeren, was deze regeling op het gebied van de sociale verzekeringsplichtt redelijk succesvol te noemen. In vergelijking met de twee andere gedoogregelingen,, de fruitplukregeling en scholierenregeling, waren hier weinig klachten en problemen te
constateren.. Met de aspergeregeling was een (tijdelijk bedoelde) maatregel geschapen die niet
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alleenn coulant was wat betreft de uiteindelijke afdracht van sociale premies, ook op administratieff vlak bood deze regeling een praktische uitweg voor de tijdrovende 'kruimelverzekeringen'' die anders dienden te worden afgesloten. De Tuinbouwvakorganisatie van de LLTB,
diee veel aspergetelers onder haar hoede had, was zeker niet ongelukkig met deze regeling
waarvann het forfaitaire bedrag min of meer door haarzelf was vastgesteld. De BV AB, de
bedrijfsverenigingg die de aspergeregeling initieerde (later de BV TAB), stelde in de daaropvolgendee jaren vast dat de regeling, afgaande op het gebruik, vrij populair was onder aspergetelers.. Dat er met de termijn van vier weken en het daadwerkelijk meewerken van gezinsledenn in de praktijk zal zijn gesjoemeld, werd door de bedrijfsvereniging op de koop
toegenomen.. Belangrijker was dat met deze regeling een oplossing was gevonden waarmee
dee diverse belangenpartijen - werkgeversorganisaties, vakbonden, administratieve uitvoerders
maarr bijvoorbeeld ook een toezichthoudend orgaan als de Sociale Verzekeringsraad - vrede
kondenn hebben. Tot de inwerkingtreding van de wet PMA, die in 1997 een einde maakte aan
dee aspergeregeling, heeft deze gedoogregeling zonder veel problemen gefunctioneerd.

BedrijfsverenigingBedrijfsvereniging in de knel
Hett Rariteitenbesluit bood een zekere ruimte voor ontheffing van sociale verzekeringsplicht
bijj bepaalde kortstondige vormen van persoonlijke dienstverlening. Deze ruimte werd niet
alleenn in de praktijk maar ook juridisch getest. Een aantal agrarische werkgevers spande proceduress aan om bij bepaalde vormen van piekarbeid betaling van sociale premies te
voorkomen.. Reeds in de jaren zeventig werd de Centrale Raad van Beroep hier geconfronteerdd met onduidelijke gevallen die tot discussie leidden. 1 Volgens een oud-vakbondsvertegenwoordigerr is 'het gedonder' eigenlijk meteen al begonnen toen eind jaren zestig het
Rariteitenbesluitt van kracht werd.
'Eenn groep ondernemers stelde de elastiek van de regelgeving voortdurend op de proef. Wat ik
kwalijkk vind is dat ook de LLTB en de NCB deze ondernemers altijd ondersteund hebben in hun
pogingenn het onderste uit de kan te halen. Op een gegeven moment werd het duidelijk dat deze
pogingenn om het Rariteitenbesluit alsmaar op te rekken juist tot het tegenovergestelde leidden.
Dee rechter ging echt principieel kijken en besloot dat veel gelegenheidsarbeid niet eens in aanmerkingg kon komen voor toetsing aan het Rariteitenbesluit. Die vrijheid van komen en gaan, in
dee praktijk was dat toch vaak volkomen fictief. 'Nou meneer, morgen kom ik niet of misschien
eenn uurtje later.' Denk je nu echt dat tuinders daar genoegen mee nemen. Niks ervan, morgen
hebb je zó laat te beginnen en er te zijn. Eigenlijk hebben de ondernemers het aan henzelf te
dankenn dat het klein beetje rek voor seizoenarbeid bijna geheel werd verwijderd.'
Volgenss deze vakbondsvertegenwoordiger hadden agrarische werkgevers en hun belangenorganisatiess zich tevreden moeten stellen met de vinger die wettelijk was gegeven. O p het
momentt dat ze de hele hand wilden pakken en procedures gingen aanspannen, werd het een
juridischee principekwestie die uiteindelijk als uitkomst had dat bijna geen enkele seizoenarbeidd vrij is van een gezagsverhouding. Een uidcomst dus in het nadeel van agrarische
werkgevers.. Ook een voormalig beleidsmedewerker van de LLTB geeft toe dat de sector grenzenn probeerde te verleggen en dat de bedrijfsvereniging op een gegeven moment gedwongen
wass hieraan paal en perk te stellen. Naar zijn mening is de balans echter naar de andere kant
doorgeslagenn toen in de jaren negentig voor praktisch elke vorm van piekarbeid sociale
verzekeringsplichtt werd aangenomen omdat nu eenmaal sprake was van een gezagsrelatie.
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Inn de lange reeks van jaren dat deze juridische strijd werd uitgevochten zat de bedrijfsverenigingg voor de sector behoorlijk met de kwestie in haar maag. De ervaring was dat
agrarischee werkgevers oneigenlijk gebruik maakten van het Rariteitenbesluit en binnen het
raamwerkk van deze regeling premievrije piekarbeiders inschakelden die eigenlijk verzekeringsplichtigg waren. Omdat het voor de bedrijfsvereniging niet mogelijk was allerlei vormen
vann piekarbeid ter plekke te controleren, zeker wanneer werkgevers nogal 'slordig' omgaan
mett het aanmelden van gelegenheidsarbeid, was het moeilijk hier effectief tegen op te treden. 22 Reeds in 1983 vroeg de BV AB de minister van Sociale Zaken om een werkzame regeling
voorr gelegenheidsarbeid te creëren die zou kunnen voorkomen dat reguliere arbeid werd verdrongenn door goedkopere, want sociaal onverzekerde, gelegenheidsarbeid. De politieke hulp
zouu echter lang op zich laten wachten en bleek hier niet de reddende cavalerie. Weliswaar
legdee de staatssecretaris van Sociale Zaken de problematiek in datzelfde jaar nog voor aan de
Socialee Verzekeringsraad, maar het zou tot 1990 duren voordat de raad een schriftelijk advies
uitbrachtt over deze kwestie. 3 Vervolgens zou het nog zeven jaar duren voordat de wet PMA
werdd ingevoerd die een werkzame regeling voor gelegenheidsarbeid had moeten zijn - maar
hett niet was. Ondertussen ervoer de bedrijfsvereniging grote problemen bij het zoeken naar
eenn praktische oplossing. Verschillende keren kreeg zij in beroepsprocedures de deksel op
haarr neus. Een juridisch punt dat een aantal agrarische werkgevers goed in de gaten had
gekregen,, was namelijk dat de bedrijfsvereniging verplicht is om elk dienstverband te toetsen
aann de feitelijke arbeidssituatie. Een meldingsplicht waarbij als sanctie automatisch verzekeringsplichtt werd aangenomen indien op een bedrijf gelegenheidsarbeiders werden aangetroffen,, bleek geen wettelijke basis te hebben. 4 Voor het vaststellen van sociale verzekeringsplicht
diendee altijd een nader onderzoek te worden ingesteld. Het argument van de bedrijfsverenigingg dat de talloze gevallen van seizoenarbeid of piekarbeid in de praktijk nauwelijks
controleerbaarr zijn, deed volgens de rechter niet ter zake.
Eenn andere juridische strategie die door agrarische werkgevers een aantal malen succesvol
werdd gehanteerd, was het beroep op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ook als
dee rechter vaststelde dat voor de betreffende gelegenheidsarbeider sociale verzekeringsplicht
gold,, dan nog was het mogelijk dat de agrarische werkgever op een gunstige uitspraak kon
rekenenn omdat de bedrijfsvereniging in haar informatieverstrekking bepaalde verwachtingen
hadd gewekt of omdat zij de werkgever niet op correcte wijze had bejegend. Wettelijke sanctiess zouden dan in strijd zijn met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel die
eenn hogere rechtskracht hebben. 5
Dee bedrijfsvereniging zat dus behoorlijk in de knel bij het uitvoeren van haar beleidstaak.
Agrariërss wisten al vrij snel de gevoelige en zwakke plekken te vinden in de wettelijke regels
omtrentt gelegenheidsarbeid en sommigen gingen zelfs zover om de werkwijze van de
bedrijfsverenigingg juridisch aan te vechten, soms met succes. Met de introductie van de
aspergeregelingg en de fruitplukregeling in 1986 en 1987 probeerde de bedrijfsvereniging haar
uitvoeringstaakk hanteerbaar te houden en kwam zij de telers in deze bedrijfstakken in feite
tegemoet.. Dat met de arbeidsduur van vier weken in de praktijk dikwijls de hand werd gelicht,
werdd waarschijnlijk als een onvermijdelijk gegeven beschouwd: daarop intensief controleren
iss vechten tegen de bierkaai. Het was echter ook juist in deze periode dat zich in de jurisprudentiee een kentering voltrok met betrekking tot het begrip gezagsverhouding. Zoals
beschrevenn in het vorige hoofdstuk, trokken agrarische werkgevers die hieromtrent proceduress aanspanden vanaf 1986 steeds vaker aan het kortste eind. Omstreeks die tijd veranderdee ook de politieke houding jegens misbruik en oneigenlijk gebruik van wettelijke regels.
Hett niet melden of verzwijgen van verzekeringsplichtige arbeid werd door de overheid hoe
langerr hoe minder gezien als een kwajongensstreek - het ging hier tenslotte om fraude.
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Uiteindelijkk zou dit ertoe leiden dat het Rariteitenbesluit nauwelijks nog toepasbaar werd
geachtt bij seizoenarbeid in de tuinbouw. Tussen papier en praktijk, zo moet de bedrijfsverenigingg hebben ervaren, kan echter een grote problematische kloof bestaan die slechts
mett geïmproviseerde uitvoeringsconstructies is te overbruggen. D e extra informatiebladen
diee in 1984 en 1985 werden verspreid over de sociale verzekeringsplicht van gelegenheidsarbeiders,, hadden weinig effect. En ook al kreeg men vanaf 1986 de rechter steeds vaker aan
zijnn kant, wanneer de 'gereguleerden' alle zeilen bijzetten om de wettelijke regels voor te blijven,, krijgt papier iets heel geduldigs. Vooral bij een activiteit zoals seizoenarbeid die in de
praktijkk nauwelijks valt te controleren.

EenEen beleidsmatige slangenkuil
Datt de bedrijfsvereniging behoorlijk met de rug tegen de muur was gedrongen door de
opstellingg van agrarische werkgevers bij de regulering van seizoenarbeid, blijkt uit een
geheimee instructie die intern bij gelegenheidsarbeid werd gehanteerd. Hoewel gelegenheidsarbeidd in beginsel als verzekeringsplichtig werd beschouwd, werd voor een aantal werkzaamhedenn met een seizoensmatig karakter een uitzondering gemaakt. Deze waren beschreven
inn een officieus circulerende teeltenlijst. Het ging hier om uiteenlopende activiteiten: bloembollenn pellen, zomeraardbeien plukken, plukken van peulen, de aanplant van prei, radijs,
venkell of spinazie, het rapen van winterpeen en nog een aantal andere. 6 In al deze gevallen
konn de hoofdregel worden overgeslagen en direct worden getoetst aan de voorwaarden van
hett Rariteitenbesluit. Naast de regelingen die waren getroffen voor de aspergeteelt en de fruitpluk, functioneerdetioneerde er dus in bet geheim nog een uitgebreide lijst van werkzaamheden waarin de procedure met
betrekkingbetrekking tot de sociale verf(ekeringsplicht van gelegenheidsarbeid bijzonder coulant was te noemen. To
mett 1993 heeft de administratie van de bedrijfsvereniging, die met de uitvoering was belast,
dezee geheime teeltenlijst gehanteerd. Het bestuur van de bedrijfsvereniging, samengesteld uit
vertegenwoordigerss van werkgevers- en werknemersorganisaties, was weliswaar op de hoogte
vann deze lijst maar heeft deze nooit officieel bekrachtigd omdat men hierover verdeeld was.7
Gemakkelijkk voelden de sociale partners in de sector zich dus niet met deze oplossing.
Dezee geheime uitvoeringsinstructie is illustratief voor de beleidsmatige en politieke slangenkuill waarin de bedrijfsvereniging zich bevond. Aan de ene kant siste het venijn uit de
praktijk:: tuinders en boeren die de kosten van sociale premies zo beperkt mogelijk wilden
houdenn en daarbij behendig gebruik maakten van de gegeven mogelijkheden. Aan de andere
kantt konden toezichtorganen onverwacht juridisch toebijten en de uitvoering lamleggen
omdatt de bedrijfsvereniging over de schreef van het wettelijk toelaatbare ging. Wanneer we
daarbijj bedenken dat een politieke oplossing alsmaar op zich liet wachten, is het niet vreemd
datt de bedrijfsvereniging in de uitvoering pragmatische wegen bewandelde en soepel omging
mett het Rariteitenbesluit. 8 Deze soepele omgang van de bedrijfsvereniging had evenwel als
gevolgg dat bij veel agrarische werkgevers de indruk postvatte dat op het gebied van naleving
vann de sociale verzekeringsplicht een zekere tolerantie bestond. Een indruk die misleidend
wass gezien de omslag in de jurisprudentie vanaf 1986 en ook gezien de algemene politieke
beleidslijnn zoals die medio jaren tachtig naar voren trad in het ISMO-rapport: kleinschalige
fraudee op het gebied van de sociale zekerheid werd hierin als bijzonder kwalijk gekwalificeerd. .
Inn 1994 introduceerde de BV TAB de scholierenregeling.9 Het GUO, het administratieve
orgaann van de bedrijfsvereniging, is belast met de uitvoering van de regeling. De bedrijfsverenigingg verwachtte, in het licht van de politieke toezeggingen die waren gedaan in het
kaderr van het Landelijk Tuinbouwakkoord, dat de regering deze overgangsmaatregel spoedig
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zouu vastleggen in een wettelijke regeling. Zoals in hoofdstuk 6 uiteengezet, werd de
scholierenregelingg echter politiek afgeschoten en bleken de verantwoordelijke bewindspersonenn niet bij machte op korte termijn een wettelijke regeling te treffen voor gelegenheidsarbeid.. Tot de inwerkingtreding van de wet PMA in 1997 zou het GUO de scholierenregeling
echterr blijven uitvoeren, al ging deze uitvoering met de nodige onzekerheid gepaard. Dat de
scholierenregelingg tot de inwerkingtreding van de wet PMA werd toegepast, is een frappant
voorvall en typeert de politieke onduidelijkheid die heerste. In juli 1994 had de minister van
Socialee Zaken namelijk aangekondigd dat de regeling zou worden geschorst 'met het oog op
vernietigingg wegens strijd met de wet.'"1 Met de schorsing was de regeling echter nog niet
vernietigd.. Omdat de staatssecretaris van Sociale Zaken vervolgens niet in staat bleek op
kortee termijn een nieuwe wet met betrekking tot seizoenarbeid door de kamer te krijgen en
geenn nader besluit nam over de geschorste scholierenregeling, verviel de schorsing en kreeg
dee regeling in februari 1995 haar rechtskracht weer terug. 11
Langzamerhandd verplaatste de discussie over de toepassing van het Rariteitenbesluit zich naar
eenn hoger politiek niveau en waren het vooral de agrarische werkgevers die de juridische deksell op hun neus zouden krijgen. Op het laatst hadden de tuinders en boeren te maken met
regeringspersonenn en parlementaire politici die geneigd waren dergelijke problemen meer
abstractt en 'vanuit een systeem' te bekijken. In ieder geval werd op dit niveau minder praktischh gekeken dan door het bestuur van de voormalige bedrijfsvereniging dat tenslotte
bestondd uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties uit de sector
zelf.. Een zekere mate van soepelheid bij de regulering van seizoenarbeid werd ook steeds
moeilijkerr vanwege de groeiende publieke belangstelling voor dit beleidsonderwerp.
Mett de invoering van de wet PMA kwamen de bestaande gedoogregelingen op het gebied
vann de sociale verzekeringen te vervallen. De aspergeregeling, fruitplukregeling en
scholierenregelingg hielden op te bestaan. Het is ironisch dat de problemen rondom de
aspergeteeltt een belangrijke aanzet gaven tot de introductie van een nieuwe wet waarmee niemandd in de sector echt blij mee was, maar die wel een einde maakte aan een gedoogregeling
diee redelijk goed functioneerde. Men zou kunnen stellen dat aspergetelers de dupe waren van
dee juridische acties van andere agrariërs die de wettelijke 'tolerantie' van het Rariteitenbesluit
opp de proef bleven stellen totdat het gedoogelastiek knapte. 12 Bij deze stelling hoort echter
eenn nuancering. Naar men mag aannemen is de introductie van de aspergeregeling toendertijdd mede een reactie geweest op aspergetelende tuinders en boeren die de ruimte van de wettelijkee regels op de proef stelden. Al is het wat langer geleden, ook aspergetelers hebben hun
aandeell gehad in het oprekken van het Rariteitenbesluit. En kijken we naar de publieke discussiee in de jaren negentig, dan zien we dat aspergetelers zeker niet ontbraken in het koor van
klagendee en ontevreden tuinders die aandrongen op een duidelijke wettelijke regeling omdat
dee bestaande regelgeving niet deugde. Ze waren in zekere zin ook het slachtoffer van hun
eigenn opstelling.

Dee Roermondse affaire
Zijnn aspergetelers in de discussie over de sociale verzekeringsplicht met enige welwillendheid
nogg te beschouwen als gedupeerden die de gevolgen moesten dragen van juridische acties van
(eenn minderheid van) andere tuinders, dit geldt zeker niet voor de discussie over Poolse
seizoenarbeiderss en de afgifte van tewerkstellingsvergunningen. In het politieke debat dat
hieroverr losbarstte en dat met veel belangstelling door de media werd gevolgd, speelden
aspergetelerss in Zuidoost-Nederland een nationale hoofdrol. Een belangrijke juridische scène
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inn dit publieke spektakel was een kort geding dat in mei 1994 plaatshad te Roermond. D e
LLTB,, die hier als belangenbehartiger het woord voerde voor de aspergetelers, had de
Arbeidsvoorzieningg voor de rechter gedaagd om tewerkstellingsvergunningen af te dwingen
voorr Poolse seizoenarbeiders. Voordat ik inga op de uitslag en de gevolgen van dit kort geding,, schets ik duidelijkheidshalve eerst de belangrijkste gebeurtenissen die hieraan
voorafgingen. .

DeDe voorgeschiedenis
Nadatt de Arbeidsvoorziening in Noord- en Midden-Limburg in de jaren daarvoor al enkele
specialee projecten had opgestart voor de bemiddeling van seizoenarbeiders, werd voor het
oogstseizoenn van 1994 een flinke hoeveelheid geld uitgetrokken voor het Arbeidsbureau
Seizoenbemiddelingg Agrarische Sector (ASA). Minister De Vries (CDA), de toenmalige
bewindspersoonn op Sociale Zaken, had er een politiek punt van gemaakt dat er een einde zou
komenn aan de inzet van Poolse seizoenarbeiders terwijl er in Nederland voldoende werklozen
beschikbaarr waren. Hij vond dat de Arbeidsvoorziening hier een belangrijke beleidstaak had.
Hett ASA-project richtte zich op de asperge- en aardbeienteelt in de regio en zou zich intensieff bezighouden met de bemiddeling van werkloze uitkeringsgerechtigden. Ook de LLTB en
hett Landbouwschap waren in dit verband vroegtijdig benaderd om aan het project bekendheidd te geven. Reeds in de laatste maanden van 1993 waren de voorbereidingen van start
gegaann en op 1 januari 1994 waren er bijna 2.100 seizoenvacatures ingediend door 318 telers.133 Een groot aantal telers (276) bleek echter, op advies van de LLTB, niet akkoord te zijn
gegaann met de bemiddelingsvoorwaarden die betrekking hadden op de reis- en verblijfkosten
voorr oogstpersoneel dat buiten Nederland zou worden geworven. Naar deze 'dissidente' tuinderss werd vervolgens een aangepaste overeenkomst teruggestuurd waarin was vastgelegd dat
alleenn regionaal arbeidsaanbod zal worden bemiddeld. Tevens bevatte deze overeenkomst de
clausulee dat het ASA, in het geval van een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning, geen
positieff advies zou afgeven vanwege het voorbehoud dat de werkgever had gemaakt ten
aanzienn van de voorwaarden in de eerder verzonden bemiddelingsovereenkomst. De Arbeidsvoorzieningg gaf hiermee een duidelijk signaal af richting werkgevers dat deze vacaturemeldingg naderhand niet kon worden gebruikt als een 'formele truc' voor Poolse seizoenarbeiders.
Uiteindelijkk bleken 120 dissidente telers alsnog akkoord te gaan met deze aangepaste
overeenkomst.. De LLTB had grote bezwaren tegen deze aanpak en liet merken dat ze het
ASA-projectt met argusogen bekeek.
Eindd maart 1994 hadden LLTB-vertegenwoordigers een gesprek met de minister De Vries
vann Sociale Zaken waarin ze wezen op het dringende tekort aan gemotiveerde seizoenarbeiderss en de noodzaak van tewerkstellingsvergunningen voor Poolse aspergestekers. Naar aanleidingg van dit gesprek ontstond bij werkgevers de indruk dat de minister begrip had voor
hunn situatie en dat er vergunningen zouden komen. Dit tot grote ergernis van het Centraal
Bestuurr voor de Arbeidsvoorziening die zelfs afstand nam van de uitspraak van de minister.14
Weliswaarr benadrukte minister De Vries enkele dagen later dat dat vergunningen niet aan de
ordee zijn zolang prioriteitgenietend aanbod beschikbaar is, maar het kwaad was al geschied.
Veell telers verwachtten dat het allemaal wel los zou lopen en dat het komende seizoen ook
mett Polen zou kunnen worden gewerkt. De animo voor het ASA werd er in ieder geval niet
beterr op. Veel telers trokken hun vacatures terug. Aan de vooravond van het aspergeseizoen
inn april, waren er nog slechts 450 vacatures over van de 2.100 die oorspronkelijk waren ingediend. 155 Het vermoeden dringt zich op dat telers op illegale wijze arbeidskrachten zullen
inzetten,, misschien wel in de verwachting dat hiervoor naderhand alsnog vergunningen zullen
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wordenn afgegeven. Minister de Vries waarschuwt dat illegale tewerkstelling hard 2al worden
aangepaktt en is verbolgen over de massale intrekking van vacatures. Hij ziet ook geen reden
voorr tewerkstellingsvergunningen voor Poolse seizoenarbeiders. 16
Naarmatee het oogstseizoen vordert, worden de kritische geluiden van de telers en hun
belangenbehartigerss alsmaar luider. Er zou sprake zijn van een onhoudbare situatie en een
dreigendee catastrofe voor de aspergeteelt.17 Volgens een woordvoerder van de LLTB levert de
Arbeidsvoorzieningg alleen maar ongemotiveerd personeel waarmee niet te werken valt. Deze
repliceertt dat de arbeidsvoorwaarden in Nederland misschien toch net even anders zijn dan
inn Polen. 18 Het conflict ontaardt in ccn prestigekwestie en krijgt zijn climax in een kort gedingg waarin de LLTB, samen met de Tuinbouwvakorganisatie en een aantal aspergetelers, tewerkstellingsvergunningenn eist voor Poolse seizoenarbeiders.

OndergangOndergang van het A.SA.-project
O pp 18 mei 1994 staan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en de LLTB tegenover elkaar voor
dee arrondissementsrechtbank van Roermond. Ook de media zijn volop aanwezig. De advocaatt van de werkgevers spreekt in zijn pleidooi over een dreigende ramp nu het beleid er kennelijkk op is gericht geen tewerkstellingsvergunningen af te geven voor buitenlandse werknemers,, terwijl de door het arbeidsbureau bemiddelde werkzoekenden met de meest banale
redenenn aankomen om maar niet te hoeven werken. Het starre beleid van de Arbeidsvoorzieningg zou leiden tot een noodtoestand. De advocaat van de gedaagde partij wijst erop
datt de tuinders zichzelf in de problemen hebben gebracht door niet met alle bemiddelingsvoorwaardenn akkoord te gaan en dat de Arbeidsvoorziening zich heeft te houden aan de
wettelijkee regels die hier gelden. Verder zouden tuinders zich veel te halsstarrig en veeleisend
opstellen. 19 9
Wanneerr de rechter op 20 mei uitspraak doet, blijkt dat in het voordeel van de werkgevers
tee zijn. De Arbeidsvoorziening heeft onrechtmatig gehandeld door het voorbehoud dat telers
maaktenn ten aanzien van bepaalde bemiddelingsvoorwaarden als uitgangspunt te nemen voor
eenn categorische weigering tot medewerking in het geval dat deze telers op later tijdstip een
tewerkstellingsvergunningg zouden aanvragen. De tweede bemiddelingsovereenkomst die het
ASAA aan deze telers verzond, ontbeert volgens de rechtbank een wettelijke grondslag. Voor
allee vacatures die voor 1 januari 1994 zijn aangemeld, dient de Arbeidsvoorziening haar
medewerkingg te verlenen wanneer een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning wordt
gedaan. 2 "" Weliswaar doet de rechter geen uitspraak over het aantal te verlenen vergunningen,
maarr het is duidelijk dat de aanpak door het ASA met betrekking tot 'dissidente' tuinders
juridischh van tafel wordt geveegd. In dit opzicht kan men spreken van een overwinning voor
dee LLTB en de aspergetelers.
D ee Arbeidsvoorziening beseft dat ze het pleit heeft verloren en besluit tot een snelle
afgiftee van tewerkstellingsvergunningen. Uiteindelijk zouden dat oogstseizoen 352 vergunningenn worden afgegeven voor buitenlandse seizoenarbeiders. Na de 'Roermondse affaire'
zouu de voornaamste activiteit van het ASA bestaan uit verwerking en afhandeling van deze
aanvragenn voor tewerkstellingsvergunningen; de bemiddelingsactiviteiten voor werkloze uitkeringsgerechtigdenn worden praktisch stopgezet.
Uitt de evaluatie die na de zomer verschijnt, wordt duidelijk dat het ASA-project is uitgemondd in een fiasco. In totaal had het project ƒ620.000 gekost. Voor elk uur dat een bemiddeldee werkzoekende als seizoenarbeider werkzaam is geweest, zo werd berekend, is circa ƒ50
bemiddelingskostenn betaald. Misschien nog wel ernstiger dan de financiële mislukking is het
feitt dat de verhouding tussen de regionale arbeidsbureaus en de telers door dit project
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behoorlijkk is verzuurd. Medewerkers van het ASA voelen zich na al hun inspanningen voor de
sectorr genomen en in zekere zin ook misbruikt. De projectmanager, die ten tijde van het projectt ook heel wat keren bij telers in de keuken had gezeten, gaf op het gebeurde de volgende
visie: :
'Uitt een evaluatie is gebleken dat ongeveer vier tot vijf procent van de telers het personeelsplaatjee niet rond kan krijgen. Deze vier tot vijf procent laat elk jaar weer, zeg maar, heel dominantt blijken dat de sector een groot probleem heeft. Maar niet de sector heeft een groot probleem,, een aantal tuinders heeft om de een of andere reden een groot probleem. Maar die waren
zoo dominant aanwezig, wisten zo goed de media te bespelen - ik heb een ordner vol met krantenartikelen,, ik had in elk televisieprogramma kunnen zitten, elk radioprogramma, dat was
gewoonn absurd. Maar de conclusie is dat een erg klein gedeelte van die 1.200 tuinders, ongeveer
500 of 60 moeite had of heeft met het invullen van het personeelsplaatje. (..) Met name in die
groepp is een aantal tuinders dat eigenlijk regelrecht afstuurt op tewerkstellingsvergunningen voor
Polen.. Ja, dat is een gerechtvaardigde conclusie.'
Datt de bemiddelaars van de Arbeidsvoorziening in deze roerige periode te maken kregen met
heftigee emotionele reacties, zal het beeld van aspergetelers bij deze instantie niet in positieve
zinn hebben beïnvloed. 21 Een bestuurder van de IXTB, die tijdens dit onderzoek werd geïnterviewdd over de problematiek, gaf toe dat het in 1994 (en ook in 1995) door werkgevers niet
handigg is gespeeld en dat de zaak toentertijd nodeloos op de spits is gedreven.
Behalvee dat de Arbeidsvoorziening in Noord- en Midden-Limburg grote moeite heeft met
dee opstelling van aspergetelers en hun belangenorganisatie, voelt ze zich ook gemangeld door
hett politiek beleid. Dezelfde minister die de Arbeidsvoorziening in niet mis te verstane
bewoordingenn had aangespoord om de personeelstekorten voor aspergetelers weg te werken,
onderr meer door werkloze uitkeringsgerechtigden tot dit werk te verplichten, had met zijn
uitsprakenn over de afgifte van tewerkstellingsvergunningen eind maart zelf voor verwarring
gezorgdd en op deze wijze het functioneren van het ASA onder druk gezet. Daarnaast kreeg
menn de indruk dat de politici in Den Haag weinig kennis hebben van de praktijk.
Veelzeggendd in dit verband is de voormalige ASA-medewerker die enigszins spottend
opmerktee dat 'men er ondertussen ook [in Den Haag] van doordrongen [is] dat asperges niet
meerr aan bomen groeien.'
Hett persbericht dat met de evaluatie van het ASA-project de deur uitging, liet aan helderheid
nietss te wensen over. In 1995 zou een dusdanig kostbaar project niet meer worden opgezet.
Dee primaire verantwoordelijkheid voor de invulling van seizoenarbeid, zo stelde het
Regionalee Bestuur van de Arbeidsvoorziening van Noord- en Midden-Limburg, ligt bij de telerss zelf. Weliswaar zal de Arbeidsvoorziening in de toekomst de basisdienstverlening blijven
gevenn die men mag verwachten, maar prijzige bemiddelingsprojecten zoals het ASA zijn in
principee van de baan. In het licht van de Roermondse rechtszaak was deze opstelling van de
Arbeidsvoorzieningg niet onbegrijpelijk. De hier geleerde les was duidelijk: hoe minder initiatievenn men neemt bij de bemiddeling van seizoenarbeiders, hoe kleiner de kans dat men
zichh juridisch in de vingers snijdt en overheidsgelden verspilt.

Inn de ban van de CAO
Hoewell in de bemiddelingsovereenkomst van de Arbeidsvoorziening werd uitgegaan van de
CAO-bepalingenn die voor seizoenarbeid golden, concentreerde het conflict zich hier op de
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vraagg of de arbeidsbureaus erin slaagden voldoende oogstpersoneel te bemiddelen en of ze
correctt hadden gehandeld jegens telers die een voorbehoud maakten met betrekking tot
bepaaldee kosten die met de bemiddeling waren verbonden. Blijkbaar voelde men aan dat het
gevoeligee terrein van de CAO maar beter gemeden kon worden om verdere escalatie te
voorkomen.. Bovendien is de Arbeidsvoorziening op de eerste plaats verantwoordelijk voor de
invullingg van openstaande vacatures. De controle op de naleving van de arbeidsvoorwaarden
iss een taak die op het beleidsterrein ligt van andere instanties. Bemiddelaars van de arbeidsbureauss wisten ook wel dat in de praktijk vaak de hand werd gelicht met de CAO en dat zaken
onderlingg creatief geregeld werden, maar zolang zich dit niet uitte in moeilijk invulbare
seizoenvacaturess was er voor hen formeel gezien geen probleem.
Dee slechte naleving van de CAO bij seizoenarbeid zou echter niet onbesproken blijven.
Dee vakbond was allerminst amused over de wijze waarop werkgevers hier te werk gingen en
mett name de Voedingsbond FNV zou het er niet bij laten zitten. Het vermoeden dat in de
aspergeteeltt Poolse seizoenarbeiders ook nog eens ongelijk werden behandeld en uitgebuit,
wass voor de vakbond een reden te meer om in actie te komen. Meteen in de weken na de
Roermondsee affaire werd een aantal Noord-Limburgse aspergetelers geconfronteerd met
teamss van 'CAO-controleurs': bezoldigde bestuurders, kaderleden en gewone vakbondsleden
gingenn de velden op om bij de stekers navraag te doen naar de lonen die werden uitbetaald
enn ook naar andere voorwaarden die volgens de CAO dienden te worden nageleefd. Ook de
perss was hierbij uitgenodigd. Deze controles van de vakbond, waarbij het erf
onaangekondigdd werd betreden, leidden in sommige gevallen tot ziedende reacties van aspergetelers.. Ook de LLTB was hoogst verontwaardigd over het optreden van de vakbond. 22 Dit
weerhieldd de Voedingsbond FNV er niet van begin juni 1994 een kort geding aan te spannen
tegenn elf aspergetelers omdat zij zich niet zouden houden aan de CAO-tuinbouw.23 Wederom
iss de arrondissementsbank van Roermond de plaats waar de strijdende partijen elkaar treffen.

KiloionenKiloionen en bewijsbaarheid
O pp 6 juni 1994, nog geen drie weken na het kort geding van de LLTB tegen de Arbeidsvoorziening,, waren het nu de aspergetelers zelf die achter het verdachtenhekje moesten
plaatsnemen.. De media liet zich ook dit spektakel niet ontgaan. De raadsvrouw van de vakbondd trok fel van leer tegen de telers. Deze zouden geen deugdelijke administratie voeren en
hunn seizoenarbeiders onderbetalen. Het witte goud, zo betoogt ze, heeft zijn prijs en kan niet
wordenn afgewenteld op de ruggen van de stekers. De advocaat van de aspergetelers betitelt
dee controleacties van de vakbond als onheus en ondeskundig en bestrijdt de beschuldiging
datt er zou worden onderbetaald. Als de eis van de FNV zou worden ingewilligd, kan volgens
hemm geen redelijke aspergeteler meer verder gaan. 24 Een belangrijk punt van geschil is of de
hoogtee van het kiloloon dat op de bedrijven werd gehanteerd, overeenkomstig de CAOafsprakenn is of niet. De strijdende partijen komen met verschillende berekeningen om hun
gelijkk aan te tonen.
Hett kort geding brengt niet het succes waarop de Voedingsbond FNV had gehoopt. De
rechterr oordeelt dat niet voldoende is aangetoond dat de CAO op allerlei fronten wordt ontdokenn en verklaart de vordering van de vakbond op een groot aantal punten niet-ontvankelijkk omdat het belang daarvan onvoldoende is aangegeven. Wel dient een aantal telers alsnog
eenn schriftelijke arbeidsovereenkomst op te stellen en te ondertekenen. De LLTB reageert
opgeluchtt en ziet de uitspraak als een belangrijke steun in de rug voor de komende CAOonderhandelingenn waarin de werkgeversbond zal pleiten voor een aparte behandeling van
gelegenheidsarbeid.. De FNV ziet als positief lichtpunt dat de rechter duidelijk heeft uitge-

HETT BEPROEFDE; BELEID

159 9

sprokenn dat een CAO door alle partijen dient te worden nageleefd en kondigt aan in hoger
beroepp te gaan. 25
Wanneerr begin 1995 de uitslag van het hoger beroep bekend wordt, blijkt de Voedingsbondd FNV meer succes te hebben. Het gerechtshof in 's-Hertogenbosch oordeelt dat de eis
vann de vakbond in het kort geding ten onrechte niet-ontvankelijk is verklaard en is het met
dee vakbond eens dat loonspecificaties tijdig dienen te worden verstrekt zodat een deugdelijke
controlee van de beloning mogelijk is. Een aantal aspergetelers wordt opgedragen hierin
alsnogg te voorzien. De stelling van de vakbond dat de telers zouden onderbetalen wordt
echterr van de hand gewezen. Het hof acht voor deze beschuldiging onvoldoende bewijs aanwezigg en zegt hierover:
'Dee Voedingsbond FNV had dit bewijs op relatief eenvoudige wijze kunnen leveren, b.v. door
schriftelijkee verklaringen van (voormalig) werknemers van aspergetelers te overleggen, waaruit
viell af te leiden dat de aspergetelers te weinig loon hebben betaald. De Voedingsbond FNV heeft
ditt niet gedaan, evenmin ander schriftelijk bewijs bijgebracht en zelfs met betrekking tot dit punt
geenn gespecificeerd bewijsaanbod gedaan.'26
Waaromm was de vakbond hier zo 'slordig' geweest? Misschien wel zonder het goed te beseffenn legde het rechtscollege hier de vinger op een gevoelige en veelbetekenende plek. Al klinkt
hett op papier vrij overtuigend, in de praktijk was deze bewijslevering lastiger dan men op het
eerstee moment misschien denkt. Het probleem is namelijk dat gelegenheidsarbeiders nauwelijkss zijn georganiseerd en dat de vakbonden weinig ingangen hebben om de belangen van
dezee werknemers te behartigen. Het is zelfs niet uitgesloten dat (voor een deel) wordt zwartgewerktt en dat het persoonlijke contact van de seizoenarbeiders met de werkgever van dien
aardd is, dat elke inmenging van de vakbond bij voorbaat kansloos is. De overrompelende controless van de 'CAO-controleurs' op de aspergevelden zullen wellicht het een en ander naar
bovenn hebben gebracht, maar het is een heel ander verhaal deze bevindingen naderhand te
stavenn door schriftelijke verklaringen van de werknemers. Misschien dat de Voedingsbond
FNVV meer had moeten ondernemen, maar het moge duidelijk zijn dat het organiseren van een
dergelijkee bewijsvoering een tijdrovende en lastige aangelegenheid is en zeker niet relatief
eenvoudigg (zoals het gerechtshof meende). Vooral bij kleinere bedrijven, waar de contacten
tussenn werkgevers en werknemers doorgaans een informeel karakter hebben, is deze klus
allerminstt gemakkelijk.27 Hiermee komen we tevens op het twijfelachtige belang dat kleine
tuinbouwbedrijvenn hebben voor de vakbond.

AfwegingenAfwegingen van belangen
Vanuitt een beleidsmatig perspectief hebben moderne en geprofessionaliseerde vakbonden
lieverr te maken met grotere bedrijven waar ondernemingsraden moeten worden ingesteld,
dann met een meute van kleinschalige bedrijfjes waarvan het personeelsbeleid moeilijk is te
overzien.. Dit algemene uitgangspunt geldt ook voor de agrarische sector. Puur strategisch
gezienn en vanuit het oogpunt van de belangenbehartiging van werknemers, zullen de voedingsbondenn kleine bedrijfjes liever zien gaan dan komen. Hier zijn vaak niet of nauwelijks
vastee krachten werkzaam en de werknemers die er werken zijn niet snel geneigd zich bij een
vakbondd aan te sluiten. Bij de gelegenheidsarbeid die op deze bedrijfjes bij tijde en wijle nodig
is,, wordt verder dikwijls de hand gelicht met de wettelijke regels omdat anders de arbeidskostenn - zo wordt althans door de ondernemers geopperd - onbetaalbaar zouden worden.
Eenn oud-vakbondsbestuurder kon zich hier behoorlijk over opwinden: kleine bedrijfjes in
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standd houden ten koste van slechte arbeidsvoorwaarden was voor hem onbespreekbaar. In dat
gevall mochten ze wat hem betreft verdwijnen. Ook bij vakbondsvertegenwoordigers die zich
inn minder sterke woorden over de problematiek uitspraken, kwam naar voren dat ze weinig
ophaddenn met tuinders en boeren die op informele wijze hun seizoenkrachten bij elkaar
scharrelen.. Wanneer deze groep zich bij vrij principiële kwesties ook nog eens met dubieuze
handelingspraktijkenn bezighoudt, kan dit zelfs door de vakbond worden ervaren als een
bedreigingg van goede arbeidsverhoudingen. Zoals in de conclusie van het vorige hoofdstuk
iss beschreven, is de problematiek van seizoenarbeid verbonden met een aantal principiële
kwesties.. Dit werd in 1995 nog eens duidelijk geïllustreerd toen de Voedingsbond FNV niet
alleenn bleef wijzen op de ontduiking van de CAO en de inschakeling van goedkope Poolse
seizoenarbeiders,, maar ook bereid bleek de stakingskas open te stellen voor werkloze uitkeringsgerechtigdenn die weigeren asperges te steken op bedrijven waar de arbeidsvoorwaarden
niett in orde zijn.28 Deze acties waren echter niet zonder dilemma. Hoewel de vakbond zich
enerzijdss genoodzaakt voelde een duidelijke grens te stellen van wat wel en niet acceptabel is,
werdd men anderzijds doodmoe van het besef dat al deze aandacht voor seizoenarbeid niet of
nauwelijkss nieuwe leden zal opleveren en dat alle geïnvesteerde energie zich toch eigenlijk
niett verhoudt tot de minimale werkgelegenheid die uiteindelijk met deze arbeid is verbonden.
Typerendd zijn de volgende woorden van een vakbondsbestuurder over de acties op de
aspergevelden. .
'Zowell Polen als Nederlanders moeten hetzelfde krijgen, hier is geen twijfel over. Je kunt het niet
makenn om Nederlanders meer loon te betalen dan aan hen. Als je dat doet, dan zou het einde
zoekk zijn. (..) Als je dan al die moeite ziet die erin wordt gestoken, ook vanwege de media die
iedereenn daartoe dwingt, dan krijg je af en toe toch wel eens de neiging om te 2eggen: "Laat maar
waaienn die hele handel, al halen ze de mensen uit Swahili." Het probleem is dat andere zaken
waarr meer structurele arbeid mee is gemoeid, blijven liggen.'
Datt kleine agrarische bedrijven niet alleen bij de naleving maar ook bij de realisering van een
CAOO het nodige roet in het eten kunnen gooien, werd eens te meer duidelijk toen in datzelfde
jaarr een moeizaam bereikt akkoord door de achterban van de werkgeversorganisaties massaal
werdd verworpen. In de onderhandelingen over een nieuwe CAO was gelegenheidsarbeid een
vann de hete hangijzers.
'Veell kleinere gezinsbedrijven,' zo vertelde een belangenbehartiger die toentertijd deel uitmaaktee van de Werkgroep Seizoensarbeid (van de Tuinbouwvakorganisatie van de LLTB), 'vonden dit
akkoordd niet acceptabel omdat het te weinig oog had voor de problemen van kleinschalige
ondernemingen.'' In zijn visie waren de onderhandelingen te zeer gericht op grote bedrijven en
ditt werd door een groot deel van de achterban in Brabant en Limburg niet gepikt.
Dee tuinbouw zat op dat moment al geruime tijd zonder CAO en de situatie was al behoorlijk
gespannen.. De vakbonden waren razend over deze gang van zaken. Ze vonden dat met de
Land-- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO-Nederland), in 1995 ontstaan door een
grootscheepsee fusie van verschillende regionale standsorganisaties (en andere sectorale
organisaties),, geen duidelijke afspraken vielen te maken en dat op deze basis niet was samen
tee werken. In de daaropvolgende CAO-loze periode, die tot oktober 1996 zou duren, zouden
dee verhoudingen tussen de sociale partners een ijzig karakter hebben. Op veel medewerking
off steun van de vakbonden hoefden de werkgevers in deze periode niet te rekenen, zeker niet
bijj de lastige kwestie van seizoenarbeid.
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Voorr de vakbonden van de agrarische sector, die op de eerste plaats geïnteresseerd zijn in de
belangenn van vaste werknemers en goede arbeidsvoorwaarden, was de keuze van belangenbehartigingg bij seizoenarbeid niet zo moeilijk. In principe gold: hoe meer regulering, hoe
beter.. De opstelling van de vakbonden laat zich als volgt samenvatten: verdringing van regulieree arbeid door de inschakeling van goedkope gelegenheidskrachten is uit den boze en
wettelijkee maatregelen of voorstellen die de kans hierop vergroten dienen krachtig te worden
afgewezen.. De werknemersorganisaties hadden hier de omstandigheid mee dat men zich
doorgaanss kon aansluiten bij het overheidsbeleid dat erop gericht was dit ondoorzichtige
domeinn van kortstondige dienstverbanden beter in de greep te krijgen.
Voorr de werkgeversorganisaties van de agrarische sector, lag het evenwel een stuk
ingewikkelder.. Ze hadden te maken met verschillende belangen van uiteenlopende agrarische
ondernemingenn die zich niet goed lieten verzoenen. Met name de standsorganisaties in ZuidNederlandd moesten rekening houden met een kritische achterban die voor een belangrijk deel
bestondd uit kleinere gezinsbedrijven die nauwelijks bereid waren een hogere prijs te betalen
voorr gelegenheidsarbeid. Daartegenover stonden bijvoorbeeld meer grootschalige bedrijven
waarr hoofdzakelijk werd gewerkt met vaste krachten en waar weinig behoefte bestond aan
specialee regelingen voor seizoenarbeid - zeker niet als daar een behoorlijke prijs voor moet
wordenn betaald. 29 De werkgeversorganisaties moesten moeizaam manoeuvreren tussen
uiteenlopendee belangen. Aansluiten bij het beleid van de overheid, zoals de vakbond dat kon
doen,, was voor de werkgeversorganisaties van de agrarische sector niet weggelegd. Wat volgdee was een periode van ongelukkig politiek koorddansen. Tekenend hiervoor is de wisselende
enn onduidelijke opstelling van LTO-Nederland in de politieke discussie rondom de wet
PMA.30 0
Dee agrarische werkgevers die in de eerste helft van de jaren negentig nog redelijk optimistischh waren over een soepele algemene wettelijke regeling voor seizoenarbeid, inclusief
eenn ontheffing van de sociale verzekeringsplicht, zagen al hun politieke wensen en verlangens
eindigenn in teleurstelling.31 Het internationale vergelijkingargument dat het in andere landen
zoalss Duitsland veel beter geregeld was, vond geen of onvoldoende politiek draagvlak.32 De
zaakk kantelde naar de andere kant. De winning mood die de LLTB in 1994 tentoonspreidde,
nadatt aspergetelers tot twee keer toe succesvol de rechtszaal konden verlaten, zou in de
tweedee helft van de jaren negentig plaatsmaken voor een meer beheerste opstelling waarbij
dee hand ook in eigen boezem werd gestoken. De Limburgse werkgeversbond bleek zelfs niet
tee beroerd om telers die zich te weinig om hun personeelsbeleid bekommerden scherp te kritiseren.. En wie had in 1994 kunnen denken dat de CAO, 'dat rare gele boekie', ook een uitweg
zouu bieden om aan een algemene wettelijke regeling te ontkomen.

Dee laatste onwilligen
Dee problematiek van seizoenarbeid in de tuinbouw stelde werkgevers-organisaties voor
ongemakkelijkee keuzes in hun belangenbehartiging. Vasthouden aan de 'oude' politieke
wensenn en verlangens en te allen tijde achter telers blijven staan die het niet zo nauw namen
mett de naleving van de regels, was vanaf 1995 steeds minder een reële optie. Toen de rook
rondomm allerlei juridische procedures met betrekking tot tewerkstellingsvergunningen voor
Poolsee seizoenarbeiders was opgetrokken, werd duidelijk dat agrarische werkgevers behoorlijkk hadden moeten incasseren. Ook de meningen in de publieke opinie leken zich tegen de
klagendee aspergetelers te keren. De buitenwacht bleek ineens behoorlijk kritisch te kunnen
zijn.. Tuinders en boeren moesten zich meer en meer verdedigen tegen beschuldigingen van
uitbuitingg en slechte arbeidsomstandigheden. Het werd duidelijk dat agrarische belangenbe-
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hartigers,, wanneer ze politiek en maatschappelijk nog serieus wensten te worden genomen,
zichh van dergelijke dubieuze praktijken moesten distantiëren.
Zowell de LLTB als de NCB (die op 1 januari 1999 zou opgaan in de ZLTO) namen in de
tweedee helft van de jaren negentig meer en meer afstand van agrariërs die Polen inschakelden
alss oogstarbeider. 33 Over telers die Poolse illegalen onder erbarmelijke omstandigheden
huisvesttenn en bewust verborgen hielden voor de buitenwereld, hoefde men niet lang na te
denken.. Zulke ondernemers dienden door de bevoegde instanties hard te worden aangepakt.
Bijj andere ondernemers lag het echter gecompliceerder. Zoals in hoofdstuk 5 reeds naar
vorenn kwam, waren er ook telers die er openlijk voor uitkwamen dat ze op hun bedrijven met
Polenn werkten. Volgens deze telers gebeurde dit allemaal op een volstrekt legale basis. De
Arbeidsinspectiee en Justitie waren echter een andere mening toegedaan. Deze stelden dat de
gehanteerdee juridische constructies onrechtmatig waren en dat het ging om illegale tewerkstelling.. Het was met name deze groep telers die de belangenorganisaties van agrarische
werkgeverss in een lastig parket bracht. Ze trokken met hun activiteiten veel belangstelling van
dee media, waren zeer vasthoudend en gingen het conflict met de overheid bepaald niet uit de
weg.. Uiteindelijk zouden door Arbeidsinspectie en Justitie zware strafrechtelijke middelen
wordenn ingezet om deze telers aan te pakken.

