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DoEN AMBTENAREN ALs zE DE REGEts ro¡plsseru?
Nìenke Doornbos

kernwoorden: ombteli¡ke besluitvorming, bureoucrolie, uitvoeringsstiilen, beslissingsvriiheid
en (inlerculturele) communicotie.

1.

lnleiding

ln een televisiereclomespot von een vezekeringsmootschoppii komen een moeder en hoor
dochtertle bii hel loket von een zwembod. Hel dochtertie is de dog doorvoor hoor opbloosbore poorse krokodil vergeten mee te nemen. De krokodil sToot voor iedereen zichtboor ochter de boliemedewerker. Terwi¡l dochterlief zich ol verheugd op de teruggove von de krokodil,
hoolt de boliemedewerker een formulier tevoorschiin dot de moeder in BLOKLETTERS moel
invullen. Zii dient hei formulier de volgende ochtend lussen 9 en I0 uur in te leveren bii de
Dienst Recreotie. 'Moor hii stoot door', zegt de vrouw, wiizend noor de krokodil. 'Jo, hii stoot
door', beoomt de medewerker, zonder enige oclie te ondernemen.
,Weinig rompslomp is wel zo prettig', is de slogon von deze reclomespot von een verzekeringsmoolschoppiir, die de gemeente Den Hoog inspireerde fot de introduclie vqn een
groengele krokodil om overdreven bureoucrolie binnen het ombienorenopporool iegen te
goon. Zelfs een weT werd noor de krokodil vernoemd: de officiële ofkorting von de Wiizigingswe+ beloslingwetten ter vermindering von odministrofieve losten is hei Wiizigingsplon
'Poorse krokodil'.

Tegenwoordig word+ heel onders legen omblenoren en bureoucrolie oongekeken don Mox
Weber biino een eeuw geleden deed in ziin posruum verschenen Wrtschof+ und Gese/lschofr
(19221. ln ziin ideooltypische beschriiving von bureoucrotie noemt hii een oontol typische
kenmerken: in een bureoucrotie goot heî om een hiërorchische ordening von verschillende
functies met duideliik omschreven compeienties; er is een scheiding von omblelilke werkzoomheden en privébestoon; het werk neemt de volledige orbeidskrocht in beslog, het is geen
nevenfunclie; er is vokscholing voor vereist; de iookvervulling geschiedt volgens vosfe regels
en de besluitvorming vindt doorgoons schrifteliik ploots. De opkomst von de bureoucrotie,
kenmerkend voor hel moderne kopitolisme, wos volgens Weber veruit te verkiezen boven
eerdere periodes woorin het gezog beruste op de kwoli+e¡ten von de leider (chorismoïisch
gezog) of op lroditie. Bureoucrotie, geboseerd op rotioneel gezog, is nomeliik beler in stoot
om mootschoppeliike processen +e beheersen en te coördineren. Hetformele koroktervon de
regels von de bureoucrotie bevrijdt mensen von het beknellende von de lroditionele morele
koders en de grilligheid von het gezog von leiders. Weber hod echter ook oog voor de keerziide von bureoucrotie. Deze orgonisolievorm zou de ouïonomie von het individuele handelen
kunnen oontosten en ombïenoren ols gevongenen von hun eigen schepping in een 'iizeren
kooi' plootsen. Hii wos don ook geen voorstonder von een verdergoonde bureoucrotisering,
rnoor zog dit vonuit een buitenstoonderperspectief ols een onvermiideliik proces.
Weber voorspelde dol de bureoucrotie zichzelf in stond zou houden, zou versterken en extreme vormen zou oonnemen. Weber plootsie de onvermiideliikheid von een verdergoonde
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bureoucrotisering tegen de ochtergrond von de modernisering en 'onttovering'von de wereld. Een toenemenJe speciolisering en orbeidsverdeling mookt dol mensen op een ondere
monier von elkoor o{honkeli¡k worden. Het onderlinge vertrouwen berust niel longer voorol

