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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 dikwijl s 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. Om te beginnen wordt ter oriëntatie kort inge-
gaann 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 waar-
den.. 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). Mij n 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 legi-
timiteitt 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 recht-
matigheidd 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 legi-
timerendee principes mogelijk. Een rechtsfilosofische benadering van legitimiteit schenkt bij-
zonderee 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 alle-
daagsee 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 legi-
timiteitt 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. In 
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 wor-
denn gevolgd? Sociologische oordelen over (de mate van) legitimiteit, zijn gebaseerd op onder-
zoekenn 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 gewoon-
tegetrouwheidd 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) vor-
menn 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 rechtsso-
ciologiee 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 gereser-
veerdd 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 gezags-
verhoudingg tussen overheid en burgers. De 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 geken-
merktt 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 vast-
gesteldd 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, ter-
wij ll  het bij nader inzien blijkt te gaan om problemen die de legitimiteit van het gezag groten-
deelss onverlet laten. Bij de problematiek van seizoenarbeid kan men zich bijvoorbeeld afvra-
genn 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 De om-
schrijvingg van Weber heeft mijns inziens als nadeel dat macht vooral wordt verbonden met 
situatiess waarin deze duidelijk herkenbaar wordt uitgeoefend door bepaalde personen. Boven-
dienn 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 lijk t 
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 hande-
ling,, 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 duide-
lij kk 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 duide-
lij kk 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 waarschijn-
lij kk 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 waar-
bijj  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 hiërar-
chiee 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 vrijwillighei d te realiseren door een beroep te doen op welbegrepen eigen-
belang,, 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 institu-
tionelee 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 com-
mandantt 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 grij-
penn 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 blijk t 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 (ver-
meende)) 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 generali-
serenn 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 vrijwillig e bereid-
heidd 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 verin-
nerlijkingg 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 handelingsautomatis-
menn 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 belangencon-
stellatiee 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 gezag-
hebberss 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 reke-
nen.. 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 parti-
culieree 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 waar-
denn ter discussie komen te staan die voorheen als vanzelfsprekend werden geaccepteerd. 
Daarnaastt kan worden opgemerkt dat de neiging of gewoonte van burgers om de autoritei-
tenn '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 ver-
schijnsell  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 lijk t 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 en/of 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 pro-
cessenn 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 gezags-
vertrouwen.. 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 wor-
denn 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 perso-
nen).. 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 per-
soons'.. 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. Aanslui-
tendd op Webers ideaaltype van legaal-rationeel gezag, stelde hij vast dat de wijze waarop in 
moderne,, geïndustrialiseerde samenlevingen het geloof in wettelijk gereguleerde bevoegdhe-
denn 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 legi-
timerendee principes nooit zo gemaakt. Dit onderscheid lijk t 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 ideaal-
typenn 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 waarheids-
karakterr die (ideaaltypisch) functioneren als directe bronnen van legitimiteit.28 Bij legaal-
rationeell  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 ver-
schijnsell  maakt, is het ontbreken van fundamentele waarheden met een directe legitimerende 
werking.. Een absolute waarheidsbron, zoals belichaamd in een religieuze traditie of 'boven-
menselijk'' 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 legaal-
rationelee legitimatie, zijn geplaveid met procedures. Deze procedures zijn allesbehalve neu-
tralee middelen waarmee officieel geformuleerde, legitieme doelstellingen worden gerealiseerd 
maarr vormen zelf de sleutel voor de stabiliteit van legaal-rationeel gezag. Bij gebrek aan abso-
lutee (algemeen geaccepteerde) waarden die een direct legitimatie leveren, wordt de verhoud-
ingg 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 open-
baarr bestuur. Voor dit onderzoek is vooral zijn behandeling van juridische procedures en 
rechtbankenn van belang. Een belangrijke effect van juridische procedures is volgens Luh-
mannn 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 afhanke-
lij kk van het gegeven of het gaat om Zweckprogramme (doelstellende programma's) of om 
KonditionalprogrammeKonditionalprogramme (conditionele programma's). Beleidsmatige beslissingsprocedures die 
wordenn aangestuurd door (politiek geformuleerde) doelen die met een zo efficiënt mogelijk 
gebruikk van middelen bereikt moeten worden, bijvoorbeeld een grotere inzet van uitkerings-
gerechtigdenn bij seizoenarbeid, zijn veel gevoeliger voor legitimatieproblemen dan beleids-
beslissingenn die louter zijn gestructureerd door procedurele voorwaarden, bijvoorbeeld fiscale 
beslissingenn die betrekking hebben op de belastingvrije som van seizoenarbeiders. Beleids-
uitvoerendee instanties kunnen dus te maken hebben met doelstellende programma's, waarin 
eenn politieke opdracht wordt uitgedrukt, dan wel met conditionele programma's (ofwel 'als-
dan-programma's')) die specifieke voorwaarden formuleren voor de toekenning van bijvoor-
beeldd 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, blijk t met name bij zijn behandeling van beslissingsprocessen 
opp het niveau van beleidsuitvoering.32 Luhmann stelt vast dat doelstellende beleidsprogram-
ma'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 mo-
dernee 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 doel-
stellendee 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 doelstellin-
genn die met een beperkt aantal middelen gerealiseerd dienen te worden en waarbij de uitvoe-
rendee 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 bureau-
cratie,, 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 indi-
rectee legitimerende effecten van procedures, is zonder twijfel waardevol. Zijn stelling dat 
legitimiteitt in hedendaagse westerse samenlevingen in hoofdzaak is gebouwd op procedures, 
lijk tt 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 gewoon-
heidd om procedures te volgen.33 