DeDe weerbarstige praktijk
Eenn belangrijk aspect van de Wet arbeid vreemdelingen die in 1995 van kracht werd, was de
verruimingg van het werkgeversbegrip. In de eerste helft van de jaren negentig, onder de oude
Wabw,, was het voorgekomen dat buitenlandse seizoenarbeiders opeens werkzaam waren als
stagairee of als zelfstandige (Vennootschappen onder Firma waarbij honderden vreemdelingenn als vennoten staan geregistreerd), en ook dat vreemdelingen de oogst op stam opkochtenn of op termijn (van 20 jaar) het bedrijf volledig zouden overnemen. 34 Met de Wav hoopte
dee overheid definitief een einde te maken aan deze juridische ontsnappingsroutes. Een aantall agrariërs zou zich echter blijven inspannen om mazen in de wet te vinden. Ook in de
tweedee helft van de jaren negentig stootten de Arbeidsvoorziening en de Arbeidsinspectie
regelmatigg op creatieve 'oplossingen' die beoogden de procedures van tewerkstellingsvergunningenn te omzeilen. Een bekende zaak is bijvoorbeeld Texpol, een bloembollenbedrij f op
Texell waar circa veertig Polen allemaal als zelfstandig ondernemer een collectief bedrijf
(zouden)) voeren. Hierbij beriep men zich op de in 1993 afgesloten associatieovereenkomst
tussenn Polen en de lidstaten van de EU die het toestaat dat Poolse bedrijven zich in Nederlandd vestigen. Volgens de advocaat die deze Polen voor de rechtbank vertegenwoordigde,
boodd deze 'kapitalistische kolchoz' toekomst. 35 Volgens het CBA ging het om een schijnvertoningg waarbij de Polen zich voordoen als zelfstandige ondernemers en arbeid verrichten die
gewoonlijkk in loondienst wordt verricht. Gewezen werd op de 'symbiotische samenwerking'
tussenn de Nederlandse ondernemer en deze Polen waardoor in feite sprake is van werkgeverschap.. Hoe het in werkelijkheid ook zij, de jurisprudentie over deze zaak maakt in ieder
gevall duidelijk dat een beroep op de associatieovereenkomst tussen Polen en de EU-lidstaten
lastigee vragen oproept die ook met de Wav niet eenvoudig zijn af te doen. 36 Eind 1998 wordt
doorr de rechtbank zelfs aangekondigd dat men van plan is hierover prejudiciële vragen te
stellenn aan het Europese Hof.37
Ookk in Noord-Brabant en Limburg blijven Polen werkzaam in de tuinbouw. Bekend is het
Poolsee bedrijf Agriculture International Spolka (hierna Agri-International) dat zaken doet
mett een aantal aardbeien- en aspergetelers.38 Volgens de bemiddelende firma Holland Polen
Intermediairr (HPI) ging het hier om een legale werkwijze: Agri-International koopt de oogst
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opp stam en de oogstwerkzaamheden worden vervolgens gedaan door werknemers van dit
bedrijff die daarvoor tijdelijk uit Polen overkomen. 39 De telers die hun producten op stam
verkochten,, zeiden zich verder op geen enkele wijze te bemoeien met de economische
activiteitenn van Agri-International. Wel merkten ze op dat de werknemers van het bedrijf
onderr een 'straffe arbeidsdiscipline' stonden en dat - voor zover zij het konden weten - in
Polenn belastingen en premies werden afgedragen. Volgens deze telers was Agri-Internationall een ideale oplossing voor het probleem van seizoenarbeid die juridisch geoorloofd was. De
overheidd zag dit anders. Het zou hier gaan om illegale tewerkstelling en de bedrijven kregen
dann ook regelmatig bezoek van de Arbeidsinspectie. Er volgden verschillende rechtszaken
waarvann de beslissingen in het nadeel uitvielen van de betrokken telers en het bemiddelende
HPI. 40 0
Hoewell de samenwerkingsvorm met Agri-International juridisch minder goed doortimmerdd lijkt te zijn dan het coöperatieve ondernemerschap van Texpol, gaat het in beide
gevallenn om vasthoudende personen die juridisch ver willen gaan om het (vervolgings)beleid
vann de overheid te dwarsbomen. Daarbij werd uitermate strategisch gehandeld. Een goed
voorbeeldd hiervan zijn de aanvragen om voorlopige voorzieningen voor Poolse aspergestekers
inn 1995 en 1996. 41 Wat gebeurde hier? Een voorlopige voorziening werd aangevraagd (en
doorr de rechter ook afgegeven) omdat er beroep werd ingesteld maar vervolgens werd het
beroepp na het oogstseizoen weer ingetrokken. Ook voor opgepakte werknemers van AgriInternationall werd deze juridische strategie toegepast om hun verblijf in Nederland te kunnenn rekken. In 1997 maakte de rechter hieraan een einde door deze aanvragen om een voorlopigee voorziening af te wijzen, maar de motivatie van deze beslissing riep vragen op over de
krachtt en reikwijdte van de Wav.42 Dit werd ook geconstateerd door de directeur van HPI die
(beginn 1999) blijk gaf van plannen om in cassatie te gaan. Men kan zich voorstellen dat de
Arbeidsvoorzieningg en de Arbeidsinspectie niet bepaald gelukkig zijn met deze 'dwarsliggers'
enn hun voortdurende juridische tegenstoten. Ze kosten instanties een hoop beleidsenergie en
zorgenn voor een ondoorzichtige stroom van buitenlandse trekarbeiders die tijdelijk in Nederlandd verblijven. In het geval van Agri-International gaat het om een aanzienlijk, aantal Poolse werknemersmers dat jaarlijks naar Zuidoost-Nederland komt. De HPI-directeur sprak over in totaal 3.500 Polen
waarvann er ongeveer 2.000 komen tijdens de asperge- en aardbeienoogst. 43

In^etIn^et van artikel 140
Inn de laatste maanden van 1998 werd er een opvallende stap gezet door de Arbeidsinspectie
enn Justitie. O p grond van artikel 140 uit het Wetboek van Strafrecht werden medewerkers van
HPII en ook enkele tuinders die werken met Agri-International aangehouden en verschillende
wekenn in hechtenis genomen. De tenlastelegging was deelname aan een criminele organisatie.
Inn Noord-Holland ondergingen vier leden van de familie die Europool runde hetzelfde lot.
Europooll was een bemiddelingsbureau dat een soortgelijke juridische weg bewandelde als
HPI. 444 Met de inzet van artikel 140 kreeg het juridische schaakspel tussen de overheid en deze
'onwilligen'' een harder strafrechtelijk karakter.
Vanuitt de Arbeidsinspectie wordt gesteld dat het hier gaat om misdadige organisaties die
opzettelijkk mensen in het buitenland ronselen, hiernaartoe halen en daar vervolgens miljoenenn aan verdienen. De verkoop op stam zou alleen op papier plaatsvinden. In meer algemene
zinn gaf een landelijke beleidsmedewerker van de Arbeidsinspectie aan dat illegale praktijken
opp het gebied van mensensmokkel dringende aandacht behoeven en dat artikel 140 uit het
Wetboekk van Strafrecht hier als juridisch middel niet moet worden uitgesloten. Hij wees op
hett gevaar van olievlekwerking. Door op deze manier hard op te treden tegen de activiteiten
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vann HPI of Europool, wil men voorkomen dat de tuinbouw in de greep komt van internationalee misdaadorganisaties die wellicht nog meedogenlozer opereren.
Dee vraag in hoeverre hier sprake is van goed georganiseerde misdadigers die zonder
scrupuless opereren of van diep verontwaardigde telers die bewust de grens opzoeken van wat
wettelijkk is toegestaan, is heel moeilijk te beantwoorden. De juridische procedures zijn (anno
2000)) nog lopende en het is zelfs de vraag of de waarheid hier wel ooit (wetenschappelijk)
kann worden achterhaald. Wel kan worden opgemerkt dat de betrokken telers en bemiddelaars
eenn duidelijke mening hadden over de teloorgang van de tuinbouw in Nederland en dat zowel
inn het geval van Europool als Agri-International de pers zeker niet werd gemeden. Zo
schrijftt de directeur van HPI in een opiniestuk:
'Alss de overheid de tuinbouw de nek om wil draaien, en daar lijkt het veel op, moet ze dat eerlijkk zeggen. De tuinbouw neemt immers te veel grond in beslag. Geen tuinbouw meer geeft vrij
spell aan de Betuwelijn, een golfterrein of een hoge snelheidslijn. Helaas durft de politiek niet
hardopp te zeggen dat ze de tuinbouw liever kwijt dan rijk is. Als de politiek wel tuinbouw in Nederlandd zou wensen dan dient ze als overheid voorwaarden te scheppen waaronder de sector een
bestaansrechtt heeft.' 43

Menn zou deze publieke stellingname natuurlijk kunnen afdoen als een ingenieuze dekmantel
voorr verderfelijke criminele activiteiten, maar dan maakt men zich vermoedelijk toch schuldig
aann hetzelfde soort samenzweringsdenken dat wel eens viel waar te nemen bij deze agrariërs
off hun bemiddelaars. Zoals het bovenstaande citaat mede illustreert, bestond hier de overtuigingg dat de overheid eropuit is de tuinbouw in Nederland kapot te maken. Het zou buiten
hett bestek van dit betoog voeren de rechtvaardigingen die naar voren werden gebracht met
betrekkingg tot het inschakelen van Poolse bedrijven, meer inhoudelijk te analyseren. Ook ga
ikk niet verder in op de arbeidspositie van de Poolse werknemers van Agri-International en de
'straffee arbeidsdiscipline' waaraan zij blijkbaar waren onderworpen. Het punt waar het mij om
gaatt is dat de rechtvaardigingen van deze telers of bemiddelaars - hoe ongenuanceerd en eenzijdigg deze op bepaalde punten ook mogen zijn - een politieke inslag moeilijk kan worden
ontzegd.. Ook al is het hier moeilijk politieke en economische motieven zuiver te scheiden omdatt er financieel veel op het spel staat - de verontwaardiging over het overheidsbeleid, de
vasthoudendheidd waarmee enkele telers het juridische gevecht bleven aangaan en de moeite
diee men nam om de inschakeling van Agri-International nader toe te lichten en openlijk te
verdedigen,, lijken er toch op te wijzen dat ordinair winstbejag niet de enige drijfveer was van
hett werken met Agri-International.
Dee inzet van artikel 140 is opvallend. Niet alleen omdat daarmee de Wav, die juist was
bedoeldd om dit soort creatieve juridische vondsten aan te pakken, min of meer wordt
overgeslagenn maar ook omdat de Arbeidsinspectie het blijkbaar nodig achtte dit artikel toe te
voegenn aan het strafrechtelijke repertoire dat hiervoor in principe al ter beschikking staat: de
artikelenn 197b en c in het Wetboek van Strafrecht. In deze artikelen worden het ronselen,
wervenn of tewerkstellen van ongewenste vreemdelinge, vrij nauwkeurig omschreven. Artikel
1400 is daarentegen erg algemeen geformuleerd. Dit artikel lijkt bovendien nog eens te wordenn ingezet als de overheid 'het ook niet meer weet'. Een evaluatie van de Wav (uit 1999) gaf
aann dat de handhaving van de wet, met name de samenwerking tussen controlerende
instanties,, de nodige knelpunten kende en dat de artikelen 197b en c zelden werden toegepast
voorr individuele werkgevers omdat hieraan een zware bewijslast kleeft die veel onderzoek
mett zich meebrengt. 46 Zou het kunnen dat de inzet van artikel 140 een laatste (zwakte)bod is
omdatt Arbeidsinspectie en Justitie anders ook niet goed weten hoe in de tuinbouw, die
ondoorzichtigee lappendeken van economische activiteiten, een zekere orde kan worden
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gekregen?? Hoe het ook zij, het strafrechtelijke bod van de overheid is vooralsnog juridisch
succesvol.. In maart 2000 worden de vier familieleden achter Europool veroordeeld tot gevangenisstraffenn tussen de twee en vier jaar.47 Dit lijkt geen goed voorteken te zijn voor de telers
diee met HPI en Agri-International in zee zijn gegaan.
Vanuitt een bestuurlijk perspectief heeft het harde vervolgingsbeleid ten aanzien van
agrariërss die op discutabele wijze samenwerken met Poolse bedrijven, gezorgd voor meer
ordelijkheidd in de sector. De telers die deze weg zijn ingeslagen, zijn door alle ophef over hun
'criminele'' activiteiten meer en meer in een isolement geraakt. Belangenorganisaties zoals de
LLTBB en de ZLTO kozen als beleidslijn dat ze dergelijke oplossingen niet aanmoedigen en
waarschuwdenn hun leden voor de gevaren die met deze juridische vondsten zijn verbonden.
Dezee distantie van agrarische belangenorganisaties werd nog eens bevestigd door de reactie
vann de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO) op de veroordeling in de Europoolzaak.. De ruim honderd bedrijven die via Europool werknemers hebben ingehuurd, hoeven
niett te rekenen op juridische ondersteuning van de WLTO.48
Vanaff februari 2000 wordt onder agrarische werkgevers de brochure 'Genoeg personeel in
iederr jaargetijde' verspreid die een gezamenlijke uitgave is van het ministerie van Sociale
Zaken,, LTO-Nederland en de Arbeidsvoorziening. Het is het resultaat van verschillende
overlegrondess waarin, op aandrang van de werkgeversorganisaties, werd bekeken of de
kraptee op de Nederlandse arbeidsmarkt in de laatste jaren in sommige gevallen niet de afgifte
rechtvaardigtt van tewerkstellingsvergunningen voor buitenlandse seizoenarbeiders. In de
brochuree zijn de wervingsmogelijkheden voor seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw en
dee regels met betrekking tot het aanvragen van tewerkstellingsvergunningen, nog eens helder
opp een rij gezet. In het daaropvolgende oogstseizoen worden aan twee aardbeientelers en één
aspergetelerr tewerkstellingsvergunningen afgegeven voor buitenlandse seizoenarbeiders. 49
VoorVoor het eerst sinds 1995 v>ijn dus weer, %ij bet in beperkte mate, vergunningen afgegeven. Door de
agrarischee werkgeversorganisaties is hieraan opvallend weinig ruchtbaarheid gegeven. Men
beseftee waarschijnlijk maar al te goed dat het ging om een fragiel politiek succes(je) dat beter
niett van de daken kon worden geschreeuwd. In ieder geval is het wederom een veeg teken
voorr telers die met Poolse bedrijven zoals Agri-International werken. Nu de belangenorganisatiess zich gezamenlijk met de overheid op het pad hebben begeven van de gangbare legale
procedures,, zullen ze minder dan ooit behoefte hebben aan agrarische ondernemers die alternatievee routes lopen vol met juridische gevaren en negatieve associaties.

Proceduress en legitimerende effecten
Hett belang van de juridische inhoud van de rechterlijke beslissingen op het gebied van de
socialee verzekeringsplicht, de afgifte van tewerkstellingsvergunningen, de CAO-naleving en
dee inschakeling van Poolse bedrijven, moet niet worden onderschat. Voor uitvoeringsinstantiess en beleidmakers vormen gunstige rechterlijke uitspraken een belangrijke steun in
dee rug bij het legitimeren van beleid. Toch zijn het niet zozeer de uiteindelijke uitspraken als
well de juridische procedures zelf, de sociale processen die deze belichamen en in gang kunnenn zetten, waarin legitimiteit in praktische zin gestalte krijgt. In deze processen van procedurelee aard worden problemen en conflicten tussen belanghebbenden cognitief en evaluatief
'bewerkt';; wettelijke regels die impliciet waren, worden geëxpliciteerd en onderwerp van discussie. 500 Een onontkoombaar gevolg van juridische processen is dat de betrokkenen verstrikt
rakenn in beslissingsprocedures waarvan de uitkomst achteraf niet meer nonchalant kan wordenn ontkend of weggewuifd. Wanneer iemand dit toch doet is de kans niet denkbeeldig dat
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hijj of zij voor een querulant zal worden versleten. Men heeft immers voor de rechter zijn
zegjee kunnen doen en zich als het ware bereid verklaard het rechterlijke oordeel serieus te
nemenn en te accepteren, ook als dit een teleurstelling inhoudt. Dit geldt des te meer voor
beslissingenn die voortkomen uit beroepsprocedures. Slechts bij hoge uitzondering zal de
buitenwachtt er begrip voor hebben dat een oordeel niet serieus wordt genomen. 31
D ee ceremonie en de procedure van een rechtsproces zullen de verliezer zelden van zijn
ongelijkk overtuigen. Het is ook irreëel om te verwachten dat de verliezende partij in de rechtszaall de (motivatie van de) beslissing in alle opzichten innerlijk zal accepteren of dat deze zijn
'helee persoon' dienovereenkomstig zal transformeren. Wel maken juridische procedures het
mogelijkk dat een teleurstellende beslissing zodanig kan worden verwerkt dat de geëiste
gedragsaanpassingg zonder al te grote schade voor de eigen persoonlijke identiteit in het handelenn kan worden ingebouwd. 52 Na een 'goed gelopen' juridische procedure begrijpt de verliezendee partij dat het niet zijn persoon is die wordt verworpen, maar zijn benadering van of
omgangg met bepaalde wettelijke regels. De verliezer heeft in de rechtszaal een juridische
casuss verloren die in zekere zin losstaat van zijn persoonlijkheid. Wanneer dit echter tijdens
dee loop van het proces niet goed wordt overgebracht of onvoldoende wordt 'geleerd', kan de
juridischee uitkomst tot fikse frustraties leiden die maar moeilijk zullen wegebben. Hoe persoonlijkerr de teleurstelling wordt opgevat, des te problematischer de aanvaarding van de
rechterlijkee beslissing.
Normaall gesproken bewerkstelligen juridische procedures volgens Luhmann legitimerendee effecten omdat ze de betrokkenen voorbereiden op een gewillige aanvaarding van
dee rechterlijke beslissing en omdat de procedurele gang van zaken deze aanvaarding sociaal
doenlijkk maakt. Bovendien worden de conflicten die in de procedures centraal staan voorzien
vann een individualiserend en depolitiserend jacquet. Eventuele sociale protesten die in het
kielzogg van deze conflicten zouden kunnen opbruisen worden daardoor - als het goed is versplinterdd en geabsorbeerd. In deze paragraaf zal ik nagaan in hoeverre de juridische proceduress die in dit hoofdstuk zijn behandeld, legitimerend hebben gewerkt.
Kijkenn we naar de verschillende juridische strijdvelden die in dit hoofdstuk zijn besproken,
dann kunnen we in het algemeen stellen dat agrarische werkgevers de wettelijke regulering van
seizoenarbeidd slechts moeizaam hebben leren aanvaarden. Het beleid hieromtrent werd regelmatigg gezien als een bedreiging van het agrarische bestaan. Pas na langere tijd was men bereid
zichh bij de juridische gang van zaken neer te leggen. In sommige gevallen is evenwel nog
steedss sprake van regelrechte non-acceptatie. Het feit dat agrarische werkgevers herhaaldelijk
proceduress hebben gestart om uitvoeringsinstanties dwars te zitten, wijst op frustratie over
voorgaandee rechtelijke beslissingen. Het 'juridische leerproces' verliep dus bijzonder stroef.
Niett zelden moest de naleving van wettelijke regels worden afgedwongen door een intensief
controlebeleidd en toepassing van sancties. Desalniettemin hebben de talloze juridische proceduress mettertijd een zekere gedragsaanpassing in de sector bewerkstelligd. Agrarische
werkgeverss weten dat er bij seizoenarbeid bepaalde zaken dienen te worden nageleefd en het
personeelsbeleidd heeft in het algemeen ook meer aandacht gekregen. Tegelijkertijd lijkt de
propp van teleurstelling nog hoog in de keel te zitten bij agrariërs die procedures hebben
aangespannenn of die in het verleden met sancties te maken hebben gehad. Deze is zeker niet
overall doorgeslikt en verwerkt.
Juridischee procedures hebben, zoals de verschillende juridische strijdvelden in dit hoofdstukk illustreren, een individualiserend en toespitsend karakter. Deze opdeling in verschillende
rechtsdomeinenn en gespecificeerde casussen, maakt het mogelijk een sociaal conflict te ontdoenn van zijn scherpe politieke en maatschappelijke kanten. Wanneer in een rechtszaak allerleii maatschappelijke belangen en politieke problemen op de voorgrond zouden treden en
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belangenorganisatiess zich publiekelijk met de aangelegenheid gaan bemoeien, komt de conflictoplossendee capaciteit van de juridische procedure onder druk te staan. Het rechtsproces
raaktt dan als het ware overladen met politieke complexiteit die zich niet juridisch laat
oplossen.. Een goed voorbeeld hiervan is de 'Roermondse affaire': dit kort geding was een van
politiekk doordrenkte gebeurtenis. Niet alleen werd hier door de LLTB en een aantal aspergetelerss geëist dat de Arbeidsvoorziening zou meewerken bij aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen,, het was tevens een politieke aanklacht tegen het vergunningenbeleid
voorr buitenlandse seizoenarbeiders en het bemiddelingsbeleid dat de inzet van werkloze uitkeringsgerechtigdenn ten doel had. De mislukking van het ASA toonde volgens de Arbeidsvoorzieningg duidelijk aan dat dergelijke projecten geen zin hadden. Agrarische werkgevers, zo
luiddee de conclusie in de evaluatie over dit project, zijn op de eerste plaats ^^"verantwoordelijkk voor de invulling van seizoenvacatures. Speciale bemiddelingsprojecten zouden in de
daaropvolgendee jaren niet meer worden opgezet. 53 Dit bleek een belangrijke zet. De eigen
wervingsinspanningenn van de werkgever en ook de wijze waarop hij zijn personeelsbeleid
organiseerde,, kwamen meer dan ooit centraal te staan. De juridische procedures omtrent tewerkstellingsvergunningenn in de tweede helft van de jaren negentig getuigen in dit opzicht
vann een succesvolle individualisering en depolitisering van de problematiek. Bij de negatieve
beslissingenn ten aanzien van vergunningen voor buitenlandse seizoenarbeiders, werd door de
rechterr consequent gewezen op de tekortschietende wervingsinspanningen van de (individuele)) werkgever.

Dee werkwijze van de individuele werkgever kwam in de loop der jaren steeds meer centraall te staan. Dit is ook waarneembaar bij de juridische strijd over de sociale verzekeringsplichtt en bij het conflict over de naleving van de CAO. Doordat de problematiek op deze
wijzee werd geïndividualiseerd, werd het voor de belangenorganisaties steeds moeilijker hiervann een politieke zaak te maken. 54 Organisaties zoals de LLTB en de ZLTO merkten dat men
niett ongestraft kon meejammeren met telers die bijvoorbeeld de CAO nadrukkelijk van de
handd wezen. Als ze een serieuze gesprekspartner wilden blijven voor de vakbonden maar ook
voorr de politiek, dienden ze hier keuzes te maken ten aanzien van de belangen die ze wilden
vertegenwoordigen.. D e agrarische werkgeversorganisaties kozen ervoor mee te gaan met de
'neutrale'' uitgangspunten die in de jurisprudentie werden gehanteerd. Vanwege politieke overwegingenwegingen werd dus besloten de^e juridische depolitisering te accepteren. Ook door hen werd het tekort
aann seizoenarbeiders in de tuinbouw gezien als een probleem waarvoor de agrarische
werkgeverss op de eerste plaats zelf verantwoordelijk waren.
Naarmatee de belangenorganisaties van agrarische werkgevers zich meer en meer gingen
loswekenn van telers die niet van zins waren de juridische en politieke ontwikkelingen stilletjes
tee accepteren, konden de weerspannige acties en handelingen van deze telers steeds beter
doorr het rechtssysteem worden geabsorbeerd. Een goed voorbeeld hiervan zijn de tuinders
enn boeren die Poolse bedrijven inschakelden en daarbij de juridische strijd met de instanties
niett uit de weg gingen. Hoewel deze juridische tegenstand de Arbeidsvoorziening en de
Arbeidsinspectiee voor de nodige problemen stelde (en stelt), hebben de juridische procedures
err mede voor gezorgd dat het verzet tegen de wettelijke regulering van seizoenarbeid langzamerhandd versplinterde. Met de inzet van artikel 140 uit het Wetboek van Strafrecht, de beschuldigingg van deelname aan een criminele organisatie, kreeg deze strijd een nieuwe dimensie.. Een aantal agrarische werkgevers en bemiddelaars dat zich had toegelegd op inschakeling
vann Poolse bedrijven, werd letterlijk geconfronteerd met criminalisering. De toepassing van
artikell 140 kan worden gezien als een sluitstuk van juridische depolitisering. Eventuele politiekee tegengeluiden die nog vanuit dit kamp der 'laatste onwilligen' zouden kunnen
opklinken,, lijken door deze harde strafrechtelijke vervolging van Justitie bij voorbaat tot mislukkenn gedoemd.
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Conclusie e
Wiee vraagt, krijgt antwoord. O p het moment dat agrarische werkgevers en soms ook hun
belangenorganisatiess de sociale en politieke conflicten rondom seizoenarbeid juridiseerden,
datt wil zeggen: aan rechtsprekende instanties voorlegden, kwamen er onvermijdelijk rechterlijkee antwoorden waarin de maatschappelijke praktijk van seizoenarbeid juridisch werd gereconstrueerd.. Ook anderen, zoals de Arbeidsvoorziening of de vakbond, stapten regelmatig
naarr de rechter om conflicten uit te vechten. De juridische procedures met betrekking tot het
Rariteitenbesluitt en de sociale verzekeringsplicht leidden in de loop der jaren tot duidelijkheid,, maar dit was niet de duidelijkheid die de procederende agrarische werkgevers voor ogen
hadden.. Dat de uitkomsten van deze procedures mede bijdroegen aan een meer stringente
beleidsmatigee regulering van seizoenarbeid, is vanuit hun perspectief te beschouwen als een
ongewenstt gevolg van juridiserend handelen dat ze hoogstwaarschijnlijk niet hadden
voorzien. .
Hett is ontegenzeggelijk waar dat de juridische procedures met betrekking tot seizoenarbeidd gezorgd hebben voor legitimerende effecten met betrekking tot de aanvaarding van
gezag.. Het grote massale ongenoegen van tuinders en boeren over de wettelijke regulering
vann gelegenheidsarbeid, werd mede door de talloze rechtsprocessen op dit gebied in kleinere
stukkenn gehakt en in juridische banen geleid die het sociale conflict depolitiseerden. Tegelijkertijdd is het opvallend dat deze depolitisering via procedures aanvankelijk moeizaam verliep.
D ee sociale onvrede liet zich juridisch moeilijk absorberen. Sommige rechtszaken leken zelfs
tott het tegendeel te leiden en sociaal protest eerder te bundelen. Tot het midden van de jaren
negentigg leek de legitimerende werking van juridische procedures regelmatig te haperen of
zelfss afwezig. Ter verklaring kan hier worden gewezen op de politieke legitimatietaken die
uitvoerendee instanties lange tijd op hun bord hadden liggen. Juridische procedures worden
idealiterr gestuurd door conditionele programma's die werken volgens het als-dan-principe.
Wanneerr rechtelijke procedures worden doorkruist door doelstellende programma's die
afhankelijkk zijn van politieke en economische voorwaarden, kan de legitimerende werking
stagneren. 555 Dit is nu precies wat het geval was in de rechtszaken en beroepsprocedures die
speeldenn met betrekking tot de sociale verzekeringsplicht en de afgifte van tewerkstellingsvergunningen.. Bij de juridische verwikkelingen rondom de verzekeringsplicht bij
seizoenarbeidd werden de bedrijfsvereniging en het GUO geconfronteerd met een doelstellend
programmaa - namelijk het scheppen van een duidelijke wettelijke regeling - waaraan de politiekk maar geen invulling wist te geven. Ook de Arbeidsvoorziening moest voor de rechtbank
ondervindenn dat de beleidstaak die zij had met betrekking tot tewerkstellingsvergunningen
voorr buitenlandse seizoenarbeiders, werd verstoord door een pretentieus beleidsprogramma
datt de inzet van werkloze uitkeringsgerechtigden ten doel had. De invoering van de wet PMA
enn het einde van de speciale bemiddelingsprojecten voor seizoenarbeid, zorgden er voor dat
hett juk van politieke legitimatietaken waarmee het GUO en de arbeidsbureaus waren belast,
verdweenn of in ieder geval een stuk lichter werd.
Vanaff 1995 komt de Arbeidsinspectie als ordehandhavende instantie steeds prominenter
inn beeld en wordt de rol van de Arbeidsvoorziening bij de wettelijke regulering van seizoenarbeidd minder belangrijk. Dit is geen toeval. Wat vanaf dan centraal staat in het beleid is niet
dee invulling van beleidsdoelstellingen die verbonden zijn met de uitgangspunten van de verzorgingsstaat,, maar de handhaving van de sociale orde in een sector waarin - althans volgens
beleidmakerss - op grote schaal wordt gewerkt met illegale buitenlandse werknemers. De hierbijj passende juridische procedures zijn gestructureerd door conditionele sturingsprogramma'ss met een streng sanctionerend karakter.

III.. Afsluitend deel

HoofdstukHoofdstuk 8.

Slotbeschouwing:: cynische verkleuring

Inn dit hoofdstuk zal ik de concepten van acceptatie, non-acceptatie, verborgen transcripten
enn cynisme, zoals ontwikkeld in het theoretisch deel van deze studie, toepassen op de
empirischee casus die in de voorgaande hoofdstukken uitvoerig is beschreven: de wettelijke
reguleringg van seizoenarbeid in de aspergeteelt. De typologieën van acceptatie en non-acceptatiee (schema 1 en schema 4) en het overzicht van cynische handelingsoriëntaties (schema 3)
diee in het eerste en tweede hoofdstuk zijn beschreven, vormen hier belangrijke hulpmiddelen.. In het algemeen zou men kunnen stellen dat de acceptatie van wettelijke regels en maatregelenn is toegenomen: telers zijn zich ervan bewust geworden dat bij seizoenarbeid het een
enn ander dient te worden geregeld. Het zou echter een te rooskleurige voorstelling van zaken
zijnn te concluderen dat aspergetelende agrariërs de regelgeving als legitiem zijn gaan ervaren.
Hoee belangrijk de mentaliteitsomslag die zich in de jaren negentig heeft voorgedaan met
betrekkingg tot de wettelijke regulering van seizoenarbeid ook is, het betreft hier vooral een
acceptatiee in principe en niet zozeer in de praktijk
Datt de acceptatie van de regelgeving omtrent gelegenheidsarbeid een vermoeiende aangelegenheidd was (en is), wordt geïllustreerd door de talloze juridische conflicten waarvan er
inn het vorige hoofdstuk verschillende zijn uitgediept. D e legitimerende effecten die aan
rechtsprocessenn en juridische procedures eigen zouden moeten zijn, kwamen maar moeizaam
tott stand. Sprekend in de woorden van Luhmann kan men zeggen dat er slecht 'geleerd' is
doorr procederende agrariërs en dat de depolitisering en absorptie van protest verre van
vlekkelooss verliep. De overheid zag zich zelfs gedwongen terug te vallen op middelen met
eenn streng sanctionerend karakter. Ook als we terugdenken aan de onvrede die door agrariërs
tentoonn werd gespreid over het overheidsbeleid en aan de creatieve boekhoudmethoden die
bijj seizoenarbeid werden gehanteerd, kunnen we stellen dat de aanvaarding van de geldende
wettenn en regels een zwakke of dunne ondergrond heeft. Het optreden van de overheid geniet,, ook in meer algemene zin, maar weinig vertrouwen en wordt, zo üjkt het soms wel,
voorall gedoogd in plaats van geloofd. De ontbrekende of gebrekkige naleving van de wettelijkee regels zet vraagtekens bij de legitimiteit van het wettelijke gezag, zeker wanneer dit
samengaatt met een behoorlijke mate van wantrouwen jegens overheidsinstellingen in het
algemeen. .
Dee opbouw van de slotbeschouwing is als volgt. Om te beginnen worden de sociale factoren
beschrevenn die ervoor hebben gezorgd dat de naleving van de regelgeving omtrent seizoenarbeidd uitgroeide tot een beleidsmatig en maatschappelijk probleem. Deze zijn zowel van bijzonderee als van algemene aard. Vervolgens ga ik in op de acceptatieprocessen onder de primairee acceptanten op microniveau: agrarische werkgevers en (potentiële) seizoenarbeiders.
Houdingenn en attitudes van (non-)acceptatie alsmede de praktijken van non-acceptatie die
verbondenn zijn met verborgen transcripten, worden hier uitvoerig besproken. Daarna besteed
ikk aandacht aan de legitimanten en acceptanten op mesoniveau: de verschillende uitvoeringsinstantiess en de sectorale belangenorganisaties van werkgevers en werknemers. Gekeken
wordtt naar de handelingsstrategieën die in dit intermediaire sociale krachtenveld zijn
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gehanteerd,, met name naar de (mogelijke) werking van verborgen transcripten en verborgen
agenda's.. De analyse van het micro- en mesoniveau wordt afgerond met een beschrijving van
hett cynisch handelen op deze niveaus. Nadat de acties en reacties van cynisme op een rij zijn
gezet,, volgt een bescheiden poging deze normatief te waarderen met behulp van het begrip
kynisme.. In de slotparagraaf wordt ingegaan op de sociale processen op macroniveau die relevantt zijn voor de gezagsrelaties tussen agrariërs en de overheid. Aan bod komen de
afbrokkelingg en neergang van het agrarisch neocorporatisme en de invloed hiervan op het
abstractee systeemvertrouwen onder tuinders en boeren. Op dit macroniveau van analyse
wordtt tevens ingegaan op de legitimerende principes die de gezagsverhoudingen in de sector
funderenn en de verschuivingen die hier waarneembaar zijn ten opzichte van het verleden. Ter
afsluitingg wordt een nieuw type van legaliteit aangegeven dat naar mijn mening kenmerkend
iss voor neoliberale verzorgingsstaten.

Ontstaann en constructie van een probleem
Cruciaall voor de problematiek van gelegenheidsarbeid in de tuinbouw is de periode 19851986.. In deze jaren valt een belangrijke breuk waar te nemen met het verleden. Vanaf die tijd
wordtt seizoenarbeid in toenemende mate onderwerp van beleid en neemt de discussie over
wettelijkee regulering steeds scherpere vormen aan. De verklaring hiervoor ligt in een samenloopp van verschillende ontwikkelingen. O p demografisch gebied kan worden gewezen op de
dalendee huwelijksvruchtbaarheid in Zuid-Nederland. Sinds de jaren zestig nam de omvang
vann de merendeels katholieke gezinnen in dit gebied fors af. In 1970 was de huwelijksvruchtbaarheidd in Limburg zelfs het laagste van heel Nederland. De effecten hiervan op de
aspergeteelt,, waarvan de jongere oogstkrachten meestal bestaan uit oudere scholieren of
beginnendee studenten, moeten medio jaren tachtig meer en meer merkbaar zijn geworden.
Daarnaastt zijn omstreeks het midden van de jaren tachtig een aantal belangrijke beleidsmatigee veranderingen waar te nemen met betrekking tot seizoenarbeid. In 1986 ging de
aspergeregelingg van start: een regeling met betrekking tot de sociale verzekering van
aspergestekerss die slechts kortstondig werkzaam waren. Volgens sommige aspergetelers markeerdee de introductie van deze regeling een beleidsmatige omslag: sindsdien werd het ontduikenn van sociale premies voor seizoenarbeid steeds minder getolereerd. Ook de jurisprudentiee laat in dat jaar een belangwekkende verschuiving zien in de interpretatie van het begrip
gezagsverhoudingg en de daarmee verbonden toepassing van het Rariteitenbesluit. Het heeft
alss gevolg dat voor kortstondige dienstbetrekkingen zoals seizoenarbeid steeds vaker sociale
verzekeringsplichtt wordt aangenomen. In algemene zin is het rapport van de Interdepartementalee Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik (ISMO) een belangrijke politieke markeringg te noemen. Dit rapport, dat in 1985 werd gepubliceerd, kondigde het begin aan van een
nieuwee beleidstrend waarin een efficiënte bestrijding van uitkeringsfraude, werknemers- en
werkgeverss fraude centraal stond. Seizoenarbeid in de tuinbouw zou bekend komen te staan
alss een fraudegevoelig fenomeen.
Ookk economische ontwikkelingen verdienen de aandacht. De groeiende arbeidsbehoefte
inn de dienstensector heeft de lokale arbeidsreservoirs van seizoenarbeiders doen afnemen.
Voorr 'bijwerkende' vrouwen met een huishouden, en ook voor studenten en scholieren, kwamenn er alternatieven die niet zelden meer regelmaat en hogere verdiensten boden dan
agrarischh seizoenswerk. De opkomst van uitzendbureaus die zich toelegden op de bemiddelingg van arbeidskrachten voor de tertiaire sector, is hiervoor indicatief. Hoewel voor deze
economischee factor geen duidelijk breukperiode valt aan te wijzen, kan wel worden gesteld
datt de dienstverlenende sector in de laatste vijftien jaar een krachtige ontwikkeling heeft
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doorgemaakt.. Ondertussen werd ook meer algemeen duidelijk dat de voortdurende
economischee groei in de agrarische sector niet op oude voet kon doorgaan. Zowel op het vlak
vann subsidiebeleid als van het milieu leken de grenzen te zijn bereikt. Symbolisch op wetmatig
vlakk is het jaar 1984, het jaar waarin de superheffing op te veel geproduceerde melk werd
ingevoerdd en de Interimwet Beperking Varkens- en Pluimveehouderijen. Deze beperkende
maatregelenn gaven aan dat het agrarische bedrijf in toenemende mate geconfronteerd zou
wordenn met wettelijke regulering en dat de economische toekomst van het bedrijf mede zou
afhangenn van een succesvolle aanpassing aan deze regulering.
Tenn slotte kan worden gewezen op de veranderde maatschappelijke opinie ten aanzien van
dee agrarische sector. Het Nederlandse landbouwmodel en de daarmee verbonden agribusinesss kwamen in het laatste decennium onder druk te staan van grote kritiek. De verontreinigingg van het milieu en de omgang met de natuur zijn zware maatschappelijke issues
geworden.. Sinds het uitbreken van de gekke-koeienziekte in de jaren tachtig in Groot-Brittannië,, zijn grote groepen consumenten zich steeds meer zorgen gaan maken over de
kwaliteitt van het voedsel op hun bord en de wijze waarop dit wordt geproduceerd. Ook het
dierenwelzijnn is een discussiepunt geworden. Dit werd nog eens onderstreept door de
varkenspestt in 1997 die met name het zuidelijke zandgebied teisterde. D e publiciteit
hieromheenn maakte vele burgers, of ze het wilden of niet, bewust van de omstandigheden
waarinn 'hun karbonade' opgroeide en van de grote hoeveelheden schadelijke ammoniak die
mett deze vleesindustrie zijn verbonden. 1 Binnen deze algemene trend van maatschappelijke
kritiekk op het functioneren van de land- en tuinbouw, kreeg het item van seizoenarbeid
omstreekss het midden van de jaren negentig te maken met een kentering in de publieke
opinie.. D e berichtgeving richtte zich steeds vaker op de inschakeling van Poolse trekarbeiders
enn de abominabele arbeidsomstandigheden waaronder deze werkzaam waren. Het begrip dat
voordienn nog in de media bestond voor aspergetelers die kampten met een dringend personeelstekortt en 'onwerkbare' regelgeving, leek allengs af te kalven. Hoewel deze omslag in de
berichtgevingg over seizoenarbeid in de tuinbouw een eigen oorzakelijke dynamiek had en
geenn direct verband hield met de veranderende opinies op het gebied van milieu en dierenwelzijn,, zal het effect op menig aspergeteler er niet minder om zijn geweest. Zoals eerder
beschreven,, wordt de aspergeteelt door een breed scala van agrariërs beoefend. De aspergetelendee tuinder of veehouder die daarnaast (al) te maken had (gehad) met gevoelige discussies
overr de toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen, hormonale injecties of de bio-industriee in het algemeen, zal zich vanuit meerder kanten belaagd hebben gevoeld. De vervolgens
regelmatigg te horen opvatting onder boeren en tuinders dat het de agrarische bedrijven in
Nederlandd onmogelijk wordt gemaakt, is eenzijdig maar niet onbegrijpelijk.
Hett ontstaan van het sociale probleem van seizoenarbeid, met als latere brandhaard de
aspergeteelt,, moet dus worden gezocht in een samenloop van bijzondere en algemene
omstandighedenn die samenhangen met demografische, beleidsmatige, politieke, economische
enn maatschappelijke ontwikkelingen. De constatering is verder dat de problematiek van
seizoenarbeidd voor een belangrijk deel politiek is geconstrueerd. Dezelfde praktijken die in
hett verleden niet of slechts in geringe betekenis problematisch waren, werden vanaf het middenn van de jaren tachtig meer en meer bestempeld als een probleem. Het rapport van de
ISMOO uit 1985 is typerend voor de algemene trendbreuk in het beleid. Misbruik en oneigenlijkk gebruik van de regelgeving werd scherp veroordeeld en niet meer afgedaan als onschuldig.
Hett ging hier tenslotte om fraude. Brants en Brants betogen dat de betekenis van het begrip
fraudee gaandeweg is opgerekt. Beperkte fraude zich in de jaren zestig en zeventig nog tot
'stereotiepee individualiseerbare daders en gedragingen' zoals corrupte ambtenaren, koppelbazenn en omkoopschandalen, in de jaren tachtig duidt het steeds vaker een algemeen sociaal
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enn economisch verschijnsel aan. 2 Er ontstond een conceptie van fraude waarin zowel de
daderss als de slachtoffers in toenemende mate zijn gecollectiviseerd. Naast de individuele
slachtofferss van fraude verschenen steeds vaker anonieme collectieve entiteiten ten tonele: de
rijksoverheidd die financieel wordt benadeeld, verzorgingsarrangementen die worden ondergravenn of de markteconomie die wordt ontwricht. 3 Binnen dit verschuivende sociale
betekeniskaderr zou ook de ontduiking van regelgeving bij gelegenheidsarbeid het karakter
krijgenn van een ernstige maatschappelijke schadepost die niet meer kon worden getolereerd.
D ee financieringsproblemen op het gebied van de sociale verzekeringen zullen voor de staat
eenn extra stimulans zijn geweest om voor seizoenarbeid een stringenter beleid te voeren. Dat
ditt in de jaren negentig zou leiden tot welhaast onoplosbare spanningen tussen agrarische
werkgeverss en uitvoerende instanties, is voor veel beleidmakers waarschijnlijk een verrassing
geweestt waarmee ze niet goed raad wisten. Het beleidsfiasco met betrekking tot de inschakelingg van werkloze uitkeringsgerechtigden in de tuinbouw, lijkt dit in ieder geval te bevestigen.
D ee vele speciale bemiddelingsprojecten voor seizoenarbeid die keer op keer spaak liepen,
getuigenn van een krampachtig vasthouden aan politieke beleidslijnen die in de praktijk
onhoudbaarr waren.
Toenn het probleem eenmaal was ontstaan, bleek dit buitengewoon hardnekkig te zijn. De
hardnekkigheidd van de beleidsproblematiek rondom seizoenarbeid heeft enerzijds haar
oorzaakk in de weerbarstige uitvoeringspraktijk die inherent is aan het ongrijpbare informele
circuitt dat de overheid hier trachtte te reguleren. Anderzijds kan deze hardnekkigheid worden
verklaardd door de principiële dilemma's die hier spelen. Zoals uiteengezet in hoofdstuk 6, is
dee regelgeving omtrent gelegenheidsarbeid een complex juridisch en beleidsmatig knooppunt
waarinn lastige sociale vraagstukken opdoemen die op uiteenlopende wijze te maken hebben
mett de uitgangspunten van de Nederlandse verzorgingsstaat. Met name de vraagstukken op
hett terrein van de organisatie en financiering van de sociale zekerheid, de toegang op de
arbeidsmarktt voor vreemdelingen en de rechten en plichten van werklozen, hadden een
zwaarwegendee en doordringende invloed op het politieke debat over seizoenarbeid. Het geeft
eenss te meer aan dat de spanningen in de gezagsverhouding tussen aspergetelers en de overheid,, hoe specifiek en kleinschalig deze op het eerste gezicht ook mogen lijken, door allerlei
koordenn waren verbonden met een groter maatschappelijk spanningsveld waarin het staatsgezagg het moeilijk had.

Acceptatieprocessenn op microniveau
Nemenn we de kennis onder agrariërs over het bestaan van wettelijke regels als uitgangspunt,
dann heeft de overheid een aanzienlijke succes geboekt sinds zij de naleving van regels bij
seizoenarbeidd op de politieke agenda zette. Het zou echter onjuist zijn deze kennistoename
overr de regelgeving omtrent gelegenheidsarbeid te duiden als het begin van een authentieke
enn op inzicht gebaseerde acceptatie (acceptatietype 1) die zich geleidelijk in de geesten der
agrarischee werkgevers zal vastzetten waarna het probleem van seizoenarbeid zich als vanzelf
zall oplossen. Hef kennen of onderkennen is nog geen erkennen. De aspergeoogst is hiervan een
interessantt voorbeeld. Mettertijd zijn aspergetelende tuinders en boeren, of ze wilden of niet,
opp de hoogte geraakt van de beleidsmatige aandacht voor seizoenarbeid. Ze kennen het beleid
enn hebben meestal ook een duidelijke mening over de regelgeving omtrent seizoenarbeid. De
normatievee overwegingen en conclusies lijken echter doorgaans niet te leiden tot een authentiekee en gemotiveerde acceptatie van de regelgeving en staan deze zelfs dikwijls in de weg.
Hett enige dat we kunnen zeggen is dat aan de cognitieve voorwaarde van noodzakelijke oriëntatiekenniss voor acceptatie, grotendeels is voldaan.
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O mm de zwakke ondergrond van de huidige acceptatie en de blijvende problemen op het
gebiedd van naleving scherper in beeld te krijgen, is het nuttig de verschillende typen van
acceptatiee en non-acceptatie op het microniveau van de individuele bedrijven op een rij te
zettenn en nader te analyseren. Eerst geef ik de heersende attitudes weer die we in dit onderzoekk zijn tegengekomen jegens de verschillende wet- en regelgeving op het gebied van
seizoenarbeid.. Ook de algemene economische en politieke houding van agrariërs wordt in dit
verbandd kort besproken. Vervolgens ga ik in deze paragraaf dieper in op de praktijken van
(non-)acceptatiee waarbij ik vooral let op de werking van verborgen transcripten. Afsluitend
komtt de sociale importantie van de verschillende vormen van non-acceptatie aan de orde.

