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Inleiding g 

Opp 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 Lin-
schotenn (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 onheils-
boodschapp van Van der Linden was daarmee niet bezworen. De nieuwe wettelijke regeling die 
hett paarse kabinet wilde treffen, een vrijstelling van premieplicht voor werkzoekende uitke-
ringsgerechtigdenn 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 par-
lementt wederom een discussie over de problematiek. WD-parlementariër Blauw consta-
teerdee 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 seizoen-
arbeiderss 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 veelbe-
sprokenn thema. Krachtige morele oordelen worden daarbij niet geschuwd, al lopen de opvat-
tingenn over de schuldigen sterk uiteen. De verdachten die door de verschillende commenta-
torenn 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 prak-
tijk .. 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 beleids-
onderwerpp 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 te-
werkstellingsvergunningg niet mogen, telers die desperaat staan te springen om deze Polen in 



2 2 DKK CYN1SCH1-: VKRKI.I'URINC; VAN LEGITIMITRI T I-N ACXKPTATII i 

dienstt te nemen en daarnaast controlerende instanties die met het nodige vertoon optreden 
tegenn illegale tewerkstelling - al deze zaken tezamen maken het onderwerp bijzonder media-
geniek.. 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 stand-
punten. . 

Dee politieke en publieke interesse voor de problemen en conflicten rondom de asperge-
oogst,, roept echter ook sociologische vragen op die betrekking hebben op de acceptatie en 
legitimiteitt van het overheidsgezag. Voor veel agrariërs is de regelgeving omtrent seizoenar-
beidd 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 em-
pirischee 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 seizoenar-
beid,, 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 case-
studiee voor de legitimiteit van het overheidsgezag in de agrarische sector. 

Omm de hardnekkigheid van de problemen rond seizoenarbeid in de tuinbouw te illustre-
ren,, 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 arbeids-
aanbodd 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 



INLKIDIN G G 3 3 

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 Noord-
Brabantt 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 te-
werkstellingsvergunningenn 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 werkne-
merss 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 voor-
gaandee 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 tewerk-
stellingsvergunningenn voor Polen, zo lijk t het, wordt binnen de sector blijkbaar als voldon-
genn geaccepteerd. In 1997 is bovendien een wet in werking getreden die beoogde gelegen-
heidsarbeidd 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 verschi-
jnsel.. Ondanks deze berichten over illegalen lijk t het er even op dat de wet PMA het begin 
vann een oplossing kan zijn voor de problemen met seizoenarbeid. All e 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 func-
tioneren.. Tot ongenoegen van de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid,, 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 hier-
voorr 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 tewerk-
stellingg 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 begri-
jpp niet wat de Arbeidsinspectie bezielt om met dit verhaal naar buiten te komen.'13 

Ondankss deze niet mis te verstane repliek blijf t de minister van Sociale Zaken, ook na het tur-
bulentee aspergeseizoen, met zijn ambtenaren van mening dat het gaat om grote aantallen ille-
galee arbeiders die de werking van de Nederlandse arbeidsmarkt dreigen te ondergraven. De 
inzett van illegale arbeid zou volgens minister De Vries dikwijl s 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 lijk t 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 ver-
makeHjkheid.. 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 Wan-
neerr 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 blijf t of deze verrassende verdwijning uit de media kan wor-
denn 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 blijf t houden voor Polen komt door zijn onwil een 
fatsoenlijkk personeelsbeleid te voeren. De vraag naar de sociale condities waarin zulke per-
soonlijkee karaktertrekken vorm hebben gekregen, is daarmee echter nog niet beantwoord. Dit 
onderzoekk wil een verheldering verschaffen waarmee stigmatiserende oordelen over 'uitbui-
tende'' agrariërs of 'onwillige' werklozen heroverwogen kunnen worden. Hiermee is meteen 
eenn eerste motief gegeven van deze studie: al te gemakkelijke morele veroordelingen te cor-
rigerenn met sociologische kennis. 

Naastt dit algemene sociologische motief was er mijn theoretische interesse voor het so-
ciologischee begrip van legitimiteit. Dit begrip heeft betrekking op de vrijwillig e 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 funda-
mentt voor stabiel en duurzaam overheidsgezag. Hoe is het evenwel mogelijk dat deze vrij -
willig ee 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 onver-
teerbaar.. 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 asperge-
teeltt 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.. Mij n interesse gaat met name uit naar de processen van acceptatie en non-accep-
tatiee 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 onder-
geschiktenn 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 legi-
timiteitsonderzoekk een black box met een duistere werking. In deze studie zal expliciet aan-
dachtt 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 om het 
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beleidd goed en efficiënt uitgevoerd te krijgen en ook van allerlei rechtssociologische beleids-
evaluatiess waarin de aandacht op de eerste plaats uitgaat naar de alledaagse uitvoeringsprak-
tij kk en stijlen van handhaving. 

