Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA)
http://dare.uva.nl/document/58646

File ID
Filename

58646
Cover

SOURCE (OR PART OF THE FOLLOWING SOURCE):
Type
Dissertation
Title
De cynische verkleuring van legitimiteit en acceptatie : een
rechtssociologische studie naar de regulering van seizoenarbeid in de
aspergeteelt van Zuidoost-Nederland
Author
H.C.M. de Bakker
Faculty
University of Amsterdam
Faculty of Law
Year
2001
Pages
258
ISBN
90-5260-018-x

FULL BIBLIOGRAPHIC DETAILS:
http://dare.uva.nl/record/220499

Copyright
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or
copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (http://dare.uva.nl)

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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