AttitudesAttitudes van non-acceptatie en acceptatie
Dee meest structurele vorm van non-acceptatie die onder aspergetelers viel waar te nemen,
heeftt betrekking op de voorwaarden voor gelegenheidsarbeid neergelegd in de CAO.4 Uit de
reactiess van de telers kon men afleiden dat deze in het algemeen niet werden nageleefd en dat
ditt vaak gebeurde op een vanzelfsprekende wijze waarbij niet werd nagedacht over eventuele
gevolgenn (non-acceptatietype 3). De emoties konden aardig oplaaien wanneer het ging over
hett reserveren van vakantiegeld, onregelmatigheidstoeslagen of de controles van de vakbond
diee daarmee de slechte naleving van de CAO bij seizoenarbeid aan de kaak wilden stellen
(non-acceptatietypee 4). Met name de controles van de vakbond werden gezien als een gotspe,
ookk door degenen die niet persoonlijk met deze controles in aanraking waren gekomen (nonacceptatietypee 2).
Eenn andere structurele vorm van non-acceptatie, die over een brede linie voorkwam,
betreftt de wettelijke voorschriften met betrekking tot de loonbelasting en de sociale verzekeringsplicht.. De verplichte loonafdracht als gevolg van belastingen en sociale premies werd
alss onacceptabel hoog ervaren. Vooral bij de sociale verzekeringsplicht kwam een beargumenteerde,, weloverwogen non-acceptatie naar voren die zonodig openlijk werd toegelicht
(non-acceptatietypee 1). Dat over aspergestekende huisvrouwen, scholieren of studenten
socialee premies moeten worden betaald terwijl deze groepen in de praktijk niet of nauwelijks
eenn claim zullen (of kunnen) doen gelden op uitkeringen in het kader van sociale verzekeringen,, vonden de meeste telers absurd. Het tegenargument dat het bij deze sociale premies
gingg om sociale verzekeringen waarvan het niet de bedoeling is dat deze door iedereen wordenn gebruikt, maakte weinig indruk. Bij tuinders en boeren die een onderscheid maakten
tussenn de verschillende afdrachten, viel het op dat de loonbelasting op minder weerstand
stuittee dan de sociale premies al vond men ook hier dat sjoemelen met de regels met
betrekkingg tot de fiscale tariefgroepen onvermijdelijk was.
Dee beargumenteerde non-acceptatie in verband met de verplichte afdracht van sociale
premiess en de verdediging van creatieve boekhoudmethoden die in de sector gebruikelijk
zijn,, zo kunnen we reconstrueren, komen voor een belangrijk deel voort uit de omslag in
beleidd die sinds het midden van de jaren tachtig heeft plaatsgevonden. Sinds seizoenarbeid
werdd onderworpen aan een strengere wettelijke regulering, werden aspergetelende tuinders en
boerenn gedwongen een standpunt over iets in te nemen waar ze voordien waarschijnlijk
zeldenn over hadden nagedacht. In vroegere tijden ging het hier, naar men mag aannemen, om
eenn half bewuste vorm van non-acceptatie uit gegroeide gewoonte (non-acceptatietype 3).
Nadatt telers aanvankelijk niet zelden nogal emotioneel gereageerd zullen hebben toen regulerendee instanties een strikter beleid voerden, leerden ze mettertijd hun non-accepterende
opstellingg te beargumenteren. Het is alleszins voorstelbaar dat de verinnerlijkte non-acceptatiee uit gewoonte, na een kortere of langere periode van emotionele non-acceptatie (non-
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acceptatietypee 4), plaatsmaakte voor een weloverwogen non-acceptatie (non-acceptatietype
1).. Belangenbehartigers van tuinders en boeren deden hier bovendien een belangrijk 'legitimatieduit'' in het zakje door te benadrukken dat bij seizoenarbeid toch niet gesproken kon
wordenn van echte werknemers waarvoor sociale verzekeringsplicht gold. Dat dit standpunt
laterr verlaten zou worden, omdat het politiek onrealistisch was, doet niet af aan het feit dat
hett argument inmiddels onder de achterban meer dan ooit opgang had gemaakt. Hetzelfde
geldtt voor het veelvuldig gebruikte internationale vergelijkingsargument dat het in andere
landenn zoals Duitsland veel beter en soepeler geregeld was. Ook dit argument werd aanvankelijkk door de standsorganisaties krachtig onderstreept waardoor het voor telers extra
rechtvaardigingskrachtt kreeg.
Eenn ander pakket van regels en maatregelen dat bij een beduidend aantal tuinders en
boerenn tot grote frustratie heeft geleid, zijn de voorschriften en criteria voor de afgifte van
tewerkstellingsvergunningenn voor seizoenarbeiders uit Polen. Zoals beschreven in het
empirischh deel, leidde dit met name in de eerste helft van de jaren negentig tot een grimmig
kat-- en muisspel tussen aspergetelers en controlerende overheidsinstanties waarbij onder
agrariërss een grote mate van emotionele non-acceptatie viel waar te nemen (combinatie van
dee non-acceptatietypen 4 en 5). In de jaren 1994 en 1995 vielen in de media regelmatig woedendee reacties van telers te lezen waarbij 'ongemotiveerde' werkeloze uitkeringsgerechtigden
enn bemiddelaars van de arbeidsbureaus het moesten ontgelden. In de tweede helft van de
jarenn negentig maakte de boosheid en opwinding grotendeels plaats voor berusting. De
meestee telers die voorheen de strijd waren aangegaan, accepteerden dat werkvergunningen
voorr Poolse seizoenarbeiders niet meer werden afgegeven maar deze acceptatie had een
zwakkee motivatiebasis. Het ging hier om acceptatie uit verlegenheid (acceptatietype 5) of
zelfss om afgedwongen acceptatie (acceptatietype 6). D e afwezigheid van beleidsmatige alternatievenn die een politieke kans maakten en de dreiging met of zelfs daadwerkelijke toepassingg van wettelijke sancties door de autoriteiten, had veel aspergetelende agrariërs doen
inbinden.. De grote onvrede over het beleid die in de interviews (afgenomen in de 'rustige'
periode)) naar voren kwam en de uiteenlopende pogingen van een kleine groep om ondanks
allee overheidspressie te blijven werken met Polen, zijn in dit verband belangrijke aanwijzingenn dat achter de uiterlijke acceptatie een grote mate van non-acceptatie bleef schuilgaan.
Eenn non-acceptatie die echter anders dan voorheen minder snel gepaard ging met
gechargeerdee verwijten aan het adres van ongemotiveerde werkelozen of onwerkbare bureaucratischee instanties. Net zoals bij de kwestie van de sociale verzekeringsplicht ziet men hier
eenn sociaal leerproces optreden waarbij emotionele non-acceptatie (non-acceptatietype 4)
overgaatt in argumentatieve non-acceptatie (non-acceptatietype 1). Daarbij is het interessant
datt bij veel telers die in het verleden pogingen hadden ondernomen om Poolse seizoenarbeiderss in te schakelen, de argumentatieve non-acceptatie met betrekking tot de afgifte van tewerkstellingsvergunningenn voor een deel overging in een berustende acceptatie uit verlegenheidd (acceptatietype 5). Ze voelden dat het hier een verloren strijd betrof. Het vertrouwen in
dee werkwijze van de Arbeidsvoorziening bleef evenwel bijzonder klein en ze hadden weinig
off geen fiducie in de inzet van werkloze uitkeringsgerechtigden. De meest felle vorm van
argumentatievee non-acceptatie viel aan te treffen bij telers die nog steeds pogingen ondernamenn om te werken met Poolse seizoenarbeiders. Ze vonden zelfs dat de overheid hypocriet
bezigg was en hamerden daarbij voortdurend op het internationale vergelijkingsargument. In
hunn ogen gingen beleidmakers en politici, en stilaan ook hun eigen belangenbehartigers, de
discussiee over de economische kern van de problematiek uit de weg. Volgens hen was de
essentiee dat er in Nederland niet genoeg gemotiveerde mensen zijn die seizoenarbeid willen
verrichtenn en dat de enige redding voor bepaalde tuinbouwtakken is gelegen in buitenlandse
arbeidskrachtenn uit Oost-Europa die klaarblijkelijk wel bereid zijn dit werk op te pakken.
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Aspergetelendee agrariërs die in de clinch lagen met de Arbeidsvoorziening of de Arbeidsinspectiee kregen veel publieke en politieke aandacht. Het ging hier echter om een groep telerss die weliswaar een belangrijke minderheid vormde maar zeker niet de meerderheid. De
meestee aspergetelers slaagden erin hun oogstploeg via lokale arbeidsreservoirs te werven en
haddenn niet of nauwelijks met de Arbeidsvoorziening te maken. Hun mening over het beleid
mett betrekking tot tewerkstellingsvergunningen of de inzet van werkelozen, zo bleek uit de
interviews,, werd met name gevormd door de discussie hierover in de media of door contactenn met collega's (die op dit vlak soms wel het een en ander hadden meegemaakt). Bij deze
groepp kwam dikwijls een sympathiserende non-acceptatie naar voren waarbij het overheidsbeleidd kon rekenen op demonstratieve afkeuring (non-acceptatietype 2). Deze sympathie
kendee evenwel grenzen: beroepsgenoten die structureel werkten met illegalen en die alk
regelss met betrekking tot de verplichte afdrachten aan hun laars lapten, zag men liever nog
vandaagg dan morgen op de werkroute staan van controlerende instanties. In deze gevallen
accepteerdee en onderschreef men het sanctionerend beleid van de overheid (acceptatietype
2).. Dergelijk regelovertredend gedrag, was dan de opvatting, gaat alle perken te buiten en
leidtt tot oneerlijke concurrentie.
Tenn aanzien van het landbouwbeleid en het daarmee verbonden politieke regime dat mede
zorgg draagt voor de economische ordening van de agrarische sector, viel bij de geïnterviewde
agrariërss een ambivalente houding te bespeuren. In het algemeen werd de markteconomie op
kapitalistischee grondslag impliciet geaccepteerd (acceptatietype 3). Deze werd als het ware
beleefdd als een natuurlijke omgevingsfactor. Met betrekking tot het optreden (en terugtreden)
vann de overheid, kwam in grote lijnen een accepterende opstelling naar voren die niet
gespeendd was van opportunisme (acceptatietype 4). Aan de ene kant vond men dat de staat
zichh niet te veel moet bemoeien met hard werkende ondernemers en dat de markt vooral haar
werkk moet doen. Aan de andere kant vond men dat de overheid moet ingrijpen wanneer
agrarischee ondernemers ondanks lange werkweken en grote investeringen er niet in slagen via
dee markt een redelijk inkomen te verwerven. De overtuiging dat de Nederlandse overheid het
goedd met agrariërs voorhad, kwam nergens uitdrukkelijk naar voren. Opvallend was de politiekee gelatenheid die bij menig geïnterviewde tuinder of boer werd aangetroffen en de daaruit
voortvloeiendee geringe betrokkenheid bij de collectieve belangenbehartiging. Het besef leek
tee domineren dat men vooral op zichzelf moest rekenen wanneer men onder de huidige
omstandighedenn van economische concurrentie wilde overleven.
Overr de attitudes bij de geobserveerde seizoenarbeiders jegens de verschillende gebieden van
regelgeving,, kan ik kort zijn. In het algemeen ging het hier om acceptatie of non-acceptatie
mett een niet-bewust of half bewust karakter (acceptatietype 3 of non-acceptatietype 3),
afgewisseldd met de schijnacceptatie van alsof (non-acceptatietype 5) als fiscale regels in verbandd met de overschrijding van de belastingvrije som (bewust) werden omzeild. Wat dat laatstee betreft, bleken verschillende vrouwen, die naast hun huishouden asperges staken, zeer
alert.. Zoals eerder uiteengezet, was het hoofdmotief om asperges te steken de financiële
beloningg en werd de bureaucratische omgang met de wettelijke regels het liefste vermeden.
Stekerss waren niet zelden onwetend inzake hun brutoloon en hadden niet of nauwelijks
belangstellingg voor de sociale verzekeringen waar ze eventueel onder zouden vallen. Men
maaktee zich hierover eigenlijk geen gedachten. Het gebrek aan interesse voor de CAO-tuinbouww of de belangenbehartiging van de vakbond was in dit verband tekenend. De grondhoudingg van de seizoenarbeiders jegens de wettelijke regulering, zo kunnen we dus stellen, kenmerktee zich vooral door desinteresse en onverschilligheid.
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AcceptatieAcceptatie en non-acceptatie in de praktijk
Mett de boven beschreven houdingen en reacties is nog weinig gezegd over de conatieve
dimensiee van (non-)acceptatie, over de sociale handelingspraktijken die met deze meningen
enn opvattingen zijn verbonden. Al ben ik niet direct getuige geweest van deze praktijken
(afgezienn van een beperkt aantal participerende observaties), op basis van de weergaven in de
interviewss kan een beschrijving worden gegeven van de sociale handelingen die daadwerkelijkk hebben plaatsgevonden. Daarbij ga ik ervan uit dat de verstrekte informatie een redelijke
matee van validiteit bezit. In mijn beschrijving besteed ik bijzondere aandacht aan de werking
vann verborgen transcripten: sociale handelingen en motivaties die voor andere belanghebbende
actorenn verborgen worden gehouden. Wanneer de uiteenlopende oplossingswegen die aspergetelerss bewandelden worden nagelopen, zien we de volgende strategieën van handelen.
Bijj de kleinere telers die erin slaagden hun oogstploeg te werven uit de lokale arbeidsreservoirss van autochtone seizoenarbeiders, vormde de praktijk van het creatief boekhouden
eenn belangrijk verborgen transcript dat zowel de werkgever als de werknemers financiële
voordelenn kon opleveren. Door de informele contacten met zijn werknemers die vaak over
meerderee jaren waren gegroeid, kon de agrarische werkgever zaken ondershands regelen zonderr grote risico's te lopen. De regelgeving op het vlak van verplichte loonafdrachten werd
deelss nageleefd en deels ontweken. De gedeeltelijke acceptatie van de wettelijke regels die een
berekenendd karakter heeft (acceptatie-type 4) werd gecombineerd met de schijnacceptatie van
alsoff (non-acceptatietype 5). Omdat deze kleinere telers mettertijd op de hoogte waren geraaktt van de mogelijke problemen bij administratieve controles, is hoogstwaarschijnlijk ook
bijgeleerdd hoe men acceptatie moet veinzen en dubbel spel kan spelen met controlerende
instanties.. Hoe meer controles, hoe creatiever het boekhouden. Van een onwetende nonacceptatiee die zich van geen kwaad bewust is, zoals in vroegere tijden vaker het geval zal zijn
geweestt (non-acceptatietype 3), was geen of nauwelijks sprake.
Aspergetelerss wier oogstploeg in toenemende mate bestond uit nieuwe groepen van
allochtonee seizoenarbeiders, hadden vaak al de nodige aanvaringen met beleidsuitvoerende
instellingenn achter de rug en waren zich goed bewust van de wettelijke (spel)regels. Ook hier
blevenn creatieve boekhoudmethoden een belangrijk verborgen transcript maar vanwege de
relatievee onbekendheid met de allochtone arbeiders, was het dikwijls lastiger dingen
informeell te regelen. Ze waren welhaast gedwongen de boekhouding meer volgens de regels
opp orde te brengen, zeker als het aantal hectaren asperges richting vijf hectaren ging en de
oogstploegg alsmaar groter werd. Net zoals bij de (kleinere) telers die werkten met autochtonenn die ze al jarenlang kenden, werden acceptatietype 4 en non-acceptatietype 5 gecombineerd.. De berekenende acceptatie legde evenwel een groter gewicht in de schaal omdat de
schijnacceptatiee van alsof moeilijker viel te regelen. Toch kwam misbruik of oneigenlijk
gebruikk van de regels met betrekking tot de verplichte loonafdrachten ook hier in aanzienlijke
matee voor. Slechts een enkeling leek erin te zijn geslaagd te handelen in overeenkomst met de
regelgeving.. Zowel voor de telers die werken met autochtone oogstploegen als voor telers die
(daarnaast)) terugvallen op autochtone arbeidskrachten, geldt dat ze de confrontatie met overheidsinstantiess zomogelijk uit de weg gingen en dat ze niet te veel ruchtbaarheid wilde geven
aann de werkelijke gang van zaken. Ze voelden zich daarom ook niet gelukkig met de initiatievenn van telers die de zaak op de spits bleven drijven en de uitvoerende instanties als het
waree uitdaagden, al konden ze deze telers soms wel goed begrijpen.
Hoewell aspergetelers die met Polen werken in de media en in de politieke discussie nogal
eenss op een hoop worden gegooid en worden bestempeld als illegale wetsovertreders, is het
belangrijkk de hier gehanteerde strategieën en werkwijzen nader te differentiëren. Op basis
vann de verworven gegevens in dit onderzoek kunnen drie groepen worden onderscheiden.
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Tenn eerste is er een groep die tijdens de oogst heimelijk Polen inzette en bewust probeerde
doorr bedrog en dubbel spel de regels te ontduiken (non-acceptatietype 5). 5 Een tweede groep
bestaatt uit agrariërs (ook aardbeientelers waren hier vertegenwoordigd) die meenden juridischee oplossingen te hebben gevonden die binnen de grenzen van de wet vallen. Deze telers,
diee in tegenstelling tot de eerste groep vrij goed traceerbaar waren, gaven openlijk toe dat op
hunn bedrijven Polen werkten en waren volop verwikkeld in een juridische strijd met de
betrokkenn instanties. Ze vonden de Nederlandse regelgeving met betrekking tot seizoenarbeidd onrechtvaardig en weigerden te buigen voor het tewerkstellingsvergunningenbeleid dat
dee overheid hier voert. Een definitieve categorisering van hun handelingen is niet mogelijk
omdatt deze mede afhankelijk is van de uitkomst van de juridische strijd die (anno 2000) nog
niett volledig gelopen is. Zouden de juridische oplossingen door de rechter als onwettige constructiess worden beoordeeld, en deze richting lijkt het op te gaan, dan gaat het hier om een
openlijkee en overwogen afwijzing van de regelgeving (non-acceptatietype 1). Zouden de
juridischee oplossingsroutes volgens de rechter evenwel toch een wettig karakter hebben, dan
kunnenn we spreken van berekenende acceptatie zonder enige innerlijke overtuiging (acceptatietypee 4). Een derde groep agrariërs, die wel eens volledig ten onrechte met illegale tewerkstellingg wordt geassocieerd, zijn tuinders en boeren die werkten met Duitse Polen. 6 Deze
juridischee weg kan weliswaar in principe door iedere agrariër veilig worden bewandeld maar
vanwegee het doorzettingsvermogen en de bemiddelingskosten die hier nodig zijn, liggen hier
aanzienlijkee drempels. Degenen die deze weg liepen, bleken bijzonder verbolgen over het
beleidd met betrekking tot seizoenarbeid en leken via deze accepterende handelingsstrategie
dee uitvoerende instanties een hak te willen zetten (acceptatietype 4). Vanwege het gebrek aan
betrouwbaree gegevens is het niet te zeggen of bij de eerste groep van telers, die de wettelijke
regelss volledig in het verborgene trachtte te ontduiken, ook nog andere motieven speelden
dann het streven naar economisch gewin. Voor de laatste twee groepen, die actief op zoek
warenn naar de juridische mazen in het net van regelgeving, kan evenwel worden vastgesteld
datt het niet louter en alleen economische motieven waren die hun handelen bepaalden.
Achterr de afwijzende opstelling bleek een behoorlijke hoeveelheid politieke onvrede schuil te
gaann jegens het overheidsbeleid. Het is zelfs zo dat de activiteiten die deze telers ondernamen,, mede voortkwamen uit de gevoelens en emoties die hiermee samenhingen. Sommigen
warenn er bewust op uit het regulerende beleid in Nederland tegen te werken. Naast de
economischee winstmotieven, zijn deze negatieve motivatie en doelstelling te beschouwen als
hett basale verborgen transcript achter de activiteiten die erop gericht waren Polen in te
schakelen. .
Onvredee over het beleid speelt zeker ook mee bij de aspergetelers die grensoverschrijdend
bezigg waren en die op deze manier de Nederlandse regelgeving omzeilden. Dit voerde tot een
opportunistischee vorm van acceptatie van de wettelijke regels omtrent gelegenheidsarbeid die
grotendeelss werd bepaald door de beschikbaarheid van kapitaal, kennis en contacten (acceptatietypee 4). Tussen deze ondernemers bestonden echter grote verschillen, met name in de
schaall waarop men opereerde, en het ging ook zeker niet om succesverhalen. In Duitsland
stoottenn Nederlandse aspergetelers op aangescherpte regelgeving met betrekking tot de inzet
vann Poolse seizoenarbeiders en een teler die in Polen grootschalig bezig was, moest bijvoorbeeldd fikse financiële tegenslagen incasseren.
Dee praktijken van acceptatie en non-acceptatie van aspergetelende agrariërs in Limburg en
Brabantt kunnen natuurlijk niet los worden gezien van het handelen van de oogstarbeiders die
voorall gespitst zijn op de verdiensten die ze netto overhouden van dit tijdelijke werk. Omdat
seizoenarbeiderss een grote mate van onverschilligheid aan de dag leggen jegens de regelgevingg omtrent gelegenheidsarbeid, hoeft de agrarische werkgever vanuit deze hoek weinig
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tegenwindd te verwachten wanneer hij de regels (gedeeltelijk) ontduikt. Naarmate het contact
mett de werknemers informeler is, groeit zelfs de kans dat deze bereidwillig meewerken aan
ontduikingg van de regels. De participerende observaties op twee verschillende tuinbouwbedrijvenn bevestigden het belang van informele relaties en goedlopende contacten voor
eenn 'soepele' omgang met sei2oenarbeid. Bij een loyale opstelling van de oogstploeg jegens
hett bedrijfshoofd kunnen verborgen transcripten worden ontwikkeld waarbij werkgever en
werknemerss gezamenlijk de regelgeving omzeilen. Daartegenover kan een slechte verhoudingg tussen de werkgever en de werknemers voeren tot onderlinge verdeeldheid en
wantrouwenn waardoor een gesloten front naar regulerende instanties moeilijker is te realiseren.. De non-acceptatie van de regelgeving van seizoenarbeiders kan berusten op onwetendheidd (non-acceptatietype 3) maar ook op de schijnacceptatie van alsof (non-acceptatietypee 5). Hiertussen bestaat een vloeiend overgangsgebied waarbij het ene type makkelijk kan
overgaann in het andere. Er zijn situaties waarin de betrokkenen liever ook niet willen weten
watt volgens de wet precies zou moeten.
Ookk voor potentiële seizoenarbeiders als werkloze uitkeringsgerechtigden of voor Poolse
trekarbeiderss die zich als steker aanbieden, staan de geldelijke verdiensten voorop. De
omgangg met de wettelijke regels, of specifieker: met de instanties die deze uitvoeren, kenmerktt zich hier door een bewust karakter. Afgaande op de informatie van talloze evaluaties
enn onze kennis over de omstandigheden waaronder asperges worden gestoken, lijken de volgendee praktijken van non-acceptatie aannemelijk te zijn geweest. De werkzoekende uitkeringsgerechtigdee die op straffe van sancties naar een aspergeteler werd gestuurd, zal in veel
gevallenn tegenover de uitkerende instanties acceptatie hebben geveinsd en zich er spoedig
daarnaa hebben geprobeerd uit te draaien omdat hij er financieel weinig aan overhield. 7 Ook
dee Poolse seizoenarbeider, voor wie westerse valuta een enorme waarde vertegenwoordigen,
zall de wettelijke regels in verband met zijn aanwezigheid veelal aan zijn laars hebben gelapt,
maarr dan juist om dit werk wel te kunnen doen. Zonder duidelijke verblijfsrechten of een
tewerkstellingsvergunningg 2al hij zelfs geneigd zijn geweest belabberde arbeidsomstandighedenn voor lief te nemen. In beide gevallen ging het om non-acceptatie van wettelijke reguleringg waarbij geveinsde instemming en ontveinsd bedrog aan de orde van de dag waren (nonacceptatietypee 5).

SocialeSociale importantie van de (non-)acceptatie
Dee geschetste houdingen en praktijken van acceptatie en non-acceptatie, die een grote variatiee laten zien, geven nog geen duidelijkheid over het politieke en beleidsmatige belang dat
mett de afzonderlijke vormen van (non-)acceptatie is verbonden. Ik zal proberen hier enige
helderheidd te verschaffen door eerst in te gaan op de sociale verdeling van de geconstateerde
acceptatiee en non-acceptatie en vervolgens op de sociale impact van bepaalde vormen van
non-acceptatie.. Met het eerste komt een kwantitatief aspect aan bod, met het tweede een
kwalitatieff aspect.
Dee (non-)acceptatie die het wijdst verbreid was in de aspergeteelt, had betrekking op het
gesjoemell met de verplichte loonafdrachten. Denken we terug aan de bedrijfsstructuur van
dee Nederlandse bedrijven die asperges telen, dan weten we dat kleinschalige telers een absolutee meerderheid vormen. Drie van de vier bedrijven teelt twee hectaren of minder. Circa
2 0 %% van de bedrijven is met twee tot vijf hectaren als middelgroot te karakteriseren. Ook
wetenn we dat de aspergeteelt een tuinbouwactiviteit is die niet snel zal worden opgegeven:
voorr agrariërs die het economisch moeilijk hebben gaat het om een belangrijke bron van
resistentiee waarmee verliezen van andere bedrijfsactiviteiten kunnen worden gecompenseerd.
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Kijkenn we naar de kwalitatieve gegevens van dit onderzoek, dan kunnen we stellen dat de
stilzwijgendee praktijk van het creatief boekhouden, waarin berekenende acceptatie werd
gecombineerdd met de schijnacceptatie van alsof, door een overgrote meerderheid van telers
moett zijn beoefend. Lokale netwerken en informele contacten, bleken hierbij van groot
belang.. In veel gevallen bestonden de seizoenarbeiders uit bijverdienende vrouwen,
scholierenn of studenten afkomstig uit de nabije omgeving. Het is waarschijnlijk dat het grootstee deel van deze autochtone aspergestekers werkzaam was bij kleinere telers of het segment
vann 'kleinere' middelgrote telers. De onderlinge loyaliteit die zich in de loop der jaren kon
ontwikkelenn tussen deze telers en hun lokale oogstploegen, vormde een belangrijke sociale
basiss om regulerende instanties 'in stilte' te kunnen ontwijken.
Inn vergelijking met de veel voorkomende praktijk van het creatieve boekhouden, is het
aantall telers dat zich (op uiteenlopende wijze) bezighoudt met de inschakeling van Poolse
seizoenarbeiderss gering te noemen. Een vertegenwoordiger van de Arbeidsinspectie had het
ooitt over ongeveer 100 overtreders in de tuinbouw van Zuidoost-Nederland met een harde
kernn van circa 35 telers die bewust illegaal bezig was, maar daarbij is het onduidelijk op welke
criteriaa deze schattingen berustten. 8 Ook in de daaropvolgende jaren werd in dit verband,
voorr zover uitvoerders of belangenbehartigers zich daarover cijfermatig durfden uit te
drukken,, eerder gesproken in tientallen dan in honderdtallen. In ieder geval kan men redelijk
veiligg stellen dat de aspergetelers die met Polen werkte, of dit nu op legale of op illegale wijze
gebeurt,, een kleine minderheid vormden op het totale aantal telers. Daar staat tegenover dat
dee omvang van de groep Poolse oogstkrachten die in de aspergeteelt werkzaam was, toch
aanzienlijkk lijkt te zijn. Hier werd doorgaans gesproken in duizendtallen, niet alleen door
medewerkerss van de Arbeidsinspectie maar ook door respondenten die niet tot uitvoerende
instantiess behoorden. De directeur van HPI, die bemiddelde voor Agri-International, sprak
bijvoorbeeldd over tweeduizend Polen die jaarlijks naar Nederland komen voor de aardbeienenn aspergeoogst. Belangenbehartigers van de standsorganisaties en van de Voedingsbond,
voorr zover ze zich in staat voelden hierover iets zinnigs te zeggen, hadden het over duizenden
Polenn die in Zuidoost-Nederland, ook buiten de aspergeteelt, actief waren. 9 Dit alles lijkt
eropp te wijzen dat een relatief kleine groep telers op een bovengemiddelde schaal met Polen
werktee en zich daar vrij professioneel op had toegelegd, terwijl daarnaast een andere groep
agrariërss (waarvan de omvang niet is in te schatten) incidenteel maar niet structureel gebruik
maaktee van Poolse trekarbeiders. Poolse trekarbeiders, zo kan aansluitend nog worden opgemerkt,, die in verregaande mate bereid leken wettelijke regels te omzeilen of te overtreden
vanwegee de westerse valuta die voor hen bijzonder waardevol waren.
Inn kwantitatieve betekenis het meest marginaal is de groep van telers die actief zijn in het
buitenland.. Dit wordt bevestigd door een enquête van Marktplan Adviesgroep onder 200
aspergetelerss (uitgevoerd in 1997): slechts drie ondernemers gaven aan ook areaal in het
buitenlandd te hebben. 10 Er zijn verder geen aanwijzingen dat de groep grensoverschrijdende
ondernemerss in de laatste jaren belangwekkend is toegenomen of dat deze ondernemers de
voorloperr zouden zijn van een toekomstige stoet van telers die hun economisch heil over de
grenss zoeken. De overtuiging die bij sommige agrarische respondenten heerste dat deze
'grensverleggende'' telers het bewijs vormen dat de aspergeteelt uit Nederland aan het verdwijnenn is, lijkt een misvatting te zijn.
Datt de sociale impact van een bepaalde vorm van (non-)acceptatie in een omgekeerde verhoudingg kan staan tot de kwantiteit waarin deze voorkomt, wordt treffend geïllustreerd door
dee groep van grensoverschrijdende ondernemers. Hoe marginaal deze groep aspergetelers in
aantall misschien ook is, hun activiteiten hadden - zoals eerder in deze studie uiteengezet - een
invloedrijkee uitstraling naar veel andere telers die hierin een bevestiging zagen van hun idee
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datt het juridische en economische gras in het buitenland veel groener is. Voor veel agrariërs
lekenn deze activiteiten bovendien een belangrijke rechtvaardigingsgrond te vormen voor hun
non-accepterendee omgang met de regelgeving in eigen land, of het nu de verplichte afdrachtenn in verband met de sociale verzekeringsplicht betrof of de inschakeling van seizoenarbeiderss uit Polen. Indirect hadden de in het buitenland actieve ondernemers dus een aanzienlijkee invloed op de reguleringsproblematiek en de legitimiteit van het beleid.
Eenn andere groep van aspergetelers wier impact in een omgekeerde verhouding stond tot
hunn geringe aantal, waren zonder twijfel de agrariërs die de weg op waren gegaan van juridischee oplossingen waarmee tewerkstellingsvergunningen voor Polen (zonder Duits paspoort)
overbodigg zouden worden. Weliswaar vormden ze slechts een relatief bescheiden groep maar
zee stelden de legitimiteit van de wettelijke regulering aanhoudend op de proef en bezorgden
dee regulerende instanties handenvol werk. Zij hadden daarom een grote directe invloed op de
beleidsstrategieënn die van overheidswege werden ingezet. Met hun verbeten handelwijze
waarbijj ze juridische procedures niet schuwden, stelden ze bovendien hun eigen belangenorganisatiess voor lastige afwegingen. Die werden op een gegeven moment gedwongen tot een
politiekee en maatschappelijke standpuntbepaling jegens zulke gewaagde praktijken. Deze telerss oefenden dus ook aanzienlijke invloed uit op de koers van belangenbehartiging die de
standsorganisatiess (wilden) voeren.
Inn het verlengde van de hierboven aangegeven omgekeerde verhouding, zou men kunnen
stellenn dat het creatief boekhouden een voorbeeld is van een wijd verbreide praktijk die naar
verhoudingg weinig verstorende invloed heeft omdat het hier slechts gaat om lichte vergrijpen
diee het wettelijk gezag verder onaangetast laten. De bedoelingen van het overheidsbeleid wordenn weliswaar op een breed front ondergraven, maar overal zo fijntjes en zo gelijkmatig dat
hett door de betreffende autoriteiten zal worden ervaren als een natuurlijke aardverzakking.
Hett gezag wordt iets omlaag gehaald maar zeker niet omver. De uitvoerders in het veld
hebbenn er doorgaans wel begrip voor dat het in de praktijk niet precies volgens de regels gaat
enn benutten hier hun 'beslisruimte'. 11 Misschien heerst bij uitvoerders wel het besef dat een
nauwgezettee bestrijding van deze duizend-en-één-overtredingen, als men de middelen daartoee al überhaupt zou hebben, zou kunnen leiden tot echte bevingen. Vanuit praktisch oogpunt,, zo kan men redeneren, is een zekere coulance in de uitvoering onvermijdelijk. Toch
moett de gezagsuithollende werking van 'onschuldige delicten' zoals creatief boekhouden niet
wordenn onderschat. Dit geldt zeker voor seizoenarbeid in de tuinbouw. Deze stilzwijgende
regelontwijkendee praktijk was namelijk, zoals we hebben kunnen zien, stevig verankerd in
afkeurendee houdingen en attitudes van wantrouwen die op meerdere beleidsinstellingen van
dee staat betrekking hadden. Een positieve legitimiteit van het wettelijk gezag, waarbij de
betrokkenenn overtuigd zijn van de intenties en collectieve doelen die met het overheidsbeleid
zijnn gediend, kwam eigenlijk nauwelijks naar voren. De geringe acceptatie die we tegenkwamenn met betrekking tot de weigering van de Arbeidsvoorziening om tewerkstellingsvergunningenn af te geven voor Polen, leek grotendeels te berusten op verlegenheid. Ook het feit dat
nogall wat agrarische respondenten begrip konden opbrengen voor collega's die incidenteel
mett illegalen werkten, is niet bepaald een optimistisch bericht voor een overheid die zich
medioo jaren tachtig had voorgenomen kleinschalige fraude efficiënt en voortvarend aan te
pakkenn in de hoop dat dit zou leiden tot een betere gezagsaanvaarding.
O pp zichzelf hebben vele kleine overtredingen niet noodzakelijkerwijs een gezagseroderende
werking:: het kan gaan om delicten die inderdaad geen serieuze schade toebrengen aan het
gezagg van de overheid. Het criterium is hier in hoeverre dergelijke delicten gepaard gaan met
houdingenn en attitudes die wijzen op een ingesleten wantrouwen jegens beleidsinstanties en
dee overheid in het algemeen. Het is deze conditie van een diepergaand en moeilijk te her-
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stellenn wantrouwen, die de calculerende burger tot een gezagsontwrichtend fenomeen kan
maken.. De vraag die ons verder in deze slotbeschouwing voor een belangrijk deel zal
bezighouden,, is of de acceptatieproblemen die spelen bij seizoenarbeid in de aspergeteelt in
verbandd staan met of wijzen op diepere vertrouwensbreuken tussen agrariërs en de overheid.
Inn de volgende paragraaf concentreer ik mij op het intermediaire krachtenveld dat de problematiekk van seizoenarbeid omringde; een veld waarop het wantrouwen bij tijd en wijle
omhoogg schoot als een asperge onder een warme lentezon.

Legitimantenn en acceptanten op mesoniveau
Belangenorganisatiess van werkgevers en werknemers en de diverse uitvoeringsinstanties haddenn ieder hun eigen belangen en doelstellingen bij het beleid omtrent seizoenarbeid. Ze
moestenn opereren in een spanningshaard waarin ze met elkaar te maken hadden en met druk
enn tegendruk van 'onderop' en 'bovenaf'. Aspergetelende tuinders en boeren, autochtone en
allochtonee seizoenarbeiders, werkloze uitkeringsgerechtigden en Poolse trekarbeiders vormdenn hier een haast ongrijpbare onderkant. De diverse regelgeving met betrekking tot seizoenarbeidd en de beleidsorganen op macroniveau, de complexe politieke bovenkant. D e politieke
complexiteitt weerspiegelt zich in het gegeven dat de acties en reacties in het intermediaire
krachtenveldd zich over meerdere beleidsterreinen uitstrekten. De handelingsstrategieën die
doorr de sociale actoren op mesoniveau werden ingezet, zijn in hoofdstuk 7 uitvoerig besproken.. In deze paragraaf gaat mijn interesse in het bijzonder uit naar verborgen transcripten en
dee daarin gehanteerde verborgen agenda's die de gezagsrelatie en het vertrouwen tussen
agrariërss en de overheid belangrijk hebben beïnvloed.
Dee bedrijfsvereniging van de agrarische sector (BV TAB), lange tijd verantwoordelijk voor de
uitvoeringg van de werknemersverzekeringen, komt de onplezierige eer toe dat ze vanaf het
beginn af aan op een intensieve en vermoeiende wijze betrokken was bij de problematiek rondomm seizoenarbeid. Geconfronteerd met tuinders en boeren die de regelgeving voortdurend
probeerdenn op te rekken of misbruikten, waaronder een vastberaden minderheid die niet
schroomdee naar de rechter te stappen, probeerde deze legitimant een praktische oplossing te
vindenn met betrekking tot de sociale verzekeringsplicht bij seizoenarbeid. Daarbij liep de
bedrijfsverenigingg meermaals tegen juridische en politieke barrières op. De geheime teeltenlijstt die op een gegeven moment circuleerde om de regelgeving omtrent gelegenheidsarbeidd praktisch te kunnen uitvoeren, een instructie waarvan het bestuur van de bedrijfsverenigingg op de hoogte was maar die niet officieel werd bekrachtigd, is tekenend voor de
moeilijkee positie waarin men zich hier bevond. De toepassing van deze geheime lijst wijst op
hett functioneren van verborgen transcripten. De oorzaak hiervan lag in de politieke
besluitvormingg op dit vlak. Deze was een heet hangijzer waaraan men zich als uitvoerder
gemakkelijkk kon branden. Ook het Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan (GUO), dat vanaf 1992
wass belast met de uitvoering van de werknemersverzekeringen in de agrarische sector, zou
laterr met de introductie van de scholierenregeling ervaren dat het zich in een politieke slangenkuill bevond waarin heel praktisch moest worden gemanoeuvreerd.
Dee pragmatische werkwijze van BV TAB en het GUO met betrekking tot seizoenarbeid,
leiddee in een aantal situaties tot groot onbegrip bij agrarische werkgevers. Zoals we hebben
gezien,, waren sommige aspergetelende tuinders en boeren ronduit verbolgen over het GUO
datt naar hun mening een dubbelhartig controlebeleid voerde. In het licht van de jurisprudentiee en de beleidsdiscussie die hierover gaande was, hanteerde het GUO weliswaar een soepelee omgang met de regelgeving, maar dit was in het geheim. Vanuit de beleving van veel
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agrariërss ging het om een onredelijke aanscherping die nauwelijks serieus viel te nemen. Niet
zeldenn voelden zij zich na het beleid in het verleden, waarin veel getolereerd leek te worden,
volledigg op het verkeerde been gezet. Daartegenover werden medewerkers van het GUO de
weerstandd en stijfkoppigheid onder agrariërs met betrekking tot de regulering van seizoenarbeidd waarschijnlijk goed beu. De aspergeteelt is een lucratieve bezigheid, zo zal men hier op
eenn gegeven moment gedacht hebben, en telers moeten er nu toch maar eens aan wennen dat
voorr de benodigde oogstarbeiders een ordentelijk personeelsbeleid dient te worden gevoerd.
D ee uitvoeringspraktijk met betrekking tot de sociale verzekeringsplicht voor
gelegenheidsarbeiders,, laat zien dat een politiek mistig rcgulcringsbeleid resulteerde in verborgenn transcripten aan beide kanten. Het uiteindelijke gevolg hiervan was een hoop
wantrouwenn en (verborgen) frustratie, niet alleen bij de werkgevers maar waarschijnlijk ook
bijj de verantwoordelijke beleidsuitvoerders. Pikant in deze kwestie is dat de belangenorganisatiess van agrarische werkgevers, die samen met de vakbonden de BV TAB bestuurden,
goedd op de hoogte waren (of konden zijn) van de netelige politieke situatie. De sociale partnerss waren later ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het GUO. Welke rol zij hier preciess speelden, valt moeilijk te zeggen, maar het was in ieder geval een rol die voor een groot
deell van hun achterban verborgen bleef of niet werd waargenomen.
O o kk de Arbeidsvoorzieningsorganisatie bevond zich met haar beleidstaak op het gebied
vann tewerkstellingsvergunningen voor Poolse seizoenarbeiders en de bemiddeling van werklozee uitkeringsgerechtigden op een haast onbegaanbaar politiek terrein en kampte als gevolg
daarvann met de nodige legitimatieproblemen. Kijkend naar de vele speciale bemiddelingsprojectenn die in dit verband zijn opgezet, kan worden gesteld dat de arbeidsbureaus aanvankelijkk serieuze pogingen ondernamen om tuinders die in nood zaten vanwege het gebrek
aann oogstarbeiders uit de brand te helpen. Vervolgens raakte de Arbeidsvoorziening steeds
meerr verstrikt in een politiek en publiek spektakel waarin de belangenorganisaties van
werkgeverss duchtig de trom roerden. D e perikelen rondom het Arbeidsbureau Seizoenbemiddelingg Agrarische Sector (ASA) wijzen erop dat een groot deel van de deelnemende
aspergetelerss een schimmig spel speelde waarbij acceptatie van de bemiddelingsvoorwaarden
werdd geveinsd. Het vooropgezette streven om tewerkstellingsvergunningen voor Polen te
bemachtigen,, was hier een belangrijke verborgen agenda. De betrokken ASA-medewerkers
haddenn dit door. Dit blijkt uit de aangepaste bemiddelingsovereenkomst die werd verstuurd
aann telers die een voorbehoud hadden gemaakt ten aanzien van bepaalde bemiddelingsvoorwaardenn voor seizoenarbeiders. De rechtszaak die hierover diende in Roermond, is achteraf
tee beschouwen als een finale van wederzijds wantrouwen waarna beide partijen hun eigen
conclusiess trokken. De Limburgse standsorganisatie en de betrokken aspergetelers voelden
zichh in het gelijk gesteld en zagen deze gebeurtenis als een belangrijke stap in de door hen
gewenstee richting. De (regionale) Arbeidsvoorziening hield het voor gezien en kondigde aan
datt dergelijke bemiddelingsprojecten niet meer zouden worden opgezet.
Dee projectmanager van het ASA zag de aspergetelers die zich bij hen aandienden achteraff als een kleine minderheid die 'om de een of andere reden' een groot probleem had. Voor
hemm hadden deze telers het verbruid. Het ASA-project werd, net zoals andere speciale bemiddelingsprojectenn voor seizoenarbeid, uitvoerig geëvalueerd. De verschillende beleidsevaluatiess bevestigden voor de Arbeidsvoorziening dat de meeste agrarische deelnemers niet echt
zatenn te wachten op serieuze bemiddeling. Tel daarbij op de onwil en tegenwerking van tal
vann werkloze uitkeringsgerechtigden die men poogde te bemiddelen, de wrevel over het
optredenn van de verantwoordelijke minister en ook over de jaarlijks terugkerende soap opera in
dee media, en de vermoeide of zelfs sarcastische toon die wel eens bij arbeidsbemiddelaars viel
tee bespeuren, is verre van verwonderlijk.
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Dee twee voornaamste acceptanten op mesoniveau, die ook een secundaire legitimerende rol
haddenn door hun vertegenwoordiging in de BV TAB en (later) in de Sectorraad Agrarisch, zijn
dee voedingsbonden en boerenstandsorganisaties die de werknemers en werkgevers in de
land-- en tuinbouw representeren. De posities die door deze belangenorganisaties werden
ingenomenn met betrekking tot seizoenarbeid, lagen medio jaren negentig verder uit elkaar
dann ooit. Vooral in de CAO-loze periode voor de tuinbouw, die ongeveer anderhalf jaar
duurdee (tot oktober 1996), waren de verhoudingen tussen de sociale partners uitermate conflictueuss en gespannen.
Inn het algemeen waren de geïnterviewde agrariërs niet te spreken over het optreden van
dee vakbond en evenmin over de CAO-voorwaarden met betrekking tot seizoenarbeid. Dat de
kleineree agrarische bedrijven in Limburg en Brabant weinig vertrouwen hadden in de belangenbehartigingg van de voedingsbonden, is niet onlogisch. Vanuit het belangenperspectief
vann de vakbond zijn kleine bedrijfjes nauwelijks interessant, deze bedrijfjes kunnen zelfs als
zeerr hinderlijk worden ervaren als ze ook nog eens de CAO niet fatsoenlijk naleven. Het
informelee arbeidscircuit dat met name op kleinere bedrijven welig tierde, was vakbondsvertegenwoordigerss al langer een doorn in het oog. De hele kwestie van seizoenarbeid
enn de inschakeling van (illegale) Polen was voor de voedingsbonden verder een bijzonder tijdrovendee aangelegenheid die niet of nauwelijks winst opleverde in de vorm van nieuwe leden.
Seizoenarbeiderss zijn namelijk, om uiteenlopende redenen, niet erg geïnteresseerd in de vakbond.. Voor de voedingsbonden in de agrarische sector was het 'belangenlogische' motto bij
seizoenarbeid:: hoe meer regulering, hoe beter. Eigenlijk zou men als belangenbehartiger van
werknemerss het beste af zijn met een overzichtelijk hoeveelheid grotere agrarische bedrijven
waaropp het personeelsbeleid redelijk makkelijk kan worden overzien. Grotere bedrijven
biedenn doorgaans ook betere kansen om arbeiders te interesseren voor de vakbond.
Dee voedingsbonden konden dus in grote lijnen instemmen met het reguleringsbeleid van
dee overheid ten aanzien van seizoenarbeid. Voor de werkgeversorganisaties was dit echter niet
mogelijkk en lag het allemaal een stuk lastiger. Nadat ze hun politieke pogingen voor een gunstigee vrijstellingsregeling voor seizoenarbeid en een soepel beleid inzake tewerkstellingsvergunningenn zagen verzanden en de publieke opinie zich langzaam maar zeker tegen de 'luidkeelss klagende' telers begon te keren, werd het kiezen of delen. Enerzijds hadden de standsorganisatiess in Limburg (LLTB) en Noord-Brabant (NCB) te maken met een achterban die
voorr een belangrijk deel uit kleinere gezinsbedrijven bestond. Een aanzienlijk deel daarvan
hadd groot belang bij een losse regulering van gelegenheidsarbeid. Anderzijds werd het politiekk haast onmogelijk om de discussie over een strakkere regulering van seizoenarbeid uit de
wegg te gaan. De kleine groep van telers die bezig was met juridische oplossingen waarmee
tewerkstellingsvergunningenn voor Poolse seizoenarbeiders overbodig zouden worden, zette
dee zaak hier op scherp. Omdat de LLTB enn de NCB (later opgegaan in de ZLTO) vreesden dat
zee anders politiek niet meer serieus zouden worden genomen, nam men op een gegeven
momentt afstand van deze 'gevaarlijke' juridische oplossing en ook van telers die in de organisatiee van hun personeelsbeleid tekortschoten. Deze manoeuvre leek politiek weliswaar verstandigg maar hield tevens in dat de standsorganisaties steeds verder weg kwamen te staan van
dee tuinders en boeren die de wettelijke regulering rondom seizoenarbeid als onzinnig ervoeren. .
Voorr de boerenstandsorganisaties liep de kwestie rondom seizoenarbeid uit op een politiekee gewetensvraag: voor welke bedrijven stond men in deze moderne tijden? Ook in de lateree verrassende CAO-deal met de vakbond aangaande seizoenarbeid, die als gezamenlijk
oogmerkk had de financiële lasten te vermijden waarmee de wet Premieregime bij Marginale
Arbeidd de sector opzadelde, bleek deze vraag te spelen. Zoals beschreven, kwam de financieringg van de agrarische doelgroepenregeling ook op het bord van werkgevers die niets met
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seizoenarbeidd te maken hadden en er allerminst gelukkig mee waren. Dit was voor de
werkgeversorganisatiess ongetwijfeld een stimulerende factor om met de vakbonden, die ook
zoo hun problemen hadden met de wet PMA, een eigen regeling te treffen binnen het kader
vann de CAO. De verdeeldheid binnen de agrarische achterban over de kwestie van gelegenheidsarbeidd kon op deze manier worden gemanaged. De strategie van verborgen agenda's die
dee sociale partners uit de sector in dit 'hogere' politieke machtsspel om beleidsinvloed
hanteerden,, leidde echter wel tot grote ergernis bij de minister en staatssecretaris van Sociale
Zakenn die een speciaal daarvoor ontworpen wet, met veel moeite tot stand gebracht, aan de
kantt zagen geschoven worden. De sectorale CAO-oplossing voor seizoenarbeid werd door
henn sceptisch ontvangen.
Dee verborgen transcripten met het meest grimmige karakter zijn te vinden in het strijdveld
waarinn tuinders die met Polen wilden blijven werken de juridische slag aangingen met de
Arbeidsvoorzieningg en de Arbeidsinspectie, de instanties die het beleid belichaamden met
betrekkingg tot tewerkstellingsvergunningen. De telers en hun bemiddelaars maar ook overheidsinstanties,, haalden alles uit de kast in deze strijd. Het strategisch belang van de media,
waarinn de zaken door de betrokkenen niet zelden eenzijdig werden voorgesteld, moet hierbij
niett worden onderschat. Er werden aan beide kanten zware middelen ingezet om handelingsdoelenn naderbij te brengen, maar voor beide partijen stond er ook veel op het spel. De
agrariërss die in Limburg en Brabant in zee gingen met Agri-International en de bemiddelende
firmaa HPI, waren ervan overtuigd dat dit een geoorloofde juridische oplossing was. Naast de
economischee motieven die ze zonder meer hadden, gaven ze blijk van grote weerzin tegen
hett overheidsbeleid dat naar hun mening de tuinbouw in Nederland de das om deed. Voor
henn werd het een prestigeslag waarin 2e waarschijnlijk voor een deel werden meegesleurd
doorr hun persoonlijke betrokkenheid en de dynamiek van het conflict. De latere inzet van
artikell 140 uit het Wetboek van Strafrecht door Justitie, was voor deze agrariërs een schok.
Datt instanties zoals de Arbeidsvoorziening of de Arbeidsinspectie de groep telers die
werktee met Agri-International kritisch volgden en op een gegeven moment krachtig aanpakten,, is vanuit een beleidsmatig perspectief niet vreemd. Zouden deze telers erin zijn geslaagd
Polenn op een juridisch geoorloofde manier de oogst te laten doen zonder de gebruikelijke
tewerkstellingsvergunningen,, dan was het hek hier hoogstwaarschijnlijk van de dam geweest.
Gezienn de verlegenheidsacceptatie jegens het vergunningenbeleid bij veel andere telers, is het
aannemelijkk dat deze oplossingsroute dan druk zou zijn belopen. De regelgeving en reguleringg op dit terrein zou een wassen neus zijn geworden. Zoals uiteengezet in hoofdstuk 7,
liepenn de zaken echter anders, mede door de felle respons van Arbeidsinspectie en Justitie.
Hett werd een harde spiraal van reactie op reactie - verbetenheid op verbetenheid. Een groter
wederzijdss wantrouwen viel in dit onderzoek naar de regulering van seizoenarbeid niet te ontdekken. .
Inn het intermediaire krachtenveld dat de problematiek van seizoenarbeid omsloot, zien we
duss een uiteenlopende reeks van spanningen en conflicten aan ons voorbij trekken waarbij
meerderee uitvoeringsinstanties waren betrokken. De verstandhouding tussen de sociale partnerss in de sector is in deze samenhang moeizaam en problematisch te noemen. In de volgendee paragraaf, die mijn analyse van de acceptatie en non-acceptatie op microniveau en de
beleidsprocessenn op mesoniveau afsluit, ga ik in op de cynische handelingen die op deze
niveauss vielen waar te nemen.
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Actiess en reacties van cynisme
Veell aspetgetelers deden meer moeite dan voorheen om de wettelijke regels met betrekking
tott seizoenarbeid tegemoet te komen. Maar juist bij hen viel ook de nodige verbittering waar
tee nemen wanneer dit desondanks niet altijd lukte en de betrokken beleidsinstanties naar hun
meningg te rigide waren. Ze voelden zich dan op onacceptabele wijze klem gezet tussen de
economischee eisen van de markt en de 'onredelijke' eisen van allerlei regulerende instanties.
Hierr kan bovendien worden gewezen op een diep gewortelde frustratie bij agrariërs die de
problematiekk met betrekking tot seizoenarbeid extra compliceert. Veel tuinders en boeren
ervarenn grote onevenredigheid tussen de lange arbeidsweken die men (bereidwillig) maakt en
dee verdiensten die uiteindelijk overblijven nadat de wetgever er met al zijn maatregelen en
regelss overheen is gegaan. Het sterke, historisch gewortelde arbeidsethos botst hier met de
verwachtingg van eerlijk beloonde agrarische bedrijvigheid. Veel uitingen van non-acceptatie
diee in de vraaggesprekken met agrariërs naar voren kwamen, kunnen op deze frustratie wordenn teruggevoerd. De economische onzekerheid die bij veel bedrijven speelde, de angst om
dee slag om de toekomst te verliezen en de voortdurende confrontatie met beperkende
regelgeving,, maakten de onvrede en woede soms compleet. Deze condities, plus de
maatschappelijkee kritiek die veel agrariërs in het laatste decennium over zich heen hebben
gekregen,, vormden een voedingsbodem voor cynisch handelen. Cruciaal voor cynisme is,
zoalss in hoofdstuk 2 uiteengezet, een realiteitsethiek waarbij de gang van zaken in de praktijkk als rechtvaardiging wordt aangevoerd voor 'moreel verkeerd' gedrag.
Uitt de analyse van de acceptatieprocessen op microniveau kwam naar voren dat verborgenn transcripten volop aanwezig waren bij agrarische werkgevers. Regelmatig werden verborgenn handelingsstrategieën ingezet om regulerende instanties te slim af te zijn. Afwijzende
houdingenn en attitudes bleken in de alledaagse praktijk verbonden met non-accepterende
handelingenn waarin verborgen agenda's, veinzen en ontveinzen belangrijke handelingscomponentenn vormden. Wanneer de wettelijke regels wel werden geaccepteerd, lagen daar dikwijlss opportunistische motieven aan ten grondslag. De non-accepterende handelingen van
alsoff en het opportunistisch accepteren gingen doorgaans samen met pragmatisch-economischee argumentaties waarmee deze gedragingen werden verdedigd of moreel geneutraliseerd.
WeWe kunnen derhalve stellen dat op het microniveau van de individuele bedrijfsvoering cynisch handelenjegens
regulerenderegulerende instanties frequent voorkwam onder aspergetelende tuinders en boeren.
Hett sjoemelen met loonbelasting en sociale premies, is een goed voorbeeld van een wijd
verbreidee vorm van stilzwijgend cynisch handelen dat voor autoriteiten moeilijk grijpbaar is.
Dee gewoonheid van deze praktijk van non-acceptatie, het besef dat iedereen dit toch een
beetjee doet, vormden een machtig afweermechanisme tegen een eventueel 'ethisch reveil' van
regulerendee instanties. De cynische onverschilligheid van de meeste seizoenarbeiders, die
eigenlijkk ook niet wilden weten wat er volgens de wet allemaal zou moeten, mag hier niet wordenn vergeten. Doordat oogstarbeiders gewillig meewerkten door geen of weinig vragen te
stellenn bij de administratieve behandeling van hun kortdurend dienstverband of - meer actief
-- met de werkgever de zaken onderhands regelden, kon de praktijk van het creatieve
boekhoudenn zonder veel problemen functioneren. Een meer uitgesproken vorm van cynische
non-acceptatiee kwamen we bijvoorbeeld tegen met betrekking tot de CAO die bij seizoenarbeidd nauwelijks in acht werd genomen of bij de regels die de arbeidsbureaus hanteerden in
hunn speciale bemiddelingsprojecten.
Cynismee viel ook waar te nemen bij acceptatie van de wettelijke regels, soms op
veelzeggendee wijze - denk aan de inschakeling van Duitse Polen of aan het telen van asperges
vlakk over de grens in Duitsland. Een markant voorbeeld van openlijke cynische acceptatie, is
dee agrarische ondernemer (beschreven in hoofdstuk 5) die niet alleen in eigen land maar ook
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inn het buitenland grootschalig bezig was en die zijn seizoenarbeiders in Nederland professioneell had ondergebracht bij een uit2endbureau. Zijn acceptatie van de regelgeving was
hoofdzakelijkk ingegeven door de economische positie van het bedrijf en zeker niet door een
positievee mening over het overheidsbeleid. De overheid kon hem gestolen worden na 'alle
ellende'' die hij in het verleden met seizoenarbeid had meegemaakt. Het interessante was
bovendienn dat deze accepterende tuinder zich ook cynisch uitliet over aspergetelers die kleinschaligg bezig waren. Dezen zag hij als hobbytuinders en niet als serieuze ondernemers.
Hett cynisme dat op het niveau van de individuele bedrijfsvoering naar voren trad bij de
(gedeeltelijke)) non-acceptatie van het creatief boekhouden of de opportunistische acceptatie
vann telers die Duitse Polen inschakelen of in het buitenland actief zijn, is belangwekkend
maarr geen voldoende reden om van een legitimiteitscrisis te kunnen spreken. Het zou slechts
kunnenn gaan om een welbekende vorm van calculerend handelen die het gezag - om een
eerderee formulering te herhalen - wel iets omlaag haalt maar niet omver. Het fenomeen dat
burgerss een calculerend spel aangaan met de staat om wetten en regels in het eigen voordcel
tee gebruiken en extra lasten te vermijden, is waarschijnlijk zo oud als Methusalem en nog
geenn reden voor bestuurspaniek. De calculerende burger aan de accepterende onderkant
wordtt evenwel een alarmerend cynisch signaal wanneer deze samengaat met een dieper
wantrouwenn jegens beleidsinstellingen van de overheid en met een groeiende politieke desinteresse.. Woekert dit wantrouwen en deze desinteresse voort en slagen bestuurders er niet dit
process te stoppen, dan geraakt de legitimiteit van het staatsgezag onvermijdelijk in een
gevarenzone.. Zo bezien was de beleidsmatige zorg van de ISMO medio jaren tachtig om
kleinschaligee en op het eerste gezicht onbeduidende fraude niet onterecht. Toegespitst op de
agrarischee sector, en inmiddels vijftien jaar later, lijkt deze zorg omtrent gezagsaanvaarding
zelfss meer dan terecht. De kleine cynismen van 'de berekenende boer' lijken namelijk deel uit
tee maken van een diepgaand wantrouwen jegens legitimerende instituties. Ik loop hier al
vooruitt op mijn bespreking van de ontwikkelingen op macroniveau verderop in deze
slotbeschouwing.. Zover is het nog niet. Eerst zal ik in deze paragraaf de bewegingsdynamiek
diee inherent is aan cynisme scherper in beeld brengen opdat we de rationele basis en karaktertrekkenn van dit fenomeen goed voor ogen krijgen. Daarna volgt nog een normatief intermezzo. .
Tott nu toe heb ik cynisme vooral beschreven als een reeks van pragmatische houdingen of
praktijkenn waarin verborgen agenda's worden gehanteerd. Dit is niet onjuist maar geeft
wellichtt een nogal statisch beeld van de sociale processen die verbonden zijn met dit
fenomeen.. Cynisme kenmerkt zich, zo wil ik hier nadrukkelijk stellen, door reflexiviteit en
eenn dynamiek van rationele (tegen)bewegingen. Een cynische non-acceptatie van wettelijke
regelss bij burgers kan pas ontstaan wanneer de betrokkenen zich bewust worden van 'fout
gedrag'' en dit vervolgens pragmatisch gaan goedpraten of rechtvaardigen. Voor de casus van
dee wettelijke regulering van seizoenarbeid geldt bijvoorbeeld dat tot het midden van de jaren
tachtigg nauwelijks sprake was van cynische handelingsoriëntaties. De wettelijke regels werden
weliswaarr massaal overtreden maar veel tuinders en boeren waren zich bij deze schemeractiviteitenn waarschijnlijk nauwelijks bewust van 'fout gedrag'. Misschien was hier zelfs dikwijls
sprakee van onwetendheid al zal menigeen ergens wel hebben aangevoeld dat deze wettelijke
'vrijzone'' door de praktijk zelf was gecreëerd. Door een veranderende beleidsaanpak werden
aspergetelendee agrariërs vanaf 1985 echter hoe langer hoe meer geconfronteerd met regulerendee instellingen. Het tijdperk van onschuldige naïviteit is voorbij en langzamerhand
namm het bewustzijn voor 'wat zou moeten' toe. De legitimaties van uitvoerende instellingen
enn beleidmakers vielen evenwel op een onvruchtbare bodem. Deze werden in de sector

SLOTBESCHOUWING:: CYNISCHK VERKLEURING

189 9

gehoord,, verwerkt en vervolgens afgeweerd met argumentaties waarin veelal werd gewezen
opp de onwerkbaarheid van de regels in de praktijk, de economische positie van de tuinbouw
enn de concurrentie uit het buitenland. De inzet van Poolse seizoenarbeiders begin jaren
negentigg deed de discussie in een turbulente fase belanden. In de roerige periode waarin de
mediaa veelvuldig kond deden van de grote onvrede onder aspergetelers bleek onder meer dat
niett ieder 'realistisch' argument goed uitpakt. De openlijke verontwaardiging van sommige
telerss over de luiheid van werklozen en de bemiddelingsidiotie van de Arbeidsvoorziening,
leiddee in de publieke opinie tot allerlei vragen over de arbeidsomstandigheden op de bedrijvenn en ook over illegale Polen. Een groot deel van de telers die zich in het publieke strijdgewoell had begeven (of daartoe bereid was geweest), begon in te zien dat het verstandiger was
hett podium van de publieke discussie te mijden. Het licht van de media had namelijk een
averechtss politiek effect. Het lijkt er sterk op dat hier een stilzwijgende cynische berusting
ontstondd waarbij werd aangevoeld dat het soms handiger is acceptatie voor te wenden en in
dee schaduw verder te improviseren. Een kleine vasthoudende groep weigerde echter zich er
stilletjess bij neer te leggen. Deze groep telers bleef in de tweede helft van de jaren negentig
zoekenn naar een juridische (om)weg om de wetgeving te omzeilen. Daarbij kwam het tot
hardee confrontaties met Arbeidsinspectie en Justitie. Tot zover de 'cynische dialectiek' op het
microniveauu van de individuele bedrijven.