zich kenmerkten door willekeur en nepoiisme.
De reclomespo1 lool iels zien von de worsleling met bureoucrotisering ols onvermiideliik proces. De bureoucrolie neemi doorin Kofkoëske lrekken oon. Regels worden ols omslochlig,
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ln dit hoofdstuk beschriif ik hoe Nederlondse rechtssociologen, eerst geïnspireerd door enkele 'klossieke studies', loler ook te rode goond bii oonpolende disciplines, het onderwerp von
ombteli¡ke regelïoepossing hebben ondeaocht. No een kode korokterisering von de wiize
woorop dit ondezoeksveld zich in de loren '80 en '90 von de vorige eeuw heeft onfwikkeld,
wil ik iets loten zien von heI empirische moteriool von ondezoek noor beleidsuilvoering. lk
doe dot oon de hond von vier sîudies die tussen 2000 en 2010 ziin verschenen en die ìn meer
of mìnder formele situoiies loten zien hoe verschillende 'normhondhovers' met rechtsregels
omgoon: docenten op een middelbore school, stodsopbouwwerkers. immigroliedienslombtenoren en politieogenten (op de vrocg of de typering von docenlen ols ombtenoren een
gelukkige is, kom ik loterterug). De nodruk in dit hoofdstuk ligt op olgemene uitvoering von
beleid en niet specifiek op loezichf en hondhoving.a

2.

Onderzoek noor street-level bureoucrols

De iheorelische bosis voor rechissociologisch ondezoek noor regehoepossing in de ombleliike omgeving is met nome gelegd door Kogon ('ì978), Lipsky (1980), en Hosenfeld ('ì983).
Deze sludies zijn overigens ook voor de bestuurskunde een belongriike bron von inspirotie
geweest. De studies onderscheiden zich doordot ze elk een eigen lypering geven von bureou-

'regeldruk' te verminderen.3

lerende functies. En zo houdi hef ombtenorenopporoot zichzelf in stond'

ìs bepolend voor

2
3

wol het recht in de proktiik teweegbrengl

Zie o m. hel bekende werk von Golonter I 974.
Zje hiervoor het hoofdstuk von Huls & Stoter in d¡t boek. Stoter & Huls 200ó; Dorbeck-Jung & Oude Vrielink-von
Heffen 200ó

crotische orgonisolies en het ombfeliike hondelen doorbinnen. Zo introduceerde de Amerikoonse polificoloog Michoel Lipsky de term 'sfreef-/evel bureoucrocies', om orgonisolies zools
uilkerings-, huisveslingsinstonties of ìmmigrotiediensten oon te duiden woorbìj funciionorissen dogelijks contoci hebben mel cliënlen. Deze functionorissen kompen volgens Lipsky mei
beperkte tiid en middelen. Hun orgonisoties hebben vook voge en onderling striidige doelen
en het werk is nouwelilks conlroleerboor. Ambtenoren worden geocht empoihisch conlocT
te hebben meT hun cliënten, moor dot wordl onder meer bemoeiliikt doordot zii veelol met
onvrijwillige, soms ook meï onwillige cliënten ie moken kriigen. De cliënfen moelen immers
iels von de functionorissen gedoon kriigen of ziin onderworpen oon hun besluilvorming. Om
deze complexe werksiluolie her hoofd le bieden, moken omblenoren volgens Lipsky gebruik
von oonpossingssirolegieën die lwee doelen dienen: efficiency von het werkproces en de
bescherming von de oulonomie von de uilvoerder. Doordof omblenoren over reloiief veel beslissingsvrilheid beschikken (discrelionoire bevoegdheid), ontwikkelen zii hun eigen informele
regels en routines. Zo ziin zii biivoorbeeld geneigd om cìiënten in coiegorieën in te delen,
om bepoolde cliënien voorrong le geven, sommige proktilken oogluikend toe te sloon of iuisf
1e verbieden, ef celero. Op deze wiize oefenen ombtenoren de focto veel invloed uiT. Dot
verkloorl volgens Lipsky de discrepontie tussen hei beleid en de uitvoeringsproktiik De octiviteilen von ombtenoren ziin veelol gericht op het beheersboor houden of verminderen von het
oonlol cliënlen. Een veelol nieT openliik uilgesproken doel von dit'informele' beleid is don
ook het ontmoedigen von cliënten om gebruik ie moken von de dienslen von de orgonisofie.
De keuzes die omblenoren moken om met schoorse tiid en middelen om te goon, stelT hen
ook voor morele dilemmo's.s Hoe bepolen ombtenoren welke cliënt prioriteit krilgi en welke
niet? Wie heeft hef rechi om cliënten le beoordelen en oon welke kwolificolies dienen beoordeloors zelf te voldoen? Hoewel deze normolieve keuzes vook vergoonde consequenties

