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