Verplaatsenn we ons blikveld naar het uitvoerings- en belangenbehartigingsveld op middenniveau,, dan zien we dat de spiraal van acties en reacties met betrekking tot de regulering van seizoenarbeidnarbeid mettertijd leidde tot een strategisch-cynisch handelingscomplex met veel wederzijds wantrouwen. D
spanningenn en conflicten die op dit niveau hebben gespeeld, de verborgen transcripten die
zichh daardoor ontwikkelden, illustreren eens te meer dat cynisme samenhangt met een
bepaaldee bewustwording en rationalisering van handelingsstrategieën. De cynische handelingsoriëntatiess die waarneembaar zijn in de juridische conflicten tussen agrariërs en uitvoeringsinstanties,, vormen slechts een kleine vlek op het geheel van cynische (non-)acceptatie dat
zichh grotendeels hult in verborgen transcripten waarbij confrontaties met de autoriteiten verstandigg worden gemeden. Het gaat echter wel om een 'veelzeggende vlek' die ons een aardig
inzichtt verschaft in de ontwikkelingsdynamiek van cynische (re)acties. Mijn weergave hieronderr is met name bedoeld om deze dynamiek in beeld te krijgen; op de cynisch-realistische
oriëntatiess die gespeeld (moeten) hebben bij beleidsuitvoerders of belangenbehartigers ga ik
verderr niet gedetailleerd in. 12
Beleidsveldenn op middenniveau, waarin de verschillende sociale actoren zowel met druk
vann 'onderop' als van 'bovenaf' te maken hebben, kenmerken zich in moderne democratieën
zoalss Nederland door een formele overtuigingscontext waarbij iedereen duidelijk beseft dat
elkee partij eigen strategische doelen nastreeft. Wanneer het strategisch handelen dat hier
(informeel)) plaatsvindt het (formeel afgesproken) overtuigingshandelen evenwel volledig
verdringt,, ontstaat echter meestal een beleidsimpasse. 13 Een beleidsveld waarop alle partijen
vervallenn in puur strategisch handelen, loopt op den duur politiek en maatschappelijk vast.
Ditt is in zekere zin gebeurd bij de beleidskwestie van seizoenarbeid die gepaard ging met tal
vann bittere juridische conflicten. Kijken we naar de juridische procedures die zijn gevoerd op
hett terrein van de sociale verzekeringsplicht en de afgifte van tewerkstellingsvergunningen,
dann zien we het volgende patroon. Aanvankelijk hebben uitvoeringsinstanties als de BV TAB,
hett GUO of de Arbeidsvoorziening gepoogd de weg van 'overreding en elkaar overtuigen' te
bewandelenn voor een doelmatige invulling van de beleidstaken. O m verschillende redenen
warenn deze pogingen, zo lijkt het wel, tot mislukken gedoemd. Niet alleen hadden deze
instantiess te maken met een uiterst weerspannig uitvoeringsveld en werden ze opgezadeld
mett politieke legitimatietaken, de strategische inzet van juridische middelen van 'onderop'
dwongg hun tot tegenreacties om zich als organisatie beleidsmatig te kunnen handhaven. Bij
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dee BV TAB en het GUO, die zich hier in een beleidsmatige en politieke slangenkuil bevonden,
leiddee het bijna meteen tot miscommunicatie en ruzies met weerspannige agrarische werkgevers.. Ook de Arbeidsvoorziening ervoer dat het ging om een politiek en juridisch wespennestt en dat beleidsinitiatieven stukliepen op zowel de onwil van werkgevers als van werkloze
uitkeringsgerechtigden.. Na regelmatig te zijn geconfronteerd met verborgen agenda's en
cynischee ontwijkingen aan de onderkant van het uitvoeringsveld, ontstonden op het niveau
vann deze beleidsinstellingen verborgen transcripten om de 'ellende van de uitvoering' binnen
dee perken te houden of van het bord te krijgen. Nadat men realistisch had ingeschat hoe de
zakenn lagen, liet men de politieke discussie voor wat die was en werd men steeds meer
immuunn voor de klagende onderkant. In grote trekken komt het erop neer dat een periode
vann eenzijdig overtuigingshandelen, omdat de andere partij (deels) al was overgegaan tot
cynischh handelen, werd gevolgd door een periode van wederzijds cynisch handelen waarin beide
partijenn elkaar steeds minder (gaan) vertrouwen.
Dee cynische handelingsdynamiek die zich op mesomveau via juridische confrontaties
ontvouwde,, bereikte haar hoogtepunt in de inzet van artikel 140 Wetboek van Strafrecht door
Arbeidsinspectiee en Justitie tegen enkele telers die werken met Agri-International. Het stationn van 'elkaar overtuigen' was hier al lang en breed gepasseerd. In deze confrontatie nam
dee objectivering van de 'slechte' tegenstander verregaande vormen aan. Voor beide partijen,
diee elkaar intens wantrouwden, was het erop of eronder. Voor de Arbeidsinspectie rechtvaardigdee dit op een gegeven moment de inzet van een zwaar strafrechtelijk middel waarbij
dee tegenpartij letterlijk werd gecriminaliseerd. De paradox is dat juist deze vervolgde telers,
inn een sector waarin regelovertredend gedrag vaak samengaat met weinig of geen politieke
betrokkenheidd bij de collectieve belangenbehartiging, een politieke inslag moeilijk kan wordenn ontzegd. Sinds de belangenorganisaties van agrariërs zich bij de uitgangspunten van het
overheidsbeleidd hebben neergelegd, lijken zij in de sector zelfs de enigen te zijn die de wettelijkee regulering van seizoenarbeid nog fundamenteel en onomwonden ter discussie stellen.
Dee rollen die de sectorale belangenorganisaties speelden in het strategisch-cynisch handelingscomplexx dat zich rondom de regulering van seizoenarbeid ontwikkelde, tekenen vooral
dee politieke krachtenverschuivingen die in de loop van de jaren negentig plaatshadden. Men
kann stellen dat de de LLTB en de NCB zich in eerste instantie cynisch opstelden met
betrekkingg tot de naleving van de CAO bij seizoenarbeid. Ze wisten dat de vakbond hier toch
vrijj machteloos stond en lieten deze zaak voor wat die in de praktijk was. Ook hun onkritischee aansluiting medio jaren negentig bij de openlijke kritiek van sommige telers op 'luie
werklozen'' en de 'waardeloze bemiddeling' van de Arbeidsvoorziening, getuigt van opportunisme.. Met het verstrijken van de tijd werd evenwel duidelijk dat het hier ging om een politiekee miskleun en zagen ze zich genoodzaakt op deze opstellingen terug te komen. De problematiekk van seizoenarbeid werd een pijnlijke zaak en stelde de professionele belangenvertegenwoordigerss voor lastige dilemma's.14
D ee overheid voerde een strikt beleid met betrekking tot seizoenarbeid en controlerende
instantiess keken steeds kritischer naar het personeelsbeleid van agrarische bedrijven. Zoals
beschreven,, raakten de agrarische werkgeversorganisaties in de tweede helft van de jaren
negentigg politiek steeds verder in het nauw. Typerend hiervoor is dat ze het op een gegeven
momentt op een akkoordje gooiden met de vakbond - nota bene in de vorm van een CAOregelingg voor seizoenarbeid - om te kunnen ontkomen aan de financieel nadelige gevolgen
vann de agrarische doelgroepenregeling van de wet PMA. Men maakte men zich op deze
manierr ook minder afhankelijk van de centrale regulering op dit gebied. De hier gevolgde
politiekee strategie, die het ministerie van Sociale Zaken onaangenaam verraste, was waarschijnlijkk niet gespeend van een gezamenlijke rancune jegens de OSV '97. 15 De vraag is echter
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off deze strategie veel heeft bijgedragen aan het (herstel van het) vertrouwen in het overheidsgezag.. Men kan zich afvragen in hoeverre de politieke deal met de vakbond inzake seizoenarbeidd een begrijpelijke en acceptabele zet was voor de aspergetelende achterban. Hetzelfde
geldtt voor de recente beleidslijn van de agrarische belangenorganisaties om de politieke uitgangspuntenn van het tewerkstellingsvergunningenbeleid expliciet te accepteren. 16 Afgaande
opp de diep gewortelde onvrede die we tijdens het onderzoek aantroffen, is het niet onmogelijkk dat deze opmerkelijke standpuntwijzigingen veel aspergetelers vooral het gevoel zullen
hebbenn bezorgd dat ze aan deze belangenbehartiging weinig hebben.

Kynismee - kynisme?
Aann het slot van mijn theoretische uiteenzetting in het tweede hoofdstuk heb ik beklemtoond
datt een normatieve maatstaf niet kan worden gemist in een sociologische studie over
cynisme.. Het onderscheid van Sloterdijk in cynisme en kynisme, achtte ik hier een mogelijk
filosofischfilosofisch kompas dat het uitproberen waard is. Cynisme was in dit normatieve onderscheid
hett machtscynisme 'van bovenaf', de opportunistische realist die de kant van de sterkere
heeftt gekozen. Kynisme daarentegen was de realistische vrijpostigheid 'van onderop', een kritischee levenshouding aan de onderkant die het hogere gezag confronteert met een eigenzinnigee vitalistische opstelling. O m te kijken of het kompas van Sloterdijk enige ethische helderheidd kan verschaffen in de cynische complexiteit die ik heb beschreven, ga ik in deze paragraaff op zoek naar het kynisme, of elementen daarvan, in de handelingsstrategieën die aspergetelendee agrariërs hanteerden om de wettelijke regulering van seizoenarbeid praktisch op te
lossen.. In deze studie representeren zij tenslotte voor een belangrijk deel het leven 'daar
beneden'. .
Iss een bepaalde mate van regelontduiking niet acceptabel, zoals bij de belastingvrije som voor
huisvrouwen,, wanneer dit in het voordeel is van de werknemer en wijst op betrokkenheid van
dee werkgever? Is het niet in het belang van de aspergeteelt als geheel dat een klein aantal grote
telerss Poolse seizoenarbeiders inschakelt omdat deze anders de lokale arbeidsreservoirs
zoudenn leegvissen waar vooral kleinere telers van afhankelijk zijn? Wat is de maatschappelijke
winstt van agrarische ondernemers die de wettelijke regels accepteren maar tegelijkertijd
naarstigg op zoek zijn naar manieren om hun economische activiteiten buiten het bereik van
dee Nederlandse staat te brengen? Met deze vragen belanden we in een drassig ethisch gebied.
Hett kan in ieder geval niet zo zijn dat elke opstandige beweging van aspergetelende tuinders
off boeren als kynisch wordt beoordeeld louter vanwege het gegeven dat 'van onderop' wordt
ingegaann tegen regulering 'van hogerop'. Een dergelijk eenvormig oordeel doet geen recht
aann de economische en sociale verschillen die in de agrarische beroepsgroep bestaan alsmede
dee uiteenlopende handelingsmotieven en -intenties. Wat bovendien niet vergeten moet wordenn is dat de asperge telende tuinder of boer op het eigen erf weer een bovenkant vormt die
meerr of minder cynisch kan omgaan met de onderkant van werknemers op het bedrijf. Telerss die weinig gevoel tonen voor de oogstkrachten die onder hem werken, komen zeker voor. 17
Hett zou vreemd zijn kynisme te verbinden met praktijken van werkgeverschap die bijvoorbeeldd wijzen op ongelijke behandeling. Deze horen eerder thuis onder het kopje cynisme,
zekerr wanneer dergelijke praktijken opportunistisch worden rechtgepraat met economische
argumenten.. De grote verschillen tussen aspergetelers en de harde economische concurrentie,, roepen daarnaast vragen op over het cynisme jegens elkaar. De grensoverschrijdende
ondernemerr die grootschalig bezig was en zich nogal laatdunkend uitliet over kleinschalige
telerss die hij zag als hobbytuinders, is hiervan een veelzeggend voorbeeld. Deze teler was niet
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alleenn cynisch over de overheid maar ook over agrarische lotgenoten die zijns inziens toch
eigenlijkk hopeloos bezig waren. Omdat hij door zijn economisch succes het 'gedoe' van de
onderkantt als het ware was ontstegen, voelde hij zich blijkbaar in een positie om hierover
realistischh uit de school te klappen.
Iss de rurale wereld rondom asparagus dan van kynisme gespeend; is kynisme per definitie
eenn urbaan fenomeen? Op het eerste gezicht lijkt deze vraag bevestigend te moeten worden
beantwoord.. In concrete zin viel er op de velden en akkers of in de urenlange gesprekken
mett tuinders en boeren weinig kynisch gedrag te bespeuren. Er waren staaltjes van
verbondenheidd tussen werkgevers en werknemers, waarin fysiek zware arbeid humorvol werd
verdragenn en het gemodder tussen de aspergebedden een zeldzame aardse voldoening kon
krijgen.. Het is mogelijk te vertellen over een interculturele ontmoeting waarin ongeplukte
kippenn werden uitgewisseld met utopische Ghanese ongein, maar dit is toch te weinig en te
anekdotischh om te kunnen spreken van een identificeerbare vitalistische tegencultuur die zich
niett laat dwingen. Een strikt empirische zoektocht naar kynisme levert dus weinig concreets
op.. Elementen van kynisme in de aspergetcelt kunnen echter wel worden waargenomen wanneerr we zoeken op het niveau van theoretische begripsvorming. De tegenstelling tussen
cynismee en kynisme lijkt zich namelijk tot op zekere hoogte te weerspiegelen in de twee verschillendee calculi met betrekking tot de individuele bedrijfsvoering die we onder aspergetelendee agrariërs aantroffen. Ik doel hier op het onderscheid tussen keukentelers en kantoortelerss (beschreven in hoofdstuk 5). De mentaliteit van de keuken, de gerichtheid op duurzaamheidd en soms ook op ambachtelijkheid, getuigen ergens van een realistisch besef dat de
economischee roller coaster van agribusiness een ontwrichtende uitwerking heeft op het platteland.. Het kynisme van de keuken-calculus ligt in de mogelijkheid van rijkere sociale relaties
waarinn menselijke karakters, met alle grillen die daarbij horen, reliëf behouden en niet bij
vcx>rbaatt hiërarchisch worden afgevlakt door handelings- en coördinatiemodellcn van puur
economischee aard. Daartegenover staat de mentaliteit van het kantoor waarin economische
productiviteitt en de 'wil tot groei' alle andere zaken dreigen te domineren. De zakelijke en
professionelee organisatie op het gebied van personeelsbeleid, die qua juridische duidelijkheid
positieff kan uitpakken voor de arbeidspositie van seizoenarbeiders, is uiteindelijk
ondergeschiktt aan een economisch paradigma waarin de slag om de toekomst allesbepalend
is.. Het cynisme van de kantoor-calculus, zo zou men kunnen stellen, komt naar voren in de
dominantiee van handelingsmodellen waarin het economisch gebruik van de ander steeds
verderr wordt opgeschroefd. De omgang tussen mensen wordt hier ondergeschikt aan eenzijdigee rationeel-realistische regimes en instituties die een maximale benutting centraal
stellen.. Zoals we zagen in het voorbeeld van de aspergeplanten die door sommige telers
bewustt binnen vijf jaar werden opgebruikt door ze zeer intensief te steken, kan ook het natuurlijkk materiaal ten prooi vallen aan een omgang die uitgaat van optimale economische
benutting. .
O pp het tweede gezicht lijkt dus bij de aspergetelende tuinders en boeren op het Limburgsee en Brabantse platteland wel degelijk een kynisch potentieel aanwezig. Kynisme doet
zichh niet voor als een duidelijke stijl van bedrijvigheid maar is als het ware verstopt in de losse
reekss van autonome tegendraadse handelingen waaruit aversie blijkt tegen de uniformerende
normm van modern agrarisch ondernemerschap waarin stijgende opbrengsten, voortdurende
groeii en aanpassing aan de markt het uitgangspunt zijn. Positief geformuleerd gaat het om
oriëntatiess en agrarische handelingswijzen waarin de herinnering aan een sociale menselijke
samenwerkingg en een spaarzame omgang met natuurlijke rijkdommen, ondanks alle tegendrukk van buitenaf, blijft leven. Het pragmatisch realisme aan de onderkant is echter een
morelee wirwar die zich ethisch niet makkelijk laat ontrafelen. Vrolijke vrijpostigheid en plattelandsee opstandigheid verbinden zich op een onoverzichtelijke en soms wonderlijke wijze
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mett berusting, moedeloosheid, bitterheid en doelbewust opportunisme. Kynische en cynische
krachtenn zijn in moderne samenlevingen danig in elkaar verstrikt geraakt en dit geldt eveneenss voor de agrarische moderniteit. In werkelijkheid lopen de morele regimes die verbonden
zijnn met de ideaaltypen van keukentelers en kantoortelers door elkaar heen: persoonlijke
benaderingenn met betrekking tot het oogstpersoneel kunnen verstrengeld zijn met hiërarchischee hardheid en menselijke exploitatie terwijl een zakelijk personeelsbeleid de grondslag
kann zijn van een open werksfeer die de persoonlijke relaties op de werkvloer ten goede komt.
Hett verwarrende is bovendien dat het agrarische leven op de Zuid-Nederlandse zandgronden
zichh kenmerkt door een arbeidsethos dat nog immer sterk gekleurd lijkt te zijn door een
verledenn waarin armoede en het katholieke geloof overheersten. De rol van deze arbeidsmoraall in de informele banden tussen agrarische werkgevers en lokaal geworven
seizoenkrachten,, is ingewikkeld en ambivalent. Deze moraal is een mogelijke basis voor
herkenningg en loyaliteit maar kan tegelijkertijd een sociale dwang creëren om alsmaar gejaagd
verderr te zwoegen, tot in het ongezonde toe. Werkt men lustig en om te leven, werkt men
zichh graag bijna dood of werkt men vooral door om (andere bedrijven) te doden - kynisme
enn cynisme in een zanderige Zuid-Nederlandse notedop.
Dee kynische tegenpool van cynisme, zoals beschreven door Sloterdijk, is weliswaar in concretee empirische zin niet direct gereed voor sociologisch gebruik, maar biedt niettemin een
handvatt om het pragmatisch realisme aan de agrarische onderkant normatief te plaatsen. Een
kynischh potentieel lijkt nog het meest aanwezig in de keuken-calculus die voor de casus van
dee aspergeteelt kon worden geconstrueerd, terwijl in de kantoor-calculus vooral een cynische
aanlegg daar lijkt te zijn. In de mentaliteit van de keuken komt de bontheid van het lokale en
hett persoonlijke naar voren, in de mentaliteit van het kantoor een zakelijke uniformiteit.
Willenn we de lokaal gekleurde persoonlijke praktijken met een keukenachtige stijl echter
daadwerkelijkee kynische trekken toeschrijven, dan moet op zijn minst een algemeen streven
tott duurzaam gebruik naar voren treden en een sociabele en faire omgang met de mensen die
vann buitenaf worden ingeschakeld. Bij degenen die baas over anderen zijn dient een besef te
levenn dat er een groot verschil bestaat tussen de baas graag willen spelen of dan toch maar de
baass uithangen. Toegegeven, de normatieve lat voor agrarisch kynisme wordt hier hoog
gelegd,, zeker voor mensen die te maken hebben met de druk van een politiek landbouwmodell dat een steeds hardere wedloop om het bedrijfsmatig voortbestaan behelst. Maar ja,
eenn kynisch levenswijze is nu eenmaal voor weinigen weggelegd en dit was ook al zo in het
Athenee ten tijde van Diogenes.

Vertrouwenn en legitimiteit op macroniveau
Dee processen van (non-) acceptatie, de daarin voorkomende verborgen transcripten en de
cynischee handelingen en reacties die hierboven zijn beschreven, moeten worden gezien in een
brederee context van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. In de eerste paragraaf van
dezee slotbeschouwing, waarin het ontstaan alsook de constructie van de beleidsproblematiek
rondomm seizoenarbeid werden besproken, heb ik deze reeds in grote lijnen aangegeven. In
dezee slotparagraaf zullen de empirische bevindingen van dit onderzoek verder worden verbondenn met sociale processen op macroniveau. Daarbij richt ik me eerst op de ontwikkelingenn die bepalend zijn geweest voor het afgenomen abstracte (economische en politieke)
systeemvertrouwenn van agrariërs en vervolgens op de legitimerende principes van het overheidsgezagg in de agrarische sector die tegenwoordig anders van inhoud zijn dan vroeger.
Doorr op deze wijze de institutionele setting te schetsen die voor de gezagsrelaties tussen
agrariërss en de overheid relevant is, krijgen we een beter zicht op de politieke en maatschap-
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pelijkee betekenis van de (non-)acceptatieprocessen op microniveau en het daarmee verbondenn strategisch-cynische handelingscomplex op mesoniveau. Op basis van dit politiekmaatschappelijkee 'breedbeeld' kunnen we uiteindelijk in de conclusie een antwoord geven op
dee vraag of de problematische acceptatie die zich voordoet bij aspergetelende agrariërs in
Zuidoost-Nederlandd kan worden geïnterpreteerd als een beleidsprobleem, als een acute legitimiteitscrisiss of als een sluimerende legitimiteitscrisis.
Hett antwoord van een meer bedrijfsintensieve opzet om economische tegenvallers op te vangen,, een onverwoestbaar onderdeel van het strategisch repertoire van agrariërs, werd bij de
aspergeteeltt in Zuidoost-Nederland buitengewoon ingewikkeld omdat deze intensivering van
tuinbouwactiviteitenn in botsing kwam met een nieuw ingezet reguleringsstreven van de staat.
Vanaff het midden van de jaren tachtig werd het gerommel met de regelgeving die bij seizoenarbeidd gebruikelijk was, steeds minder getolereerd door de overheid. De problematiek van
gelegenheidsarbeidd in de tuinbouw onthult niet alleen dat de staat moeilijk grip kan krijgen
opp kortstondige dienstverbanden, zeker in een sector die in meerdere opzichten wordt
gekenmerktt door een haast ongrijpbare pluriformiteit, maar ook dat collectieve arrangementenn die in het teken staan van arbeidsovereenkomsten (sociale verzekeringsplicht, nalevingg CAO) of het arbeidsmarktbeleid (tewerkstellingsvergunningen, inschakeling werklozen)
opp weinig ondersteuning en vertrouwen kunnen rekenen bij agrarische werkgevers. Het
abstractee systeemvertrouwen in de werking van de verzorgingsstaat is op deze beleidsterreinenn grotendeels afwezig en de verantwoordelijke uitvoeringsfunctionarissen, professionelee belangenbehartigers of bestuurders op middenniveau lijken niet bij machte of van zins
hierr een doorslaggevende legitimerende rol te spelen. Op het niveau van de individuele
bedrijfsvoeringg zijn verborgen agenda's om de regelgeving te omzeilen aan de (informele)
ordee van de dag. Dit staat niet op zichzelf. Kijken we naar het gehele domein van arbeidsverhoudingenn en sociaal beleid in de agrarische sector, dan is de vaststelling dat de uitbouw
vann het 'sociale gebouw', zeker in vergelijking met andere economische sectoren, bijzonder
moeizaamm verliep en dat de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers in de land- en
tuinbouww al decennialang een hard en conflictueus karakter dragen. 18 In algemene zin is dit
gegevenn eigenlijk een weerspiegeling, of zo men wil: een erfenis, van het agrarisch neocorporatisme. .

Hett neocorporatistische bestuursnetwerk dat lange tijd de politieke basis vormde van de
legitimeringg van het overheidsgezag in de agrarische sector, bestond voornamelijk uit vertegenwoordigerss van boerenbelangenorganisaties en diensten en instellingen van het Landbouwministerie.. Symbool van het agrarisch neocorporatisme was het Landbouwschap dat tot
hett midden van de jaren negentig functioneerde als het centrale overlegorgaan. De vakbewegingg speelde evenwel een bescheiden rol in dit beleidsnetwerk. Ook andere ministeries,
zoalss Sociale Zaken of Milieuhygiëne), waren hierin nauwelijks betrokken. Zoals beschreven
inn hoofdstuk 4, werd het landbouwmodel dat boerenorganisaties en overheden vanaf het
middenn van de jaren vijftig propageerden gekenmerkt door het uitgangspunt van selectieve continuïteittinuïteit ('wijkers' en 'blijvers'), een depolitiserende ideologie en door elitisme. De depolitisering wa
onlosmakelijkk verbonden met de verwetenschappelijking van de land- en tuinbouw terwijl het
elitismee was verbonden met een volgzame en politiek passieve achterban. Het waren deze
socialee condities waaronder het overheidsbeleid, dat in feite een normatieve bevestiging was
vann de moderne standaard van agrarisch ondernemerschap en de 'ijzeren' werking van de
markt,, een acceptabele en legitieme vorm aannam. D e ruil van macht en legitimiteit die via
hett Landbouwschap plaatsvond, speelde zich dus voornamelijk af tussen politieke actoren die
eenn sterk geloof hechtten aan technologieontwikkeling, economische groei en de
'onvermijdelijke'' correctie van de markt.
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Hoewell het agrarisch neocorporatisme in de jaren negentig goeddeels ter ziele is gegaan,
zijnn de effecten van dit politieke regime nog volop werkzaam. D e economische en politieke
attitudess die bij veel geïnterviewde agrariërs konden worden aangetroffen, zijn hiervan een
frappantt voorbeeld. De overwegend non-accepterende opstelling van veel Limburgse en Brabantsee aspergetelers met betrekking tot de regelgeving omtrent seizoenarbeid, ging vaak
samenn met de overtuiging dat markteconomische verhoudingen het onbetwijfelbare uitgangspuntt vormen van het agrarische bestaan. Ontwikkelingen met betrekking tot grootschaligheid,, de versnelling en verdergaande internationalisering van de economie, werden
beschouwdd als een onomkeerbaar gegeven. Deze opvatting is zonder twijfel mede gevormd
doorr allerlei externe organisaties van deskundigen die met hun voorschriften en modellen een
belangrijkee stempel drukten op de agrarische ontwikkeling in Nederland (en dit nog steeds
doen).. De invloed van deze technologisch-administratieve taakomgeving (oftewel TATE:
Technologcal-Administrative-Task-Environment)Technologcal-Administrative-Task-Environment) die tijdens de bl
poratismee gestalte kreeg, is verder ook merkbaar in de politieke gelatenheid die veelvuldig
werdd aangetroffen. Deze ligt volledig in de lijn van de rationeel-economische en haast apolitiekee oriëntatie op het eigen bedrijfsbelang die lange tijd werd aangemoedigd, zowel door
professionelee belangenbehartigers als door externe deskundigen. De geringe politieke
betrokkenheidd van de agrarische achterban bij collectieve belangenbehartiging, is in dit
opzichtt niet vreemd. Toch is er ook iets grondig veranderd sinds de hoogtijdagen van het
agrarischh neocorporatisme. D e haast vanzelfsprekende gehoorzaamheid van de tuinders en
boerenn jegens het beleid van de standsorganisaties, is niet meer. D e loyale achterban die in
hett verleden de politieke machtsbasis was van agrarische belangenbehartigers, heeft plaatsgemaaktt voor een sceptische en verdeelde achterban waarvan de saamhorigheid steeds verder
lijktt af te nemen. Naast de economische onzekerheid waarmee veel bedrijven kampen, is de
toenemendee individualisering en verzakelijking van de agrarische beroepsbeoefening hier
ongetwijfeldd een belangrijke factor.
Agrarischee belangenvertegenwoordigers kunnen niet meer automatisch rekenen op instemmingg van de achterban. Dit kwam bijvoorbeeld duidelijk naar voren in de crisis rondom
dee CAO-tuinbouw in 1995. Het toen pas opgerichte LTO-Nederland werd geconfronteerd
mett een 'ongehoorzame' achterban die een moeizaam bereikt akkoord, waarin de kwestie van
gelegenheidsarbeidd een van de hete hangijzers was, op beslissende wijze van tafel veegde. De
vakbondenn waren furieus. De Voedingsbond FNV verweet LTO-Nederland dat met hen geen
duidelijkee afspraken vielen te maken. Daarmee werd de vinger op een pijnlijke plek gelegd.
Voorr welke (groepen van) agrariërs staan de landbouworganisaties van tegenwoordig, voor
welkee agrariërs kunnen ze eigenlijk staan? De CAO-crisis in de tuinbouw, die voor de vakbondenn een belangrijke reden was om uit het Landbouwschap te stappen, illustreert het wantrouwenn van agrariërs jegens hun vertegenwoordigers en ook de toenemende verdeeldheid
onderr agrarische werkgevers. Afgaande op de woorden van een toenmalig lid van de Werkgroepp Seizoenarbeid (van de LLTB), was het akkoord in 1995 bijvoorbeeld onacceptabel voor
eenn groot deel van de achterban in Limburg en Brabant dat vond dat de onderhandelaars te
weinigg oog hadden gehad voor de problemen van kleinere ondernemingen. Een ander voorbeeldd van de verdeeldheid in de sector, die agrarische belangenorganisaties voor de nodige
problemenn stelde, was de weerstand tegen de wet PMA van agrariërs die met seizoenarbeid
nietss te maken hadden. Het onderstreepte andermaal dat het belang van een bepaalde
bedrijfstakk in de sector danig kan botsen met het belang van andere bedrijfstakken en dat
vanuitt de verschillende bedrijfstakken met argusogen gekeken wordt naar het optreden van
hunn bestuurders en vertegenwoordigers. Dat boeren en tuinders tegenwoordig de standsorganisatiess steeds vaker confronteren met een berekenende opstelling, kan worden gezien als
hett rationeel-individuele sluitstuk van agrarische modernisering. In deze tijden van economi-
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schee onzekerheid en voortgaande concurrentie blijkt meer dan ooit dat iedere agrariër die de
dominerendee TATE-norm van modern ondernemerschap heeft geïnternaliseerd, ook een
alertee professional is wat betreft het actief en tijdig opkomen voor het eigen belang.
Dee structurele vertrouwensproblemen tussen agrariërs en de overheid komen mede voort uit
hett wantrouwen van tuinders en boeren jegens het optreden van hun eigen belangenorganisaties.. Tijdens de bloeiperiode van het agrarisch neocorporatisme vervulden de landbouworganisatiess een intermediaire legitimeringsfunctie door het overheidsbeleid van een
goedkeuringsstempell te voorzien. Hierdoor kon de overheid rekenen op welwillendheid en
gehoorzaamheidd in de sector. Met het einde van het Landbouwschap in 1995, een instituut
datt een halve eeuw lang model had gestaan voor overleg en samenwerking in de agrarische
sector,, werd het steeds duidelijker dat deze intermediaire legitimeringsfunctie niet meer functioneerde.. LTO-Nederland kon niet meer aansluiten op het overheidsbeleid dat steeds minderr leuke boodschappen bevatte en dat steeds minder beantwoordde aan de wensen en
verwachtingenn van de achterban. 19 Een achterban die steeds minder passief was geworden en
zelfss een kritische houding begon aan te nemen. LTO-Nederland zag zich gedwongen steeds
vakerr positie tegen de overheid te kiezen, wilde ze haar legitimiteit als belangenbehartiger tenminstee behouden. Omdat het ministerie van Landbouw ondertussen een grote beleidsmatige
ommezwaaii heeft gemaakt, 20 kan worden gesteld dat een terugkeer van de neocorporatistischee verhoudingen nagenoeg is uitgesloten.
Dee afbrokkeling van het neocorporatistisch gezagsmodel in de agrarische sector heeft
zekerr geleid tot een afnemend vertrouwen in de sociale systemen van samenleving die de
overheidd propageert. Deze uitspraak verdient echter nuancering. Het was voornamelijk een
abstractt vertrouwen in een economisch systeem dat de basis vormde voor de acceptatie en
legitimiteitt van het overheidsgezag. Nauwkeuriger geformuleerd: een economisch marktsysteemm waarbij talloze instellingen en overheidsdiensten in dienst stonden van versterking of
beschermingg van de concurrentiepositie van de Nederlandse land- en tuinbouw. De algemeen
geaccepteerdee ideologie was een landbouwmodel waarin economische groei en technologischee ontwikkeling de toverwoorden waren. Zolang dit alles binnen de internationale marktordee economisch gewin en materiële welvaart opleverde, konden boeren en tuinders zich wel
inn de overheid vinden. O p het moment dat de overheid een beleid ging voeren dat in het
tekenn stond van milieubescherming en economische beperking, was het echter snel gedaan
mett het vertrouwen. Het economisch systeemvertrouwen had bovendien een intermediaire
vormm waarin de overheid in grote mate afhankelijk was van derden. Het was via het
vertrouwenn in de standsorganisaties dat het beleid en optreden van de overheid werd geaccepteerdd en geloofd. Toen deze vertrouwensbrug wegviel, ging het snel bergafwaarts tussen
agrariërss en de overheid. In het beleidsnetwerk dat ervoor in de plaats is gekomen, lijken de
voornaamstee politieke actoren vooral op zoek te zijn naar de beleidsrol die ze in de gewijzigde
machtsconstellatiee hebben of (nog) kunnen spelen. De politieke perikelen rond de intrekking
vann de agrarische doelgroepenregeling van de wet PMA, zijn daarvan een treffend voorbeeld.
Kijkenn we naar de verwikkelingen die zich hebben afgespeeld rond seizoenarbeid, dan
zienn we dat het vertrouwen in abstracte reguleringssystemen die van cruciaal belang zijn voor
dee naoorlogse verzorgingsstaat, eigenlijk nooit stevige pijlers heeft gekregen. De hele beleidsproblematiekk van seizoenarbeid in de tuinbouw laat op pregnante wijze zien dat agrarische
werkgeverss - om redenen die heel begrijpelijk kunnen zijn - weinig ophebben met het sociale
bouwwerkk rondom arbeidsrelaties, het wettelijke kader van de CAO of het arbeidsmarktbeleidd met betrekking tot tewerkstellingsvergunningen. De regels werden hier vaak
overtredenn of (deels) ontdoken. Ter rechtvaardiging of ter verdediging van regelovertredend
handelen,, werd veelvuldig gewezen op de praktijk van bedrijfsvoering en de concurren-
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tiepositiee waarin men zich bevond. De sterke economische inslag van deze argumentaties is
illustratieff voor de vertrouwensbrug die in de agrarische sector voornamelijk is gebruikt. Het
maaktt in zekere zin ook de morele immuniteit begrijpelijk die bestaat jegens politieke pleidooienn voor bepaalde sociale afspraken en collectieve arrangementen in het kader van de verzorgingsstaat.. In een aantal belangrijke opzichten staat de Nederlandse verzorgingsstaat dus
veraff van werkgevers in de agrarische sector. Deze stond eigenlijk van meet af aan voor veel
agrariërss veraf. De conclusie is dat de afbrokkeling van het agrarisch neocorporatisme en het daarmee
samenhangendesamenhangende gevpgsvertrouwen, dat vooral een vertrouwen was in een specifieke economische mar
ofof nauwelijks is gecompenseerd door andere legitimerende instituties of beleidsnetwerken. Daarnaast kan met
eeneen ^ekere ironie worden gesteld dat op andere relevante beleidsterreinen van de verzorgingstaat nauwelijks
sprakesprake is van een afbrokkelend agrarisch vertrouwen, omdat daar bij agrariërs altijd al weinig systeemvertrouwenteemvertrouwen bestond.
Dee Nederlandse land- en tuinbouw is een maatschappelijke deelsector waarin de sociale orde
inn grote lijnen stabiel functioneert. Er zijn wel problematische bedrijfstakken waarbij de
protestenn fel kunnen oplaaien, bijvoorbeeld de varkensveehouderij, maar deze lijken de stabiliteitt van de sociale orde hoogstens tijdelijk te verstoren. Ook uit de problematiek van
seizoenarbeidd in de tuinbouw, die zich afspeelt over een breed beleidsfront en die regelmatig
leidtt tot de nodige publieke en politieke commotie in verband met berichten over illegale tewerkstelling,, treedt niet een acute crisis van gezagsinstabiliteit naar voren. De ordeproblemen
diee bij tijd en wijle ontstaan, lijken zich te beperken tot kleine segmenten van de sector. De
casuss van de aspergeteelt laat echter zien dat achter deze relatief stabiele orde, op het niveau
vann de individuele bedrijfsvoering, talloze kleine cynismen zijn te ontdekken in de vorm van
(gedeeltelijke)) stilzwijgende non-acceptatie of berekenende acceptatie. Confrontaties met de
autoriteitenn worden hier verstandig gemeden maar niet zonder frustraties en gevoelens van
grotee onvrede over het gevoerde beleid. De sociale en juridische conflicten in het uitvoeringsveldd op middenniveau zijn in dit verband te begrijpen als de uitingen van een breder
cynischh onbehagen. Koppelen we dit bredere onbehagen aan de vertrouwensbreuken die op
macroniveauu naar voren treden, dan moeten we vasts teËen dat de kleinere en soms middelgrotee cynismen die we tegenkwamen op micro- en mesoniveau liggen ingebed in een dieper
wantrouwenn met een structureel karakter.
Dee stabiliteit van een maatschappelijke orde, het duurzaam functioneren hiervan an sich,
wordtt door sociologen dikwijls opgevat als een belangwekkend teken of zelfs bewijs van
legitimiteit.. Het is mijns inziens evenwel de kwaliteit van deze stabiliteit die binnen de sociologischee discussie over legitimiteit centraal dient te staan. Goldfarb omschreef cynisme als 'a
formm of legitimation through disbelief.' Gesteld dat aspergetelende tuinders en boeren het
gezagg van de overheid van legitimiteit voorzien omdat ze de stabiliteit van de sociale orde
tenslottee grotendeels intact laten en niet verstoren, berust deze legitimering Van onderop'
dann niet hoofdzakelijk op ongeloof? De omschrijving van Goldfarb moet naar mijn mening
ironischh worden gelezen: cynische ongeloof staat juist veraf van legitimiteit. Legitiem gezag
iss altijd verbonden met sociale waarden die bij de betrokken burgers kunnen rekenen op (discursievee of intuïtieve) instemming en acceptatie. Het bepalende kenmerk van legitimiteit is
hett morele geloof van burgers in bepaalde ethische waarden plus de overtuiging dat gezagdragerss op acceptabele wijze omgaan met deze waarden. Al kan cynisch handelen goed
samengaann met stabiele gezagsrelaties, het principe van cynisme - dat zich kenmerkt door
ongelooff in ethische waarden - kan nooit het fundament vormen van legitiem gezag. De
kwestiee die derhalve nog moet worden onderzocht, zijn de principes die het overheidsgezag
inn de agrarische sector dan wel legitimeren.
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Legitimerendee principes
Dee grote sociale en politieke veranderingen in de Nederlandse agrarische sector hebben
onmiskenbaarr een verschuiving teweeggebracht in de legitimerende principes die hier aan het
staatsgezagg ten grondslag lagen. Aan het traditionele overlegmodel dat de agrarische sector
langee tijd kenmerkte kwam een einde en daarvoor in de plaats kwam een meer centrale politiekee regulering. De beleidsontwikkelingen rondom de wettelijke regulering van seizoenarbeidd zijn eigenlijk een treffende illustratie van de machtspolitieke wijzigingen die zich in het
kielzogg van deze algemene verschuiving voltrokken. De beleidsinvloed van de sectorale
belangenorganisatiess werd ingeperkt terwijl (nieuwe) centrale beleidsorganen ruime
bevoegdhedenn kregen. Voor de beschrijving van de legitimerende principes van het agrarisch
neocorporatismee en het bestuursregime dat daarop volgde, maak ik gebruik van de legaliteitstypenn van Hoekema en Van Manen (behandeld in hoofdstuk 1). Daarbij treedt naar voren dat
dezee typen een lacune bevatten. Ter afsluiting zal ik proberen een aanzet te geven tot de
beschrijvingg van een nieuw type van legaliteit dat mijns inziens kenmerkend is voor de neoliberalee fase waarin de Nederlandse verzorgingsstaat tegenwoordig verkeert en dat ook toepasbaarr is op het hedendaagse overheidsgezag in de agrarische sector.
Kijkenn we naar het functioneren van het neocorporatistisch bestuursmodel in de agrarische
sector,, dan gaat het om een intermediaire legitimatiestructuur van het overheidsgezag die veel
overeenkomstt toont met het type van coöperatieve legaliteit. De staat stelde zichzelf op als
eenn partner die samen met (private) belangenorganisaties vorm gaf aan het landbouwbeleid.
Dezee coöperatieve legaliteit werd, zo zou men kunnen zeggen, op vrij unieke wijze gecombineerdd met een compensatie-legaliteit die internationaal gestalte kreeg, namelijk in het landbouwbeleidd van de Europese Gemeenschap ( l a t e r de Europese Unie). Agrarische ondernemerss die door de werking van de markt een maatschappelijke achterstand dreigden op te
lopen,, kregen compensatie door omvangrijke steunmaatregelen die de marktprijzen beïnvloedden.. Als coöperatieve legaliteit in belangrijke mate kan worden gezien als een reactie op
dee toegenomen problemen bij de uitvoering en acceptatie van beleid, zoals Hoekema en Van
Manenn doen, dan is het agrarisch neocorporatisme in Nederland misschien wel een vroegtijdigee en vooruitziende overheidszet geweest - een reactie ex ante - om in een pluriforme en
moeilijkk te doorgronden sector allerlei mogelijke beleidsstrubbelingen voor te zijn. Niet voor
nietss wordt in de agrarische sociologie wel eens gesproken van de ongrijpbare boerenstand.
Dee crisis die in 1995 losbarstte rondom de CAO-tuinbouw, de opheffing van het Landbouwschap,, onderstreepten dat het voormalige samenwerkingsmodel op springen stond. De
socialee partners in de agrarische sector, die elkaar in die periode feller bestreden dan ooit,
kondenn vervolgens weinig inbrengen tegen de politieke hervormingen die op dat moment
gaandee waren. Als gevolg van de OSV '97 werden de gezagsbevoegde bedrijfsverenigingen
vervangenn door adviserende sectorraden die onder toezicht stonden van hogere bestuurslichamenn en ontstond er een meer centrale regulering. Ook zagen we dat het Verstandige
overredingsbeleid',, dat beleidmakers en uitvoerende instellingen aanvankelijk hanteerden bij
seizoenarbeidd in de tuinbouw, langzamerhand plaatsmaakte voor een sanctionerend beleid
waarinn ordehandhavende instanties de boventoon voerden. Dit lijkt typerend te zijn voor de
algehelee beleidsontwikkeling in de agrarische sector. Tuinders en boeren hebben meer dan
ooitt te maken met command & fow/ro/-regulering.21 Dwang en centrale controle lijken bepalendee factoren te zijn geworden in de gezagsrelaties die tussen agrariërs en de overheid bestaan.
Inn een tijd waarin politici en bestuurders zoveel spreken over het belang van zelfregulering
enn interactief beleid, is dit opvallend te noemen. Hoe men dit ook moge beoordelen, vast
staatt wel dat het 'compenserende* internationale landbouwbeleid van de EU op zijn allerlaat-
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stee benen loopt en dat het gehalte van coöperatieve legaliteit in de agrarische sector danig is
afgenomen.. Weliswaar wordt er uitvoerig onderling overlegd, maar dit overleg vindt steeds
meerr plaats in het besef dat de overheid kan grijpen naar een streng sanctionerend beleid. Bij
dee beleidskwestie van seizoenarbeid komt dit overduidelijk naar voren in de gerichte inzet van
artikell 140 uit het Wetboek van Strafrecht.
Opp basis van de legaliteitstypen van Hoekema en Van Manen valt het moeilijk te zeggen
welkee legitimerende principes tegenwoordig het overheidsgezag in de agrarische sector in
hoofdzaakk funderen. Het is in ieder geval niet de legaliteit van de risicocollectivering, die
modell staat voor de moderne verzorgingsstaat, en evenmin de forumlegaliteit die zo kenmerkendd was voor de democratiseringsrevolte van de jaren zestig en zeventig (van de twintigstee eeuw). Zouden we kunnen stellen dat we hier te maken hebben met een gehalveerde vorm
vann coöperatieve legaliteit in combinatie met een grote dosis formele legaliteit gericht op
handhavingg van de openbare orde? Voor de kwestie van seizoenarbeid gaat deze voorstelling
misschienn nog in een beperkte zin op, maar in een meer algemene betekenis is een dergelijke
typeringg van de gezagsrelaties in de agrarische sector toch eigenlijk een zwaktebod.
Inn mijn behandeling van de legaliteitstypen van Hoekema en Van Manen (in hoofdstuk 1)
hebb ik erop gewezen dat hun typologie geen materiële karakterisering bevat van de veranderde
verzorgingsstatenn in de laatste twintig jaar. De procedureel omschreven typen van forumlegaliteitt en coöperatieve legaliteit, wier opkomst zij het meest recent achten, bieden wel een
beteree blik op de maatschappelijke context waarin procedures zijn ingebed, maar zeiden
weinigg over de sociale waarden die in hedendaagse maatschappijen functioneren als de legitimerendee principes van het overheidsgezag. Volgens mij is het in deze samenhang verhelderendd om de politiek-juridische gezagsvorm die zich in de jaren tachtig en negentig (van
dee twintigste eeuw) ontwikkelde in moderne verzorgingsstaten, te typeren als een marktgeoriënteerdeoriënteerde legaliteit van sociaal management. Deze vorm van legaliteit is naar mijn mening ook type
rendd voor het hedendaagse overheidsgezag in de agrarische sector. Ik zal dit hieronder kort
toelichten. .
Dee Nederlandse verzorgingsstaat, zo kunnen we stellen, hoeft niet meer te worden opgebouwd.. Dit is namelijk al grotendeels gebeurd. De tegenwoordige opgave is eerder hoe deze
verzorgingsstaatt op een ordelijke en stabiele wijze kan worden behouden zonder dat de internationalee concurrentiepositie en het proces van economische groei in gevaar komen. Daarbij
moett bovendien rekening worden gehouden met de zorg om het natuurlijke milieu dat in het
laatstee kwart van de twintigste eeuw een belangrijk maatschappelijk en politiek thema is
geworden.. De sociale problemen die tegenwoordig spelen, hebben voor een belangrijk deel
betrekkingg op de beheersing en sturing van maatschappelijke deelsectoren of (groepen van)
burgerss die niet 'met de tijd' meewülen of meekunnen. De naoorlogse geschiedenis van de
Nederlandsee land- en tuinbouw is hiervan een interessant voorbeeld. In de tweede helft van
dee twintigste eeuw werd in de agrarische sector, samen met andere EU-landen, een economischee ontwikkeling in gang gezet om de voedselvoorziening op een zelfvoorzienend niveau
tee brengen. Gegarandeerde lage voedselprijzen moesten de basis vormen voor industriële
ontwikkeling.. O p deze wijze bouwde de sector mee aan de verzorgingsstaat en droeg deze
indirectt bij aan het politieke beleid van loonmatiging. In de laatste decennia werd echter
onmiskenbaarr duidelijk dat de ontwikkeling van de land- en tuinbouw ook tot gigantische
problemenn heeft gevoerd op het vlak van overproductie en het natuurlijke milieu. Tegenwoordigg wordt de agrarische sector niet meer geassocieerd met de opbouw van de verzorgingsstaat,, althans niet in positieve zin. De veehouderij staat bijna voortdurend in de publieke
belangstellingg vanwege milieuvervuiling, bio-industrie en voedselschandalen. En om bij het
onderwerpp van dit onderzoek te blijven: de tuinbouw heeft het imago van een bedrijfstak
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waarinn de arbeidsverhoudingen niet bijster gezond zijn en waarin illegale werknemers
veelvuldigg zijn aan te treffen. De verantwoordelijke beleidmakers en het ondersteunende
deskundigenapparaatt die deze problemen op hun bord hebben, gaan er in hun pakket van
beleidsoplossingenn vanuit dat groei en schaalvergroting onvermijdelijk zijn. Een deel van de
boerenn en tuinders, dat is de algemene overtuiging althans, zal moeten wijken voor de
groeierss die blijven. Ondertussen lijkt in de agrarische sector het vertrouwen van agrariërs aan
ernstigee erosie onderhevig en tonen tuinders en boeren steeds vaker trekken van gedeprimeerdheid,, gedesoriënteerdheid en pessimisme. 22
Inn het neoliberale denken dat momenteel domineert, wordt een vrije en open markt
gezienn als een krachtig en zuiverend medicijn voor de problemen in de land- en tuinbouw. 23
Daarnaastt moeten er de nodige maatregelen worden genomen omwille van het natuurlijke
milieuu en vanwege de maatschappelijke bezorgdheid om de voedselkwaliteit. Vanuit beleidsmatigg en politiek oogpunt is het probleem hoe de land- en tuinbouw kan worden gesaneerd,
zonderr dat dit leidt tot grote sociale onvrede en ordeverstorende protesten. De vreemde
kurenn die de 'agrarische patiënt' wel eens zou kunnen vertonen wanneer hij met allerlei
aangescherptee regelgeving wordt geconfronteerd, moeten sociaal worden gemanaged. Omdat
ditt sociale beheersingsbeleid zich steeds meer is gaan legitimeren in de taal van de markt of
inn termen van budgettaire efficiëntie, kan worden gesproken van een marktgeoriënteerde legaliteit
vanvan sociaal management. De marktgeoriënteerde legaliteit van sociaal management, kenmerkt
zichh door een neoliberale denktrant waarin veel wordt waarde gehecht aan een sterke concurrentiepositie.. De idealen van de verzorgingsstaat en de geëmancipeerde burger zijn
weliswaarr niet vergeten, maar deze dienen te stroken met de eisen van de mondiale economie.
Hett legitimerende principe van dit legaliteitstype beroept zich in feite op de noodzaak van
(economische)) efficiëntie en tijdige - het liefst voortijdige - aanpassing aan de vragen van
vraagg en aanbod. Dit geldt nationaal maar nog sterker internationaal. Het is zaak vooral niet
still te staan of achterop te raken in een economische wereldorde die met de dag versnelt. Dit
kann dodelijk zijn voor de toekomstige concurrentiepositie en de financiering die nodig is voor
hett instandhouden van de collectieve verzorgingsarrangementen. Vandaar dat overheden van
hedendaagsee moderne welvaartsstaten al het mogelijke doen om economische dynamiek te
stimulerenn en alles wat deze in de weg zou kunnen staan te assimileren of - als het niet anders
kann - te saneren. Hier treedt tevens het paradoxale karakter naar voren van de maatschappelijkee doelstelling die het hedendaagse 'behoudprogramma' van de verzorgingsstaat kenmerkt.. Deze bestaat namelijk in wezen uit de opdracht om alsmaar vooruit te gaan. Het gaat
hierr niet om een gestage voortgang maar om een opwaartse klimmende beweging die zich al
inn de komende tijd beweegt. Het landbouwbeleid is hiervan een treffend voorbeeld: in het
ontwikkelingstrajectt dat beleidsinstanties uitzetten en legitimeren, wordt groei voornamelijk
opgevatt als een proces van acceleratie waarin de 'gedachte toekomst' het structurerende uitgangspuntt is. 24
Sloterdijkk heeft deze gerichtheid op continue beweging en versnelling, het voortdurend
doorbrekenn van de oude grenzen van beweeglijkheid, ooit getypeerd als de politieke kinetiek die
dee ethiek is van de moderne tijd. Volgens hem is de grondwaarde van het moderniseringsprocess als volgt te formuleren: 'vooruitgang is beweging ter beweging, beweging ter
meerderee beweging, beweging naar toegenomen bewegingsvermogen.' 25 Zo beschouwd,
zoudenn we kunnen zeggen dat de legitimiteit van de verzorgingsstaten tegen het einde van de
twintigstee eeuw steeds meer een kinetisch karakter heeft aangenomen. De neoliberale koers
diee veel verzorgingsstaten heden ten dage varen, lijkt daarvan een politieke uitdrukking te
zijn. .
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Hett type van de marktgeoriënteerde legaliteit van sociaal management, dat ik hierboven heb
beschrevenn aan de hand van de agrarische sector kan illustratief worden geacht voor de transformatiee van de verzorgingsstaat in de afgelopen twee decennia. Het is echter niet zo dat dit
'nieuwe'' type aüe andere legaliteitstypen zou hebben verdrongen. Deze is als het ware over
dee andere typen heen geschoven. De legaliteit van risicocollectivering, compensatielegaliteit
off formele legaliteit liggen er deels onder - soms verdrukt, soms als ondersteunende basis. Al
zittenn de legitimerende principes van de verschillende typen elkaar regelmatig dwars, de
voorstellingg is vooral dat de onderscheiden legaliteitstypen maatschappelijk naast (of zelfs
met)) elkaar functioneren. Afhankelijk van de gesteldheid en welwillendheid van de betrokken
burgerss en van de concrete politieke situatie, kan binnen het kader van een marktgeoriënteerdee legaliteit van sociaal management bijvoorbeeld worden gekozen voor een forumachtigee benadering, een coöperatieve benadering of een mengvorm hiervan. O m het met een
gangbaree bestuurskundige term te zeggen: talloze varianten van zelfregulering zijn in dit verbandd mogelijk. Valt er met de betrokken groepen burgers nauwelijks een land te bezeilen, en
staann deze politiek vrij zwakjes, dan kan eventueel worden teruggevallen op een 'ouderwetse'
formeel-legalee opstelling waarin de dreiging met dwang en sancties nadrukkelijk aanwezig is.
Maarr veel beleidmakers zullen het beamen: het laatste is eigenlijk een bewijs van zwak management. .