Zoalss eerder in dit hoofdstuk opgemerkt, is de werking van gezag een moeilijke sociolo-
gischee 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 waar-
denn 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 noodzake-
lij kk 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 blijf t 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, blijf t zijn ver-
klaringg 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 lijk t 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 over-
heidd 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 ken-
merkendd 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 Staats-
regelingg 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 syste-
matiekk en volledigheid.34 Reeds in dezelfde eeuw werd echter al duidelijk dat niet alle rechts-
regelss 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 recht-
spraakk wordt gewerkt met open begrippen waarvan de verdere invulling wordt overgelaten 
aann de rechtspraktijk35 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 raam-
off  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 verzor-
gingsstaatt en de veranderende rol van de overheid. De staat begon zich steeds actiever op te 
stellenn en te interveniëren in economische en maatschappelijke aangelegenheden. Regelge-
vingg en beleid kenmerken zich steeds vaker, zoals we bij de bespreking van Luhmann al aan-
gaven,, door doelstellende programma's. Wetten worden in dit licht opgevat als beleidsinstru-
mentenn 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 terug-
houdendee 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 doel-
stellingg waarvoor de staat zich mede verantwoordelijk ging voelen. Een rechtsstelsel vol met 
openn begrippen, sociaal-maatschappelijke doelstellingen, raamwetten en delegerende regelin-
genn 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 lijk t 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 juri-
dischee 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 voort-
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 pro-
ceduress 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 proce-
duress 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 his-
torischee perioden exemplarisch achten. Voor deze exemplarische weergave staat de ontwikke-
lingg 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, forum-
legaliteitt 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 le-
venslot.. 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. 

Al ss 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-werk-
ende)) 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 maatschap-
pelijkee hindernissen die de participatie van (bepaalde groepen) burgers belemmeren. Een 
belangrijkk uitgangspunt is derhalve het creëren van meer inspraak en openheid. Wil de over-
heidd 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 onderhande-
lendd bestuur 'is erdoor gekenmerkt dat overheden en particuliere maatschappelijke organi-
satiess 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 orga-
nisatiess 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 forum-
legaliteitt en coöperatieve legaliteit zijn daarentegen vooral beschreven aan de hand van pro-
cedurelee eigenschappen. Een inhoudelijk politiek of maatschappelijk einddoel, of zo men 
wil :: een politieke maatschappijvisie, ontbreken hier. Bij forumlegaliteit is het idealistische uit-
gangspuntt dat actieve politieke participatie, meer inspraak en openheid zullen zorgen voor 
eenn eerlijke en rechtvaardige samenleving, maar daarbij blijf t 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 ten-
minstee 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 maatschap-
pelijkee 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 vor-
menn van het maatschappelijke geheel waarin forumlegaliteit en coöperatieve legaliteit klaar-
blijkelij kk legitiem worden bevonden. 

Forumlegaliteitt en coöperatieve legaliteit lijken in het teken te staan van de sociale waar-
denn 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 verzor-
gingsstaatt 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 van de 
veranderdeveranderde verzorgingsstaten in de laatste twintig jaar. Het ontbreken van een dergelijke karakteri-
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 onder-
zoekk 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 down-
benaderingg blijf t de accepterende kant van legitimiteit echter onderbelicht. De concepten die 
wordenn gehanteerd, geven weinig houvast om 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 rechtssocio-
logee 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 waar-
den,, overheidsinstellingen of een politiek regime. Bij objectgeoriënteerd legitimiteits-
onderzoekk ligt de focus op de gezagdragende instellingen die legitimiteit moeten zien te ver-
wervenn 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 indi-
viduelee 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 sys-
tematischh 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 legi-
timiteitt dat in hoofdzaak objectgeoriënteerd is. Legitimatievragen dienen te worden gecom-
penseerdd 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 legi-
timiteitt (voor een bepaald beleid) is mettertijd sterk afhankelijk geworden van de maatschap-
pelijkee 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 kri-
tischee opstelling niet alleen wordt verwacht maar zelfs gecultiveerd. Er zijn steeds meer 'kri-
tischee 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 verkla-
ringg worden gewezen op de toenemende regelgeving op allerlei gebied die steeds dieper in-
grijptt 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 daadwerke-
lij kk 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 werk-
woordenn van deze zelfstandige naamwoorden: legitimeren en accepteren. Legitimeren is pri-
mairr verbonden met personen of instanties die anderen van een bepaalde zaak of handel-
wijzee willen overtuigen ter will e 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 legi-
tiemm 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 verstren-
geldd 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 onder-
zoekk 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 
omm 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 accep-
tatiee 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 over-
tuigenn 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 kri-
tiekk 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 door-
wrochtee onderzoek naar de acceptatie van rechterlijk beslissingen door burgers. 