4

Zie doorvoor he't hooldstuk von Moscini & Von Erp in deze bundel en Hovingo 2008
Zie mel nome Hosenfeld 1992
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hebben, blilven zij veelol impliciei. Hosenfeld noemT orgonisoties die veronlwoordeliik ziin
voor de bewoking von de loegong en de uitvoering von publieke dienstverlening humon
service orgonizotions. Hii onderscheidf hierin drie lypen. Ten eersie ziin er people chonging
orgonizotions die erop ziin gericht mensen te veronderen o{te disciplineren, zools een school
of de reclossering. Een tweede lype ziin de peop/e susioining orgonizolions die eigenliik nieT
veel meer doen don mensen 'beworen', zools een bejoordeniehuis. Ten derde onderscheidt
hii peop/e processing orgonìzotions.6 Dit ziin instonties die veel met de in- en uilsiroom von
mensen te moken hebben, zools de Centro voorWerk en lnkomen die zich onder meer bezighouden met de re-integrotie von werklozen in hei orbeidsproces. ln de voorbeelden d¡e in de
volgende porogroof oon de orde komen, kunnen de scholen en de welziinsorgonisofies geschoord worden onder peop/e chonging orgonîzotîons, ferwiil de polilie en de lmmigrotie- en
Noturolisoliedienst (lND) ols peopie processing orgonizotions kunnen worden gefypeerd. ln
olle gevollen ondergoon cliënten, in Hosenfeld's woorden, een lronsformoiieproces, woorbii
mensen ols 'ruw moteriool' in een bepoold keurslijf worden gekneed.

ç
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beleidsvriiheid', woorbii ombienoren iuist olleen moor oog hebben voor de beleidsdoelen en
zich weinig of niks gelegen loten liggen oon de regels;'quosi-rechterliike regeltoepossing',
woorbij de ofweging lussen doel en regels in bolons is; en'opportunistische ontwiiking von
regehoepossing', woorbii zowel de doelen ols de regels oon de loors worden gelopt en ombtenoren voorol oog hebben voor hun eigen belongen. Kogon bepleit de quosi-rechterliike stiil
en onderzoekt hoe een dergeliike uitvoerìngssTiil bevorderd kon worden.
ln Nederlond hebben onder meer Knegt (1 98ó), Aolders (l 987), Von derVeen (1 990), Minderhoud (1993), Terpslro (1997) en Wiering ('l999) een bi¡droge geleverd oon onderzoek
noor uitvoeringsstiilen door op zoek te goon noor de rolionolileil ochter heï besluilvormings-

Om de morele dilemmo's met betrekking lot beleidsprioriieilen het hoofd te bieden, zoeken
de peop/e processing orgonizotions volgens Hosenfeld politieke steun ter legitimofie von hun
beleid. Zii siemmen het beleid of mel invloedriike portiien en proberen de verwochlingen
over dol beleid ook zelf te sturen. Zo kon de polilie een bepoold incidenl oongriipen om 1e
pleiten voor meer'blouw' op stroot. De cliënlen ziin overigens zelf geen belongriike referentiegroep voor dit soort orgonisoties. Aongezien de cliënlen von deze orgonisoties ofhonkeli¡k
ziin en er geen 'concurrenïie' is von ondere orgcnisolies, is er geen direcle noodzook om
het beleid oon hun wensen oon te possen. Ook Lipsky wiist erop dot ombtenoren doorgoons
onverschillig sioon tegenover de levredenheid von hun clientèle. Toch ziln cliënten niel geheel
mochteloos. Amblenoren hebben ook ol en toe iels von hun cl¡ënten nodig, bi¡voorbeeld hun
oondochT, hun medewerking, of hun loesfemming. Soms worden hun presloties beoordeeld
op bosis von de resultoien die zii bi¡ hun cliënten beholen; in die siluoties zullen omblenoren
geneigd ziin zich meer 1e verdiepen in hun cliënten.
In de studies von Lipsky en Hosenfeld sloon de olledoogse routines die hel werk in bureoucroiische orgonisoties siuren cenlrool. Zii loten consequenT zien dot ombtenoren in de prokti¡k
discretionoire ruimte hebben om Tot een invuìling von hun beleidsterrein te komen 7 Die ruim1e is essentieel om onrechivoordige beslissingen op bosis von sfrikte regehoepossing te voorkomen en flexibel te kunnen opireden in een complexe of snel veronderende omgeving. Aon
de hond von vuistregels en een informele colegorisering von cliënten, kunnen snel besluilen
worden genomen en bliift de werklost beheersboor. Deze werkwijze bergl echler risico's in
zich von willekeur, rechisongelijkheid en rechisonzekerheid voor burgers en bedriiven.