Conclusie e

Inn het theoretisch deel van deze studie ben ik uitvoerig ingegaan op het begrip legitimiteit.
Mett Lucke constateerde ik dat het sociologisch onderzoek naar legitimiteit een objectgeoriënteerdd karakter heeft. In veel onderzoek gaat de aandacht uit naar de bovenkant van de
gezagdragendee instellingen die legitimiteit moeten zien te verwerven of te continueren. Hierdoorr blijft de subjectieve keerzijde van legitimiteit, de processen van acceptatie aan de
onderkant,, onderbelicht. Dit geldt ook voor de in dit onderzoek gebruikte legaliteitstypen van
Hoekemaa en Van Manen die ons weliswaar een stap verder brengen met betrekking tot de
legitimerendee principes en sociale waarden waarop een rechtsorde berust, maar verder weinig
houvastt bieden om de (re)acties van burgers die deze rechtsorde dienen te accepteren nader
tee analyseren. In dit onderzoek is gekozen voor een benadering waarin beide kanten worden
belicht.. Dit is empirisch-operationeel vorm gegeven door verschillende niveaus van analyse
(micro,, meso en macro) en door het schematische onderscheid in acceptanten en legitimanten.
Opp deze manier werd getracht een acceptabele balans te vinden tussen een subjectgeoriënteerdd perspectief en een objectgeoriënteerd perspectief. Processen van acceptatie en nonacceptatiee kwamen in ruime mate aan bod in de subjectgeoriënteerde weergave van de sociale
praktijkenn op het microniveau van bedrijven. In mijn zowel objectgeoriënteerde als subjectgeoriënteerdee analyse van de juridische conflictvelden op mesoniveau ging het enerzijds om
legitimerendee beleidsinstanties en anderzijds om acceptanten in de vorm van procederende
agrariërss en belangenorganisaties van werkgevers en werknemers. O p macroniveau werd,
vanuitt een objectgeoriënteerd perspectief, de nodige aandacht besteed aan de legitimerende
werkingg van de TATE (de technologisch-administratieve taakomgeving), het bestuursmodel
vann het agrarisch neocorporatisme en aan de legitimatieproblemen die als gevolg van de
teloorgangg van dit model ontstonden. Met het concept van abstract systeemvertrouwen (Giddens)) kon een link worden gelegd tussen sociale interacties op micro- en mesoniveau en systeemprocessenn op macroniveau.
Dee typologieën van acceptatie en non-acceptatie die in het theoretisch deel zijn geconstrueerd,, bleken nuttige analytische instrumenten: met behulp hiervan kon de complexe
empirischee werkelijkheid van acceptatie worden 'bewerkt' en inzichtelijk worden gemaakt. De
conceptenn van verborgen transcripten en cynisme die in deze samenhang werden ontwikkeld,
vestigdenn de aandacht op de dialectiek van wantrouwen tussen de 'legitimerende bovenkant'
enn de 'accepterende onderkant' en maakten het mogelijk deze - tenminste voor een deel - in
kaartt te brengen. Met het concept van verborgen transcripten, afkomstig van Scott, raakten
wee op het spoor van de informele werkelijkheden achter de coulissen die gezagsrelaties mede
structurerenn en op de heimelijke handelingsstrategieën die in dit verband vernuftig (kunnen)
wordenn ingezet, zowel aan de kant van burgers of ondergeschikten als aan de kant van de
gezagdragers.. Op basis van de studies van Goldfarb en Sloterdijk over cynisme kwam ik tot
eenn sociologische definitie van dit fenomeen en een indeling van cynische handelingsoriëntaties.. In het verlengde hiervan konden in de typologieën van acceptatie en non-acceptatie
eenn aantal cynische typen van (non-)acceptatie worden aangegeven. Uitgerust met deze theoretischee bepakking was het mogelijk de ondergrond van acceptatie en vertrouwen die aan
hett overheidsgezag in de agrarische sector ten grondslag ligt, scherper in beeld te krijgen.
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Ikk meen dat de combinatie van legitimatie- en acceptatievragen in dit onderzoek het
in2ichtt in de legitimiteit van gezagsrelaties tussen agrariërs en de Nederlandse overheid heeft
vergroott en dat de begrippen die in dit verband zijn geïntroduceerd, hun nut hebben
bewezen.. Door namelijk op deze wijze de problemen van acceptatie en legitimiteit rondom
seizoenarbeidd in de aspergeteelt te onderzoeken, werd de aandacht gevestigd op sociale praktijkenn en processen die anders buiten beschouwing blijven of slechts zijdelings worden
aangegeven.. De sensibiliserende concepten van acceptatie, non-acceptatie, verborgen transcriptenn en cynisme maakten 'nieuwe' waarnemingen mogelijk die anders niet of te weinig
wordenn gezien en kunnen het sociologisch onderzoek naar legitimiteit verrijken.
Eenn belangrijke constatering is wel dat de typologieën van acceptatie en non-acceptatie
zichh niet 'in een keer' laten toepassen; er moet - zoals in mijn slotbeschouwing duidelijk werd
-- een onderscheid worden gemaakt tussen attitudes en praktijken. Een integrale typologie
zoalss Lucke in haar studie over acceptatie voor ogen heeft, waarin houdingen en handelingen
wordenn samengepakt, blijkt voor empirisch onderzoek niet erg handig. Dit is eigenlijk ook wel
eenvoudigg te verklaren. In een interviewsituatie waarin anonimiteit is gewaarborgd, stuit men
opp opvattingen en houdingen van (non)acceptatie die relevant kunnen zijn voor een beter
begripp van de praktijken die daarmee in verband staan. Dat deze opvattingen en houdingen
onderr een ander type van acceptatie of non-acceptatie vallen dan de sociale praktijken die op
basiss daarvan gereconstrueerd kunnen worden of eventueel zelf kunnen worden
waargenomen,, is te verwachten. Sterker nog: het zou opmerkelijk zijn wanneer dit niet het
gevall is. Deze kanttekening bij de toepasbaarheid van de typologieën van acceptatie en nonacceptatiee doet mijns inziens geen afbreuk aan de vruchtbaarheid ervan. Er is ook niets op
tegenn om dergelijke typologieën, geheel in de geest van Blumer, verder te ontwikkelen en aan
tee scherpen. Het kan nuttig zijn om de houdingen en de handelingen die op (non-)acceptatie
betrekkingg hebben, in aparte typologieën te behandelen.
Inn het empirisch onderzoek naar de regulering van seizoenarbeid in de tuinbouw stond de
aspergeteeltt centraal, een teelt die door een grote variatie van tuinders en boeren wordt beoefendd waardoor deze zicht biedt op een interessante dwarsdoorsnede van agrarische bedrijven.. Het onderzoek bracht naar voren dat bij aspergetelers veel sociale onvrede bestaat over
dee regelgeving omtrent seizoenarbeid en dat het overheidsbeleid op weinig vertrouwen kan
rekenen.. De ontevredenheid over het beleid, ook in een meer algemene zin, bleek voor een
belangrijkk deel samen te hangen met de grote onevenredigheid die veel agrarische ondernemerss ervaren tussen hun lange arbeidsweken en de verdiensten die uiteindelijk overblijven,
alsmedee de geringe maatschappelijke waardering die agrariërs in het laatste decennium vaak
tenn deel valt.
O pp het microniveau van de individuele bedrijfsvoering werd regelmatig gewerkt met verborgenn agenda's om de wettelijke regels met betrekking tot seizoenarbeid te kunnen
omzeilen.. De sociale onvrede over het beleid en het optreden van regulerende instanties
kwamm openlijk naar voren bij een relatief kleine minderheid van telers die uiteenlopende
initiatievenn onderneemt om te (blijven) werken met Polen e n / o f die in het buitenland
aspergess teelt. Daarnaast uitte deze onvrede zich stilzwijgend in creatieve boekhoudmethodenn die door bijna alle agrariërs worden gehanteerd. Deze stilzwijgende vorm van (gedeeltelijke)) non-acceptatie was mede mogelijk door de onverschillige of coöperatieve opstelling
vann de seizoenarbeiders. Wanneer wettelijke regels wel werden nagevolgd lag hieraan dikwijls
eenn berekenende opstelling ten grondslag. De stilzwijgende non-acceptatie of opportunistischee omgang met de regelgeving ging bij velen bovendien samen met politieke desinteresse
enn een geringe betrokkenheid bij de collectieve belangenbehartiging. Omdat aspergetelers in
hoofdzaakk pragmatisch-economische argumenten bleken aan te voeren om hun non-accep-
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tatiee of hun opportunistische acceptatie te verdedigen dan wel moreel te neutraliseren en
omdatt economisch eigenbelang ook bij (potentiële) seizoenarbeiders de belangrijkste drijfveerr leek te zijn om wettelijke regels te ontwijken of te overtreden, kunnen we stellen dat
cynischh handelen jegens regulerende instanties frequent voorkwam op het niveau van de individuelee bedrijven.
O pp het mesoniveau van beleidsuitvoering en intermediaire belangenorganisaties, troffen
wee een reeks van sociale conflicten aan die op uiteenlopende beleidsterreinen betrekking hadden:: de sociale verzekeringsplicht, het tewerkstellingsvergunningenbeleid, de bemiddeling
vann werkloze uitkeringsgerechtigden en de naleving van de CAO bij seizoenarbeid. Niet
zeldenn mondden deze conflicten uit in juridische procedures die tot de nodige bitterheid en
teleurstellingg leiden, zowel bij de diverse uitvoeringsinstanties als bij de betrokken agrariërs.
Dee legitimerende effecten waarmee juridische procedures normaliter gepaard gaan (Luhmann),, kwamen slechts moeizaam tot stand. De verborgen transcripten die zich in deze
samenhangg in de loop van de tijd ontwikkelden, voerden tot een strategisch-cynisch handelingscomplexx waarin de verschillende belangenpartijen elkaar steeds minder vertrouwen. Het
uiteenlopendee front van conflictvelden duidde er eens te meer op dat de onvrede onder agrariërss over de wettelijke regulering van seÏ2oenarbeid een wijd terrein besloeg en niet beperkt
wass tot het beleid van een bepaalde instelling. Tevens werd duidelijk dat de kwestie van
seizoenarbeidd de boerenstandsorganisaties voor moeilijke afwegingen stelt, gezien de verschillendee individuele bedrijfsbelangen die hier spelen.
Plaatsenn we het cynisch handelen van de individuele tuinders en boeren en het daarmee
verbondenn strategisch-cynische handelingscomplex op middenniveau in de macrosociologischee context van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, dan kunnen we stellen dat
dee vertrouwensproblemen tussen agrariërs en de overheid een structureel karakter hebben.
Inn moderne samenlevingen is het overheidsgezag in belangrijke mate afhankelijk van het
algemenee vertrouwen in omvattende sociale systemen. In de agrarische sector had het
abstractee systeemvertrouwen in het verleden grotendeels betrekking op een specifieke
economischee marktorde die gestalte kreeg in een neocorporatistisch bestuursmodel waarin de
landbouworganisatiess een cruciale intermediaire legitimeringsfunctie hadden. Toen de
vertrouwensbrugg van het agrarisch neocorporatisme vanaf het midden van de jaren negentig
steedss meer in elkaar begon te zakken, zonder dat dit werd gecompenseerd door andere legitimerendee instituties of beleidsnetwerken, kwam de gezagsrelatie tussen agrariërs en de overheidd - en in het verlengde daarvan: de politieke en economische orde die gezagdragers in dit
verbandd trachtten te legitimeren - nog meer onder druk te staan. Als gevolg van het
agrarischee moderniseringsproces is er een sterk gedifferentieerde en geïndividualiseerde
beroepsgroepp ontstaan die vanuit een situatie van economische onzekerheid ook de eigen
belangenorganisatiess kritisch en wantrouwig volgt.
Dee beleidsontwikkeling rondom seizoenarbeid in de tuinbouw laat zien hoe de legitimerendee principes van het staatsgezag in de agrarische sector mettertijd zijn verschoven van
eenn overwegend coöperatieve legaliteit naar een bestuursregime waarin een sterke toename
valtt te zien van command & coff/roZ-regulering. Deze ontwikkeling lijkt typerend voor het algehelee landbouwbeleid dat in het afgelopen decennium steeds meer sanerende en sanctionerendee trekken is gaan vertonen. Zuidoost-Nederland is een regio waarin het agrarische
moderniseringsprocess een hoge vlucht heeft genomen en waarin de maatschappelijke gevolgenn van de teloorgang van het agrarisch neocorporatisme duidelijk merkbaar zijn. De duidelijkee en ronde stem van agrarische belangenvertegenwoordigers uit het verleden heeft hier
plaatss gemaakt voor een geroezemoes van stemmen en uiteenlopende meningen - soms
enerverendd geschreeuw - dat zich politiek en beleidsmatig moeilijk laat grijpen.
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Tellenn we de bevindingen op de verschillende niveaus van analyse bij elkaar op, dan is de conclusiee dat de uiteenlopende attitudes en praktijken van (non-)acceptatie op microniveau en de
daarmeee verbonden strubbelingen en conflicten op mesoniveau plaatsvinden in een politiekmaatschappelijkee context van structurele verrrouwensproblemen. De heftige conflicten die
hett politieke beleid op de proef stelden en die ook het uiterste vergden van de betrokken
uitvoeringsinstanties,, zijn in dit verband belangrijke uitingen van sociale onvrede. Maar dat
dee 'zin in het samenleven' op een haast ongrijpbare wijze ver weg is geraakt in de agrarische
sectorr komt vooral naar voren uit de frequent voorkomende cynische praktijken van stilzwijgendee non-acceptatie en opportunistische acceptatie die vaak samengaan met politieke
gelatenheid.. In het licht van de 'moordende' concurrentieslag die zich momenteel afspeelt in
dee land- en tuinbouw, is het bovendien moeilijk voor te stellen hoe het vertrouwen in de overheidd kan worden hersteld. Het lijkt zelfs aannemelijk dat het gevecht om de toekomst, dat
nationaall en internationaal gaande is, de burgerzin bij agrariërs nog verder zal doen afnemen.

HetHet antwoord op de eerste vraag van de probleemstelling van de%e studie luidt derhalve als volgt: de problematischeblematische acceptatie die %}ch onder aspergetelende agrariërs in Zuidoost-Nederland voordoet bij de wettelijk
reguleringregulering van seizoenarbeid, wijst op een sluimerende legitimiteitscrisis die het staatsgezag reeds in verregaandegaande mate heeft geërodeerd. De drempel van een heuse legitimiteitscrisis waarbij de overheid niet of nauwelijkslijks meer kan rekenen op vertrouwen van de betrokken agrarische burgers is daardoor dicht genaderd.

Ditt antwoord heeft een interpretatief karakter maar dat is onvermijdelijk in een sociologischee studie naar legitimiteit. Het bevat echter ook een politiek-filosofisch engagement dat
wellichtt niet meteen voor iedereen duidelijk is. Ik ga er inmiddels vanuit dat een legitimiteitscrisiss ook mogelijk is in een sociale orde die redelijk stabiel blijft functioneren. Voor
eenn dergelijke crisis is niet per se grote maatschappelijke wanorde vereist. Het is een positie
diee mij in de loop van deze studie helderder is geworden en die zich opdrong door het subjectgeoriënteerdee perspectief dat ik hanteerde. Een sociologische beoordeling van legitimiteit,, zo is me langzamerhand duidelijk geworden, hangt nauw samen met de normatieve
invullingg die wordt gegeven aan een acceptabele acceptatie. Op het einde van mijn conclusie
komm ik hierop terug.
Bijj het bovenstaande antwoord past daarnaast nog de volgende nuancering. In dit onderzoekk naar de legitimiteit van het overheidsgezag stond de aspergeteelt in Zuidoost-Nederland
centraal.. Strikt genomen, zo zou men kunnen zeggen, zegt deze conclusie nog niets over de
opstellingg van agrariërs in andere regio's. Het is mogelijk dat de problemen die agrariërs met
dee overheid hebben, in andere gebieden heel anders liggen. Daar kan tegenover worden
gesteldd dat juist in deze streek lange tijd een loyale agrarische achterban bestond die jegens
autoriteitenn een hoge mate van gehoorzaamheid aan de dag leek te leggen. De ongehoorzaamheidd van de vroeger zo gedweeë Limburgse of Brabantse boer is daarom misschien wel
eenn extra interessante graadmeter voor het afgenomen gezagsvertrouwen onder Nederlandse
agrariërs. .
Inn dit onderzoek is uitvoerig aandacht geschonken aan de (mogelijke) werking van verborgen
transcriptenn en cynische handelingsoriëntaties die zich kenmerken door het gebruik van verborgenn agenda's. Hierdoor kwamen vormen van acceptatie en non-acceptatie in beeld die in
eenn louter objectgeoriënteerde benadering doorgaans minder in de belangstelling staan. De
problemenn van acceptatie en legitimiteit die speelden bij de wettelijke regulering van seizoenarbeidd bleken breder en dieper te liggen dan gegevens over de relatief kleine groep telers die
inn de clinch lag met uitvoeringsinstanties op het eerste gezicht doen vermoeden. Deze groep
telers,, hoe veelzeggend en informatief hun opstandigheid ook is, vormde in feite slechts een
kleinee vlek op het 'reflexieve geheel' van stilzwijgende non-acceptatie en berekenende acceptatiee die we in de praktijk aantroffen (of konden reconstrueren). Het was deze omringende
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grijszwartee vlek van cynische praktijken, vaak samengaand met politieke gelatenheid en een
diepp wantrouwen jegens de overheid, die mij uiteindelijk tot de conclusie bracht dat het in de
land-- en tuinbouw van Zuidoost-Nederland om een sluimerende legitimiteitscrisis gaat, waarbijj de drempel van een heuse legitimiteitscrisis dicht is genaderd. Het antwoord op de tweede vraag
vanvan de probleemstelling van de%e studie is derhalve bevestigend: de problemen van acceptatie en legitimiteit bij
dede wettelijke regulering van seizoenarbeid %ijn in belangrijke mate te verklaren door de werking van verborgengen transcripten en cynische handelingsoriëntaties die sjch kenmerken door het gebruik van verborgen agenda's. da's.
D ee creatieve boekhoudmethoden die door aspergetelers alom werden gehanteerd zijn een
duidelijkee vorm van stilzwijgend cynisme: het gaat om confrontaties die eigenlijk niet
plaatsvindenn maar pragmatisch worden ontweken waardoor ze voor autoriteiten nagenoeg
ongrijpbaarr blijven. O p zichzelf zijn deze kleine cynismen, zoals ik eerder al heb aangegeven,
niett alarmerend. Waar het om draait, is in hoeverre calculerende en pragmatische gedragingenn sociaal en cultureel geworteld zijn in een verdergaand cynisme dat is te omschrijven als
eenn rationeel realisme waaruit morele immuniteit blijkt jegens politieke en maatschappelijke
waardenn die het belang van het collectief op het oog hebben. De meerwaarde van het conceptt cynisme schuilt in de verbanden die zijn aan te geven met andere teleurstellingen en
vertrouwensbreukenn die een sociale dynamiek van wantrouwen in het leven roepen die moeilijkk valt terug te draaien. Zeker in relatie tot legitimiteit is cynisme een begrip dat de moeite
waardd is om sociologisch verder te ontwikkelen: het kan de ogen openen voor de gebrekkige
legitimiteitt van een sociale orde die in grote lijnen stabiel functioneert maar een dunne ondergrondd van acceptatie en politiek vertrouwen heeft. Het concept van cynisme biedt de
mogelijkheidd dieper door te dringen in sociale waarden die aan een maatschappelijke orde stabiliteitt kunnen verschaffen zonder dat sprake is van duidelijke legitimerende instemming. Het
zouu kunnen verduidelijken hoe een moderne samenleving schijnbaar legitiem kan voortrollen
opp rationele banden van realistisch ongeloof.
Toenn ik met deze studie begon, associeerde ik een legitimiteitscrisis vooral met situaties van
maatschappelijkee onrust waarin het overheidsgezag openlijk wordt bedreigd. Wie mijn inleidingg goed leest, zal dit beamen. Men zou kunnen zeggen dat ik als beginnend legitimiteksonderzoekerr nog behoorlijk onder invloed stond van objectgeoriënteerde benaderingen
waarinn stabiliteit en duurzaamheid als bepalende sociologische criteria gelden voor legitimiteit.. Inmiddels ben ik ervan overtuigd dat een legitimiteitscrisis ook mogelijk is in een
democratischee rechtsorde die in het algemeen stabiel blijft functioneren. Deze overtuiging is
verbondenn met een normatieve positie. Dit onderzoek, waarin het vraagstuk van legitimiteit
meerr systematisch werd verbonden met acceptatieprocessen en cynisme, brengt de relatie
tussenn legitimiteit en normativiteit scherper in beeld.
Sociologischee discussies over legitimiteit gaan vaak over de normatieve implicaties die
mett het begrip verbonden zijn. Sommige sociale wetenschappers menen dat het begrip daardoorr nauwelijks bruikbaar is voor empirisch onderzoek. Het is mijn opvatting dat het begrip
legitimiteitt normatief geladen is en dat dit onvermijdelijk is. De introductie van een subjectgeoriënteerdd perspectief brengt de onvermijdelijke dwarsverbanden tussen een empirischsociologischee en normatief-filosofische benadering van legitimiteit duidelijker voor het
voetlicht.. Het is niet alleen de vraag wat als legitiem wordt aanvaard, maar ook en vooral op
welkewelke wij^e iets wordt geaccepteerd en of deze acceptatie vervolgens kan worden beschouwd
alss politiek volwaardig. Hier belandt de socioloog in een normatief gebied waarin sociaalfilosofischee posities met betrekking tot modern burgerschap niet meer te vermijden zijn en
waarr hij politieke kleur zal moeten bekennen. Het is juist de vraag naar een acceptabele acceptatiee die in een objectgeoriënteerde benadering van legitimiteit niet of slechts zijdelings aan
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dee orde komt. Het normatieve gehalte van de conclusies kan daardoor onduidelijk blijven. Dit
geldtt met name wanneer een objectgeoriënteerd perspectief wordt gecombineerd met een
objectivistischee methodologie waarbij alleen de 'echte' feiten tellen. Een legitimiteitscrisis
wordtt dan gekoppeld aan duidelijk waarneembare ongehoorzaamheid die leidt tot sociale
wanorde.. In het verlengde hiervan wordt een stabiel functionerende maatschappij, waarin de
burgerss het overheidsgezag in het algemeen aanvaarden, al snel als legitiem gezien. In deze
studiee heb ik, zonder dat ik me daar aanvankelijk goed van bewust was, een ander standpunt
ingenomen.. Acceptatie die voortkomt uit opportunisme, verlegenheid of angst voor sancties
kann geen basis zijn voor legitimiteit. Politiek gezag dat er nauwelijks in slaagt een authentieke
off demonstratieve acceptatie te realiseren en dat bovendien voortdurend stoot op
wantrouwenn en onverschilligheid van burgers en uiteenlopende praktijken van non-acceptatie,, is naar mijn mening niet erg legitiem te noemen. Dit geldt zeker wanneer er relevante
vormenn van cynische non-acceptatie zijn waar te nemen waarbij acceptatie wordt geveinsd of
non-acceptatiee wordt ontveinsd. Dit normatieve standpunt komt voort uit het subjectgeoriënteerdee perspectief dat ik hanteerde, maar is ook inherent aan mijn keuze om het in deze
studiee over cynisme te hebben. De rationele roep binnen de wetenschap om neutraliteit en
morelee afstandelijkheid, krijgt hier een bezwerende en onheilspellende klank. Een kleurloze,
waardevrijee opstelling van de sociologisch onderzoeker zou wel eens tot een cynische bijdragee aan deze wereld kunnen leiden. E n aan cynisme lijkt in deze moderne tijden geen
gebrekk te zijn, doch wel aan kynisme.

Epiloog g

Modernee staten kunnen opgelucht zijn. Legitiem staatsgezag is een belangrijk fundament van
dee maatschappelijke orde in een samenleving, maar niet het enige. De sociale cohesie van een
samenlevingg steunt gelukkig op meer dan het vertrouwen in de statelijke bestuursapparaten
waarmeee burgers direct te maken hebben. De binding met de samenleving kan goed via
anderee sociale kanalen intact blijven als het overheidsbeleid binnen een bepaalde maatschappelijkee deelsector als illegitiem en onaanvaardbaar wordt ervaren. Familiale banden zorgen
mogelijkerwijss voor vertrouwen en sociale cohesie buiten het loslatend gezagsvertrouwen
om.. Denk voor de agrarische sector aan partners of kinderen die buiten het bedrijf een nietagrarischh beroep zijn gaan beoefenen en op zich wel tevreden zijn met 'hoe het in Nederland
geregeldd is'. Een antwoord op de vraag in hoeverre dergelijke (en eventuele andere) sociale
bandenn een compenserende of afremmende invloed hebben op de diep gevoelde onvrede
overr de overheid bij agrarische bedrij fshoofden, vereist antropologisch veldonderzoek waarbijj langer op het platteland moet worden ondergedoken. Ook wanneer deze compenserende
off afremmende invloed groot zou zijn, kan men zich afvragen of een dergelijke bypass van
noodzakelijkk abstract systeemvertrouwen niet wijst op een zorgwekkende verstopping van
centralee legitimiteitskanalen. Het pleit er in ieder geval voor om in onderzoek dat tot verdere
inzichtenn wil komen met betrekking tot legitimiteit, aanvaarding van het overheidsgezag en
socialee cohesie, naast een objectgeoriënteerd perspectief ook een subjectgeoriënteerd perspectieff te hebben waarmee de kwaliteit van een redelijk stabiel functionerende samenleving
(off een bepaald deel daarvan), grondig in kaart kan worden gebracht. Een interessante kwestiee betreft de invloed en effecten van modern staatsop treden op kanalen van sociale cohesie
diee buiten de staat om werkzaam zijn. In een meer recente studie houdt James C. Scott, van
wiee het concept van verborgen transcripten afkomstig is, zich op boeiende wijze met dit
themaa bezig.1 Pogingen van twintigste-eeuwse staten om volgens moderne ontwikkelingsmodellenn de samenleving te (be)sturen, worden hier voortreffelijk geanalyseerd aan de
handd van de bouw van de hoofdstad Brasilia van Brazilië, de collectivisatie in Rusland of
ruralee hervormingen in Tanzania.
Hett verhaal over legitimiteit en sociale cohesie is nog lang niet verteld en dit geldt ook
voorr de relatie tussen legitimiteit en cynisme. De conceptualisering van cynisme in deze
studiee richtte zich in hoofdzaak op een oriënterend theoretisch raamwerk waarmee individueell cynisch handelen jegens gezagdragers empirisch in kaart konden worden gebracht. In
dezee samenhang werd tevens aandacht besteed aan cynische (re) acties van beleidsinstanties
opp middenniveau. Voor een volledige sociologische behandeling zou het concept van cynisme
ookk op het macroniveau van sociale systemen moeten worden uitgewerkt. Volgens Niklas
Luhmannn is een sociaal systeem te beschouwen als een specifieke verhouding tot de complexiteitt van de wereld. Een van de primaire functies van sociale systemen is het reduceren
vann deze complexiteit.
'Fürr jede Systembildung ist bezeichnend, daB sie nur einen Ausschnitt der Welt erfafit, nut eine
begren2tee Zahl von Möglichkeiten zulafit und verwirklicht. Systeme konstituieren einen Unterschiedd von Innen und AuBen im Sinne einer Differenz an Komplexitat bzw. Ordnung. (..) Zur
systemeigenenn Ordnung gehort auch ein selektiver Umweltentwurf, eine 'subjektive' Weltsicht
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dess Systems, die aus den Möglichkeiten der Welt nur wenige relevante Fakten, Ereignisse,
Erwartungenn herausgreift und fur bedeutsam halt.'2
Socialee systemen zijn niet gesloten maar staan in een (selectieve) wisselwerking met de sociale
omgevingg en bezitten, binnen bepaalde grenzen, een zeker aanpassingsvermogen waardoor
zee zich verder kunnen ontwikkelen. Volgens Luhmann worden zinvolle handelingsoriëntaties
pass mogelijk wanneer de complexiteit van de sociale werkelijkheid kan worden gereduceerd.
Aann zingeving ligt een selecterende blik op de werkelijkheid ten grondslag. Een interessante
vraagg is of de zingevende selectieprocessen van sociale systemen kunnen voeren tot cynische
systeemresultaten?? Misschien is de norm van het modern agrarisch ondernemerschap, die tijdenss het agrarisch neocorporatisme institutioneel gestalte kreeg in het voorlichtingsbeleid
vann de overheid en de landbouworganisaties, een voorbeeld van een cynisch systeemresultaat.
Dee materiële welvaart die het agrarisch ondernemerschap bracht, had als keerzijde dat agrariërss in een economische afvalrace werden gezogen van voortdurende groei en productiestijging.. Wat in de sector na enige aarzeling door menigeen werd omarmd als brenger van
voorspoedd en geluk, was een rationele omhelzing waarin het noodlot van velen lag besloten.
Gelovendd in legitimerende instituties die de norm van modern ondernemerschap en vooruitgangg proclameerden, hebben tuinders en boeren ^icb^e/f gestimuleerd tot grootschalige productiemethodenn die de eigen beroepsklasse drastisch zou reduceren en waarin weinig rekeningg werd gehouden met het milieu. Velen hebben de ondergang van hun bedrijf, zo zou men
cynischh kunnen redeneren, zelf gewild en in gang gezet. Stof tot verder nadenken.
Waarr ook verder over zou kunnen worden nagedacht, is het onderscheid tussen cynisme
enn kynisme. In mijn slotbeschouwing deed ik een bescheiden poging de norm van kynisme,
ontleendd aan Peter Sloterdijk, toe te passen op aspergetelende tuinders en boeren. Het conceptt van kynisme biedt weliswaar een normatief houvast, maar het is een ethisch handvat met
eenn nog grove en ongenuanceerde greep. Misschien dat het kinetische principe van mobilisering,, dat volgens een later werk van Sloterdijk ten grondslag ligt aan de politieke ethiek van
dee moderne tijd, een nadere invulling kan geven aan kynisme. Agrarische ondernemers
dienenn vandaag de dag meer dan ooit in beweging te zijn, of het nu gaat om aanpassing aan
dee internationale markt, nieuwe milieumaatregelen of de voedingswen sen van de consument.
Hijj dient alle mogelijke middelen te mobiliseren om bij te blijven of - in het ideale geval vooruitt te blijven. De producerende plattelander, maar ook de moderne stedeling of de pendelendee forens, kampen op allerlei fronten met voortdurende bewegingsstress. De
tegenwoordigee kynische kunst is wellicht 'zich distantiërend los te maken' uit het alom
heersendee deprimerende versnellingsproces. 3
Inn haar historisch-sociologische studie naar eten en eetgewoonten in Nederland, inmiddels
alweerr ruim een decennium geleden verschenen, vestigt Anneke van Otterloo onder meer de
aandachtt op technologische hulpmiddelen, zoals de magnetron, die de kooktijd aanzienlijk
verkorten.. Ook wijst ze op het 'graasgedrag' en de opkomende snackcultuur die in dit verbandd kan worden waargenomen. 'Het vaste patroon van drie maaltijden per dag, waarvan in
iederr geval de warme maaltijd in gezinsverband werd gebruikt, is aan het verdwijnen.' 4 Wie
vandaagg de dag in een supermarkt rondloopt ziet in de schappen een uiteenlopende reeks van
voorgesnedenn groenten en instant-sauzen die binnen no time zijn bereid. Asperges zijn een
groentee die zich niet alleen lastig uit de grond laat halen, maar die zich ook op een taaie wijze
lijktt te verzetten tegen al te snelle en gemakzuchtige eetgewoonten. Wie ze zelf vers wil
bereiden,, zal de tijdrovende klus van het schillen gewoonlijk op de koop toe moeten nemen. 5
Hett witte goud laat zich ook niet lekker opwarmen en dient direct na de bereiding in een
zekeree rust te worden gegeten, wil men de smaak ervan ten volle waarderen. 'Der Mensch ist,

EPILOOGG

211

wass er isst', zo luidt een bekende uitspraak van Ludwig Feuerbach, maar moeten we ook niet
zeggen:: 'Der Mensch ist, wie er isst.'
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Gelderlander 17 februari 1995, CDA voorspelt problemen bij asperge-oogst.
Aanvankelijk streefde de staatssecretaris ernaar dat de nieuwe wet die de bestaande gedoogregelingen
mett betrekking tot gelegenheidsarbeid zou vervangen, op 1 maart 1995 in werking zou treden. Kamerstukkenstukken II1994/95, 24026, nr. 1, p. 5-6. De wet Premieregime bij Marginale Arbeid (PMA) zou echter
pass twee jaar later, in maart 1997, van kracht worden.
Handelingen II1994/95, 72-4335.
Limburgs Dagblad 20 april 1994, Asperge-oogst zonder eind.
Naar aanleiding van berichten in de media werden verschillende keren kamervragen gesteld over illegalee Poolse seizoenarbeiders en over misbruik van regelgeving in de sector: Aanhangsel Handelingen II
1981,, nrs. 252 en 297 en Aanhangsel Handelingen II1986/87, nr. 322.
NRC Handelsblad 15 juni 1990, Tweede Kamer stemt in met nieuwe 'bollenregeling'; Volkskrant 6
maartt 1991, Experiment in de bollen bevalt werkgevers èn werklozen goed; Parool26 maart 1992, Vele
illegalenn maken toch weer licht werk; Volkskrant 7 juli 1992, Geef de bollenboer toch maar een Ier.
Een kleine selectie uit de berichtgeving in die jaren: Limburger 27 april 1994, Harde aanpak aspergetelerss die illegale stekers inzetten; NRC Handelsblad 9 9 mei 1994, Strijd om asperge-oogst verhardt;
LimburgerLimburger 21 mei 1994, Rechter: Polen mogen asperges komen steken; Limburger ?>\ mei 1994, Poolse
aspergestekerss onderbetaald; Volkskrant 25 april 1995, Werklozen moeten van Melkert helpen bij
asperge-oogst;; Volkskrant 4 mei 1995, Bond vindt hulp bij weigering asperges te steken 'niet gek';
AgrarischAgrarisch Dagblad'18 mei 1995, Aspergetelers stappen naar rechter; Trouw 26 mei 1995, Rechtbank wijst
eiss telers af.

Agrarisch Dagblad 29 augustus 1998; Asielzoekers mogen worden ingezet bij oogsten fruit; Trouw 19
septemberr 1998, Asielzoekers helpen fruittelers uit de brand.
99 Agrarisch Dagblad 23 februari 1999, CDA verbaasd over stopzetting PMA-regeling; Agrarisch Dagblad 3
maartt 1999, LTO voelt voor generieke premievrijstelling gelegenheidswerk; Agrarisch Dagblad'16 maart
1999,, Tuinders: als het moet, kunnen we heel creatief zijn; Agrarisch Dagblad 12 mei 1999, Staatssecretariss wil regeling seizoensarbeid behouden.
100 NRC Handelsblad 9 juni 1999, Alarm De Vries over zwerfarbeiders; Gelderlander 9 juni 1999, Ministers
openenn jacht op hordes illegale aspergestekers; Agrarisch Dagblad 10 juni 1999, De Vries vraagt hulp in
strijdd tegen illegale arbeid; NRC Handelsblad 17 juni 1999, Alleen Polen houden het aspergesteken lang
vol;vol; Agarisch Dagblad 18 juni 1999, Campings vol wachtende Polen.
111 Agrarisch Dagblad 10 maart 1999, PvdA: actie tegen illegale arbeid bollen; Agrarisch Dagblad 8 mei 1999,
1044 processen-verbaal in vijf jaar voor illegaal werk bollenstreek. In een eerder uitgezonden documentairee van Lopende Zaken over illegalen in de tuinbouw op 6 december 1998, kwam naar voren dat
Polenn (nog steeds) veelvuldig actief waren in de kop van Noord-Holland. De benaderde agrariërs en
Poolsee werknemers in deze documentaire spraken over duizenden illegalen. Zie in dit verband ook het
achtergrondartikell in Trouw 24 december 1998, Kerstmaal in koude caravan - Polen in West-Friesland.
122 Agrarisch Dagblad 29 mei 1999, Reportage - Probleem piekarbeid groeit weer; Agrarisch Dagblad 1 juli
1999,, LTO: tewerkstellingsvergunning ook voor mensen van buiten E U
133 Volkskrant 11 juni 1999, Aantal illegale aspergestekers lijkt weer toe te nemen.
144 Agrarisch Dagblad?) september 1999, De Vries: harde aanpak toevloed illegale arbeiders. In het overleg
mett de Tweede Kamer waarin deze bewoordingen naar voren kwamen, gaf het ministerie van Sociale
Zakenn aan het volgende jaar hard te zullen optreden tegen illegale tewerkstelling. Zie ook de Gelderlanderlander33 september 1999, Illegalen in tuinbouw aangepakt.
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155 Agrarisch Dagbladl april 2000, Nu al 1.700 vacatures bij asperge- en aardbeienbedrijven; Agrarisch Dagbladblad 8 april 2000, Vermeend: LTO overdrijft aantal vacatures aspergeteelt; Agrarisch Dagblad 19 april
2000,, LLTB wil meer asielzoekers inzetten bij steken asperges.
166 A. Giddens, The Constitution of Society, Cambridge 1999, m.n. p. 28, 64-68. In hoofdstuk 3 kom ik nog
terugg op de verschillende niveaus van analyse in dit onderzoek.
177 C.J.M. Schuyt, 'Gehoorzaamheid aan de wet: een beleidsprobleem', in: dezelfde, Tussen macht en moraal,
Alphenn aan den Rijn 1983, p. 321-331.
188 De laatste keer dat dit in Nederland even dreigde te gebeuren, is dan waarschijnlijk de 'vergissing van
Troelstra'' in de novembermaand van 1918: een oproep tot socialistische revolutie die binnen een week
all schipbreuk leed. Afgezien van de bezettingsjaren 1940-1945 (en misschien de eerste naoorlogse
jaren)) is de sociale orde in ons land daarna te beschouwen als een langdurig legitiem continuüm waarin
hett gezag van de overheid kan bogen op een grote mate van stabiliteit.
199 M. Wiering, Controleurs in context, Nijmegen 1999, p. 69. In deze studie over de Algemene Inspectiedienstt (AID) wordt ook melding gemaakt van de grote emotionele nood onder veehouders en agressie
vann boeren tegen controleurs.
200 J. Frouws e.a., Naar de geest of naar de letter, Wageningen 1996.
211 Ibidem, p. 103.
222 Voor een achtergrondartikel over emigratie onder agrariërs naar Canada, Gelderlander 19 december
1998,, Beter boeren in Canada; zie ook Agrarisch Dagblad 22 22 november 1999, Steeds meer boeren naar
Canada.. Voor een achtergrondartikel over Denemarken, NRC Handelsblad 16 september 2000, Jaloezie
opp Judand.
233 A. Giddens, The Nation-State and Violence, Berkeley 1985, p. 121.
244 Het ingewikkelde is bovendien dat de scheidingslijn die de sociologische of politieke analist aanbrengt,, afhankelijk is van de gekozen theoretische benadering. Wat voor de een duidt op een politieke
off maatschappelijke crisis, bijvoorbeeld de opkomst van extreem rechtse partijen in Europa of de
vervuilingg van het natuurlijke milieu, is voor de ander een bestuurlijk probleem van tijdelijke aard. Het
zijnn rekbare, sensibiliserende begrippen (Blumer) die zich methodisch moeilijk laten vastbinden. Zie
ookk het tweede hoofdstuk van deze studie.
255 C.J.M. Schuyt, t.a.p., p. 328-329. Het risico van lusteloosheid is voor Schuyt overigens geen reden de
grondslagenn van onze pluralistische samenleving in twijfel te trekken. Integendeel, de bittere nasmaak
vann onze democratie is volgens hem onvermijdelijk en het sluimerende legitimiteitsprobleem schuilt
juistt in het niet onderkennen of in het niet willen erkennen van deze nasmaak. Hoewel ik Schuyts
beschrijvingg van een dreigend politiek onbehagen onder burgers deel, vind ik zijn (concluderende)
oproepp om de bittere noodzaak van compromissen te accepteren en al te idealistische aspiraties los te
latenn minder overtuigend. Dit klinkt meer naar een bezwering dan naar een oplossing van het probleem.. De vraag naar het uiteindelijke maatschappelijke resultaat van onze gepacificeerde, pluralistischee samenleving, wordt hiermee ontweken: zijn de belangentegenstellingen daarin wel succesvol
opgelostt en aan de hand van welke criteria wordt dit bepaald?
266 J. C. Scott, Domination and the Arts Arts of Resistance, New Haven 1990.
277 J.A.A. van Doorn, 'Zingeving van gezag', Beleid en Maatschappij, 1975-1, p. 3.