Kijkenn we naar een aanverwante onderzoeksdiscipline als bestuurskunde, dan is de con-
stateringg 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. 
Di tt blijk t 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 poli-
tiekee 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 orga-
nisaties.. De aandacht voor 'interactief beleid' illustreert zonder twijfel de opkomst van de kri-
tischee burger die zich niet zomaar de wet laat voorschrijven. De focus in de talloze studies 
overr interactieve beleidsvorming (of interactieve beleidsvoering) ligt evenwel op de proce-
duress en strategieën die bestuurders kunnen volgen om in een 'eigenwijze omgeving' accep-
tatiee 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 onder-
zoek.. 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 veran-
dering.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 accep-
tatievragen.. Hoewel ook hij het concept van acceptatie niet verder uitwerkte, bieden zijn han-
delingstheoretischee grondbegrippen en zijn behandeling van legitimiteit een goed aanknop-
ingspuntt 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 socio-
logischee 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 kön-
nen.'"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 toelich-
tingg 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 Verlegcn-
heitsakzeptanz'' en over 'forced compliances Juist het onderscheidende kenmerk van 'uit-
drukkelijkee 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 para-
graaff  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 lijk t het aspect van zicht-
baarr 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 gehoor-
zamendee personen, de uiteenlopende acceptatiemodi die hier mogelijk zijn, hebben daardoor 
naarr verhouding weinig aandacht gekregen. Juist dit aspect wil Lucke onder de aandacht bren-
gen.. De verwarring is echter dat haar omschrijving van acceptatie wordt gekenmerkt door een 
objectgeoriënteerdd perspectief en niet, zoals men zou mogen verwachten, door een subject-
georiënteerdd 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 hande-
lingsintentiess 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 (uit-
drukkelijkk of stilzwijgend) aan de dag leggen in hun houdingen, opvattingen en sociale han-
delingenn 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, cul-
tureel,, 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 moge-
lijk ee acceptatieobjecten enorm. Of het nu gaat om burgers, beleidsambtenaren van uit-
voerendee 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 bijvoor-
beeldd 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 orga-
nisatie)) 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 (po-
tentiële)) gelegenheidsarbeiders die seizoenarbeid (zouden kunnen) verrichten tijdens de 
aspergeoogst.. Op 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 wet-
telijkee 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 decen-
niumm 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 gewohn-
heitsmaBig.'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 gewoon-
tegedragg 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 schij-
nenn 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 kun-
nenn meer of minder bewust zijn, gevoelsmatig of rationeel, traditioneel of instrumenteel, 
oprechtt of strategisch. De vormen van acceptatie die hieruit voortvloeien, lijken onuitput-
telijkk en kunnen variëren van latent tot manifest, van spontaan tot evaluatief, van naïef-
habitueell  tot uitvoerig-reflexief, van individueel tot collectief.68 Om enige orde te creëren in 
dezee empirische wirwar van mogelijkheden, onderscheidt Lucke een cognitieve, normatieve 
enn conatieve dimensie van acceptatie.69 De 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 nor-
matievee overwegingen die met acceptatie verband houden niet eens mogelijk zijn. Met de 
normatief-evaluatievee dimensie wordt gedoeld op de aard van de betrokkenheid die betrokke-
nenn 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 prak-
tijk ,, om ook daadwerkelijk in overeenstemming met het geaccepteerde te handelen. Cogni-
tievee 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 deson-
dankss 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 volg-
ordee 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 behan-
delingg 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-accep-
tatietatie onvoldoende uitwerkt. Illustratief hiervoor is het ontbreken van een typologie van 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 ideaalty-
pischh 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 Typologie van acceptatie: individuele burgers en wettelijke regulering. 

Typee 1: De authentieke acceptatie gebaseerd op kennis van zaken, overtuiging en inzicht. 
Typee 2: De demonstratieve en onderschrijvende acceptatie zonder directe eigen 

betrokkenheid. . 
Typee 3: De verinnerlijkte, niet-bewuste of halfbewuste acceptatie uit gegroeide gewoonte. 
Typee 4: De opportunistische of berekenende acceptatie zonder innerlijke overtuiging. 
Typee 5: De verlegenheidsacceptatie voortkomend uit het (vermeende) gebrek aan alter-

natieven. . 
Typee 6: 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. Mij n 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 eigenschap-
penn 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 accep-
tatiee en dat ze bereid en in staat zijn om het geaccepteerde actief en argumentatief te verdedi-
gen.. 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 voe-
len. . 

Mij nn schema blijf t - 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 graad-
meterr 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 uit-
gaann 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 handel-
ingsoriëntatiess belangrijke maatstaven zijn. 

Conclusie e 

Legitimiteitt is binnen de sociale wetenschappen merendeels benaderd vanuit een objectge-
oriènteerdd perspectief. Hierbij voeren institutionele analyses de boventoon. Aan de subjec-
tievee 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. 