hebben. Zo heeft Minderhoud ('ì993) gewezen op heT besloon von'geïnsiitutionoliseerde
iike behondeling
lvoering von d
len, woorbii exlro
ofdeling oon v
en, oongezien de
den. Recenielii
nen met kinderen
sbonk de cont
in het buiienlond heefl verscherpt.ìl

Uit ondezoek bliikt dot in de wijze woorop ombfenoren gebruik moken von hun beslissingsvriiheid bepoolde potronen,'uilvoeringsslillen',ziinIe herkennen. Zo mookie Kogon (1978)
een Iypologìe von ombleli¡ke regehoepossìng op bosis von twee voriobelen: de oriëntotie
op regels en de orìéntolie op doeleinden von de orgonisotie. Hii onderscheidi vier lypen
von regehoepossìng: 'legolisiische regehoepossing', woorbii regels op mechonische wiize
worden toegeposï, zonder dot rekening wordi gehouden met beleidsdoelen; 'ongeoorloo{de
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Zie ook Prollos 1979
Zie ookBokker&Von Woorden Ì999
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Knegtì98ó,p ìó8
Knegt 1986, p,170.

O Aolders I 987; Engbersen I 990;
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onTweken oi zelfs openliik worden ontdoken. ln veel bureoucrolische orgonisoTies speelt de
loepossing von rechtsregels slechts een ondergeschikte rol; de belongen von de werkeenheid
of orgonisolie ols geheel zijn doorenlegen primoir von betekenis.

3.

Deze ondeaoeksuifkomsten, die beleidsmokers en welgevingsiuristen pessimisiisch zullen
stemmen, hebben ook weersîond en legengeluiden onîmoet. Moynord-Moody & Musheno
betogen in hun boek Cops, Ieochers, Counse/ors biivoorbeeld doi hel discours te veel Ìs verschoven richting de omblenoor ols octor von de stoot (sfofe ogents). Op bosis von verholen
die zii politieogenlen. docenlen en odviseurs hebben loîen verlellen over momenlen woorop
hun eigen opvoltingen over rechtvoordigheid en onrechtvoordigheid in conflicl kwomen met
formele of informele normen, lolen zii zien doi de uitvoeringsombienoren wel degeli¡k in de
eersle ploofs mei de mensen bezig ziin wooryoor zii het werk doen. Het uilgongspunl von de
ombtenoor die voor de overheid wetten, regels en procedures toeposi verruilen zij voor het
uìlgongspunf von de ombtenoor die hel uitersle probeerl le doen voor die cliënlen d¡e heT in
zijn ogen'verdienen'(de citizen ogeni). Ambtenoren moken persoonliike, normotieve ofwegingen wie oplimole zorg nodig hebben en wie niet, en zetten desnoods regels en monogers
opzii om hun doelen le bereiken. Regels, procedures en rouiines ziin dus wel belongriik, moor
uiTeindeliik niel bepolend voor hel hondelen von ombienoren, doï is nomeli¡k hun normolive
or cuhurol øbidonce.12 Een onder kritiekpunt is dof de gevolssiudies Te veel op zichzelf sloon
en zich eenziidig richlen op de werkvloer.r3 Von der Veen wiist op het belong von heT besluderen von omgevingsfoctoren en pleil ervoor de oondocht te verplootsen noor de onderlinge
verhoudingen lussen octoren binnen een gehele beleidskolom.