Notenn hoofdstuk 1
11

Voor het hier gebruikte onderscheid van legitimiteit in positiefrechtelijke, filosofische en sociologische
zin,, A.J. Hoekema, Legitimiteit door legaliteit, Nijmegen 1991, p. 3-10.
22 A.J. Hoekema en N.F. van Manen, 'Legitimiteit van en door recht', in: J. Griffiths, De sociale werking van
hethet recht, Nijmegen 1996, p. 724.
33 H. Daudt, 'Legitimiteit en legitimatie', Beleid en Maatschappij, 1975-1, p. 7.
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M. Weber, Wirtschafi undGesellschaft, Tubingen 1980, p. 28. De oorspronkelijke definitie luidt: 'Macht
bedeutett jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstrebenn durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht.'
55 Zo lijkt de machtsomschrijving van de Amerikaanse politicoloog Robert Dahl grotendeels geënt op
dee definitie van Weber: lA has power over B tot the extent that he can get B to do something that B
wouldd not otherwise do.' Geciteerd in C.R. Hayward, 'De-facing Power', Polity 1998-1, p. 2. Binnen de
politiekee wetenschappen was deze omschrijving van Dahl (uit 1957) aanleiding en uitgangspunt voor
eenn langdurig en soms heftig debat. Voor een kritische weergave van deze discussie, ibidem.
66 A. Giddens, The Constitution of Society, Cambridge 1999, p.14-16.
77 Michel Foucault kan hier worden beschouwd als een denker die een bijzonder verregaand theoretisch
standpuntt heeft ingenomen met zijn vertooganalyses. In zijn studies wordt macht geanalyseerd als een
'subjecdoos'' gebeuren dat zich als het ware aan ons onttrekt. Macht werkt in de vorm van voorgevormdee ervaringsschema's en waarheidsdiskursen die de handelende lichamen volledig omgeven en
bestempelen.. Zelfs de idee van het moderne rationele subject wordt door Foucault gezien als een
individualiserendee 'machtsstempeling' die ons vatbaar maakt voor processen van disciplinering en normalisering.. Voor een intrigerende beschrijving van deze processen, M. Foucault, Discipline, toedicht en
straf,straf, Groningen 1997, m.n. p. 188 e.v.
88 Vergelijk voor deze theoretische positie, C.R. Hayward, t.a.p.
99 Met deze positie bevind ik mij dus dichter bij de opvattingen van Giddens dan van Foucault of Hayward.. Hoewel machtsanalyses die 'subjecdoos' of 'voorbij de actor' te werk gaan een belangrijke
heuristischee functie kunnen hebben doordat ze de aandacht vestigen op structurerende processen die
minderr goed zichtbaar of zelfs bijna onzichtbaar zijn (geworden), vind ik het gevaar van dergelijke
analysess dat ze een neiging hebben tot reïficatie die kan leiden tot mystificatie. Macht krijgt dan het
karakterr van een buitenmenselijke entiteit.
100 De oorspronkelijke definitie luidt: 'Herrschaft soil heifien die Chance, fur einen Befehl bestimmten
Inhaltss bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden; (..).' M. Weber, a.u>., p. 28.
111 Bij de laatste vier kan worden gesproken van staatsgezag omdat deze sociale actoren in hun gezaghebbendd handelen de staat vertegenwoordigen.
122 Volledigheidshalve merk ik hier op dat ik gezag dus niet, zoals sommige sociologen wel eens doen,
definieerr als legitieme of gelegitimeerde macht. Gezag is in deze betekenis dus altijd legitiem. Deze
omschrijvingg of interpretatie van het begrip is naar mijn mening te strak. De uitoefening van macht
inn een gezagsrelatie kan zowel een legitiem als een illegitiem karakter hebben. Ook de onderdrukkendee dictator of autoritaire legercommandant die zijn bevolking of manschappen onder de
knoett weet te houden enkel en alleen door de dreiging met terreur of de toepassing van geweld, bezittenn gezag.
133 J.A.A. van Doorn, 'Zingeving van gezag', Beleid en Maatschappij, 1975-1, p. 2.
144 Dit maakt het ook 'gewoon' gezag te accepteren. Alleen al door (het ontstaan van) deze gewoonheid
krijgtt gezag een extra krachtig fundament.
155 Ibidem, p. 2-3.
166 Ibidem, p. 2. Cursivering in het origineel.
177 Deze 'routinisering' is een belangrijke basis voor de hierboven besproken institutionele machtsarrangementenn die het denken en handelen van sociale actoren in belangrijke mate omlijsten en
bepalen. .
188 H. Daudt, t.a.p.,p. 5.
199 V-M. Bader en A. Benschop, Ongeiijk-heden, Groningen 1988, p. 266.
200 In het volgende hoofdstuk komt dit punt nog terug bij mijn behandeling van verborgen transcripten.
211 N. Luhmann, Legitimation durch Verfahren, Frankfurt am Main 1997, p. 28.
222 J.A.A. van Doorn, t.a.p., p. 3. De neutralistische en onhistorisch aandoende omschrijving van Luhmannn betekent overigens niet dat deze in zijn behandeling van legitimiteit geen aandacht zou bestedenn aan historische ontwikkelingen en normatieve argumentaties. Integendeel, deze komen bij hem
uitvoerigg aan bod.
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233 M. Weber, a.m, Tubingen 1980, p. 124 e.v.
244 Voor een meer uitvoerige beschrijving, A.J. Hoekema, a.w.
255 O m maar twee bekende voorbeelden te noemen: de indeling van David Easton in ideologische, structurelee en persoonlijke bronnen van legitimiteit (D. Easton, A Systems Analysis of Political Life, New
York,, 1967, p. 289-310) en de poging van Jürgen Habermas om recht en legitimiteit te verbinden met
bronnenn van rationaliteit die in de taal voorhanden zijn. (J. Habermas, Ltgitimationsprobleme im Spatkapitalismus,italismus, Frankfurt am Main 1975, m.n. p. 131-162, en tal van andere publicaties van zijn hand).
266 N. Luhmann, a.m, p. 28-29.
277 Ibidem, p. 28.
288 Voor gezaghebbers vormt het 'onderdanige' geloof in absolute waarheden een ideale garantie voor
volgzaamheidd en trouw. Waarden die volgens de ondergeschikten onbetwijfelbaar waar zijn, behoeven
namelijkk geen bijzondere motivatie of onderbouwing. Iets wat waar is, wordt 'vanzelf' geaccepteerd
omdatt het nu eenmaal waar is. Het is niet nodig en zelfs niet mogelijk, zoals Luhmann terecht stelt,
daarvoorr speciale redenen aan te geven (Ibidem, p. 25). Vandaar de grote interesse van machthebbers
inn waarheid en de intrigerende relatie die bestaat tussen waarheid, gezag en macht. Wie zich bijvoorbeeldd in een traditionele sociale orde tegen de waarheid keert van een goddelijke hiërarchie, zal op zijn
(gelovende)) sociale omgeving een dwaze indruk maken en worden gezien als een vreemd sujet
waarmeee men zich beter niet kan inlaten.
299 Een soortgelijke cirkelredenering valt regelmatig waar te nemen in juridisch verklaringen van de geldingg van het positieve recht: de juistheid en rechtvaardigheid van het rechtsstelsel wordt dan onderbouwdd door te verwijzen naar de werking van de formele regels en procedures die in het rechtsstelsel
zelff liggen vervat. Bij dergelijke redeneringen wordt de rechtmatigheid van de politieke beslissingen
diee het recht funderen vaak kortweg beargumenteerd door te wijzen op de stemgerechtigde burgers
diee de regering daartoe hebben gemachtigd door middel van parlementaire verkiezingen. Voor de
legitimiteitt van deze verkiezingen wordt vervolgens verwezen naar de juridische procedures die in acht
dienenn te worden genomen. De sociale fundamenten van het recht, worden in deze redeneringen
steedss weer in het recht zelf gevonden. Voor een voorbeeld van deze redeneertrant, P.J.P. Tak,
RechtsvormingRechtsvorming in Nederland, Heerlen 1994, m.n. de eerste hoofdstukken.
300 N. Luhmann, a.w., p. 105, 116 e.v.
311 D e indruk ontstaat zelfs dat deze procedures sociale waarden vervangen.
322 Ibidem, p. 203 e.v.
333 Volledigheidshalve zij hier opgemerkt dat ook ceremoniële of rituele handelingen lang niet altijd direct
verwijzenn naar een legitimerende traditionele waarde. Ook het verband met een traditie kent dikwijls
omwegenn en mettertijd kunnen (politieke of economische) belangen de traditie 'aanpassen' of corrumperen.. Ook traditionele gezaghebbers kunnen procedures introduceren die de waarheidsrelatie tot
dee oorspronkelijke legitimerende waarde breken. Daarmee wordt hun legitimiteitsbasis van gezag - in
ideaaltypischee zin - echter minder traditioneel.
344 P.J.P. Tak, a.m, p. 81-85.
355 Denk aan wettelijke termen zoals redelijkheid, billijkheid, kennelijk onredelijk, goede zeden en openbaree orde. Ibidem, p. 174.
366 Ibidem, p. 143 e.v. en het exemplarische artikel hierover van T. Koopmans, 'De rol van de wetgever',
in:: Honderd jaar rechtsleven, Zwolle 1970, p. 221-235.
377 A.J. Hoekema en N.F van Manen, Typen van Legaliteit, Deventer 2000, p. 30. In deze tweede, grondig
gereviseerdee druk van dit werk hanteren de auteurs een nieuwe definitie die sterk afwijkt van de definitiee in de eerste druk. Deze luidde: 'Legaliteit is het samenstel van sociale waarden betreffende de publiekee sfeer dat op basis van de maatschappelijke praktijk van de rechtsorde in een bepaalde periode is
tee reconstrueren.' A.J. Hoekema en N.F. van Manen, Typen van Legaliteit, Deventer 1994, p. 30. Het kenmerkk van institutionalisering is in deze oude definitie niet uitdrukkelijk genoemd maar bij de invulling
vann de vijf legaliteitstypen bleek dit een belangrijk aspect te zijn. De gewijzigde definitie in de tweede
drukk is daarom te zien als een adequatere omschrijving.
388 Giddens, a.m,p. 17.
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399 In de tweede druk van Typen van legaliteit (Deventer 2000) voegen de auteurs aan de reeds genoemde
legaliteitstypenn nog een zesde type toe: pluralistische legaliteit. Dit type is verbonden met een vrij
ingewikkeldee rechtssociologische en rechtsantropologische discussie over het functioneren van verschillendee rechtsstelsels voor verschillende gemeenschappen in een maatschappij. Omdat dit legaliteitstypee geen wezenlijk verschil maakt voor de verdere inhoud van mijn betoog en ook niet relevant
iss voor de beleidsproblematiek die in dit onderzoek centraal staat, laat ik dit type in mijn behandeling
verderr buiten beschouwing.
400 A.J. Hoekema en N.F. van Manen, Typen van Legaliteit, Deventer 2000, p. 216. Deze bereidheid tot
samenwerkingg van de overheid met particuliere maatschappelijke organisaties wordt ook wel 'interactievee beleidsvorming' genoemd. Ibidem, p. 217.
411 J.A.A. van Doorn en C.J.M. Schuyt (red.), De stagnerende verzorgingsstaat, Meppel 1978.
422 D. Lucke, Akt^eptant^ Opladen 1995, p. 147-148, 352 en passim. Hierbij wil ik aantekenen dat Luhmannn in Legitimation durch Verfahren wel de nodige aandacht schenkt aan het fenomeen van acceptatie.
Acceptatiee beschouwt hij niet als een bewust proces dat betrekking heeft op morele overtuigingen,
maarr als een motiefloze, vage houding die het betrokkenen mogelijk maakt beslissingen te aanvaarden
enn te integreren in zijn of haar rollenstructuur zonder dat de persoonlijke identiteit ontwricht wordt.
Accepterenn wordt door Luhmann geassocieerd met een leerproces. De partijen in een rechtszaal
dienenn bijvoorbeeld in de loop van het proces te leren dat de uiteindelijke uitspraak betrekking heeft
opp een individuele, juridisch geformuleerde casus en dat een eventueel negatief oordeel niet persoonlijkjk moet worden genomen. Ook in dit opzicht moet worden geleerd dat het oordeel wordt geveld 'zonderr aanzien des persoons'.
433 In deze samenhang kan voor de Nederlandse rechtssociologie worden gewezen op de pogingen van
Roell Pieterman om een sociologie van aanspreken te ontwikkelen. R. Pieterman, 'Rechtssociologie als
sociologiee van aanspreken', Recht der Werkelijkheid 1998-2, p. 1-34. De aandacht voor sociale praktijken
enn 'normatieve ordeningsprocessen die onderdeel uitmaken van de reproductie van de routines van
hett alledaagse leven' vertoont overeenkomsten met de sociologie van acceptatie die Lucke tracht te
ontwikkelen.. Van groot belang in deze theoretische benadering 2ijn de legitiem geachte
gedragsverwachtingenn (aanspraken) die sociale actoren koesteren wanneer ze anderen aanspreken.
Ookk bij Pieterman, die zich vooral heeft laten inspireren door Giddens, kan een duidelijk subjectgeoriënteerdd perspectief worden aangetroffen.
444 D. Lucke, a.m, p. 398.
455 Voor het onderscheid in statische en dynamische vormen van legitimiteit, A.A.G. Peters, 'Recht als kritischee discussie', in: dezelfde, Recht als kritische discussie, Arnhem 1993, p. 231 e.v.
466 Wanneer dit niet gebeurt, kan dit ertoe leiden dat ongecontroleerd heen en weer wordt gesprongen
vann het ene (objectgeoriënteerde) fenomeen naar het andere (subjectgeoriënteerde) fenomeen. Ter
illustratiee verwijs ik naar de behandeling van legitimiteit in R Cotterrell, The Sociology of Law, London
1992,, 137-178. Hier wordt geen systematisch onderscheid gemaakt tussen legitimiteit en acceptatie.
Cotterrelll neigt er daardoor toe handelingsmotieven van (accepterende) subjecten - waar hij overigens
well goed oog voor heeft - en de werking van objecten die legitimiteit bezitten (een wet, institutie of
socialee orde) door elkaar te bespreken. Met behulp van een uitgewerkt acceptatiebegrip kunnen deze
dimensiess van gezagsrelaties beter uit elkaar worden gehouden en worden behandeld als afzonderlijke
socialee processen.
477 K. Schuyt, A. Jettinghof, E. Lambregts en F. Zwart, Een beroep op de rechter, Deventer 1978, p. 56.
488 Ibidem, p. 239 e.v.
499 Ibidem, p. 242.
500 Potman definieert acceptatie als 'de houding (het geheel van cognities en affecten) van een persoon
tegenoverr een beleid, die is gebaseerd op zijn of haar oordeel over het beleid (het bestaan, de vormgeving,, inhoud en effecten ervan) in het licht van zijn of haar normen, waarden, wensen, verwachtingen,, doeleinden, belangen of posities.' H.P. Potman, Acceptatie van beleid, Zeist 1989, p. 26-27. Acceptatiee is volgens deze definitie dus een attitude, een predispositie of neiging tot bepaald handelen die
uitdrukkelijkk is losgekoppeld van daadwerkelijk vertoond gedrag. Deze definiërende zet roept op zijn
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minstt vragen op. De houding van individuen mag nog zo accepterend zijn, maar wat als het gedrag in
dee praktijk achterwege blijft. Is dit dan acceptatie? Andersom is het mogelijk dat de sociale handeling
vann accepterend aard is terwijl men het innerlijk onacceptabel vindt. Is dit dan geen acceptatie?
511 Acceptatie of aanvaarding wordt door de auteurs omschreven als 'een positieve of neutrale opvatting,
houdingg e n / o f gedraging van een direct of indirect bij het beleid betrokken persoon of groepering
tenn aanzien van de inhoud van het beleid.' Hoogerwerf, A., M.J. Arentsen en P-J. Klok, Om een aanvaardbaarvaardbaar beleid, Enschede 1993, p. 10. Deze definitie geeft dus, in tegenstelling tot Potmans definitie,
rekenschapp van het belang van daadwerkelijk vertoond gedrag bij acceptatie.
522 Ik noem hier enkele publicaties uit het brede aanbod van studies en artikelen over dit thema: J. Edelenboss en R. Monnikhof (red.), Spanning in interactie, Amsterdam 1998 en I. Pröpper en D. Steenbeek, De
aanpakaanpak van interactief beleid: elke situatie is anders, Bussum 1999. In dit verband kan ook worden verwezen
naarr beleidsstudies die vergelijkbare begrippen hanteren zoals procesmanagement en onderhandelend
bestuur. .
533 De benaming eigenwijze omgeving is van Van Schendelen en tevens typerend voor het probleemperspectieff dat doorgaans in beleidsstudies wordt gehanteerd: de omgeving van burgers en kritische
belangengroepenn is het probleem en interactieve beleidsvoering een mogelijke oplossing. M.P.C.M,
vann Schendelen, 'Huiswerk als succesfactor van interactieve beleidsvoering', Bestuurswetenschappen
1998-4/5,, p. 196-209.
544 Voor empirische onderzoek dat verband houdt met acceptatie kan bijvoorbeeld worden gedacht aan
dee hedendaagse onderzoeksindustrie van enquêtes en opiniepeilingen, sociaal-psychologisch onderzoekk naar conformerend gedrag, rechtssociologisch onderzoek op het gebied van rechtsnormen of
arbeidssociologischh onderzoek naar technische innovaties. De gegevens liggen echter verbrokkeld
overr diverse (deel)disciplines en worden bovendien gekenmerkt door verschillende gezichtspunten en
kennisdoelen.. Lucke, a.m, m.n. p. 235 e.v.
555 Ibidem, p. 250 e.v. Binnen de sociale wetenschappen hadden deze vragen aanvankelijk met name
betrekkingg op het ontstaan van sociale orde, later op de stabiliteit van sociale orde.
566 Ibidem, p. 252. Voor een soortgelijke conclusie, R. Barker, Political Legitimacy and the State, Oxford 1990,
p.. 61. Ook hij stelt vast dat Weber weliswaar een belangrijke categorisering geeft van verschillende
soortenn legitiem gezag, maar dat hij de verschillende mogelijkheden hoe mensen in een legitimerend
principee geloven verder niet systematisch heeft onderzocht. Is het geloof in een bepaalde sociale orde
niett ongelijkmatig over subjecten verdeeld en welke kwalitatieve verschillen bestaan hier? Het ene
gelooff in legitimiteit is het andere niet. Niettemin wordt de legitimiteitstypologie van Weber ook door
Barkerr beschouwd als een goed uitgangspunt voor nader onderzoek in deze richting.
577 D. Lucke, a.m, p. 104.
588 M. Weber, a.m, p. 28.
599 Lucke, a.w., p, 230 (type 11 en type 12).
600 Dezelfde kritiek is van toepassing op de definitie van non-acceptatie (Nicht-A.k%eptani%) die Lucke
aansluitendd presenteert. Deze luidt: 'die Wahrscheinlichkeit, mit Meinungen, Mafinahmen etc. bei
einerr identifizierbaren Personengruppe auf ausdrückliche oder stillschweigende Ablehnung zu stoften
undd unter angebbaren Bedingungen mit Widerspruch und Widerstand signalisierenden Handlungen
undd dementsprechenden MeinungsauBerungen rechnen zu mussen.' Ibidem, p. 105.
611 Ibidem, p. 88 e.v.
622 Duidelijkheidshalve: subjecten van acceptatie zijn per definitie sociale actoren (individuen, sociale
groepen,, organisaties of sociale netwerken van organisaties.). Er bestaan echter geen sociale actoren
diee patent hebben op het 'subjectschap' van acceptatie. Of een sociale actor subject dan wel object is
vann acceptatie, is afhankelijk van het perspectief. Overheidsinstanties die een bepaald beleid uitvoeren
kunnenn objecten van acceptatie zijn vanuit het perspectief van betrokken onderdanen maar vanuit een
organisatiesociologischh of beleidswetenschappeüjk perspectief kunnen deze instanties beschouwd
wordenn als subjecten van acceptatie die een bepaald politiek beleid meer of minder acceptabel achten
(omm uit te voeren). Denk aan uitvoerende ambtenaren die zich meer of minder coöperatief kunnen
opstellenn bij de invoering van nieuwe wetgeving.
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633 Wellicht ten overvloede zij hier opgemerkt dat wettelijke regels en normen vanuit zichzelf nog geen
socialee werking hebben. Deze verwijzen altijd naar sociale instellingen of sociale handelingen die deze
regelss en normen pas 'levend' maken. In strikte sociologische zin zijn het altijd sociale actoren die
objectt zijn van acceptatie.
644 Hierover valt, zoals Lucke heeft gedaan, natuurlijk nog veel meer te zeggen. Acceptatie kan betrekking
hebbenn op (i) de motieven en handelingsintenties die bij de handelende persoon wordt voorondersteld,, (ii) de nagestreefde handelingsdoelen en optredende handelingsresultaten of (iii) de
onopzettelijkee neveneffecten die uit het handelen voortvloeien. Deze zaken staan in principe los van
elkaar.. Men kan bijvoorbeeld de pacifisti-sche motieven van een dienstweigeraar accepteren, maar niet
dee gevolgen die men vreest vanwege het ontbreken van een getrainde krijgsmacht. Het is ook mogelijkk dat men de carrièregerichte motieven van een dienstweigeraar verwerpt, denk aan afgestudeerden
diee hun vervangende dienst louter zagen als een gelegenheid om arbeidservaring op te doen, maar
positieff staat tegenover het neveneffect van het sociaal werk dat wordt verricht (in bejaarden- of
ziekenhuizen).. Ten slotte kan nog worden gewezen op acceptatie van de handelingsdoelen van een
leger,, terwijl men anderzijds afwijzend staat tegenover het neveneffect van militaire disciplinering.
655 Deze objecten van acceptatie komen, wat niet onlogisch is, overeen met de objecten van legitimiteit
diee eerder in dit hoofdstuk voor dit onderzoek zijn aangegeven.
666 M. Weber, a.m, p. 10. Ook andere sociologische grondleggers zoals Ferdinand Tönnies en William G.
Sumnerr hebben gewezen op de grote invloed van werktuiglijk gedrag dat is verbonden met alledaagse
gewoonten,, gebruiken en zeden. D. Lucke, a.m, p. 86, 153.
677 R. Barker, a.w., p. 33.
688 Voor een uitvoerige behandeling en een schematische weergave, Lucke, a.w., p. 216 e.v.
699 Ibidem, 81-82,125-126.
700 Ibidem, p. 229-230. Ik geef de 12 typen van haar typologie hier volledigheidshalve in beknopte vorm
weer: :
(1)) die aufgeklarte, authentische Akzeptanz der informierten Einwilligung,
(2)) die sympathisierende (Nicht-)Akzeptanz ohne aktuelle Selbstbetroffenheit,
(3)) die prozeduralisierte Routineakzeptanz und formalisierte Zustimmung,
(4)) die gespaltene und mit Einschrankungen versehene, bedingte Akzeptanz,
(5)) die intellektuell-rationale Akzeptanz ohne tatiges Engagement,
(6)) die situative Akzeptanz ohne innere Einsicht und nachfolgende Einverstandnishandlung,
(7)) die (Schein-)Akzeptanz des 'Als ob' ohne Absicht zur wirklichen Akzeptanz,
(8)) die abgeleitete und nur mittelbar bezogene Akzeptanz ohne eigene Autoritat,
(9)) die rein reaktive Akzeptanz der akklamatorischen Bestatigung,
(10)) die Akzeptanz in Unkenntnis als naive Form der Anerkennung ohne Kenntnis,
(11)) die substanzlose Verlegenheitsakzeptanz der (vermeintlichen) Alternativlosigkeit,
(12)) die wider Willen und gegen besseres Wissen durchgesetzte Akzeptanz.
711 Ibidem, p. 230.
722 Dit geldt met name voor type 4 (de voorwaardelijke gespleten acceptatie), type 7, (de onechte acceptatiee van 'alsof). Hier gaat het om acceptatie die gedeeltelijk een non-accepterende opstelling bevat
off zelfs eerder als non-acceptatie is te begrijpen.
733 Het zou natuurlijk al te mooi zijn als analytische schema's, zoals de volgorde van een wetenschappelijkee tekst doorgaans suggereert, vooraf volledig worden uitgedacht en vervolgens simpelweg
toegepast.. De werkelijkheid zit anders in elkaar en ik geef het hier graag toe. Deze typologie is het
resultaatt van een vermoeiend heen en weer springen tussen theoretisch kader en empirisch materiaal.
Sommigee typen werden geschrapt, later toch weer in geherformuleerde vorm toegevoegd, opnieuw
uitgeprobeerdd etc.
744 Wanneer we het Kantiaanse standpunt innemen dat toestemming verbonden is met individuen die een
zekeree autonomie (behoren te) bezitten, dan zouden we kunnen zeggen dat het hier gaat om een verwerpelijkee vorm van oneigenlijke acceptatie. Welk filosofisch oordeel men ook velt, dit maakt deze
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vormm van afgedwongen goedkeuring of instemming in een praktisch sociologische zin niet minder
relevant. .

Notenn hoofdstuk 2
11

J.A.A. van Doorn, 'Zingeving van gezag', Beleid en Maatschappij, 1975-1, p. 3. Zoals Van Doorn op een
anderee plaats betoogt, valt ook een begtip als macht in deze categorie van moeilijk operationaliseerbaree en meetbare begrippen. J.A.A. van Doorn, 'Macht: begrippen en Problemen', in: dezelfde, Organisatieisatie en maatschappij, Leiden 1966, p. 8 e.v,
22 Ter verklaring kan bijvoorbeeld worden gewezen op de problematische kloof tussen de antwoorden
off meningen die respondenten kunnen geven in interviews of enquêtes en vervolgens het sociale handelenn in de dagelijkse praktijk. Met andere woorden: de cognitieve en normatieve dimensie kan danig
afwijkenn van de conatieve dimensie. Sociaal-wetenschappelijke voorspellingen over het daadwerkelijk
tee verwachten gedrag zijn mede daarom moeilijk te maken. Illustratief voor dit probleem is het zogenoemdee KOL-onderzoek dat binnen de rechtssociologie is ontwikkeld. KOL staat voor Knowledge and
OpinionOpinion about Law. In dit kader wordt onderzoek gedaan naar de kennis en meningen die betrokkenen
hebbenn over recht en regelgeving. Voorspellingen op basis van KOL-gegevens over de daadwerkelijke
nalevingg van regelgeving blijven echter een netelige zaak.
33 Tegen de conclusie dat het Nederlandse staatsgezag in de negentiende eeuw meer legitimiteit bezat,
omdatt het gezag toentertijd door de meeste burgers vanzelfsprekend werd geaccepteerd, kan bijvoorbeeldd worden ingebracht dat juist de huidige verzorgingsstaat in ruimere mate over legitimiteit
beschiktt omdat de rol van de staat enorm is gegroeid (en derhalve ook de kwantiteit van de legitimiteit). .
44 Waarderende oordelen die bovendien weer terugstromen naar sociale actoren die deze als ijkpunt
(kunnen)) nemen voor maatschappelijk handelen. De sociologie kenmerkt zich door een dubbele
hermeneutiekk en heeft onvermijdelijk een transformerende invloed op het object dat ze onderzoekt.
A.. Giddens, The Constitution of Society, Cambridge 1999, p. xxxii-xxxv, 348 e.v:
55 Denk aan Max Webers behandeling van legitimiteit. Zoals in het vorige hoofdstuk uiteengezet, is zijn
beschrijvingg van legaal-rationeel gezag mede beïnvloed door de politieke orde waarin hijzelf verkeerde. .
66 D. Lucke, Ak^eptan^ Opladen 1995, p. 106-108.
77 Ik laat hier het logische kennisdomein van zuivere wiskundige stellingen gemakshalve buiten
beschouwing. .
88 Wanneer in de sociale wetenschappen gesteld wordt dat sprake is van louter empirische kennis op
basiss van 'objectieve' waarnemingen dan betekent dat doorgaans dat de gehanteerde concepten
waarmeee deze kennis wordt verworven zo vanzelfsprekend worden geacht dat geen behoefte wordt
gevoeldd deze nader te expliciteren.
99 H. Blumer, 'Science without Concepts', in: dezelfde, Symbolic Interactionism, Englewood Cliffs 1969, p.
163. .
100 H. Blumer, 'What is Wrong with Social Theory', in: ibidem, p. 140-152. Een voorbeeld dat door
Blumerr wordt genoemd, en naar mijn mening nog altijd actueel, is het meten van intelligentie met
behulpp van het intelligentiequotiënt (I.Q.). Dit wetenschappelijk gereedschap geeft exact aan welke
kenmerkenn gemeten moeten worden en blinkt uit in cijfermatige duidelijkheid. Nadeel is echter dat
intelligentiee vervolgens dreigt te worden gelijkgesteld met het gemeten I.Q. Dit gebeurt bijvoorbeeld
wanneerr bij de bespreking van iemands intelligentie klakkeloos wordt teruggevallen op het cijfer van
dezee test. Daarmee worden empirische meetbare kenmerken vereenzelvigd met intelligentie en bestaat
hett risico dat de gehanteerde empirische methode ons besef van intelligentie bepaalt en zelfs verarmt.
Vandaarr de kritiek dat het I.Q. slechts bepaalde vormen van intelligentie zou meten en bovendien
vanuitt bepaalde culturele normen die als standaard gelden.
111 Ibidem, p. 148. Mijn cursivering.

NOTEN N

223 3

122 J. C. Scott, Domination and the Arts of Resistance, New Haven 1990, p. ix.
133 Ibidem, p. 2 e.v. Scott geeft in zijn studie jammer genoeg geen duidelijke formele definitie van dit centralee concept al wordt het wel met een indrukwekkende hoeveelheid van empirische voorbeelden
toegelicht.. De transcripten die hij bespreekt gaan in ieder geval vergezeld van verklaringen over de
werkingg van deze handelingsdomeinen. Zijn beschrijving van verborgen en publieke transcripten
heeftt daarom mede het karakter van een sociologische handleiding die toegang biedt tot verschillende
'handelingswerelden'. .
144 In het bijzonder kan hier worden gewezen op het oeuvre van Erving Goffman waarin de microwereld
vann het sociale handelen op voorbeeldige wijze op de sociologische snijtafel wordt gelegd.
155 De afhankelijkheid van schriftelijke dossiers is hier een belangrijke oorzaak, vooral bij historisch
onderzoekk waarbij de sociale actoren reeds het leven hebben gelaten, maar ook de onderzoekstechniekenn die gebruikelijk zijn bij het verwerven van informatie van levende getuigen'. Veel gebruikte
sociologischee onderzoeksmethoden zoals (longitudinale) enquêtes, voorgestructureerde vraaggesprekken,, statistische analyses, lenen zich slecht voor onderzoek naar verborgen opvattingen of
werkelijkhedenn die achter directe observaties liggen, zeker als die door de sociale actoren om tactische
redenenn opzettelijk verborgen worden gehouden.
166 J.C. Scott, a.m, p. 70 e.v.
177 Ibidem, p. 92. Cursivering in het origineel.
188 Wanneer de omstandigheden zo extreem zijn dat de legitimiteit van de gehele maatschappelijke orde
opp het spel staat, kan dit leiden tot een politieke crisissituatie waarin alle maskers afvallen. Scott
spreektt hier over saturnaliën van macht, ibidem p. 202 e.v.
199 Duidelijkheidshalve zij opgemerkt dat de uitlatingen die dan in alle openhartigheid naar boven komen
drijvenn weliswaar belangrijke informatie geven over de werkelijke gevoelens van de betrokkenen maar
datt het daarom nog niet gaat om kennis met een objectief karakter.
200 Ik denk hier met name aan de theorie van Jürgen Habermas waarin het streven naar intersubjectieve
overeenstemmingg op basis van een vrije uitwisseling van voor- en tegenargumenten een centrale plaats
inneemt.. Voor een uitvoerige uiteenzetting van dit communicatietheoretische perspectief, J. Habermas,, Theorie des kommmikativen Handelns, Frankfurt am Main 1988 {2 delen). Voor een representatief
rechtssociologischh artikel van een Nederlandse vertegenwoordiger van deze theoretische benadering,
A.A.G.. Peters, 'Recht als kritische discussie', in: dezelfde, Recht als kritische discussie, Arnhem 1993, p.
209-238. .
211 U. Eco, Het eiland van de vorige dag, Amsterdam 1995, p. 111-112.
222 Dit argument kan op individueel niveau worden doorgetrokken naar onze eigen sociale handelingen
enn de relatie met ons veelgelaagde innerlijk. Is het ons zelf altijd duidelijk op welke momenten we
werkelijkwerkelijk waarachtig zijn? Wordt integriteit niet regelmatig verward met de wil tot integriteit?
233 Toen de vader van Roberto de la Grive, in zijn eentje en met geheven rapier, driest en furieus op de
vijandelijkee gelederen afstormde, werd hij dodelijk getroffen door een kogel in het voorhoofd. Ibidem,
p.. 76-77.
244 J. Heilbron, Het ontstaan van de sociologie, Amsterdam 1990, p. 41 e.v. Deze salons verwierven een eigen
roll en wedijverden in zekere zin met het hof van de koning.
255 Ibidem, p. 80.
266 Ibidem, p. 82 e.v. In Frankrijk was deze presociologische reflexiviteit op het 'sociale', vooral de
bespiegelingenn over amour-propre, van groot belang voor de seculaire maatschappijtheorieën die in de
achttiendee eeuw tot ontwikkeling kwamen.
277 Dit is waarschijnlijk ook de voornaamste reden dat Habermas deze dimensie van het handelen niet
volledigg heeft kunnen 'pakken' in zijn vermaarde studie naar de sociale structuren en politieke functies
vann de burgerlijke openbaarheid: J. Habermas, Struktutwandel der Öffentlichkeit, Neuwied 1975. Hierin
wordtt de opkomst (en ondergang) van de publieke en politieke dialoog breed en uitvoerig geanalyseerd.. Ondanks de rijkdom aan historische en sociologische inzichten wordt dit onderzoek gedomineerdd door een objectgeoriënteerde benadering die voert tot een zekere eenzijdigheid. De burger verschijntt uiteindelijk vooral als het slachtoffer van de openbaarheid waarin publiciteit nog slechts wordt
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gebruiktt om het publiek te manipuleren en het gezag op oneigenlijke wijze te legitimeren. Ibidem, p.
213. .
288 Zie in dit verband het artikel van Kees Schuyt, 'Gehoorzaamheid aan de wet: een beleidsprobleem'
(in:: dezelfde, Tussen machte» moraal, Alphen aan den Rijn 1983, p. 321-331) dat ik reeds heb behandeld
inn de inleiding.
299 Een zoektocht in de zomer van 1999 in de Nederlandse Centrale Catalogus (een belangrijke database
voorr wetenschappelijke literatuur) leverde weinig op. Afgezien van het werk van Peter Sloterdijk, dat
ikk hieronder behandel, bestonden de filosofische treffers in meerderheid uit historisch georiënteerde
studiess naar het antieke cynisme in het oude Griekenland. Een interessante - maar voor deze studie
weinigg relevante - politiek-filosofische publicatie over de relatie tussen cynisme en postmoderne politiek,, is van T. Bewes, Cynicism and Postmodernity, London 1997. Verder vond ik, behalve de sociologische
studiee van Goldfarb, de volgende sociaal-wetenschappelijke publicaties. D.B. Robertson (red.), Lass of
confidence,confidence, Pennsylvania 1998: deze bundel behandelt de politieke ontwikkeling in de Verenigde Staten
inn de jaren zeventig maar bevat geen enkel artikel waarin cynisme duidelijk aan de orde komt. Het
arbeidssociologischh management-onderzoek van D.L Kanter en Ph. H. Mirvis, The Cynical Americans,
Sann Francisco 1989, bleek tendentieus en ongenuanceerd. De studie naar modern adverteren van ].
Bondd en R. Kirshenbaum, Under the Radar, New York 1998, is vooral een beschrijving van hun eigen
commercieell succes in de reclamewereld maar informeert ons verder weinig over de hedendaagse
cynischee consument die voor veel reclameboodschappen ongevoelig is geworden. O p het gebied van
massacommunicatiee vond ik de volgende twee publicaties: MR. Kerbel, Remote <& Controlled, Boulder
19955 en B. Scheffer (red.), Medien und Fremdenfeind/ichkeit, Opladen 1997. Deze studies behandelen de
doorwerkingg van cynisme in de journalistiek en de cynische rol die nieuwsmedia (kunnen) spelen bij
politiekee verslaggeving en berichtgeving over buitenlanders, maar een meer conceptuele of theoretischee uitwerking blijft achterwege. In Nederland was er ten slotte een publicatie van het Centraal
Bureauu voor Statistiek (CBS, Politiek zelfvertrouwen en cynisme 1971-1994, Voorburg/Heerlen 1997), maar
zowell de conceptualisering als het empirisch materiaal waarop dit onderzoeksbericht zijn conclusie
baseert,, vertonen weinig diepgang. Zoekend op het trefwoord nihilisme bleek dat de hieraan gewijde
studiess vooral een cultuurfilosofisch karakter hadden. De sociologie is hier vertegenwoordigd door J.
Goudsblom,, Nihilisme en cultuur, Amsterdam 1977; een boeiende studie die echter buiten het interesseveldd van mijn onderzoek valt.
300 J.C. Goldfarb, The Cynical Society, Chicago 1991, p. 1.
311 Ibidem, p. 13.
322 Ibidem, p. 17. Dat Goldfarb cynisme in zekere zin begrijpelijk en rationeel vindt, wil echter niet
zeggenn dat hij deze reactie goedkeurt. Integendeel, zijn studie heeft juist ten doel de kwalijke gevolgenn van cynisme in beeld te brengen en een democratisch perspectief te schetsen waarmee de 'cynischee verwarring' kan worden overstegen.
333 Ibidem, p. 19-20.
344 P. Sloterdijk, Kritiek van de cynische rede, Amsterdam 1992, p. 35-36.
355 Ibidem, p. 37. Cursivering in het origineel.
366 M. Weber, 'Politik als Beruf' in: dezelfde, Gesammelte Politische Schriften, Tubingen 1988, p. 551 e.v.
377 Ibidem, p. 560.
388 Ibidem, p. 558-559.
399 Voor een indrukwekkende beschrijving van de gevangenisrealiteit in de Duitse concentratiekampen,
P.. Levi, Is dit een mens, Amsterdam 1990, voor de strafkampen in Siberië, V. Sjalamov, Verhalen uit Kolyma,ma, Amsterdam 1996.
400 O o k een realistische handelingsoriëntatie die louter is gericht op overleven en bereid is al het andere
daarvoorr op te offeren, behelst sociologisch beschouwd een ethische waarde, hoe kaal en onethisch
dezee waarde normatief ook moge worden beoordeeld.
411 Deze calculerende handelingswijze is ook inherent aan type 4 van de in het vorige hoofdstuk gepresenteerdee typologie van acceptatie: 'de opportunistische of berekenende acceptatie zonder innerlijke
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overtuiging'.. Bij de bespreking van mijn typologie van non-acceptatie kom ik nog kort terug op dit
acceptatietypee dat nauwe banden heeft met cynisme.
422 M. Onfray, Cynismen, Baarn 1992, p. 137.
433 De belangen, waarden en identiteiten die in diverse handelingscontexten in het geding kunnen zijn,
laatt ik hier verder open. Naar believen zou het schema bijvoorbeeld verder kunnen worden uitgewerkt
voorr allerlei verschillende levensordeningen (zoals het gezin, religie, onderwijs, politieke en economischee systemen).
444 Zoals hiervoor reeds werd aangegeven wordt juist stilzwijgend cynisme, waarin sprake is van een
'zachte'' dominantie van realistische overwegingen, gekarakteriseerd door halfslachtige uitingsvormen.
455 Strategisch handelen moet volgens Bader niet worden vereenzelvigd met doelrationeel handelen maar
wordenn beschouwd als een specifieke vorm hiervan. Ook kunnen strategische oriëntaties en handelingenn een traditioneel karakter hebben en, als ze zijn geïnternaliseerd, affectief aanwezig zijn. V.-M.
Bader,, Collectief handelen, Groningen 1991, p. 70-71.
466 Geen enkele strategische handelingscontext kan zonder gedeeld begrip, hoe minimaal ook, met
betrekkingg tot bepaalde spelregels en verwachtingen. Dat dit gedeeld begrip vaak op de achtergrond
blijftt en alleen naar voren komt wanneer deze volgens sommige actoren worden overschreden, doet
daaraann niets af.
477 Aanhangers van het communicatietheoretisch paradigma zullen hier spreken van latent strategisch
handelen.. Ik wijk hier bewust af van de categorisering die in deze benadering gewoonlijk wordt
gehanteerd.. Met name verwarrend, mijns inziens, is de suggestie of associatie van een machtsvrije
contextt die aan het begrip van communicatief handelen kleeft. Elke sociale relatie is machtsgeladen
enn dit geldt ook voor openbare discussies waarin de betrokkenen (aangeven) uit (te) zijn op gedeeld
begrip.. Vanwege deze reden is ook gekozen voor de term overtuigingshandelen om handelen met
openn agenda's te typeren. Hiermee wordt slechts aangegeven dat de sociale actoren anderen op open
wijzee proberen te overtuigen in een handelingscontext die uitgaat van dialogische middelen en
(rationele)) argumenten. Dat dit ook machtsvrij in zijn werk zou gaan, is daarmee niet gezegd.
488 Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om processen met een dynamisch karakter. Wanneer één partij
geenn noodzaak meer ziet om het uitgangspunt van consensusstreven naar buiten toe hoog te houden,
kann de context transformeren in een (erkende) strategische handelingssituatie waarin het veinzen van
hett streven naar gedeeld begrip meer en meer wordt nagelaten.
499 Dit is ook de omschrijving van cynisme die meestal in woordenboeken valt te vinden. Volgens de
definitiee in Van Dale (twaalfde uitgave) gaat een cynische houding gepaard met spottend gelach of
duidelijkk waarneembaar sarcasme.
500 Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de werelden van acceptatie en non-acceptatie uiteraard niet los
vann elkaar staan maar in een dialectische relatie tot elkaar. Acceptatietypen kunnen overgaan in typen
vann non-acceptatie en vice versa. Soms lijkt een bepaalde periode van non-acceptatie onvermijdelijk
wanneerr een beleidsverandering (bijvoorbeeld op het gebied van milieubescherming) wordt ingezet.
Mett behulp van de beide typologieën kan dan specifieker worden bekeken om welk type van nonacceptatiee het gaat en kan er ook specifieker worden ingegaan op het type van acceptatie dat daarop
volgt. .
511 Ter toelichting: de typologieën van acceptatie en non-acceptatie zijn, zoals de toevoeging 'individuele
burgerss en wettelijke regulering' reeds aangeeft, bestemt voor het handelingen en opstellingen van de
telerss en (potentiële) seizoenarbeiders. Het schema met cynische handelingsoriëntaties zal worden
gebruiktt om reacties en posities te analyseren zowel op het microniveau van de individuele bedrijven
alss op het mesoniveau van intermediaire organisaties.
522 A. Giddens, The Consequences of Modernity, Stanford 1997, p. 1., mijn vertaling. De oorspronkelijke tekst
luidt:: "Modernity' refers to modes of social life or organisation which emerged in Europe from about
thee seventeenth century onwards and which subsequendy became more or less worldwide in their
influence.' '
533 Ibidem, p. 17 e.v.

226 6

DEE CYNISCHK VERKLEURING VAN LEGITIMITEIT EN ACCEPTATIE

544 In ruimtelijk zin kunnen we daarbij denken aan bijvoorbeeld economische crises of politieke conflictenn die zich mondiaal kunnen uitstrekken (beurscrashes, Tweede Wereldoorlog). Misschien nog wel
meerr doordringend speelt de groeiende afstand in temporele zin: het groeiende besef van historiciteit
enn het ontstaan van politieke en economische oriëntaties waarin toekomstige verwachtingen
(eventueell gebaseerd op kennis over vroegere ontwikkelingen) het uitgangspunt vormen.
555 Ibidem, p. 34. De algemene en sociaal-psychologische beschouwingen van Giddens over vertrouwen
laatt ik hier buiten beschouwing. Het gaat mij om het abstracte systeemvertrouwen dat zo typisch is
voorr moderne maatschappijen. Wel wil ik opmerken dat ik Giddens' beschrijving van 'moderne risico's'' en zijn behandeling van vertrouwen in relatie tot persoonlijke identiteiten en ontologische zekerheidd van een bewonderswaardige sociologische reikwijdte vind getuigen, maar dat ik zijn drieledig
onderscheidd van moderne adaptieve gedragstijlen in pragmatische acceptatie, volhardend optimisme
enn cynisch pessimisme minder overtuigend vind.
566 Ibidem, p. 83.
577 Ibidem, p. 33. Cursivering in het origineel.
588 Geciteerd in M. Onfray, a.w., p. 114.
599 Geciteerd in P. Sloterdijk, a.w., p. 183. Na deze actie tegen al te zelfverzekerde filosofische hoogmoedigheidd om de werkelijkheid in woorden te vangen, werd aan Plato's definitie toegevoegd: met
afgeplattee nagels.
600 Ibidem, p. 347.
611 Ibidem, p. 196. Cursivering in het origineel.
622 D e vermaarde ARP-politicus Colijn (minister-president van meerdere vooroorlogse Nederlands kabinetten)) heeft zich ooit in dergelijke bewoordingen uitgelaten toen hij een sluitend begrotingsbeleid
voerdee in een tijd van zware economische crisis. D.P. Rigter e.a., Tussen sociale wil en werkelijkheid, 'sGravenhagee 1995, p. 60.

Notenn hoofdstuk 3
11
22
33
44

55

66

A. Giddens, The Constitution of Society, Cambridge 1999, p. 139-144.
Ook telefoongesprekken of persoonlijk gestuurde e-mails zijn te beschouwen als directe sociale interacties. .
De ZLTO is een fusie van de standsorganisaties in Noord-Brabant en Zeeland. Ook de Noordbrabantsee Christelijke Boerenbond is hierin opgegaan.
Het Lisv (Landelijk instituut sociale verzekeringen), dat in 1997 in het leven is geroepen, heeft een
deell van de taken van de voormalige Sociale Verzekeringsraad (Svr) onder haar hoede. Het Lisv laat
zichh adviseren door Sectorraden waarin de sociale partners vertegenwoordigd zijn.
Zie bijvoorbeeld de definities in W. de Lange, 'Seizoenarbeiders: voorlopers of achterblijvers?', Intermediairmediair 1985-10, p. 61 en E.J.P.M van Loon, Van gelegenheidsarbeid naar marginale arbeid, Tilburg 1997, p
6. .
Deze definitie is gebaseerd op J. Lucassen, Naarde kusten van de Noordzee, Gouda 1984, p. 14.