I nn het verlengde van deze theoretische interesse naar processen van acceptatie en non-
acceptatiee zal ik bijzondere aandacht besteden aan vormen van schijnacceptatie of quasi-
acceptatiee 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 dikwijl s gepaard gaat met schijnacceptatie, is binnen sociologisch 
onderzoekk naar legitimiteit nauwelijks gethematiseerd of systematisch onderzocht. Een ana-
lysee 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 legi-
timiteitstudiess 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 regel-
gevingg met betrekking tot seizoenarbeid in talloze opzichten verschilt van de openlijke onge-
hoorzaamheidd van sociale bewegingen, is de vraag die Schuyt stelde hier niet minder relevant. 
I nn 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 vijfti g jaar heeft voorgedaan, 
kann vanuit dit standpunt empirisch worden afgedaan als een kortstondig gezagsprobleem 
omdatt het staatsgezag als geheel toch blijf t 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 groten-
deelss verdwijnt. Van maatschappelijk betrokkenen worden ze louter tot getrokkenen. 

Beschouwenn we de agrarische sector als een maatschappelijke deelsector waarvan de legi-
timiteitt 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 drijf t 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 sec-
torr 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 belangen-
behartigerss zelf een deel van het legitimatieprobleem is geworden.21 Het feit dat agrarische 
ondernemerss zich ook op allerlei andere beleidsterreinen geconfronteerd zien met een re-
gulerendee overheid, is voor de problematiek van seizoenarbeid bij de aspergeteelt belangrijk-
err 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 asperge-
teeltt 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 varkenshoud-
erss 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 
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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. Onwet-
tigg 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 beleidsdoelstel-
lingenn 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 bestu-
urlijkeurlijke instituties van de staat die betrokken %ijn bij het beleid voor de^e sector en gestalte geven aan de geza-
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 verzeker-
ingsplicht,, (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 f shoo fden of een bestuurlijke instelling van één ministerie. Het gaat om tuin-
derss 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 asper-
getelendee 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 gevrees-
dee computerontregelende Millenniumbug toch niet meer was dan een beleidsprobleem dat bin-
nenn de bestaande sociale verhoudingen oplosbaar was, daarover zullen sociologen en poli-
tiekee wetenschappers het nog wel eens kunnen worden. Jammer genoeg zijn de gebeurtenis-
senn niet altijd zo duidelijk en is de grens tussen een beleidsprobleem of een legitimiteitscri-
siss 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 lijk t 
daaromm zinnig om tussen de twee polen van een (relatief onschuldig) beleidsprobleem en een 
(ordebedreigende)) legitimiteitscrisis een overgangsgebied aan te nemen. Di t 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. De sluimerende 
legitimiteitscrisiss stak volgens hem in de spanning tussen de ideologische beloften van de li -
beralee 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 din-
genn 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 lev-
enswijze,, 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' lijk t zelfs verder te zijn afgenomen. Naast de bezorgdheid bij politieke par-
tijenn 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 lijk t het in de jaren negentig met name onver-
schilligheidd te zijn die beleidmakers onrust baart. 
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Burgerss kunnen apathisch en moreel onverschillig worden en voor legitiem overheids-
gezagg dat uitgaat van democratische betrokkenheid is dit de dood in de pot. Hoewel Schuyt 
hett woord cynisme niet of slechts een enkele maal gebruikt, lijk t mij dit concept niettemin 
zeerr bruikbaar om het door hem geconstateerde gebrek aan samenlevingszin nader te onder-
zoeken.. 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 onder-
huidss voortwoekerend cynisme zou de legitimiteit van een sociale orde op den duur onge-
merktt kunnen uithollen. Cynisme lijk t 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 lijk t 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 lijk t 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, lijk t 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 lijk t te herhalen, groeit de kans dat de verantwoor-
delijkee 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 pub-
liclic  transcripts (publieke transcripten) en bidden transcripts (verborgen transcripten).26 Willen we 
kenniss vergaren over de achtergronden van het proces van acceptatie en daarmee samen-
hangendd 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 agrar-
iërss 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 blijf t 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 lijk t 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 bur-
gerss 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 onder-
zoekscasuss om de gezagsrelatie tussen agrariërs en de overheid nader te bestuderen. De 
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 hard-
nekkigheidd van de beleidsproblematiek rondom seizoenarbeid, in het bijzonder in de asper-
geteelt,, 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 voor-

doetdoet 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 schemer-
zonee wordt de vraag naar de kwaliteit van de gezagsrelatie relevant. Gezag dat ondanks pro-
blemenn van ongehoorzaamheid stabiel blijf t functioneren, is niet per definitie vrij van legi-
timiteitsproblemen.. 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 ver-
lengdee 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 inter-
pretatie.. 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 con-
ceptenn 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 onder-
zoekk 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 (non) acceptatie, 
dee werking van verborgen transcripten, cynische handelingsoriëntaties en abstract sys-
teemvertrouwen,, zal de conclusie van dit onderzoek worden geformuleerd. 