iext,

Hieroon wil ik loevoegen dol de Iot nog toe verschenen oveaichtsstudiesra voorol ingoon op
overeenkomsten tussen verschillende front-line officers (om moor eens een minder beloden
lerm don sfreef-leve/ bureoucrofs 1e gebruiken). lnderdood hebben ombtenoren vonwege de
bureoucrotische conlext woorbinnen ze werken, veel mei elkoor gemeen.ls Moor vonuil een
rechissociologisch perspeclief is hel ook inleressonî om 1e bezien wot er specifiek is oon het
werken binnen een iuridische contexl, een contexT woorbii beslissingen worden voorbereid of
beslissingen worden genomen die iuridische gevolgen hebben voor de betrokkenen. Wot is
hel ,eigene' oon hel werken binnen een juridische conlext? wot onderscheidi het werk von
een politieogenl of een immigrotiediensTombtenoor von een welziinswerker o{ een docent
op een middelbore school? En met nome: welke rol speelt het rechi ¡n hun werk? Het is een
open deur dot rechl en rechisregels een grolere rol spelen in hei werk von ombtenoren die in
een iuridische contexT werkzoom ziin. Moor beiekenl doi don ook dot die ombtenoren zich in
hun hondelen meerdoor rechisregels lolen sluren don omblenoren die niel in een iuridische
conlext werkzoom ziin?

& Moshino 2003,
p 'l25-l38

p9

Over hel onderscheid in deseruing en undeseruing poor zie ook

Moynord-Moody

l3
ì4

Engbersen 2009,
Von derVeen 1997, p. 12-) 6.
Von Lipsky I 980; Hosenfeld I 983; Moynord-Moody & Musheno en ìn Nederlond Von Bokker & Von Woorden

1999.
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Vier cosestudies

Op zoek

besp
von niet-i
empirisch

binnen een formeel-iuridische conconiinuÜm kunnen worden geplooist
rmeel-iuridisch. Ter illustrolie von de
loot ik doorbii frogmenten von hun

oorspronkeliike ondezoeksmoteriool zien.

Docenlen
DocenÌen op gemengde scholen in het voorlgezel onderwiis ziin de sfreellevel bureoucrols
woor Domir Urem (2008) zich op heeft gericht. Nu denk ¡e bi¡ een docent niel meieen oon
een ombtenoor binnen een bureoucroiische orgonisofie; loch zog ook Lipsky de docent ols
voorbeeld von een {unclionoris die door middel von direct conloct met hun publiek ('clienis',
oftewel in dit gevol leerlingen) diensten verleent. Lipsky noeml docenten don ook in één odem
met polilieogenten en welziinswerkers. Urem verwiisl niei noor Hosenfeld, moor ook Hosenfeld ziei overeenkomsten lussen deze functionorissen en beschouwi een school ols een peopie
chonging orgonizotion bi¡ uitstek.ìó HeT goot Urem met nome om het beslissingsgedrog von
docenten bij culturele misverslonden, een term die hi¡ niet voorof definieert, moor door porodigmoiische voorbeelden in de loop von het ondezoek consfrueert.rT Het goot hem om
situolies woorin disiincle normen en woorden bolsen mel de rechisregels, de schoolregels of
de sociole regels op school. Urem sluit oon bi¡ Lipsky en Knegl, en wil en possonl ook nog
meer te weien komen over de doorsiipeling von distincte woorden in bestoonde woorden en
regels.rs Hii heeft doortoe inierviews meT viiftig docenlen op middelbore scholen gevoerd en
oontol cosus uitgediept door extro interviews mel docenten, leidinggevenden, leernog
"un
lingen
en hun ouders le voeren. Een cosus uit ziin ondezoek:

!o, iuffrouw, moor de meesler is homo!'
Tiidens een les Nederlonds in klos 2 von een mulliculturele VMBO ¡n een grote slod komt hel
themo homoseksuoli+eil noor voren. Een oontol kinderen, wooronder olle k¡nderen met een
islomitische ochiergrond, een poor Surinoomse en een Nederlonds kind, vinden homoseksuoliteit verwerpeliik. Een homo kon volgens hen geen goed mens ziin. Een von de leerlingen,
een leerling met een Morokkoons-islomitische ochtergrond, zwengeh de discussie een week
loter opnieuw oon omdot hij von ziin oudere broer heeff gehoord dot ziin vroegere meester
op de bosisschool homo is. Dit heeft hem sterk in verworring gebrocht. De docente vroogt
hem of hi¡ de meesfer een leuk mens vond, hetgeen hel iongeiie beoomt. Doorop vroogt zii
hem of de docent oordig legen hem en tegen ondere kinderen wos. Ook dit bevestigt hel
hi¡ is homol'
iongeiie dot door echter in vertwiifeling oon toevoegt: 'Jo, iuffrouw, moor