Notenn hoofdstuk 4
11
22

H.J.A. Berendsen, Landschappelijk Nederland, Assen 1997, p. 3-5, 26-28.
J.F.R. Philips, J.C.G.M. Jansen en Th.JAH. Claessens, Geschiedenis van de landbouw in in Limburg 1750-1914,
Assenn 1965, p. 144-146. A.H. Crijns en F.WJ. Kriellaars, Gemengd landbouwbedrijf op de zandgronden in
Noord-BrabantNoord-Brabant 1800-1885, Tilburg 1987, p. 237-246.
33 J.C. Dekker, Zuivelcoöperaties op de zandgronden in Noord-Brabant en Limburg, 1892-1950, Middelburg 1996,
p.. 562.
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A. Giddens, The Consequences of of modernity, Stanford 1997, p. 17 e.v. Zie ook mijn behandeling van Giddenss in hoofdstuk 2.
55 J. Frouws, Mest en Macht, Wageningen 1994, p. 33, 47.
66 J. Frouws, a.w., p. 52.
77 Ibidem, p. 60.
88 Ibidem, p. 60-61.
99 Voor een algemene beschrijving van het politieke verzuilingssysteem: A. Lijphart, Vervuiling, pacificatie
enen kentering in de Nederlandse politiek, Haarlem 1992.
100 In zijn studie naar de oude plattelandsbeschaving en het voorkomen van 'overherigheid', stelt Wichers
voorr de zuidelijke zandgronden het volgende vast: 'In elk geval treffen wij in deze streken omstreeks
19000 een bevolking aan die volledig gehoorzaam is aan zijn geestelijke en meestal ook aan zijn wereldlijkee (de gebruikelijke uitzonderingen daargelaten) autoriteiten. Autoriteit wordt niet betwist, terwijl
diee van de kerk bovendien, zoals uit alles blijkt, een volledige gemoedsveiligheid heeft geboden.' AJ.
Wichers,, De oude plattelandsbeschaving, Wageningen 1965, p. 234.
111 Katholieke geestelijken waren in veel gevallen belangrijke initiatiefnemers geweest van boerenbonden,
zuivelcoöperaties,, veilingen en boerenleenbanken en riepen gelovigen op zich hierbij aan te sluiten.
Alss geestelijk adviseurs hadden ze dikwijls belangrijke posities in deze organisaties en konden ze op
hett terrein van voorlichting een zeer actieve rol spelen. Voor de LLTB en de NCB is dit gedetailleerd
beschrevenn in J. Korsten, Standhouden door veranderingen, Nijmegen 1996 en in T. Duffhues, Vooreen betere
toekomst,toekomst, Nijmegen 1996.
122 Dat het intensieve familiebedrijf zo populair kon worden in het zuidelijke zandgebied, wordt door
Jansenn en Rutten mede verklaard door demografische factoren. Een hoog kindertal dwong de ouders
tee zoeken naar economische perspectieven die relatief weinig financiële investeringen vroegen. Ze
kozenn niet voor akkerbouw of rundveehouderij maar Voor agrarische sectoren die met een minimale
inzett aan grond en bedrijfsmiddelen en maximale arbeidsprestatie in stand kunnen worden gehouden.
Hett grote gezin dwong de Noordlimburgse boer tussen 1950 en 1970 te kiezen voor tuinbouw en
intensievee veehouderij.'J.C.G.M. Jansen en W.J.M.J. Rutten, Geschiedenis van de landbouw in in Limburg in de
twintigstetwintigste eeuw, Leeuwarden 1992, p. 403-404.
133 J. Korsten, a.w., en T. Duffhues, a.w.
144 J. Frouws, a.w., p. 46.
155 Onder het overkoepelende begrip van agribusiness wordt doorgaans verstaan: het samenwerkende
geheell van landbouwbedrijven en de (niet-agrarische) toeleverende en verwerkende industrie en
dienstverlening.. Wanneer een groep van agribusiness-elementen gezamenlijk een (groot deel van een)
verticalee productiekolom vormen, kan men spreken van een agribusiness-complex. De agribusiness
omvatt dus meerdere agribusiness-complexen. J.H.M. Maas, Landbouw en ruimte, Assen 1984, p. 96 e.v.
166 De oppervlakte van bedrijven werd als economische maatstaf steeds minder belangrijk. Met name de
glastuinbouww en de intensieve varkenshouderij zijn hiervoor illustratief. O p een relatief klein grondstukk kan een enorme productieomvang worden gerealiseerd.
177 B. Benvenuti, 'De Technologisch-Administratieve Taakomgeving (TATE) van landbouwbedrijven', in:
dezelfde,, Geschriften over landbouw, structuur en technologie, Wageningen 1991, p. 11 -34. In navolging van
Benvenutii en andere agrarisch-sociologische auteurs gebruik ik verder de afkorting van het Engelse
begrip. .
188 Ibidem, m.n. p. 12-16.
199 B. Benvenuti, 'Een onderzoeksprogramma op het terrein van de economische sociologie van de landbouw',, in: dezelfde, Geschriften over landbouw, structuur en technologie, Wageningen 1991, p. 75. Mijn cursivering. .
200 B. Benvenuti, 'De Technologisch-Administratieve Taakomgeving (TATE)', p. 18 e.v.
211 T. Duffhues, a.w., p. 319.
222 Het maatschapscontract is een samenwerkingsovereenkomst tussen twee of meer personen, waarbij
hett verschil met een vennootschap onder firma is dat de maatschap-deelnemers slechts voor gelijke
delenn (naar evenredigheid) aansprakelijk zijn voor schulden. Bij een vennootschap onder firma zijn de
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vennotenn h<x>fdelijk aansprakelijk voor alle schulden die mogelijk ontstaan. Met een maatschap kan
hett financiële risico worden opgedeeld. J.FJ. Hoefmans e.a., Bedrijfsopvolging in de landbouw, Deventer
1995,, p. 31-33.
233 A.H. Crijns, Van overgang naar omwenteling in de Brabantse land- en tuinbouw 1950-1985, Tilburg 1998, p.
206. .
244 J. Frouws, a.w., p. 66, 240-242. De auteur baseert zich hier op onderzoek dat is verricht onder veehouderss die toentertijd lid waren van de NCB.
255 Ibidem, p. 63.
266 Ter illustratie: in 1889 maakte het aantal landbouwers in Limburg de helft uit van de beroepsbevolkingg en vormde zij de meerderheid van de dorpspopulatie. In 1960 was dit percentage 9% en in 1980
nogg slechts 4 a 5%. J.C.G.M. Jansen en WJ.M.J. Rutten, a.w, p. 394-395.
277 QJ. Munters, 'Boeren en lokaal leiderschap op het agrarische platteland 1917-1986', in: A.T.J. Nooij
e.a.,, De boer als buitenstaander?, Wageningen 1989, p. 82-101.
288 J. Frouws, a.w., p. 51-52.
299 A. J. Voortman, Strijd en overleg, Ruurlo 1996, p. 257 e.v.
300 J. Frouws, a.w., p. 257-258.
311 Ibidem, p. 210-211.
322 Ibidem, p. 258. Cursivering in het origineel.
333 Ibidem, p. 259-260.
344 Enkele exemplarische publicaties op dit gebied: J.D. van der Ploeg, De verwetenschappelijking van de landbouwbeoefening,bouwbeoefening, Wageningen 1987 en J. Frouws en J.D. van der Ploeg, Automatisering in land- en tu
Wageningenn 1988.
355 J.D. van der Ploeg, De virtuele boer, Assen 1999, p. ix-x, 431-433 en passim.
366 Door de zelfvoorziening op te voeren en de bedrijfsontwikkeling zodanig in te richten dat materiële
investeringenn en financiële lasten zo laag mogelijk blijven, kunnen agrariërs zich minder afhankelijk
makenn van externe instellingen en zich ook indekken tegen prijsfluctuaties op de markt. Ibidem, met
namee hoofdstuk 2.
377 Ibidem, p. 163-164. Cursivering in het origineel.
388 In Limburg nam het aandeel van kleinbedrijven na 1900 zelfs nog toe. J.F.R. Philips, J.C.G.M. Jansen
enn Th.J.A.H. Claessens, a.w, p. 246. Ook voor Noord-Brabant wordt geconstateerd dat in het zandgebiedd het aantal kleine grondgebruikers in 1930 opmerkelijk hoog was. A.H. Crijns en F.WJ. Kriellaars,, Gemengd landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant 1886-1930, Tilburg 1992, p. 319.
399 J.D. van der Ploeg, a.w., p. 302 e.v.
400 D e oorzaak van de daling van het totale aantal bedrijven ligt dan ook in de sterk afgenomen instroom
vann nieuwe agrarische bedrijven. Volgens Van der Ploeg is dit niet verbazingwekkend gezien de
enormee 'heldendaad' die tegenwoordig vereist is om in Nederland een nieuw boerenbedrijf(je) te
creëren.. De politieke en economische drempels die in ons land bestaan, zijn veel hoger dan in andere
landen.. Diegenen die thans een nieuw bedrijf willen opzetten, zoeken hun heil veelal in het buitenland.. Ibidem, p. 303-305.
411 Ibidem, p. 327-328. Mijn cursivering.
422 J. van Lieshout, En de boer, diegardeniert voort voort...,..., Grubbenvorst 1991, p. 25.
433 Ibidem, p. 33-36.
444 Concurrenten die bovendien verschillende lokale achtergronden hebben en verschillende opvattingen
enn mentaliteiten. Ibidem, m.n. 21-37, 127-134.
455 Bron: Internet, http://www.veilmgzon.nl/defjavas.html (29 juni 1999).
466 Brabantse tuinders die wonen in gemeenten ten oosten van Helmond, voeren overwegend aan naar
Grubbenvorst.. Dit deel van Oost-Brabant is een overgangsgebied naar het Noord-Limburgse tuinbouwgebied.. J.S. Buurma en C.J.M. Wijnen, Vooruitzichten voor de vollegrondsgroenteteelt in het zuidelijk pandenen lössgebied, Den Haag 1994, p. 99-100.
477 J.C.G.M. Jansen en W.J.M.J. Rutten, a.m, p. 132.
488 Aldus een geciteerde boer in T. Duffhues, a.w., p. 186.
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499 J.C.G.M. Jansen en WJ.MJ. Rutten, a.m, p. 230-231. J. van Lieshout, a.m, p. 147,151-155. A.H. Crijns,
a.m,a.m, p. 42-43.
500 J.C.G.M. Jansen en W.J.M.J. Rutten, a.m, p. 245, 255.
511 A.H. Crijns, a.a>., p. 95.
522 J.C.G.M. Jansen en WJ.M.J. Rutten, a.w.t p. 94.
533 Ibidem, p. 209-211, p. 260 e.v. In 1980 liepen Noord- en Midden-Limburg landelijk zelfs voorop wat
betreftt bedrijfsmatige investeringen. De spaarquote van gezinsbedrijven bedroeg hier vaak het
dubbelee van wat gebruikelijk was in de rest van het land en jaarlijks werden fikse bedragen gereserveerdd voor modernisering en uitbreiding van het bedrijf.
544 In 1985 breidde het vollegrondsgroentenareaal in Limburg zich uit met plusminus 700 hectaren. J. van
Lieshout,, a.w.y p. 341.
555 J.S. Buurma en C.J.M. Wijnen, a.w., p. 84 e.v.
566 Ibidem, p. 34.
577 In het begin van de jaren negentig werd het areaal intensieve vollegrondsgroenten op akkerbouwen/off veehouderijbedrijven geschat op circa 10%. Ibidem, p. 74, 90-91.
588 De komst van Greenery International in 1996, een megafusie tussen negen groenten- en fruitveilingen,, moet bijvoorbeeld in dit licht worden gezien. Hierdoor ontstond een afzetorganisatie die circa
75%% van de Nederlandse groenten en circa 50% van het Nederlandse fruit ging verhandelen. De
Z O NN was wel bij de fusieplannen betrokken, maar besloot uiteindelijk zich hier niet bij aan te sluiten.
E.-J.. Los, De gevolgen van de komst van The Greenery International voor de binnenlandse groothandel in groenten en
fruit,fruit, Zoetermeer 1997.
599 S. Berkum en H.J. Silvis, Toenadering tussen EU en buurlanden, Den Haag 1997, p. 33.
600 Ibidem, p. 95-98.
611 J.F.R Philips, J.C.G.M. Jansen en Th.J.A.H. Claessens, a.m, p. 273.
622 A.H. Crijns, a.w., p. 41-43,155. Tijdens de watersnoodramp van 1953 stroomde bovendien zout water
inn het poldergebied van Bergen op Zoom. Na drooglegging bleek veel grond zodanig verzilt, dat het
telenn van vollegrondsgroenten (tijdelijk) moest worden stilgelegd.
633 J. van Lieshout, a.w., p. 94.
644 Ibidem, p. 115-117.
655 Coöperatieve Venlose Veilingvereniging, 50jaar CW 1915-1965, Venlo 1965, p. 49.
666 J. van Lieshout, a.w., p. 161-162.
677 J.C.G.M. Jansen en WJ.M.J. Rutten, a.w., p. 255-256.
688 Dit blijkt onder meer uit de omzet van de veiling in Roermond. J. van Lieshout, a.ai, p 213, 215-216.
699 A.H. Crijns, a.w., p. 155.
700 J. van Lieshout, a.m, 302-303.
711 Ibidem, p 261-266.
722 Ibidem, p 302.
733 ibidem, p. 341. Deze overstelpende vraag naar aspergeplanten roept het vermoeden op dat ook in de
jarenn tachtig de aspergeteelt een aanlokkelijke uitwijkmogelijkheid bleef voor agrarische ondernemers
diee economische moeilijkheden ondervonden in andere bedrijfstakken.
744 Marktplan Adviesgroep, Inschakeling uitkeringsgerechtigden asperge-oogst, 's Gravenhage 1998, p. 12.
755 De leeftijd van een aspergeplant varieert, afhankelijk van de grond en de kwaliteit van het zaad. Wanneerr de rustperioden van de plant goed in acht worden genomen na elke oogst, kan deze een leeftijd
vann acht a tien jaar bereiken. Wanneer op hetzelfde perceel echter meteen een tweede generatie
aspergeplantenn wordt geplant, is de ervaring dat deze planten het beduidend minder doen dan de
eerstee generatie. Een perceel waarop asperges hebben gestaan kan pas na een periode van meerdere
tientallenn jaren - over het aantal decennia kunnen de meningen verschillen - opnieuw asperges verduren.. Zandgrond waarop nog nooit asperges zijn geteeld, zijn daarom voor aspergetelers een kostbaarr goed.
766 Bron: CBS/LEI-DLO, Land- en tuinbouwcijfers 2000. Dat het merendeel van de asperges in deze provinciess is te vinden in Zuidoost-Nederland (Noord- en Midden-Limburg en het oostelijk deel van Noord-
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Brabant),, wordt in belangrijke mate bevestigd door de landbouwtellingen die uitgaan van 14 groepen
vann landbouwgebieden waaronder ook het zuidelijk veehouderijgebied. Bron: Internet, http://statline.cbs.nl/statweb/index.strnn (29 maart 2000).
777 Bron: CBS/LEI-DLO, Umd- en tuinbouwajjers 2000.
788 Jammer genoeg bleken meer nauwkeurige regionale gegevens over de omvang van de teelt per bedrijf
inn Noord- en Midden-Limburg en oostelijk Noord-Brabant niet direct voorhanden. Het is natuurlijk
mogelijkk dat de ontwikkelingen in bepaalde regio's afwijken van het boven beschreven landelijke
patroon.. Omdat het overgrote deel van de aspergeteelt in Zuidoost-Nederland is gevestigd en de
cijferss over Nederland voor het overgrote deel door deze regio worden bepaald, mag men echter aannemenn dat de ontwikkeling van de aspergetelende bedrijven in dit gebied in belangrijke mate overeen
zall komen met de percentages van het landelijke patroon.
799 Marktplan Adviesgroep, a.m, p. 15-17. Bij bedrijven die 2 tot 3 hectaren asperges hebben is dit percentagee 46% en bij bedrijven met drie hectaren en meer 50%.
800 Uit een telefonische enquête onder circa 200 aspergetelers in Zuidoost-Nederland kwam onder meer
naarr voren dat een fors aantal telers (22%) van plan was hun perceel het volgend jaar uit te breiden.
Daartegenoverr zei 13% van de geënquêteerden dat ze het perceel wilde verkleinen. De resterende
groepp verwachtte niet dat het perceel asperges op het bedrijf zich zou wijzigen. Ibidem, p. 14-15.
811 J.C.G.M. Jansen en W.J.MJ. Rutten, a.w, p. 256.
822 J.A. Schoneveld, Arbeidsstudie bij de oogst van asperge, Alkmaar 1967, p. 3, 8-9.
833 S. van de Geijn, De tuinbouw in Limburg, Roermond 1972, p. 9-10. Deze toekomstverwachting werd dus
inn de jaren tachtig gelogenstraft toen het areaal zich zou uitbreiden tot meer dan 2.800 hectaren.
844 Een specifieke lokale factor waarvan de invloed niet moet worden onderschat, is de bloeiende
champignonteeltt in de regio. Deze tuinbouwtak plukte waarschijnlijk nogal wat vrouwelijke seizoenarbeiderss weg die eigenlijk op zoek waren naar een meer reguliere werkzaamheid.
855 Marktplan Adviesgroep, a.w., p. 50.
866 A.A. Franken e.a., Oogstmechanisatie bij asperge, Alkmaar 1970. Als aanleiding voor deze studie werd
onderr meer gewezen op de toenemende arbeidskosten per kilo asperges en de sterke afname van het
areaall in de laatste jaren ondanks de gunstige veilingprijzen.
877 Ibidem, p. 27-30.
888 Agrarisch Dagblad Dagblad'19'19 april 1995, 'Asperge-oogster in kinderschoenen'. T N O staat voor (Nederlandsche
centralee organisatie voor) Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek.
899 Agrarisch Dagblad 30 maart 1999, Oogstmachine bezig aan opmars in de aspergeteelt.
900 In 1998 zouden vijftien Spargeffiichse zijn verkocht in Nederland. Ibidem. In 1999 zouden in Duitslandd meer dan honderd van deze oogstmachines in bedrijf zijn.
Bron:: Internet, http://www.lvg-straelen-lwkr.de/spatag99.htm (15 juli 1999).
911 Uit een evaluatie van de aspergeteelt in 1999 komt naar voren dat het gebruik van folie in korte tijd
gigantischh is gestegen en dat onbedekte teelt steeds minder voorkomt. De percentages voor bedekte
enn onbedekte teelt hebben zelfs bijna stuivertje gewisseld. Binnen enkele jaren tijd was het onbedektee areaal asperges, dat in 1997 nog 70% bedroeg, teruggelopen naar 37%. Vooral het gebruik van
zwart/wittee folie bleek te zijn toegenomen. Was dit in 1997 slechts 5%, in 1999 was dit 34%. Marktplann Adviesgroep, Evaluatieonderzoek Agrarisch sei^oenswerk 1999, Bussum 2000, p. 8-9.
922 Reeds in de jaren zeventig werden aspergebedden met plastic folie afgedekt, waardoor de oogst
vervroegdd kon worden. J. van Lieshout, a.m, p. 282.
933 Marktplan Adviesgroep, Inschakeling uitkeringsgerechtigden, p. 13, 20.
944 Bron: meerdere jaarverslagen van Coöperatieve Veiling Zuidoost-Nederland en Internet,
http://www.veilingzon.nl/def)avas.htmll (29 juni 1999).
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Met name de glastuinbouw- en champignonbedrijven laten een toename zien van regelmatig
werkzamee niet-gezinsarbeidskrachten. De stijging komt vooral op het conto van vrouwelijke arbeidskrachtenn die een steeds groter aandeel in het totale arbeidsbestand innemen. LEI-DLO, LandbouwEconomischEconomisch bericht 1999, p. 98-99.
22 De meeste interviews vonden plaats in de jaren 1997 en 1998. Voor de selectiecriteria en andere relevantee methodische informatie, zie het derde hoofdstuk (methoden en uitvoering).
33 Hieruit volgt dat een indeling die louter uitgaat van het aantal hectaren asperges, weinig zegt over de
economischee positie of kracht van het bedrijf. Ook de totale oppervlakte van een bedrijf dat asperges
teelt,, is een weinig zinvolle meedat om te bepalen of het hier een grote, middelgrote of kleine
ondernemerr betreft. Dit is mede afhankelijk van de aard van de andere economische activiteiten die
eenn bedrijf ontplooit en hoeveel personen of familieleden een inkomen moeten halen uit de onderneming.. Daar komt bij dat de omvang van het aantal hectaren asperges per bedrijf in de loop der tijd
danigg kan variëren.
44 In 1994 heeft de Voedingsbond FNV tijdens de aspergeoogst op de velden acties ondernomen om
seizoenarbeiderss te informeren over hun rechten waarbij ook Poolse werknemers werden benaderd.
Ookk tuinders die niet persoonlijk door deze acties waren getroffen, waren over deze handelwijze niet
tee spreken.
55 J. D. van der Ploeg, Landbouw als mensenwerk, Muiderberg 1991, p. 71.
66 De opbrengst (en de winstgevendheid) van de plant valt daardoor uiteindelijk lager uit.
77 Een soortgelijk probleem kan spelen bij seizoenarbeiders die rekening moeten houden met huursubsidiee die kan worden ingetrokken wanneer het gezinsinkomen boven een bepaald bedrag uitkomt.
88 Daarbij was het echter moeilijk vast te stellen of deze morele overtuiging niet mede voortkwam uit
eenn toegenomen pakkans en dus behalve een normatieve ook een praktische basis had.
99 Zoals hierna nog aan de orde zal komen, zijn bij sommige agrariërs zelfs gevoelige littekens ontstaan
naarr aanleiding van naheffingen van sociale premies en juridische procedures die in dit verband zijn
gevoerd. .
100 In hoofdstuk 6 en 7 kom ik uitvoerig terug op dit gedoogbeleid van de bedrijfsverenigingen en het
GUO. .
111 In Limburg en Brabant zijn dit de A & A Groep (LTTB) en ABAB (oorspronkelijk voortgekomen uit
dee NCB). Illustratief in dit verband zijn bijvoorbeeld de waarschuwende geluiden in de media van een
ABAB-medewerkerr die in 1994 een catastrofe vreesde voor de aspergeteelt als er niet met buitenlands
personeell (Polen) mocht worden gewerkt. Limburger'3 mei 1994, Kans groot dat dit jaar hele aspergeoogstt verloren gaat
122 Dit wordt bevestigd door een recente evaluatie waarin de invulling van seizoenvacatures voor verschillendee tuinbouwsectoren in kaart is gebracht. Marktplan Adviesgroep, Evaluatieonderzoek Agrarisch
sei^oenswerksei^oenswerk 1999, Bussum 2000, p. 31.
133 Zoals ik in het volgende hoofdstuk nader zal toelichten, blijkt de omvang van het tekort aan
oogstkrachtenn in de tuinbouw enorm mee te vallen in het licht van alle politieke ophef hierover in de
media. .
144 Waar de ene tuinder deze nieuwe groep(en) met plezier ziet verschijnen op de barbecue naderhand,
daarr blijft het bij de andere tuinder vooral bij een zakelijke arbeidsrelatie waarbij het geld de hoofdzaakk is voor beide partijen.
155 Een respondent, die ook met Agro Select in zee was gegaan, sprak over honderden tuinders.
166 In de volgende hoofdstukken van dit empirisch deel, komen deze zaken nog uitvoerig aan de orde.
177 Hoewel een enkeling zich optimistisch toont over het aantrekken van bijvoorbeeld Portugese of Ierse
seizoenarbeiders,, werd dit in het algemeen niet gezien als een vruchtbaar alternatief. Hetzelfde geldt
voorr het inschakelen van uitzendbureau's. Dit gebeurde alleen bij enkele grotere telers die de relatief
hogee kosten op de koop toenemen omdat het hun een hoop administratieve rompslomp scheelt.
188 Marktplan Adviesgroep, Inschakeling uitkeringsgerechtigden asperge-oogst, 's-Gravenhage 1998, p. 51.
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199 Statistisches Bundesamt, Statistische* Jahrbuchfiirdie Bundesrepublik Deutscbland, 1991 en 1998. In Noordrijn-Westfalen,, het bondsland dat aan Limburg grenst, heeft het areaal asperges zich in die periode
zelfss meer dan verdriedubbeld van bijna 500 hectaren naar circa 1650 hectaren. Landesamt für Datenverarbeitungg und Statistik Nordrhein-Westfalen, Statistisches jahrbuch Nordrhein-Westfalen, 1991 en 1998.
200 Bron: Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg, Keferat IIIa4-4226, p. 3 (gegevens via persoonlijke correspondentiee verworven). In Noordrijn-Westfalen bedroeg het aantal tewerkstellingsvergunningen voor
seizoenarbeidd in deze jaren respectievelijk 14.532 en 27.297.
211 Lag de consumptie in het begin van de jaren negentig nog onder de 50.000 ton, in 1995 was dit
opgelopenn naar circa 74.000 ton asperges. Der Markt - Ohst und Gemüse, 'Rückblick auf die Spargelsaisonn 1995', 1995-11, p. 741.
222 In 1996 lag het aspergeverbruik in Nederland op 0,46 kilogram per huishouden. Dit was nog geen
kwartt van het gemiddelde verbruik per huishouden in Duitsland voor 1997 (1,88 kilogram). Der Markt
-- Obst und Gemüse, 'Spargel: Produziert Europa fur Deutschland?', 1998-3, p. 19.
233 Ibidem, p. 41.
244 NKC Handelsblad 3 februari 1999, Poolse 'schoktherapeut' Balcerowicz slaat alarm; Agrarisch Dagblad
277 januari 1999, Poolse boeren protesteren tegen goedkope importen.
255 Voor soortgelijke calculi-indelingen, kan hier worden verwezen naar J.D. van der Ploeg, a.m, p. 74-78
enn J.H. Spaan en J.D. van der Ploeg, Toppers en tuinders, Wageningen 1992, m.n. p. 5-15.
266 Zie ook mijn toelichting in hoofdstuk 3 onder 'Methoden en uitvoering'.
277 De weergave van de arbeidsomstandigheden op dit bedrijf berust op eigen observaties die plaatshaddenn in het aspergeseizoen van 1995.
288 De onderstaande schets berust op het participerende observatieonderzoek dat in het seizoen van 1997
iss verricht door Grietje van de Port. Het schriftelijk verslag daarvan is te vinden in haar afstudeerscriptie:: G. van de Port, Interacties op het aspergeveld, Nijmegen 1998.
299 Ibidem, p. 48.
300 Bij uitkeringen op basis van de werkeloosheidswet (dus geen gemeentelijke uitkeringen die worden
betaaldd uit de algemene middelen maar uitkeringen die lopen in het kader van de sociale werknemersverzekeringen)) kan het accepteren van seizoenarbeid zelfs leiden tot een teruggang in inkomen
alss de gekorte uitkeringsuren op een hoger uurloon zijn gebaseerd.
311 Ook huisvrouwen die over de belastingvrije som dreigen heen te schieten, zijn geneigd om op te
houdenn met werken als de werkgever onderhands niets kan regelen.
322 Ook voor degenen die zwart (willen) werken in de tuinbouw, geldt dat de pakkans hierdoor is
toegenomen.. Afgaande op de uitspraken die enkele tuinders en boeren in dit verband deden, is het
niett onmogelijk dat de Wet op de Identificatieplicht als gevolg heeft gehad dat veel seizoenarbeiders
diee hun verdiensten niet of nauwelijks opgaven, besloten met dit werk op te houden omdat de grond
onderr de voeten hun te heet werd. In hoeverre dit daadwerkelijk is gebeurt en of dit belangrijke
invloedd heeft gehad op de uitdroging van lokale arbeidsreservoirs, blijft een moeilijk te beantwoorden
vraagg omdat betrouwbare gegevens hierover ontbreken.
333 A. Odé, Migrant Workers in the Dutch Labour Market Today, Amsterdam 1996, p. 106 e.v. Deze ontwikkelingg deed zich ook in Duitsland voor: U. Mehrlander, C. Ascheberg en J. Ueltzhöffer, Situation der auslandischenlandischen Arbeitnehmer und ihrer FamiHenangehörigen in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn: 1996, p.
629.. Ook informatief in dit verband, het achtergrondartikel in de Gelderlandervan 6 juli 1996: Vier jaar
illegaall werk in Nederland (Bijlage-katern).
344 Dit wordt bevestigd door het gegeven dat het niet alleen laag opgeleide mensen waren die in Nederlandd seizoenarbeid kwamen verrichten. Veel Poolse seizoenarbeiders die eind jaren tachtig en begin
jarenn negentig naar Nederland kwamen, waren goed opgeleid en afkomstig uit stedelijke gebieden. A.
Odé,, «.«.p. 101,
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Kamerstukken II1984/1985, 17050, nrs. 35-36.
Ibidem, p. 7.
Deze wijziging van de oorspronkelijk ingediende wettekst was het gevolg van het amendement van het
kamerlidd Noorman-Den Uyl c.s. van 26 september 1996, Kamerstukken II1994/1995, 24236, nr. 10.
44 Koninklijk Besluit van 27 juni 1967, Staatsblad 1967, 342. Met dit besluit werd door de regering een
aanvullingg gegeven op artikel 5 van de Ziektewet (ZW), Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekeringg (WAO) en de Werkloosheidswet (WW). In artikel 5 staat beschreven welke vormen van persoonlijkee dienstverlening gelijk worden gesteld met een privaatrechtelijke dienstbetrekking waarvoor in
principee sociale verzekeringsplicht geldt. Het Koninklijk Besluit van 1967 vulde dit artikel aan met
enkelee criteria waardoor sommige vormen van persoonlijke dienstverlening, die met een privaatrechtelijkee dienstbetrekking werden gelijkgesteld, toch buiten de verzekeringsplicht konden vallen.
Omdatt deze aanvulling betrekking had op arbeidsactiviteiten met een irregulier karakter, werd dit
besluitt ook wel aangeduid als het Rariteitenbesluit. In 1973 en 1986 werd dit Koninklijk Besluit op
enkelee technische en praktische punten aangepast maar een wezenlijke inhoudelijke verandering
betekendee dit niet.
55 Het kwam erop neer dat persoonlijke dienstverlening in de vorm van oogstarbeid van sociale verzekeringsplichtt is ontheven wanneer deze geen privaatrechtelijke dienstbetrekking is in de zin van het
Burgerlijkk Wetboek (doch juridisch daarmee wordt gelijkgesteld krachtens artikel 5 van de werknemersverzekeringswetten)) en wanneer het bij deze persoonlijke dienstverlening gaat om werk dat
gemiddeldd minder dan twee dagen per week wordt verricht, waarmee per week gemiddeld minder dan
40%% van het minimumloon wordt verdiend en waarmee een arbeidsperiode is gemoeid die korter is
dann een maand (of drieëntwintig werkdagen). Wanneer al deze voorwaarden waren ingevuld, hoefde
dee werkgever over deze arbeid geen sociale premies te betalen.
66 Centrale Raad van Beroep 22 oktober 1986, Rechtspraak Sociale Verzekering 1987, 85. De rechter
motiveerdee zijn beslissing door te wijzen op de gestructureerde aard van de onderlinge hulp: deze was
alss het ware ingebed in de organisatie van de bedrijfsvoering en niet meer als vrijblijvend en incidenteell te beschouwen.
77 Juridisch kan worden gesteld dat vanaf 1986 niet alleen de vrijheid om te komen, maar ook en vooral
dee vrijheid om te gaan (als men eenmaal met het werk begonnen is) kritisch tegen het licht wordt
gehouden.. Voor deze interpretatie, J.M. Fleuren-van Walsem en T. van Peijpe, 'Gezagsverhouding, de
standd van zaken', Sociaal Maandblad Arbeid, 1995-7/8, p. 412-413.
88 De bedrijfsvereniging nam, op basis van berekeningen van telers, een bepaald nettoloon als uitgangspuntt (voor 1995 was dit ƒ7.250) dat de structurele arbeidsbehoefte voor een hectare asperges
afdekte.. Van dit netto bedrag aan loonkosten, kon voor meestekende gezinsleden (met een maximum
vann drie personen) ƒ2.300 per persoon worden afgetrokken. Ook voor vaste werknemers of verzekeringsplichtigee gelegenheidsarbeiders voor wie reeds premie was geheven, gold deze mogelijkheid
vann aftrek. Het bedrag dat na aftrek overbleef, vormde de heffingsgrondslag waarover een bepaald
percentagee aan premies voor werknemersverzekeringen werd berekend.
99 De arbeidsduur moest derhalve korter zijn dan 30 kalenderdagen, de beloning minder dan 40% van
hett minimumloon en doorgaans moest op minder dan twee dagen per week worden gewerkt.
100 Dit principiële verschil zou voor 'hogere' toetsingsorganen zoals de Sociale Verzekeringsraad of later
hett Tijdelijk Instituut voor Coördinatie en Afstemming (Tica), de reden zijn dat ze minder moeite haddenn met de aspergeregeling dan met de fruitplukregeling of de scholierenregeling (die hieronder nog
aann bod komt).
111 E.J.P.M. van Loon, Van gelegenheidsarbeid naar marginale arbeid, Tilburg 1997, p. 30 (voetnoot).
122 Centrale Raad van Beroep 15 maart 1992, Rechtspraak Sociale Verzekering 1993, 87, Centrale Raad van
Beroepp 15 maart 1992, Rechtspraak Sociale Verzekering 1993, 217, Centrale Raad van Beroep 15 decemberr 1993, Administratiefrechtelijke Beslissingen 1994, 359.
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133 In 1990 was er een fusie tot stand gekomen tussen de BVAB en de Bedrijfsvereniging voor de
Tabakverwerkendee Industrieën. In 1992 zou het Gezamenlijke Uitvoeringsorgaan (GUO) worden
opgericht.. Deze organisatie, die door de BV TAB werd aangestuurd, hield zich voortaan bezig met de
administratievee uitvoering van de werknemersverzekeringen. A. J. Voortman, Strijd en overleg, Ruurlo
1996,, p. 242-243, 271-272. Ook na de ingrijpende reorganisatie als gevolg van de Organisatiewet
Socialee Verzekeringen 1997, waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de sociale zekerheidd in handen kwam van het Lisv (Landelijk instituut sociale verzekeringen), bleef het G U O de
belangrijkstee uitvoeringsinstelling voor de agrarische sector.
144 O o k voor de Sociale Verzekeringsraad was dit een zwaarwegend punt. De juridische merkwaardigheid
vann de scholierenregeling was eigenlijk dat voor scholieren en studenten enerzijds automatisch sociale
verzekeringsplichtt werd aangenomen, maar dat anderzijds voor de uitwerking van deze regeling werd
teruggevallenn op criteria van het Rariteitenbesluit die juist bestemd zijn voor dienstverbanden waarbij
dezee verzekeringsplicht niet automatisch kan worden aangenomen.
155 Sociale Verzekeringsraad, Ontheffing verytkeringsplicht werknemersverzekeringen bij kortdurende seizoenarbeid,
Zoetermeerr 1994. Hierin is ook de kritiek van de Raad van State op de scholierenregeling opgenomen.
166 Commissie Personeelsvoorziening Tuinbouw, De oogst van een gecoördineerde aanpak, Rijswijk 1992.
177 De volksverzekeringen waarvoor premies worden geheven bestaan uit: Algemene Arbeidsongeschiktheidswett (AAW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Algemene Ouderdomswet
(AOW),, Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW).
188 In het oude stelsel waren er twee afzonderlijke aanslagen voor de loonbelasting en de volksverzekeringen.. Het nieuwe belastingsysteem ontleende zijn naam aan de commissie-Oort: een speciale
commissiee die in 1985 was ingesteld om te bekijken hoe de wetgeving op het gebied van loon- en
inkomstenbelastingg kon worden vereenvoudigd. In het nieuwe belastingstelsel dat op 1 januari 1990
inn werking trad, was met de aanbevelingen van deze commissie rekening gehouden. De gecombineerdee loonheffing is hiervan een voorbeeld.
199 Deze basisaftrek werd jaarlijks bijgesteld. Voor 1995 was de basisaftrek bijvoorbeeld vastgesteld op
ƒ60744 en in 1998 op ƒ8207.
200 H.P.A.M, van Arendonk e.a., Eenvoud in praktijk - Oort-wetgeving, Deventer 1991, p. 19 e.v.
2tt Iemand die bijvoorbeeld in 1998 zijn of haar belastingvrije som wilde overdragen aan de partner,
mochtt dus niet meer verdienen dan ƒ8207. Door de invoering van het inkomensvereiste werd het
belastingvoordeell van de basisaftrek aan banden gelegd.
222 Een soortgelijk effect, zo kan volledigheidshalve worden opgemerkt, bestaat bij de vaststelling van
huursubsidiess waar het gezamenlijke gezinsinkomen als uitgangspunt wordt genomen. Hoewel de
standsorganisatiess de nadelige effecten hiervan nog wel eens willen benadrukken, kreeg ik in de interviewss met tuinders en boeren echter niet de indruk dat de wettelijke regels met betrekking tot huursubsidiee een belangrijke factor vormen bij seizoenarbeid. Vandaar dat ik de regelgeving omtrent huursubsidiess hier verder buiten beschouwing laat.
233 Zouden er brutolonen worden afgesproken, dan zouden seizoenarbeidende huisvrouwen die hun
basisaftrekk reeds hebben overgedragen aan hun parmer, netto minder overhouden dan bijvoorbeeld
scholierenn of studenten die hun basisaftrek doorgaans nog hebben. Zoals we echter hebben gezien in
hett vorige hoofdstuk, worden in de praktijk altijd nettolonen afgesproken. De extra loonkosten die
hierr bovenop komen (in verband met belastingen en premies), komen ten laste voor de (inhoudsplichtige)) werkgever die deze als het ware buiten het zicht van de werknemer verder afhandelt.
244 Wijziging Uitvoeringsregeling Loonbelasting 1990 {Staatscourant 6 6 september 1993). Het ging hier om
eenn algemene regeling die van toepassing is op alle economische sectoren.
255 Studenten of scholieren moeten weliswaar formeel toestemming geven voor de toepassing van de
kwartaaltabel,, maar in de praktijk wordt dit zelden geweigerd.
266 Resolutie van 14 december 1962, nr. B2/11548 (seizoenarbeid/nevenwerkzaamheden).
277 Resolutie Staatssecretaris van Financiën 20 december 1990, nr. DB90/6281. Vanwege de gecombineerdee loonheffing was deze resolutie volgens de Wetgever niet meer adequaat. Ook werd aangevoerd
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datt de resolutie uit een tijd stamde waarin 'op administratief gebied in de agrarische sector nauwelijks
sprakee was van automatisering.' Kamerstukken U 1990/1991, 21800 IXB, nr. 54, p.8.
288 Koninklijk Besluit van 25 maart 1994, Staatsblad 1994, 245. Dit besluit was een nadere invulling van
dee Wet op de Identificatieplicht (WID) die in dat jaar van kracht werd.
299 Tuinbouwvakorganisatie NCB, Zwartboek van: gelegenheidsarbeid, intrekken resolutie seizoenarbeid, 1991.
300 Aanschrijving van de Minister van Financiën van 25 augustus 1992, nr. DB92/409. Wijziging Loonadministratiebesluitt 18-10-1992 {Staatscourant 20 oktober 1992). Zie ook Kamerstukken II1992/1993,
228000 XV, nr. 41.
311 Kamerstukken II, 1995-1996, 24447, nrs. 1-6.
322 Toen de discussie over seizoenarbeid in 1999 weer eens fel oplaaide zou het initiatief wetsvoorstel van
hett CDA nog een keer van stal worden gehaald, maar wederom bleek het politieke draagvlak hiervoor
tee ontbreken. Agrarisch Dagblad Dagblad 3 maart 1999, LTO voelt voor generieke premievrijstelling gelegenheidswerk;; Agrarisch Dagblad 20 juli 1999, CDA-plan voor belastingvrijstelling seizoenarbeid.
333 Voor een beschrijving van de politieke discussie omtrent de Wabw, A. Boeker en L. Clermonts,
PoortwachtersPoortwachters van de Nederlandse arbeidsmarkt, Nijmegen 1995, p. 23-43.
344 Arbeidsvoorzieningsorganisatie, Jaarverslag uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 1996, p. 14. Sinds 1 januari
20000 is deze afdeling gefuseerd met de Juridische afdeling van Arbeidsvoorziening Nederland.
Arbeidsvoorzieningsorganisatie,, Jaarverslag uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 1999, p. 6.
355 Een tijdlang ging de Arbeidsinspectie door het leven onder andere benamingen. Tot 1994 was het de
Dienstt Inspectie Arbeidsverhoudingen die belast was met taken op het gebied van illegale tewerkstellingg en toezicht op de arbeidsomstandigheden. Deze dienst werd vervolgens samengevoegd met
driee andere controlerende instanties en heette toen Inspectiedienst SZW Omdat deze naam in de
praktijkk tot verwarring bleek te leiden, werd besloten de dienst in 1996 - net zoals vroeger - weer te
tooienn met de naam Arbeidsinspectie. Arbeidsinspectie, Jaarverslag 1996 Arbeidsinspectie, p. 32.
366 In zijn uitspraak stelde de rechter enerzijds dat de Wabw het gedogen van illegale arbeid uitsluit en
anderzijdss dat het ministeriee van Sociale Zaken ervoor zorg moet dragen dat het alternatief van prioriteitgenietendd aanbod waarnaar de Wabw verwijst ook reëel is. Voorzitter Afdeling rechtspraak Raad
vann State, 17 september 1987, Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1987, 59.
377 Voorzitter Afdeling rechtspraak Raad van State, 11 november 1988, Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1988,
74;; Raad van State 14 februari 1989, Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1989, 72.
388 Voorzitter Afdeling rechtspraak Raad van State, 11 oktober 1990, Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1990,
75.. Voorzitter Afdeling rechtspraak Raad van State 27 juni 1991, Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1991,
74;; President Rechtbank Roermond 28 april 1994, Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1994, 76, President
Rechtbankk Roermond 8 juli 1994, Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1994, 77.
399 Rechtbank 's-Gravenhage 7 mei 1996, Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1996, 80.
400 Besluit Arbeid door vreemdelingen in Nederland {Staatscourant 8 juli 1991).
411 Kamerstukken II1992/1993, 22800 XV, nr. 16, p. 5-6.
422 Kamerstukken II1992/1993, 22800 XV, nr. 16, p. 12.
433 Kamerstukken II 1993/1994, 23627, nr. 2, p. 20.
444 President Rechtbank Roermond, 20 mei 1994, Kort Geding 1994, 216. O p deze uitspraak zal ik in het
volgendee hoofdstuk nog uitvoerig terugkomen. In totaal zouden er dat jaar 435 tewerkstellingsvergunningenn worden afgegeven voor seizoenarbeiders van buiten de EU. Het ging hier in hoofdzaak om
Poolsee aspergestekers. Algemene Rekenkamer, Aspergesteken - Seizoenarbeid in de tuinbouw, 's-Gravenhage
1996,, p. 13.
455 President Rechtbank Roermond 24 mei 1995, Periodiek voor Sociale Verzekering, Sociale Voorzieningen en
ArbeidsrechtArbeidsrecht (PS) 1995, 465.
466 Kamerstukken II1994/1995, 24154, nr. 2 en Kamerstukken II1994/1995, 24200, nr. 2. Volgens de ministerr van Sociale Zaken waren de vereiste criteria voor werkvergunningen (eigen initiatieven, tijdige
meldingg vacatures etc), ook in het licht van deze moties, in voldoende mate ingevuld door de telers
enn hij zag dan ook geen reden dat de Arbeidsvoorziening tewerkstellingsvergunningen zou moeten
afgeven.. Kamerstukken II1994/1995, 24154, nr. 4.
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477 Arbeidsvoorzieningsorganisatie, Jaarverslag uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 1996, p. 6; Arbeidsvoorzieningsorganisatie,, Jaarverslag uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 1997, p. 9.
488 F.H. van der Scheer, 'De Wet Arbeid Vreemdelingen', Periodiek voor Sociale Verzekering, Sociale
VoorzieningenVoorzieningen en Arbeidsrecht Arbeidsrecht (PS), 1995-7, p. 420-426.
499 J.J. Verboom, 'Wet arbeid vreemdelingen: de deur gaat verder dicht', Migrantenrecht, 1995-8, p. 168-169.
500 Voor losse werknemers zoals seizoenarbeiders bestond hier een speciale regeling werkgevers dienden
inn de vorm van bonnen een vakantiebonus te betalen die een waarde vertegenwoordigde van 20% of
24,5%% van het feitelijke loon.
511 Kamerstukken II1991/1992, 22300 XV, nr. 90, p. 4, p. 7-9.
522 Volledigheidshalve zij hier opgemerkt dat deze autonomie van gemeenten samenging met een toenemendee verantwoordelijkheid voor eigen budgettaire tekorten. De lokale beleidsvrijheid kende hierdoor
financiëlee grenzen die voor een belangrijk deel door de centrale overheid werden bepaald.
533 Kamerstukken II1992/1993, 22800 XV, nr. 16, p. 4.
544 Kamerstukken II1992/1993, 22800 XV, nr. 16, p. 11.
555 Koninklijk Besluit van 5 april 1993, Staatsblad 1993, 198. Deze regeling hield in dat aan werkloze uitkeringsgerechtigdenn die als aspergesteker werkzaam waren, bindingspremies mochten worden betaald
diee niet met de uitkering verrekend zouden worden.
566 RBA Noord-Oost-Brabant, De aspergetee/t 1994. 'Alsje hem %iet, dan moetje hem steken', 15 juni 1994.
577 Bij iedere evaluatie bleek steeds opnieuw dat de resultaten uiteindelijk mager afstaken tegen de
gepleegdee inspanningen. Het decentrale vrijlatingsbeleid, dat per gemeente verschilde, bleef problematisch.. Projectorganisatie Personeelsvoorziening Asperge- en Aardbeienoogst 1995, Evaluatierapport,port, Roermond 1995 en de Evaluatieverslagen van het Project Personeelsvoorziening Piekarbeid over
1996,, 1997 en 1998.
588 Tijdens de CAO-loze periode in de tuinbouw, die ongeveer anderhalf jaar duurde, golden voor
seizoenarbeidd de algemene wettelijke bepalingen met betrekking tot het minimumloon.
599 In 1996 kwam de Algemene Rekenkamer met een kritisch rapport over seizoenarbeid in de tuinbouw
datt ook in de media de nodige aandacht kreeg. Kamerstukken II1995-1996, 24685, nrs. 1-2. Het beleid
werdd op meerdere fronten onder vuur genomen en het voerde de druk om met een duidelijke wettelijkee regeling te komen extra op.
600 Voor beschrijvingen van het proces van besluitvorming omtrent deze wet: DJ. Hagedooren, 'Premieregimee bij marginale arbeid; Van seizoenarbeid verzekerd?', Periodiek voor Sociale Verzekering, Sociale
VoorzieningenVoorzieningen en Arbeidsrecht Arbeidsrecht (PS), 1997-3, p. 160-178 en E.J.P.M. van Loon, a.w., p. 38 e
611 Voor de resterende financiering zou het Algemeen Werkloosheids fonds worden gebruikt.
622 Voor de agrarische sector bleef het GUO, dat al veel ervaring had met deze sector, de centrale uitvoeringsinstelling.. Het ziet er niet naar uit dat een andere concurrerende uvi deze plek van het G U O snel
zall innemen.
633 E.J.P.M. van Loon, a.w., p. 45.
644 De sociale partners hadden bepaald dat voor deze regeling scholieren en studenten en huisvrouwen
(off eventueel: huismannen) in aanmerking kwamen die in Nederland woonachtig waren. Ze wilden de
regelingg op deze manier overzichtelijk houden. De Lisv verruimde dit aanwijzingsbesluit door het
woonlandbeginsell te schrappen waardoor in principe ook scholieren, studenten, huisvrouwen (of
huismannen)) uit andere EU-lidstaten onder deze regeling konden vallen. Het Ctsv achtte het criterium
vann het woonland namelijk in strijd met EU-recht en het Lisv had deze bedenkingen overgenomen.
655 Evaluatie Wet Premieregime bij Marginale Arbeid (Wet PMA), Zoetermeer 1998.
666 Het mislukken van dit beleid kwam ook naar voren in het uitgebreide evaluatieonderzoek uitgevoerd
inn opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Marktplan Adviesgroep,
InschakelingInschakeling uitkeringsgerechtigden asperge-oogst, 's Gravenhage 1998.
677 Het belangrijkste punt was hier het criterium van maximaal zes aaneengesloten weken. Vooral de fruittelerss bevonden zich hierdoor in een nadelige positie. Omdat de oogst van hardfruit pas plaatsvindt
inn oktober en september hadden veel (potentiële) seizoenarbeiders hun 'PMA-beurt' voor dat jaar al
gebruikt. .
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688 Wijziging Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wet arbeid vreemdelingen {Staatscourant! september 1998).
Doorr dit besluit werden houders van een W-document (lopende procedure) qua toegang tot de
arbeidsmarktt gelijk gesteld met houders van een F l - of F2-document (voorwaardelijke vergunning tot
verblijf).. De werkperiode was beperkt tot maximaal twaalf weken per jaar. Voor deze asielzoekers
moestt weliswaar een tewerkstellingsvergunning worden aangevraagd, maar er gold slechts een beperktee toets met betrekking tot prioriteitgenietend aanbod. Duidelijkheidshalve: in de constatering eerder
inn dit hoofdstuk dat in de tweede helft van de jaren negentig geen tewerkstellingsvergunningen meer
zijnn afgegeven voor buitenlandse seizoenarbeiders, zijn deze (beperkt getoetste) vergunningen aan in
Nederlandd woonachtige asielzoekers buiten beschouwing gelaten.
699 Trouw 19 september 1998, Fruittelers: asielzoekers moeten meer geld zelf kunnen meenemen;
AgrarischAgrarisch Dagblad 6 6 mei 1999, Tewerkstelling asielzoekers verschilt sterk per regio.
700 Agrarisch Dagblad 27 mei 1999, Nijpend tekort aan personeel tijdens oogst; Agrarisch Dagblad 22 april
2000,, Aspergetelers hebben nauwelijks iets aan asielzoekers; Agrarisch Dagblad 16 juni 2000, Aspergeoogstt moeizaam verlopen.
711 Niet alleen was in deze CAO-regeling de periode van zes weken, die bij de wet PMA gold, met twee
wekenn verlengd, tevens kon deze periode worden opgeknipt in (maximaal) drie deelperioden. Ook was
hett in principe mogelijk dat een werknemer de regeling meerdere malen benutte wanneer hij (kortdurend)) bij meerdere werkgevers werkzaam was.
722 Dit had vooral betrekking op het gegeven dat de werknemer de periode van acht weken meermalen
konn benutten als hij bij meerdere werkgevers werkzaam was. Het Lisv vreesde voor extra claims op de
WWW en wilde dat de effecten in dit verband in kaart zouden worden gebracht. De evaluatiegegevens
diee naderhand door het G U O werden verzameld, maakten echter duidelijk dat er geen run op de WW
wass ontstaan. Ook waren er geen aanwijzingen dat de CAO-regeling voor seizoenarbeid leidde tot
verdringingg van reguliere arbeid. Daarmee waren ook de vakbondsvertegenwoordigers weer gerustgesteldd die daar beducht voor waren geweest.
733 Agrarisch Dagblad 3 3 maart 1999, LTO voelt voor generieke premievrijstelling gelegenheidswerk.
744 Kamerstukken II1998-1999, 26200 XV, nr. 51.
755 Marktplan Adviesgroep, Evaluatieonderzoek Agrarisch sei^oenswerk 1999, Bussum 2000, p. 65.
766 Ibidem, p. 41.
777 Ibidem, p. 38-39.
788 Ibidem, p. 40-41. Een enquête onder tuinders en boeren die seizoenarbeiders inzetten, bracht naar
vorenn dat 35% van de aspergetelers zei van de CAO-regeling geen gebruik te zullen maken; bij de telerss van tulpen/hyacinten, aardbeien en appels/peren was dit respectievelijk 8%, 22% en 23%. Ook
voorr projecten gericht op de inzet van asielzoekers bleek het enthousiasme onder aspergetelers niet
ergg groot. Ibidem, p. 27-28.
799 Ibidem, p. 66-67.
800 Algemene Rekenkamer, a.w.t p. 30.
811 Marktplan Adviesgroep, Inschakeling uitkeringsgerechtigden asperge-oogst, p. 49-50.
822 2.084 x 4,2 = 8.753 aspergestekers; 2.084 x 1,7 = 3.543 sorteerders. Deze berekening is gebaseerd op
hett aantal hectaren in deze provincies in dat jaar (2.230) minus een correctie van 146 hectaren in verbandd met kleinere telers met een oppervlakte van een halve hectare of minder. Daarbij ben ik ervan
uitgegaann dat de bedrijfsstructuur in Limburg en Noord-Brabant overeenkomt met de cijfers die
hieroverr op landelijk niveau bestaan.
833 Verreweg de meeste vergunningen werden aangevraagd door Brabantse en Limburgse aspergetelers.
Algemenee Rekenkamer, a.m, p. 13. In 1995 was het aantal aanvragen ongeveer gelijk. Toen werden er
4655 tewerkstellingsvergunningen aangevraagd voor buitenlandse seizoenarbeiders.
844 Projectorganisatie Personeelsvoorziening Asperge- en Aardbeienoogst 1995, a.m, p. 23. O p welke
gegevenss deze schatting is gebaseerd, is niet duidelijk.
855 Aan het ondersteunende project van de Oogsttijdcampagne in 1995 namen bijvoorbeeld 94 aspergetelerss deel terwijl het totale aantal aspergetelers in Limburg 1.250 bedroeg. Projectorganisatie Personeelsvoorzieningg Asperge- en Aardbeienoogst 1995, a.u>., p. 3. Meer dan 90 % van de Limburgse
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aspergetelerss meldde zich dus niet aan voor ondersteuning op het gebied van personeelsvoorziening.
Inn de daaropvolgende jaren 1996,1997 en 1998 zou het aantal agrarische werkgevers dat aan deze projectenn deelnam respectievelijk 51, 23 en 54 bedragen. Evaluatieverslagen van het Project Personeelsvoorzieningg Piekarbeid over 1996,1997 en 1998.
866 De enquête die Marktplan Adviesgroep in 1999 hield onder circa 150 aspergetelers, bracht naar voren
datt het overgrote deel van de ingeschakelde seizoenarbeiders nog steeds bestaat uit huisvrouwen,
scholierenn en studenten. Marktplan Adviesgroep, Evaluatie Agrarisch sei^oenswerk 1999, p. 31.
877 Een onderzoek naar de arbeidsbehoefte in de land- en tuinbouw van Noord- en Midden-Limburg,
steldee vast dat piekarbeid, omschreven als tijdelijk werk voor een (aaneengesloten) periode korter dan
tweee maanden, 5% van de totale arbeidsbehoefte bedroeg. Marktplan Adviesgroep, De arbeidsbehoefte in
dede land- en tuinbouw, Amsterdam 1993, p. 67.
888 Hetzelfde geldt in zekere zin voor scholieren en studenten. Vanaf 1990 lijkt de bijverdienende scholierr of student zich steeds meer te emanciperen tot een lerende of studerende werknemer.
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In 1972 was er het zogenoemde fruitplukstersarrest, Centrale Raad van Beroep 6 april 1972, Rechtspraakspraak Sociale 1 'er^ekering 1972, 215. Deze rechtsbeslissing hield al een belangrijke verschuiving in ten
opzichtee van de beslissingslijn die daarvoor bestond. Tot het begin van de jaren zeventig werd de
schriftelijkee arbeidsovereenkomst als uitgangspunt genomen. Stond daarin een gezagsverhouding
aangegeven,, dan was sprake van een gezagsverhouding. In het fruitplukstersarrest werd het gezagscriteriumm evenwel uitgelegd met het oog op de feitelijke werksituatie.
22 Brief Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf van 11 januari 1983, zie Bijlage 1 in Sociale
Verzekeringsraad,, Gelegenheidsarbeid in in de agrarische sector, Zoetermeer 1990.
33 Ibidem. Tot 1 januari 1995 hield de Sociale Verzekeringsraad toezicht op het stelsel van sociale zekerheidd en in dit kader adviseerde hij tevens over voorstellen die betrekking hadden op de sociale zekerheid. .
44 Deze meldingsplicht voor gelegenheidsarbeid, die de bedrijfsvereniging in 1984 had ingevoerd, werd
doorr een aantal Raden van Beroep als onwettig beoordeeld. In het geval dat een werkgever geen meldingg heeft gedaan van gelegenheidswerk, mag de bedrijfsvereniging namelijk niet zonder meer verzekeringsplichtt aannemen. O p grond van (het toenmalige) artikel 61 van de Organisatiewet Sociale
Verzekeringg waren bedrijven wel verplicht desgevraagd inlichtingen te verstrekken, maar ze hoefden
dezee gegevens niet uit eigen beweging te verstrekken. Zie Sociale Verzekeringsraad, a.w., p. 5-7.
55 E.J.P.M. van Loon, Van gelegenheidsarbeid naar marginale arbeid, Tilburg 1997, p. 31-32.
66 Ibidem, p. 19. Omdat de auteur als beleidsmedewerker werkzaam was bij het G U O en kon beschikken
overr diverse interne beleidsstukken, is deze studie misschien wel de enige publicatie die een dieper
inzichtt verschaft over de wijze waarop bedrijfsvereniging en uitvoerders praktisch manoeuvreerden bij
seizoenarbeid. .
77 Ibidem.
88 Aanvullend kan worden opgemerkt dat de politiek en de regering op de hoogte waren van de
gedoogregelingenn die de bedrijfsvereniging had ingevoerd voor de aspergeteelt en de fruitpluk. De
jaarlijksee verlenging daarvan werd steeds toegestaan in de verwachting van een deugdelijke wettelijke
oplossingg (die maar niet kwam). In hoeverre men in politiek Den Haag ook op de hoogte was van de
geheimee instructie die daarnaast werd gehanteerd, is een vraag die ik op basis van mijn gegevens niet
kann beantwoorden.
99 Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, werd de juridische basis van deze regeling gevormd door
dee zogenaamde kuikenvangers-uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in de eerste helft van de
jarenn negentig.
100 Kamerstukken II 1993/1994, 23400 XV nr. 54. Omdat het GÜO al was gestart met een publiciteitscampagne,, werd de scholierenregeling in 1994 echter wel gewoon toegepast. Een abrupte
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intrekkingg zou tot verwarring kunnen leiden en in strijd zijn met algemene beginselen van behoorlijk
bestuur. .
111 O p grond van artikel 30 van de (oude) Organisatiewet Sociale Verzekering kan een regeling voor een
periodee van hoogstens zes maanden worden geschorst. Als in deze periode van overheidswege geen
naderr besluit is genomen, dan herkrijgt de geschorste regeling weer haar rechtskracht als ware er geen
schorsingg geweest. Dit overkwam de scholierenregeling. J.H. de Wildt, 'Gelegenheidsarbeid en premieheffingg in de agrarische sector', hoon, 1995-4, p. 70-71.
122 Zo waren het in de ogen van het G U O vooral de fruittelers en hun landelijke belangenorganisatie die
ookk in de jaren negentig bleven proberen de fruitplukregeling verder op te rekken. E.J.P.M. van Loon,
a.m,a.m, p. 28-29.
133 Tenzij anders vermeld komen de gegevens over dit project uit: Arbeidsvoorziening Noord- en Midden-Limburg,, Evaluatie pro/eet Arbeidsbureau Sei^oenbemidde/ing Agrarische Sector (ASA) 1994, Venlo 1994.
144 N R C Handelsblad 1 april 1994, CBA wenst geen Polen bij steken asperges; Volkskrant 1 april 1994,
CBAA staat geen Poolse aspergestekers toe.
155 Limburger 21 april 1994, Telers trekken vacatures massaal in.
166 N R C Handelsblad 27 april, Klopjacht op Polen in Limburgse aspergeteelt; Limburger 27 april 1994,
Hardee aanpak aspergetelers die illegale stekers inzetten
177 Dagblad voor Noord-Limburg 4 mei 1994, 'RBA wentelt eigen falen af op de aspergetelers'; Dagblad voor
Noord-LimburgNoord-Limburg 5 mei 1994, 'Sommigen gaan eraan kapot'.
188 N R C Handelsblad 9 mei 1994, Strijd om asperge-oogst verhardt.
199 Limburger 19 mei 1994, LLTB kan geen vergunning eisen voor aspergestekers; N R C Handelsblad 19 mei
1994,, Asperge-oogst: 'een dreigende ramp'; Volkskrant 19 mei 1994, Aspergeteelt zonder Polen gaat
volgenss bond ramp tegemoet.
200 President Rechtbank Roermond, 20 mei 1994, Kort Geding 1994, 216. Opvallend genoeg werden de
vorderingenn van de aspergetelers niet-ontvankelijk verklaard omdat voor hen een administratieve
rechtsgangg openstaat. De LLTB en de Tuinbouwvakorganisatie (van de LLTB) zouden echter geen
rechtstreeksee toegang tot een administratieve rechtsgang hebben, waardoor hun eisen wel ontvankelijkk waren. De Arbeidsvoorziening zou naderhand besluiten dit laatste juridisch aan te vechten. E n met
succes.. In 1995 zou de Arbeidsvoorziening in hoger beroep alsnog gelijk krijgen in haar grief dat de
vorderingenn van de LLTB en de Tuinbouwvakorganisatie, net zoals in het geval van de aspergetelers,
niet-ontvankelijkk dienen te worden verklaard omdat hiervoor een administratiefrechtelijke procedure
bijj de bestuursrechter openstaat. Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28 maart 1995, Kort Geding 1995, 203.
Dezee rechterlijke beslissing kon de overwinningsgevolgen van de 'Roermondse affaire' echter niet
meerr doen terugdraaien.
211 Het treurige dieptepunt hiervan waren enkele aspergetelers die bedreigingen uitten jegens het gezin
vann de projectmanager van het ASA. Deze voelde zich daardoor genoodzaakt de politie in te schakelen. .
222 Limburger 31 mei 1994, Poolse aspergestekers onderbetaald.
233 Algemeen Dagblad"bjuni 1994, Voedingsbond sleept aspergetelers voor rechter; Limburger 3 juni 1994,
FNVV daagt elf aspergetelers voor de rechter.
244 Limburger! juni 1994, Prijs asperge wordt laag gehouden over rug steker.
255 Limburger 10 juni 1994, FNV verliest geding cao tuinbouw.
266 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23 januari 1995, Jurisprudentie Arbeidsrecht 1995, 49.
277 Afgaande op de beschrijving van een van de gedaagde aspergeteeltbedrijven in de media, had de Voedingsbondd bij zijn controles ook relatief kleine telers bezocht. Dagblad van Noord-Limburg 4 juni 1994,
'Kortt geding bezorgt me slapeloze nachten'.
288 NRC Handelsblad 3 mei 1995, Bond geeft geld aan leden die weigeren asperges te steken; Volkskrant 4
meii 1995, Bond vindt hulp bij weigering asperges te steken 'niet gek'. Toenmalig minister Melkert
(PvdA)) van Sociale Zaken was niet erg ingenomen met deze hulpactie van de vakbond.
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299 Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb aangegeven, was het uitgangspunt van zelffinanciering door de
sectorr een belangrijke reden waarom de agrarische doelgroepenregeling (in het kader van de wet
PMA)) niet op de instemming kon rekenen van alk agrariërs.
300 Nadat LTO-Nederland zich in een eerdet stadium min of meer positief had uitgesproken over de verschillendee voorstellen die naar voren waren gebracht door staatssecretaris Linschoten, het Tica en het
CDA,, kwam men opeens met het voorstel o p de proppen om de toenmalige overgangsregelingen voor
gelegenheidsarbeidd structureel te maken. O p deze manier hoopte de werkgeversorganisatie steun te
krijgenn van de vakbonden, maar verspeelde daardoor waarschijnlijk politiek krediet bij potentiële
bondgenotenn zoals het CDA en het Tica. H.J.P.M. van Loon, a.w., p. 55.
311 Dit gold ook voor de uitvoering van de Wav. Aanvankelijk hoopten werkgeversorganisaties zoals de
LLTBB en NCB erop dat bij seizoenarbeid in de aspergeteelt of aardbeienteelt ruimte zou zijn voor
tijdelijkee tewerkstellingsvergunningen. De Wav kent namelijk een artikel dat het mogelijk maakt voor
tijdelijkee werkzaamheden een vergunning af te geven van (maximaal) vierentwintig weken. Ook kan
dee minister in onvoorziene omstandigheden afwijken van de bemiddelingsperiode van vijf weken die
alss norm geldt bij een vacaturemelding. De deur voor Poolse seizoenarbeiders, zo dacht men, stond
hierr misschien toch nog op een kier. Dit bleek ijdele hoop. De wijze waarop de Wav werd uitgevoerd
maaktee al snel duidelijk dat bij seizoenarbeid niet hoefde te worden gerekend op dergelijke tijdelijke
werkvergunningenn voor Polen.
322 Vooral de LLTB had een zwaar punt gemaakt van de regelingen in omringende landen die volgens
dezee belangenbehartiger zorgden voor oneerlijke concurrentie: Tuinbouwvakorganisatie van de
LLTB,, Piek- en oogstarbeid in de Umburgse tuinbouw, Roermond 1994; Seizoensarbeid in in de tuinbouw. Een probleembleem om op te lossen, Roermond z.j. Zie verder mijn behandeling van dit internationale vergelijkingsargumentt in hoofdstuk 5 onder 'Duitsland en Oost-Europa'.
333 Volledigheidshalve: hoewel deze twee boerenstandsorganisaties in Limburg en Brabant in grote lijnen
dezelfdee positie innamen bij de discussie over seizoenarbeid, bestonden er verschillende opvattingen
overr de initiatieven die hier zinnig waren. Speciale projecten voor seizoenarbeid, zoals de oogsttijdcampagness in Limburg, werden bijvoorbeeld in Noord-Brabant niet geïnitieerd. Een vertegenwoordigerr van de ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) zei dat zulke projecten uiteindelijk
tochh weinig opleveren en dat piekarbeid door hen meer algemeen werd meegenomen in de problematiekk van de totale arbeidsbehoefte in de tuinbouw.
344 J.J. Verboom, 'Wet arbeid vreemdelingen: de deur gaat verder dicht', Migrantenrecht, 1995-8, p. 168.
355 l rolkskrant 25 oktober 1996, Polen doen o p Texel wat elders niet mag.
366 President Rechtbank s'-Gravenhage zp Haarlem 21 november 1997, Rechtspraak Vreemdelingenrecht
1997,, 95; President Rechtbank s'-Gravenhage 3 april 1998, Rechtspraak 1 rreemdelingenrecht 1998, 85. Wat
bijvoorbeeldd niet moet worden uitgesloten is dat deze 'zelfstandige ondernemers' na een periode van
schijnzelfstandigheidd ook werkelijk zelfstandig zijn geworden. Wat aanvankelijk vooral een papieren
werkelijkheidd was, werd misschien wel een echte praktijk.
377 Arbeidsvoorzieningsorganisatie, Jaarverslag uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 1998, p. 8, 17.
388 Agri-International moet niet worden verward met de firma Agro Select die in de eerste helft van de
jarenn negentig Polen bemiddelde aan Limburgse en Brabantse telers. Dit was een andere organisatie
enn het is niet zo dat Agri-International daar een soort opvolger van zou zijn. De werkwijze van Agro
Selectt bleek juridisch onhoudbaar en de organisatie verdween vervolgens van het toneel.
399 Verkoop op stam houdt in dat de teler afziet van de oogst van een perceel asperges en aardbeien en
ditt voor een bepaalde koopsom toestaat aan iemand anders die de opbrengst vervolgens kan verkopen.
Hett betreffende grondstuk waarop de gewassen staan, blijft in bezit van het Nederlandse bedrijf.
400 President Rechtbank 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch 26 mei 1995, Rechtspraak Vreemdelingenrecht
1995,, 93; Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20 januari, Kort Geding 1997,115; Arrondissementsrechtbank
's-Gravenhagee zp 's-Hertogenbosch 6 oktober 1997, Awb 96/7312 VRWET en Awb 96/7313
VRWETT (ongepubliceerd).
411 Een voorlopige voorziening houdt in dat de betreffende persoon in Nederland mag verblijven in
afwachtingg van de lopende beroepsprocedure die enige tijd in beslag kan nemen.
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422 Rechtbank 's-Hertogenbosch 10 juni 1996, Jurisprudentiebijlage Vreemdelingenbulletin (jg. 3) nr. 13-18 juli
1996,, 8; Rechtbank 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch 24 september 1997, Rechtspraak Vreemdelingenrechtrecht 1997, 73. Verwijzend naar de doelstellingen van de Wav, oordeelde de rechter dat de (vermeende)
illegalee tewerkstelling van de vreemdeling de openbare orde en rust in gevaar brengt. O p dat moment
iss zijn verblijf in Nederland in strijd met een bepaling uit de Vreemdelingenwet en vormt dit de
juridischee grond om hem uit te zetten. Opmerkelijk hierbij is dat de juridische procedures die dienen
aann te tonen dat de betreffende Nederlandse ondernemer zich schuldig maakt aan illegale tewerkstelling,, niet werden afgewacht of zelfs niet werden gestart. De illegale tewerkstelling werd eenvoudigwegg voorondersteld zonder dat verder actie werd ondernomen tegen de werkgever die de
vreemdelingg illegaal tewerk heeft gesteld. De vraag is waarom de Wav hier niet werd ingezet om de
betreffendee werkgever aan te pakken?
433 Wanneer de autoriteiten spreken over duizenden illegale Polen in Limburg en Brabant of wanneer de
mediaa berichten over opgepakte Poolse illegalen, worden doorgaans ook de Polen van Agri-Internationall als illegaal betiteld zonder dat dit verder wordt genuanceerd. Of deze Polen van Agri-Internationall illegaal zijn en in welk opzicht, is echter juist de kwestie die in de juridische strijd centraal staat.
444 Documentaire hopende Zaketr. Werk genoeg', uitgezonden door de VPRO op 6 december 1998. Volgenss degenen die Europool hadden opgezet, ging het om een firma die op volstrekt legale wijze acht
Poolsee bedrijven bemiddelt die in Nederland zelfstandig werkzaam zijn in de agrarische sector. De
Poolsee bedrijven kopen en planten de planten en verkopen zelf de opbrengst daarvan. Europool geeft
adviezen,, verhuurt machines en krijgt daarvoor een provisie.
455 Agrarisch Dagblad Dagblad 10 juli 1999, Aardbeienteelt kan niet zonder Poolse hulp. Ook de organisator van
Europooll verscheen tot twee keer toe op de televisie in het VPRO-programma hopende Zaken om daar
zijnn handel en wandel uitvoerig toe te lichten.
466 J.F.I. Klaver en E.T. Visser, Evaluatie wet arbeid vreemdelingen, 's-Gravenhage 1999, p. 73-86.
477 Agrarisch Dagblad'31 maart 2000, Straffen tot vier jaar voor Europool-familie.
488 Agrarisch Dagblad 9 maart 2000, Geen juridische steun voor Europool-klanten.
499 De beleidsmedewerker van de Arbeidsvoorziening die deze informatie gaf, meende dat het in totaal
omm ongeveer honderd tewerkstellingsvergunningen ging.
500 A.A.G. Peters, 'Recht als kritische discussie', in: dezelfde, Recht als kritische discussie, Arnhem 1993, p.
211-214. .
511 Gedacht kan worden aan juridische processen die volgens het publiek een politieke schijnvertoning
zijnn en waarbij de algemene maatschappelijke overtuiging bestaat dat het proces niet eerlijk gevoerd is
off aan rechterlijke beslissingen die door de verliezende partijen in de publieke opinie succesvol wordenn voorgesteld als achterhaald door de maatschappelijke praktijk.
522 N. Luhmann, legitimation durch Verfahren, Frankfurt am Main 1997, m.n. het tweede hoofdstuk.
533 Ook de minister van Sociale Zaken zou vervolgens herhaaldelijk benadrukken dat de sector zelf primairr verantwoordelijk was voor de invulling van seizoenarbeid en dit werd tevens het uitgangspunt van
dee wet PMA.
544 Met de invoering van de wet PMA in 1997 was het ook lastig vol te houden dat er een duidelijke wettelijkee regeling moest komen. Die was er nu, al was het een andere dan de werkgevers zich hadden
gewenst.. Ook de publieke opinie leek zich vanaf 1995 langzamerhand tegen de werkgevers te keren.
555 N. Luhmann, a.m, p. 129-135.
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Andere hoogtepunten in de zorg om voedselkwaliteit zijn bijvoorbeeld de dioxinecrisis die zich in
19999 in België voordeed en de discussie over producten die genetisch gemanipuleerde soja bevatten.
22 C.H. Brants en K.L.K. Brants, De sociale constructie van fraude, Arnhem 1991, p. 13.
33 Ibidem, p. 125-126.
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Hierbij dient wel te worden aangemerkt dat de interviews plaatsvonden in de periode voordat de
socialee partners in de agrarische sector besloten om in de CAO-tuinbouw een specifieke regeling te
treffenn voor gelegenheidsarbeid. Voor zover bekend is echter juist de aspergeteelt een voorbeeld van
eenn tuinbouwtak waarin deze CAO-regeling weinig populair is. Marktplan Adviesgroep, Evaluatieonderzoekderzoek Agrarisch seiyoenswerk 1999, Bussum 2000, p. 40-41 (zie verder hoofdstuk 6, 'De CAO als
uitweg"). .
55 Jammer genoeg was deze categorie niet vertegenwoordigd onder de agrariërs die in dit onderzoek zijn
gesproken.. Dit is niet verbazingwekkend. Deze groep zal elk contact met nieuwsgierigen zoveel
mogelijkk mijden.
66 Poolse burgers die vanwege historische redenen ook de Duitse nationaliteit hebben en derhalve onder
hett vrije werknemersverkeer van de EU vallen.
77 De omstandigheid dat het aspergeseizoen relatief kort is en dat bureaucratieën doorgaans tijd nodig
hebbenn om daadwerkelijk te sanctioneren, was hier ongetwijfeld in het voordeel van uitkeringsgerechtigdenn die de dans wilden ontspringen.
88 De officiële instanties op dit beleidsterrein, zo werd mij in de loop van het onderzoek duidelijk, maken
bijvoorbeeldd geen duidelijk onderscheid tussen telers die de regels heimelijk en regelrecht overtreden
enn telers die menen dat ze binnen de grenzen van de wet opereren en de juridische strijd hierover aangaan. .
99 Met betrekking tot (legale) Duitse Polen kan hier worden opgemerkt dat - volgens een beleidsevaluatie
vann Marktplan Adviesgroep - 6% van de seizoenarbeiders tijdens de aspergeoogst van 1999 bestond
uitt Polen en Tsjechen die ook de Duitse nationaliteit bezaten. Marktplan Adviesgroep, a.m, p. 31. Dit
percentagee is niet gering en zelfs opvallend wanneer men weet dat in andere tuinbouwtakken zoals de
fruitplukk of de aardbeienteelt het aandeel van 'Duitse Oost-Europeanen' respectievelijk 0 en 1% is.
100 Marktplan Adviesgroep, Inschakeling uitkeringsgerechtigden asperge-oogst, 's Gravenhage 1998, p. 51.
111 Voor deze term, M. Wiering, Controleurs in context, Nijmegen 1999, p. 12-16.
122 In deze studie heb ik mij wat betreft het in kaart brengen van cynische handelingen en oriëntaties
beperktt tot de agrariërs en seizoenarbeiders op het microniveau van de individuele bedrijven. De
typologieënn van acceptatie en non-acceptatie die ik heb ontworpen, zijn ook bewust afgebakend tot
'individuelee burgers en wettelijke regulering'. Voor een gedegen analyse van bijvoorbeeld het uitvoeringscynismee op middenniveau zou een typologie nodig zijn die betrekking heeft op intermediaire
beleidsorganisatiess en ook meer empirische informatie dan ik in het kader van dit onderzoek over de
betrokkenn ambtelijke organisaties heb kunnen verzamelen.
133 Voor de begrippen overtuigingscontext en overtuigingshandelen, zie de toelichting op schema 3 in
hoofdstukk 2 (onder 'Cynische handelingsoriëntaties').
144 In dit onderzoek naar legitimiteit, acceptatie en cynisme concentreer ik mij vooral op de gezagsrelaties
tussenn agrariërs en instanties die uitvoering geven aan het overheidsbeleid. In hoeverre agrarische
belangenorganisatiess in deze samenhang, vooral in het laatste decennium, cynisch met hun achterban
zijnn omgegaan - en vice versa - is een boeiende maar ook complexe vraag die een aparte bestudering
verdient. .
155 Zoals toegelicht in hoofdstuk 6 was de OSV '97 een ingrijpende reorganisatie op het terrein van de
socialee zekerheid die de beleidsinvloed van de sociale partners in de sector aanzienlijk had beknot.
166 Illustratief voor deze beleidslijn is de brochure 'Genoeg personeel in ieder jaargetijde' die in 2000 verscheen.. Deze brochure, waarin de voorwaarden voor tewerkstellingsvergunningen nog eens helder zijn
samengevat,, is een gezamenlijke uitgave van het Ministerie van Sociale Zaken, LTO-Nederland en de
Arbeidsvoorziening. .
177 De participerende observaties waarvan in hoofdstuk 5 verslag is gedaan, gaven een mooi beeld van de
hemelsbredee verschillen die hier per bedrijf mogelijk zijn en ook van enkele verborgen handelingsstrategieënn die aspergestekers weer kunnen hanteren om het gezag van de werkgever te ondopen.
188 Zie de studie van A.J. Voortman, Strijden overleg, Ruurlo 1996, waarin het sociaal beleid in de agrarische
sectorr voor de periode 1945-1995 kroniekmatig in kaart wordt gebracht.
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199 Vooral de gang van zaken bij de mestproblematiek maakte duidelijk dat het traditionele overlegmodel
niett meer functioneerde en zelfs in zijn tegendeel begon te verkeren. J. Frouws, 'De legitimiteit van
hett mestbeleid', in: R Schedler en F. Glastra (red.), Voorlichting in veldtheoretiscbperspectief, Utrecht 1998,
p.. 51-67.
200 H. Bekke, J. de Vries en G. Neelen, De salto mortalt van bet ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,serij, Alphen aan den Rijn 1994.
211 M. Wiering, 'De mest, de pest en de rest', Facta, 1998-8, p. 6-8. Wiering illustreert dit aan de hand van
dee Wet Herstructurering Varkenshouderij die een direct gevolg was van de varkenspestellende in 1997.
222 J. D. van der Ploeg, De virtuele boer, Assen 1999, m.n. p. 349-350, 370-371.
233 Ook de strikte wettelijke regulering van (kortstondige) arbeidsrelaties wordt bijvoorbeeld gerechtvaardigdd met het argument dat onordelijke toestanden op dit gebied de werking van de arbeidsmarkt
ondergravenn en dat bedrijven die de regels overtreden op oneerlijke wijze concurreren.
244 Ibidem, p. 4-6, 349 (figuur 8.6) en passim.
255 P. Sloterdijk, Eurotaoïsme, Amsterdam 1991, p. 31.
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J. C. Scott, Seeing like A State, New Haven 1998.
N. Luhmann, Legitimation durch Verfahren, Frankfurt am Main 1997, p. 41.
P. Sloterdijk,'Eurotaoïsme,Amsterdam 1991, p. 61.
A.H. van Otterloo, Eten en eetlust in Nederland, Amsterdam 1990, p. 268.
Ook hier geldt dat de ontwikkeling niet stilstaat en dat een versnelling in eetgewoonte in principe
mogelijkk is. De eerste teler die beschikt over een automatische aspergeschiller en een e-mailadres
waaropp een afhaalbestelling kan worden gedaan, is reeds gesignaleerd.
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Summary y

