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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 moge-
lij kk deze internationale vergelijking te voltooien. Uiteindelijk is het een 'academische' disser-
tatiee 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 con-
clusie.. 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. 

Di tt 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 vanzelfspre-
kendheidd 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, kri-
tisch,, 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 Beukel-
man,, Hedvig Beunk, Betty de Hart, Huub van Nijnatten, Roel Pieterman, Jochem Prinsen, 
Robb Schwitters, Mare Wiering, Vincent Wuisman. Ik bedank hen hartelijk voor hun com-
mentaar,, 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 