12
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Kon een homo ook een leuke mon ziin, ondonks dot hil onders is? Het bli¡kt dot geen von
de islomilische kinderen in de klos het somengoon von homoseksueel ziin en een goed mens
ziin, occepteren, Dit sterkî de docent in hoor vermoeden dol hier sproke is von een cultureel
conflict von normen en woorden. Uit het feit dof het iongetie hoor zelf hierover een vroog hod
gesteld ten overstoon von de gehele klos, mookt zii op dot hii worstelt om het beeld dot hii

ook Moynord-Moody & Musheno 2003
Urem 2008, p. ó3
Het plurolislische type von legolileit von Hoekemo & Von lr4onen 2000.
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von huis uit heeft meegekregen von homo's te riimen met het beeld dot hii hiervon op school
kriigt. Doorop neeml zii de beslissing om dezelfde methode 1e gebruiken ols de week ervoor,
nomeliik het iongetie te confronieren met een poor simpele vrogen en hem zelf het ontwoord
1e lolen {ormuleren. Zii zegl hierover:
Hii moest zelf de iuisle onfwoorden vinden. Hii zei dot de meesler een leuk en oordíg mens wos.
Toen vroeg ik hem o{ hii ols mens veronderd wos. Toen siond het iongetje in de klos stil no te
denken. Hij zei niks, moor iedereen wisl wel wof het ontwoord wos.

Urem is met nome geTnleresseerd in de vroog woorop docenlen hun beslissingen legilimeren
om onderwerpen die geen deel uitmoken von het onderwijsprogrommo, Îe bespreken en in
de rol die regels (rechisregels, sociole regels, eigen regels) doorbi¡ spelen. ln legenstelling tot
de docente beschouwt hii deze cosus nieT ols een cultureel misverstond, moorols een bolsing
von de vrilheid von godsdienst en het discriminotieverbod. De vriiheid von godsdienst zou met
zich meebrengen doi de docente het siondpunt von de homofobe iongeren zou moelen occepleren, moor in werkeliikheid geeft de docente meer gewicht oon hei discriminolieverbod.
Zelf doeT zii een beroep op hoor 'eigen regels':
lk denk dot ie orde in de klos kon vosthouden door heel duideli¡ke regels te stellen en ¡e duideliik
oon deze regels le houden... Miin eigen regels ziin doi ie respect heb voor elkoor, voor ondere
mensen, cuhuren en relìgieuze overtuigìngen, . dol ie iemond probeert te begriipen, elkoor
probeert le helpen, elkoor occepÌeer1 en dof wij proberen het leuke in iemond ie zoeken.
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neemf don ook vrij rodicool ofstond von de idee doi regels gedrog kunnen voorspellen en dol

regels een instrumenl voor gedrogssluring kunnen ziln.20

Buurtopbouwwerkers
Hoe wordt recht gedoon in een buur4, is een vroog uit het ondeaoek von Joyce Hes (2001),
een buur-i? Hes
een vroog die longzoomoon lronsformeerde lot: hoe
pgevol ols een
honleerl àoorbii een personolistisch perspectief, wo
worden en nieî
minioiuurdemocrotie, en het recht in de gemeenscho
gehondhoofd.
Zii is met
kon
worden
of
ontsloon
kon
mensen
heen
de
hoofden
von
de
over
nome geTnteresseerd in hoe hel recht op microniveou von onderop wordt gevormd.
Als het moor werld'
De lndische Buurt is een ochterstondsbuurl in Zwolle die in 1994 negotief in heT nieuws kwom
loen buurtbewoners een Aniillicons gezin eigenhondig de buud uitwerklen. De politie en de
Mob¡ele Eenheld kwomen er oon te pos om de orde Ie herslellen. De buurf kenmerkte zich

Wot heel onorfhodox? We kunnen rustig vostslellen dol hel lecm beginselen von de rechls-

Hoor gedrog is in overeenslemming met de regels die in de schoolgids worden vermeld over
het'... op respectvolle wiize met elkoor omgoon', woorbi¡ '. . seksueel discriminerende opmerkingen...' vermeden dienen le worden. Het optreden von de docente volt niet le riimen
mei Lipsky's theorie dof hei streelievel bureoucrofs voorol 1e doen is om hei onder conTrole
houden von de clienlèle, woordoorzii weinig oog hebben voor hun welziin. De docente loonf
zich iuis+ begoon met hoor leerlingen door hen 1e willen voorbereiden op het somenleven in
een plurolistische mootschoppii woor mensen uìteenlopende gewoontes en voorkeuren hebbe n.re