Thee Cynical Discoloration of Legitimacy and Acceptance
AA Sociological Study after the Regulation of Seasonal labour in the Asparagus Cultivation in the SouthHastHast of the Netherlands

Thiss sociological study endeavours to connect the phenomenon of legitimacy with the processess of acceptance and cynicism. The empirical point of departure to study this relationshipp is the problem of authority between farmers and the Dutch government that came to
thee fore in the legal regulation of seasonal labour in horticulture. The harvest of asparagus
hass been chosen as a case study to examine the legitimacy of the state, the processes of
acceptancee and the influence of cynicism. Especially in this branch of market gardening,
whichh encompasses a wide variety of farmers, the compliance with the legal rules concerningg seasonal labour appears very problematic. The first central question of this research is as
follows.. Can the problematic acceptance of asparagus growers in the South-east of the Netherlands (the
mainmain production region) be interpreted as a policy problem that is relatively easy to overcome, a crisis of legitimacyimacy that points at a breakdown of state authority or as a slumbering crisis of legitimacy that signifies an
erosionerosion of state authority? The second central question concentrates on the influence of tacit
cynicism,, which is characterised by pragmatic orientations and moral immunity. Can the problemslems of acceptance and legitimacy, that come to the fore in the policy concerning regulation of seasonal labour,
forfor a substantialpart be explained through the effects of hidden transcripts and cynical actions and orientations? tions?
Thee objects of legitimacy which are studied, are in the first place the administrative institutionss of the government which are direcdy involved with the legal regulation of seasonal
labour.. Also considered as objects of legitimacy, are semi state-organisations as the former
agriculturall board and the political regime of agrarian neocorporatism.
Thee composition of the study is as follows. In the theoretical part (chapters 1, 2 and 3)
thee concepts of legitimacy, acceptance, non-acceptance and cynicism are dealt with. This
treatmentt leads to typologies of acceptance and non-acceptance and to a scheme of cynical
actions.. Attention is also given to the phenomenon of trust in modern societies and the conceptt of kynism (the normative counterpart of cynicism). After the construction of the
theoreticall framework the problem definition is worked out on three different levels: micro,
mesoo and macro.
Thee empirical part (chapters 4, 5, 6 and 7) gives a description of the field-research that
wass undertaken of asparagus growers, seasonal labourers, interest groups and administrative
organisations.. Besides the presentation of empirical data, gathered through interviews and
participantt observation, this part also contains a description of the political and socio-historicc backgrounds which are relevant to understand the balance of power between farmers
andd government institutions. Furthermore, there is an analysis of lawsuits and judicial proceedingss in this context.
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Inn the concluding part (chapter 8 and conclusion) the theoretical concepts and framework
thatt were developed in the first part, are applied to the case study that was portrayed in part
two.. These concluding observations are the basis of the final conclusion where the problem
definitionn of this study is answered.

Theoreticall Part
Contraryy to judicial or philosophical treatments of legitimacy, sociologists tend to approach
legitimacyy in a more 'realistic' way. For sociologists, the legitimacy of an authority can only
bee determined on the basis of empirical research that give clarity about the likelihood that
peoplee are willing to follow the commands or assignments of the person(s) who is (are) in
charge.. In this study legitimacy is defined as authority that has a certain degree of stability
andd durability due to the fact that citizens or subordinates are in general prepared to obey the
personss or administrative organisations in charge because they believe that these persons or
organisationss a n d / o r the social and political arrangement in which these are embedded, are
dealingg in an acceptable way with social values that can count on their (discursive or intuitive)
approvall and acceptance.
Besidess describing the empirical state of affairs with concern to legitimacy, sociologists
aree also interested in the social values that can explain the legitimacy of authority. Max Weber
distinguishedd three famous legitimising principles in this context: traditional authority,
charismaticc authority and legal rational authority. The type of legal rational authority is typicall for modern western societies. In the wake of Weber many social scientists have tried to
improvee or renew this threefold typology. Niklas Luhmann for instance has brought to attentionn the self-legitimizing effects of rational procedures that are common in modern societies.
Moree recently Hoekema en Van Manen presented different types of legality that can be seen
ass a further completion of Weber's type of legal rational authority. Despite these interesting
effortss to develop Weber's range of thought, there is an important aspect that still seems to
bee neglected in the sociological research of legitimacy. According to Doris Lucke the sociologicall focus on legitimacy has mainly been object oriented. In her study Ak^eptant^ Lucke
claimss that the focus is primarily on the social actors that claim authority. The subject side
off legitimacy, the process of acceptance under the citizens or subordinates at the bottom,
hass until now not been systematically investigated. However, for a well-balanced account of
legitimacyy it is crucial to also examine the mode of acceptance by the subjects that are
addressed.. In this study the main subjects of acceptance are farmers and market gardeners
thatt grow asparagus, (potential) seasonal labourers, employers' associations and labour
unionss for the agrarian sector. Acceptance is defined as the degree of assent, approval or
adjustmentt that social actors (explicitly or implicitly) show in their attitudes, beliefs and
actionss towards certain opinions, propositions, measurements or decisions and in which the
motivess to do so can vary from authentic convictions, natural habits up to rationally calculatedd self-interest or the fear of repercussion.
Buildingg on the theoretical work of Lucke the following typology of acceptance, adaptedd to the specific goals of this research, can be designed:
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Typologyy of acceptance: individual citizens and legal regulation.
Typee 1:
Typee 2:
Typee 3
Typee 4:
Typee 5:

Authentic acceptance based on knowledge, conviction and understanding.
Demonstrative and subscribing acceptance without direct involvement.
Internalised, non-conscious or half-conscious acceptance formed by habit.
Opportunistic or calculating acceptance without inner conviction.
Acceptance because of embarrassment due to the (supposed) lack of alternatives. .
Typee 6: Coerced or enforced acceptance imposed against one's will.

Despitee the merits of Lucke's approach, her study about acceptance has some significant
flaws.. The most critical one is that her treatment of non-acceptance is unsatisfactory.
Becausee of this a typology of non-acceptance, which in my opinion is necessary to get a full
understandingg of processes of (non-)acceptance, is absent. This study tries to develop such
aa typology of non-acceptance. Non-acceptance is the counterpart of acceptance and defined
ass the degree of resistance, protest, disapproval or unwillingness that social actors (explicidy
orr implicidy) show in their attitudes, beliefs and actions towards certain opinions, propositions,, measurements or decisions and in which the motives to do so can vary from thoughtoutt inner convictions, unmotivated habits till rationally calculated self-interest or the hard felt
needd to act rude and disrespectful. In order to present a typology of non-acceptance, it is
usefull to go into the concepts of hidden transcripts and cynicism. These are sensitising conceptss that draw our attention to proceedings and actions which (can) take place offstage.
Inn his study Domination and the Art of Resistance James C. Scott describes hidden transcripts
ass domains of social action which, in contrast to public transcripts, are concealed from outsiders.. Hidden transcripts especially occur in relationships of power wherein both the personss in charge and the subordinates develop strategies behind the scenes. The concept of
hiddenn transcripts teaches us that resignation towards authority reveals litde about the attitudess or practices of the citizens that possibly defy or evade the orders and assignments
imposedd upon them. Open obedience is therefore no proof of the legitimacy of authority.
AA good example of such evasive strategies, are feigning and double cross - faking and trying
too cover such acts of faking. Feigning and double cross can be seen as modes of cynical
behaviour. .
Cynicismm has been rarely studied by sociologists. For a description of modern cynicism,
thee studies of Jeffrey C. Goldfarb (The Cynical Society) and Peter Sloterdijk {Kritik der ^ynischen
Vernuft)Vernuft) can serve as a starting-point. Both authors noticed the immunity of cynical action
againstt moral reasoning. Modern cynicism is characterised by a consciousness that has
armouredd itself against rational critique. Cynicism can be defined as the entirety of pragmaticc orientations, attitudes and social actions that are dominated by or, in a less strong
sense,, morally neutralised by a reflexive 'ethic of realism' that wards off normative counterargumentss and that implicidy or explicidy justifies its 'morally wrong' behaviour by referring
too the practical course of affairs.
AA popular example of cynicism in modern societies is the calculating citizen who doesn't
havee any scruples about using the rules of law for his own benefit. Although this image oversimplifies,, it gives us nevertheless a clue for characterising cynical action. An essential feature
off cynical action seems to be the use of hidden agendas combined with an anthropology (or
Weltanschauung)Weltanschauung) that sees self-interest as the driving force that makes the world go round
addition,, cynical action that takes place between two or more agents can be unilateral (one
personn does it) or mutual (everyone does it).
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Buildingg on the insights that are offered by the concepts of hidden transcripts and cynicism,, the following typology of non-acceptance can be designed. Together the typologies of
acceptancee and non-acceptance form the theoretical framework to analyse the modes of
(non-)acceptancee that can be discovered in individual citi2ens confronted with legal regulation. .
Typologyy of non-acceptance: individual citizens and legal regulation.
Typee
Typee
Typee
Typee

1:
2:
3
4:

Well-considered non-acceptance that is authentic and will be openly clarified.
Demonstrative or sympathising non-acceptance without direct involvement.
Internalised, non-conscious or half-conscious non-acceptance formed by habit.
Emotional non-acceptance that is expressed without considering the consequences. .
Typee 5: Sham acceptance of 'as if' that feigns assent or that tries to double-cross.
Typee 6: Cynical non-acceptance or quasi-acceptance that is expressed without shame.

Thee combination of an object oriented perspective (bringing into focus the legitimising
activitiess of authorities and the goals and politics of the state) and a subject oriented perspectivee (bringing into focus the modes of acceptance by asparagus growers, seasonal labourerss and the interest groups of employers and employees), leads to the following question.
Howw can the empirical information about acceptance obtained on the level of direct social
interactionn be related to the issue of legitimacy that has a wider institutional dimension?
Anthonyy Giddens' concept of trust can be helpful here to bridge this theoretical gap
betweenn social integration and system integration. Giddens emphasises that trust in modern
societiess is in a certain sense blind trust. In our modern age trust is mediated by symbolic
tokenss and abstract systems that are build on specialised forms of knowledge. This does not
meann that trust can do without personal encounters. Normally the social exchange of trust
takess place at specific access points where lay persons and professionals come across each
other.. Conflicts and other examples of problematic acceptance that come to the fore in the
encounterss between citizens and intermediary expert organisations, are therefore an importantt source of information for the matter of legitimacy. They throw a light on the possible
erosionn of trust (in wider social systems) and inform us about the legitimising principles that
functionn in (a specific part of) society. In this study special attention is given to the political
regimee known as agrarian neocorporatism. For a long period of time this regime successfullyy shaped the transference of trust between farmers and the government. In the last decade,
however,, the regime of agrarian neocorporatism has shown serious signs of disintegration.
Finallyy it seems inevitable to say something about a normative standard with regard to cynicism.. Being perceived as a pragmatic and realistic worldview cynicism undoubtedly has a
pejorativee connotation to it. Sloterdijk however highlights a form of cynicism that has a criticall potential and is an important source of freeing rationalism that should be rediscovered
inn our modern era. The archetype of such critical rationalism can be found in Diogenis of
Synopee who once lived in Athens and who was famous for his bold behaviour against authorities.. He specified this sort of critical cynicism as kynicism. According to Sloterdijk, Diogeniss represents a realism 'at the bottom' while cynicism is an opportunistic form of realism
thatt has chosen for the ruling powers 'at the top'. Although this sociological study does not
pursuee extensive ethical reflections, a brief attempt will be made to apply this normative
standardd of Sloterdijk to the cynical behaviour we come across in our field-research.
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Empiricall Part
Thee farms that grow asparagus in the South-east of the Netherlands vary enormously. Only
aa few specialised asparagus farmers get their main source of income out of this crop. Most
asparaguss growers are active on a small-scale and combine this culture with other agriculturall activities. However, also on a small-scale asparagus can generate a lot of profit. Furthermore,, the popularity of this crop is explained by the fact that a great part of the harvest can
bee direcdy sold at the farm. This custom of unofficial 'home sale' has a long tradition in this
regionn and makes the growing of asparagus especially attractive. One could maintain that the
informall organisation of seasonal labour reveals its origin from the traditional peasant societyy in this region. O n the other hand, like all other agricultural activities, the growing of
asparaguss has clearly been influenced by the process of modernisation and professionalism.
Farmerss and market gardeners are surrounded by a Technological-Administrative-Task-Environmentt (TATE) that has rationalised and individualised the agricultural profession to a farreachingg extent.
Sincee the mid-eighties it has become more and more difficult for farmers to find sufficientt seasonal labourers. In the nineties this eventually led to a lot of publicity about illegal
seasonall labourers from Poland and intense political debates about the rules regarding seasonall labour. Besides political reasons one should also draw attention to demographic and
economicc causes which can explain this development. Decreasing birth rates and competitionn from the service industry have reduced the traditional reservoir of (potential) asparagus
cutterss (housewives, students). The increasing national and international competition in agriculturee has imposed a lot of pressure on farmers and market gardeners. Uncertain economicc prospects make the shortage of seasonal labourers during the asparagus harvest a very sensitivee issue. For many farmers this means that an important additional source of income that
couldd compensate for financial losses in other agricultural activities is threatened. Although
aa new technique of covering asparagus with black (or black-and-white) plastic makes the
organisationn of seasonal labour a little bit easier, asparagus growers are very dissatisfied with
thee legal regulation regarding seasonal labour.
Interviewss with farmers and market gardeners have shown that the legislation concerning
seasonall labour or 'occasional' labour is largely perceived as being unfair, highly impractical
andd impossible to comply with. In general the farmers and market gardeners were very scepticall about the government which in their opinion either didn't support or even frustrated
agriculturall development. Frequendy, asparagus growers referred to the favourable legislation
inn neighbouring countries, especially Germany. Across the border seasonal labour was much
cheaperr and that was why Dutch farmers were gready disadvantaged. Some market gardenerss even stated that the policy of the Dutch government was devastating and that in the near
futuree asparagus would only be build abroad. Another point that has to be mentioned in this
context,, is the striking lack of political interest demonstrated by many farmers. Asparagus
growerss rarely go into collective action themselves and usually leave the handling of their
politicall interests entirely to the experts in the agrarian interest groups to which they belong
ass members.
Althoughh most asparagus growers are still highly discontented with the rules concerning
seasonall labour, there is definitely an important change visible when a comparison is made
withh the practices in previous times. Until the mid-eighties nobody gave much attention to
accountingg or registration of their workers. In the nineties asparagus growers became quite
awaree that the organisation of seasonal labour could not be done on a fully informal basis
andd that one had to keep accounts of the people who were working during the harvest.
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Farmerss and market gardeners have in a way accepted that seasonal labour is regulated. However,ever, this general acceptance of the principle of legal regulation does not mean that the legal regulation is in
factfact complied with. In practice asparagus growers appear to deploy several strategies to evade or
gett (partially) around regulation. A well-known practice for instance is what is referred to as
'creativee book-keeping'. The informal ties between farmers and 'native' workers that live in
thee local environs are still of vital importance for the organisation of seasonal work. Informall local networks form the basis of (partial) moonlighting and a black money circuit that is
almostt impossible to control for administrative organisations. Beside this widely practised
methodd of creative book-keeping, there have been strategic 'cat-and-mouse'-games between
farmerss and administrative organisations as asparagus growers attempted to avoid social
securityy contributions or kept working with seasonal labourers without permits from Poland.
Thiss has led to a series of bitter conflicts and legal proceedings that reflect the deep distrust
thatt has developed between farmers and administrative institutions.
Thee observations on the spot of two asparagus farms during the harvest, demonstrated
thatt the position of the seasonal labourer is very dependent on the personal attitude of the
farmerr or market gardener. It made clear that 'occasional' workers are very indifferent to their
legall position or the collective agreements concerning seasonal labour. Furthermore, the
observationss confirmed that the money that can be earned, is the main objective for cutting
asparagus.. The friendliness or unfriendliness of the employer is not unimportant but is neverthelesss secondary in this respect.
Legislationn concerning seasonal labour is not easy to describe. In a way the relevant regulationn with regard to seasonal work in Dutch horticulture can be seen as an area where many
regulations,, measurements and political discussions meet. The following policy domains can
bee discerned: laws and rules concerning the system of social insurance, the organisation of
thee tax system and administrative registration, regulations with respect to foreign labourers,
deploymentt of benefit recipients and collective labour agreements. Looking at the political
developmentss concerning seasonal labour in the last decades and the shifting power positions
off the different parties involved, one can see that some profound changes have taken place.
Sincee the mid-eighties the legal net of regulation concerning seasonal labour has definitely
tightened.. The rules with respect to social security payments have become more severe. The
introductionn of a new tax system had some drastic consequences: employers became obliged
too keep wage records for each seasonal worker. These administrative obligations were completedd by a general identification law for employees. The official deployment of Polish
labourerss during the asparagus harvest came to an end because of a very restrictive policy as
regardss temporary work permits. Instead of permits for these Polish labourers, who were
highlyy sought after by, special employment-finding projects for unemployed people (living in
thee Netherlands) were started by the regional Job Centre. In court market gardeners who
appealedd on the basis of the shortage of seasonal labourers in the Netherlands and the
urgentt need for work permits, were now themselves held responsible by the judge on account
off their refusal to co-operate with the Job Centre. The working conditions on the farms even
becamee a subject of public debate. The industrial insurance board for the sector and the
labourr inspectorate were putting more and more pressure on the farmers and market gardenerss who tried to bend the rules.
Althoughh the central government was successful in expanding its sphere of influence, the
legall regulation of seasonal labour remained a controversial political issue. The law PMA that
camee into operation in 1997, and that was introduced to solve the shortage of seasonal
labourerss once and for all, didn't have much effect. One could even say that this law failed to
solvee anything. Much to his surprise, the minister for Social Affairs noticed that employers'
organisationss and labour unions brushed his 'fresh' law aside. In 1999 they introduced a speciall arrangement for seasonal labour, as a part of the collective labour agreements, that made
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thee law PMA in fact superfluous. Through this strategy labour unions and employers organisationss regained administrative control and could circumvent central supervision of (newly
created)) administrative bodies that had diminished their political influence. However, the
skirmishh between the central government and the agrarian interest organisations concerning
thiss matter, also confirms that the pressure groups of farmers and market gardeners are on
thee defensive since the regime of agrarian neocorporatism has been breaking down. The fact
thatt the collective labour agreements were used as the means to escape from the influence of
centrall institutions, is typical of the political turn they have made. After all, only a few years
earlierr the employers' organisations regarded these collective labour agreements as fully
unsuitablee with respect to the organisation of seasonal labour. Employers' organisations have
furthermoree accepted that also temporary seasonal workers are 'real' labourers that fall under
thee general rules of social insurance. Yet, the individual farmers and market gardeners often
holdd a very different view on this matter.
Thee problematic regulation of seasonal labour has led to a number of lawsuits. Through the
yearss agricultural employers and their organisations, labour unions, the industrial insurance
boardd for the sector, the Job Centre and the labour inspectorate became involved in several
political-judiciall conflicts. The judicial actions in court throw light on the orientations and
strategicc movements of the different parties involved. These legal proceedings certainly had
legitimisingg effects and contributed to the acceptance of government policy concerning seasonall labour. However, these legitimising effects were not really strong and only took place
afterr several years. The way to judicial 'depoliticising' knew several obstacles. The lawsuits in
whichh work permits for Polish labourers were claimed by farmers, became even quite politicall and indeed marshalled asparagus growers instead of fragmenting their protest into individuall cases. Referring to Luhmann one can explain the difficult way of judicial depoliticisingg by pointing at the political tasks executive organisations like the industrial insurance
boardd and the Job Centre had to fulfil. According to Luhmann, legal proceedings are ideally
navigatedd by conditional (if...then...) programmes. In the case that legal proceedings are traversedd by certain policy goals that are dependent on political and economic conditions, the
legitimisingg effects of litigation will stagnate. The introduction of the law PMA in 1997 was
cruciall in this context. This law freed the sector's industrial insurance board and the Job Centre,, two important executives, of former 'disturbing' policy goals.
Afterr 1995 the judicial conflicts about seasonal labour concentrated on a relatively small
groupp of farmers that continued their bitter struggle with the labour inspectorate about their
co-operationn with Polish firms that bring in their own workers. According to the labour
inspectoratee these methods are illegal; it is even claimed that these farmers belong to a criminall organisation. The legal proceedings instituted by the labour inspectorate are aimed at
maintainingg law and order and have their basis in conditional programmes connected with
severee sanctions. Most asparagus growers are resigned to the fact that things have changed
andd that an informal organisation of seasonal labour, as in the old days, is history.

Concludingg Part
Thee application of the typologies of acceptance and non-acceptance on the (reactions of
asparaguss growers and seasonal labours shows that cynicism in the form of tacit non-acceptancee or opportunistic acceptance can be frequendy discovered. There is a range of hidden
transcriptss that point at a deep distrust of the policy goals of the government. The dismissivee attitudes and the hidden strategies for evading legal regulation are complemented by a
lackk of political interest and moral neutralisation through economic reasoning. In general
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farmerss and market gardeners feel themselves trapped between the economic reality of
increasingg international competition and the unreasonable legal demands that are imposed
onn them by administrative organisations. However, an interesting observation is that some
realisticc cynical orientations and actions could be categorised as (potential) kynical. In this
contextt two ideal types (idealtypen) of agricultural employers can be distinguished: the office
farmerr and the kitchen farmer.
Thee legal regulation of seasonal labour is connected with a lot of social and judicial conflictss between farmers, several administrative organisations and also the labour union. The
legitimisingg effects that usually accompany legal proceedings (Luhmann) only took place after
aa longer period of time. Looking at the hidden strategies that were followed by the different
partiess involved, one could say that the conflicts about rules with respect to social security,
workk permits for Polish labourers, the mobilisation of benefit recipients and collective labour
agreements,, led to a strategic-cynical action complex in which mutual trust became less and
less.. If we place the problematic acceptance, the modes of cynical actions and the growing
distrustt in the wider social context of political and social developments, the conclusion is
thatt the problems of trust between farmers and the government have a structural character.
Thee political regime of agrarian neocorporatism doesn't function as it used to do and the
bridgee of trust that was formed by intermediary organisations is slowly falling apart. One can
alsoo see that the principles that legitimised state authority in the agrarian sector have
changed.. The principle of co-operative legality, characteristic of the era of agrarian neocorporatism,, has lost its political dominance. In the last decade farmers and market gardeners
aree even regularly confronted with command and control regulation.

Thee methods of creative book-keeping that were practised by almost all asparagus growers,
aree an example of tacit cynicism. In itself these 'little' cynical calculations are not an alarmingg matter for authorities. It is possible, and often the case, that such behaviour is abundant
butt doesn't threaten the legitimacy of authorities in a serious way. These sorts of calculating
andd pragmatic (re)actions become alarming if they are socially and culturally embedded in a
further-reachingg cynicism that points at moral immunity against political values and communityy interests. The breakdown of the political regime of agrarian neocorporatism in the
Netherlandss can be seen as the structural embedding of the cynical (re)actions we observed.
Thee answers to the two central questions of this study are as follows. The problematic acceptancetance of asparagus growers in the South-east of the Netherlands can be interpreted as a slumbering crisis of
legitimacylegitimacy that has eroded state authority severely. Because of this severe erosion the legitimacy o
authorityauthority has approached the verge of a real crisis in which the government can no longer count on the
ofof its agrarian citizens. This study about state authority and legal regulation of seasonal labour further shows
thatthat problems of acceptance and legitimacy can for a substantialpart be explained through the effects of hiddenden transcripts and cynical actions and orientations.
Thee typologies of acceptance and non-acceptance, the scheme of different types of cynical
action,, are useful instruments to analyse the social impact of hidden transcripts and cynicism
onn the legitimacy of state authority. Through these typologies informal realities and the
sociall dynamics behind the scenes can be more properly described. A social order can look
stable,, and therefore legitimate, but the key question is the quality of this stability. O n which
groundss of acceptance is a stable social order based? The concepts of acceptance, nonacceptance,, hidden transcripts and cynicism make us susceptible to social phenomena which
couldd otherwise be easily overlooked. These sensitising concepts can enrich the sociological
researchh of legitimacy.

Stellingen n
behorendd bij het proefschrift van Henricus Cornelius Maria de Bakker
D ee cynische verkleuring van legitimiteit en acceptatie

1..

De concepten van (non^acceptatie, verborgen transcripten en cynisme
makenn nieuwe waarnemingen mogelijk die het sociologisch onderzoek naar
legitimiteitt kunnen verrijken.

2..

Door het concept van cynisme sociologisch te ontwikkelen, zou verduidelijktt kunnen worden hoe een moderne samenleving schijnbaar legitiem kan
voortrollenn op rationele banden van realistisch ongeloof.

3..

Aspergetelende tuinders en boeren in Zuidoost-Nederland zijn een uitstekendd voorbeeld van de 'ongrijpbare' boerenstand.

4..

De politieke discussie over illegale Polen in de tuinbouw wordt vertroebeld
doorr de suggestieve berichtgeving hierover in de media.

5..

Het probleem van de wettelijke regulering van seizoenarbeid brengt een
aantall principiële vraagstukken van moderne verzorgingsstaten scherp in
beeld. .

6..

De beleidsontwikkeling rondom seizoenarbeid in de tuinbouw is illustratief
voorr de toenemende command & f0##tf/-regulering in de agrarische sector.

7..

Peter Sloterdijk is een filosoof die door sociologen te weinig wordt gelezen.
Dee sociologie laat hierdoor belangrijke kansen op principiële maatschappijkritiekk en kritische zelfreflectie liggen - de kans op cynische sociologen
neemtt daartegenover toe.

8..

De politieke idealen van de sociaal-democratie leggen het hoe langer hoe
meerr af tegen het tempo van het kinetisch kapitaal.

9..

Wiens subsidiestromen men verteert, diens probleemvisies men inhaleert

10.. Did wt inhale?

Dee blokkades van wegen door boze boeren tijdens de mond- en klauwzeercrisis
illustrerenn eens te meer dat de gezagsrelatie tussen agrariërs en de overheid in het
laatstee decennium onder grote druk is komen te staan. Zijn dergelijke woedende
reactiess van agrariërs op het optreden van de overheid te interpreteren als een
tijdelijkk beleidsprobleem of als een legitimiteitscrisis waarin het gezag van de
overheidd op het spel staat? In deze studie wordt de kwaliteit van het
overheidsgezagg in de agrarische sector diepgaand onderzocht aan de hand van de
gezagsproblemenn die in de jaren negentig speelden bij seizoenarbeid in de
aspergeteelt.. De regelgeving omtrent seizoenarbeid en de praktijk van het creatief
boekhouden,, de botsingen tussen tuinders en diverse uitvoeringsinstanties, de
arbeidsomstandighedenn op de velden en de inschakeling van Poolse
seizoenarbeiders,, komen daarin uitvoerig aan de orde.
Welkee vormen van (non-)acceptatie kunnen worden onderscheiden bij burgers die
wordenn geconfronteerd met overheidsregulering? Bestaat er naast de calculerende
burgerr ook een 'rekenende' boer? In dit boek wordt een theoretisch raamwerk
gepresenteerdd waarmee het sociologisch onderzoek naar legitimiteit kan worden
verdiept.. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan het gebruik van
verborgenn agenda's, cynisch handelen en abstract systeemvertrouwen. Door dit
theoretischh instrumentarium toe te passen op de problemen in de aspergeteelt,
komtt de auteur tot de conclusie dat de legitimiteit van het staatsgezag in de
agrarischee sector ernstig lijkt te zijn geërodeerd. Het zijn echter op de eerste
plaatss niet de openlijke conflicten die deze conclusie rechtvaardigen, maar de
verborgenn praktijken van stilzwijgend cynisme en verhulde non-acceptatie.
Eenn onthullende studie over een politiek zeer gevoelige bedrijfstak.
ErikErik de Bakker studeerde sociologie enfilosofieaan de KUN en de UvA. Hij is thans als
rechtssocioloogrechtssocioloog verbonden aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam.

ISBNN 90-5260-018-X

99 '789052"600185