Ten oonzien von de cuhurele misverstonden constofeert Urem doi docenten wel veel proien

von Zwolle zei hierover loter in de Vo/kskronf :

over regels en er ook von overtuigd ziin dot hun hondelen voldoet oon de regels, moor dol

Mii werd desiiids verteld dot mei de komst von verkeerde mensen in de wiik de vlom weer in
de pon kon sloon Allochtonen zouden er binnen de kortsle keren weer worden uilgemepl. Je

zii zìch voorol loten leiden door hun opvottingen over 'clossroom monogemenl' en door
eihische overwegingen over goed onderwiis. HeT is onmogeliik voorof ie voorspellen hoe een
doceni hondell bii een cultureel misverslond. De beslissingen worden door een persoonliike
interpreiolie von de oms+ondigheden von elke gebeurlen¡s bepoold. Doorbii speelt een rol
dot docenten geen eerdere ervoringen met vergeliikbore misverstonden of cuhurele conflicTen
hodden en ervoringen ook niet op een sysiemolische monier uilwisselen, woordoor er ook
geen sociole regels of zelfs moor gedeelde befekenissen worden gevormd over het hondelen
in siluoties woorin eigen woorden en dislincie woorden botsen. Rechfsregels noch schoolregels, sociole regels o{ eigen regels spelen een rol bi¡ dit beslissingsgedrog, sterker nog:
docenien houden zich niet oon de regels. Het hondelen von docenten is louter situolief, deels
gerichi op zelfhondhoving, deels op lookvervulling en op olgemene onderwiiswoorden. Urem

I

9

Urem 2008, p. 1 8l -l 89

kon ols besiuur de voelen ìn de klei zetten en zeggen dot ie dot niel lolereert. Moor don heb ie
een hoop ruzie en kun ie weer von voren of oon beginnen. Soms is hel beler de regels opzii le
zetten, mils ie een helder concept hebt en het beleid ìs geoccordeerd door de gemeenlerqod.2l

Het ging nog verder, won
die geheel op hun siluolie
woorde dot ze hoor iwee
noloire reputofie hodden

20
21

Urem 2008, p. 241 -243, zie ook p. 267.
Groen 2001, oongehoold door Hertogh 20,ì 0
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woonruimle loegewezen. ln hun conlrocien werd hel de monnen expliciet verboden om meer
don een liler bier per dog te drinken. De direcieur von de woningbouwvereniging verdedigde
dit beleid ols volgt: !e kon zeggen: geliike monniken, geliike koppen, moor dof ging voor de
lndische buurì niet op. Doorwos iuist geen sproke von geliike monniken!'22

Von 'bovenof' beschouwd worden de beginselen von de rechlsstool wellich+ verkwonseld
door het BITZ, von 'onderop' bekeken voldoel de oonpok in elk gevol oon woT de befrokken
teomleden zelf versïoon onder rechfvoordig bestuur. Twee woorden sToon doorbii hoog in
hef voondel: responsiviteit (luisieren noor wor burgers te zeggen hebben en door ôok noor
hondelen) en moteriële geliikheid (zorgen dot de ochterslondsposilie von sommigen wordt
verminderd). Het hondelen is niet willekeurig, moor wordt ofgemelen oon eigen regels, die
door een von hen ols volgt worden somengevot:
Regel één is: luisleren noor de bewoners; regel lwee: niet terugschrikken voor creotieve oplossingen. Moord, mishondeling, diefstol, dergeliike zoken mog de politíe notuurliik nooil door de
vingers zien. Don is keihord optreden vereisl. Moor verder kon hel heilzoom ziin de regels soms

op le rekken en soepel Ìe honteren.23

Volgens Herlogh illustreert dit verschil in perspeclief von bovenof en von onderop hel verschil
iussen een Amerikoonse en een Europese conceptie von legol conciousness bii ombtenoren.
ln de Amerikoonse conceptie goot hel erom hoe mensen - buurlopbouwwerkers in dif gevolhet (officiele) recht ervoren. ln de Europese concepÌie wordl breder gekeken en sloot de vroog
cenlrool: wot ervoren mensen zelf ols rechl?2a Beginselen von de rechlstool, zools legolifeif
en geliike behondeling spelen in ziin olgemeenheid geen rol in het hondelen von de buurtopbouwwerkers in de lndische buurl. Toch spelen zij een belongriike rol in hel reoliseren von de
normotieve ideolen von bestuurliike rechtvoordigheid. Die ideolen worden olleen zichlboor
ols de Europese invulling von juridisch bewusfziin wordt gehonteerd.
De cosus von hel BITZ mookt duideliik dot sfreelfevel wor/<ers niet olleen soms von hun werk
of von hun cliënlen vervreemd roken25, moor ook von heI recht. Er besloon echter grodoties in
de moie woorin omblenoren zich bewusl ziin von hel recht en zich identificeren mel het recht.
Hertogh onderscheidf doorbi¡ de 'iuridisch octieven' (bewuste identificolie), de gezogsgelrouwen (onbewusie identificotie), de cynici (bewusf o{zetten tegen hel rechT) en de buiTenstoonders (onbewusl ofzeTten tegen hel recht). De leden von het BITZ kunnen ziins inziens ols cynici
en builensloonders worden gelypeerd. ln orgonisoiies woor ombtenoren von hel type cynici
en buiîensloonders werken, kon een cultuur von 'foiolistische' ombteli¡ke besluitvorming poslvolten, woorbii elk geloof in de mogeliikheid von een rechtvoordig besTuur wordl verloien.2ó

Asiel (inmiddels opgeheven). Dol betekenT niet dol osieloonvrogers geen insprook hebben
of dot de inferoctie nieT met hun Toeslemming plooisvindl; de oonvrogers doen immers zelf
een beroep op de IND om bescherming von de Nederlondse overheid 1e kriigen. Zii kunnen
echler weinig invloed uifoefenen op de wiize woorop de gehoren plootsvinden. In de Vreemdelingencirculoire (C3lì 3.4.2Yc 2000) is over hel noder gehoor onder meer geregeld:
Tìidens hel noder gehoor wordl de osielzoeker gevroogd de informolie le verslrekken die nodig
is voor hel beoordelen von de osieloonvroog De omblenoor von de lmmigrolie- en Noturolisotiedienst geeft de osielzoeker, in eerste ¡nsiontie, de gelegenheid vriiuit over de osielmolieven
te spreken. De osielzoeker wordl hierbii zo beperkt mogeliik onderbroken voor hel stellen von
vrogen. Veruolgens ondezoekl de omblenoor de verschillende ospeclen von het osielreloos.

ln de prokti¡k concludeert Doornbos doT osielzoekers sterk worden gestuurd fiidens hel noder
gehoor en veelol nief veel ruime kriigen om ochiergrondgegevens te verschoffen die hun zook
in een bredere coniexf ploolsen. Een voorbeeld uit een gehoor von een Guinese minderiorige
osielzoeker in de zomer von 2OO'ì in het Ondezoeks- en opvongcentrum te Gilze'

'Mog ik u even onderbreken?'
Nu wil ik u vezoeken dol u de redenen verieltwoorom u uw lond hebl verlolen. lk wil u ook veaoeken zo concreet mogelilk uw verhool te vertellen
met doto en nomen. Groog zo chronologisch mogeliik.
Asz. (vio tolk): lk woon in (ploois) oon de grens von Liberio en Sierro Leone. Heel long

Ambt.:

Ambt.:
Asz. (vio

Ambl

Asz. (vio

Doornbos (200ó) lool zien hoe de olledoogse, discursieve prokliik von de behondeling von
osieloonvrogen veelol leidi toî onbegrip en miscommunicolie, hetgeen voor osielzoekers vergoonde, negotieve gevolgen kon hebben. ln de periode oklober 1999 iuni 2001 obser-

Asz. (vio

Hes2OO1, p. ó'I, oongehoold door Hertogh 2010.
G¡oen 200ì, oongehoold door Hertogh 20ì 0
Hertogh 20'l0
Lipsky 1980,

Hertogh

p.75-76.

20ì0

lolk):

:

Ambt.:

22
23
24
25
2ó
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veerde zij, somen meicollego Kholil Sholmoshi, go eerste en nodergehoren bìi de IND en 4B
gesprekken die rechlsbi¡sïondsverleners voerden mei osielzoekers. ln novolging von Lipsky en
Èosenfeld benodrukT zii het onvriiwillige korokier von de relolie lussen de omblenoren en hun
cliënlen binnen peop/e processing orgonizotions zools de IND of de Stichting Rechtsbiistond

Amblenoren von de lmmigrotie- en Nolurolisoliedienst (lND)

-

¡wBTENAREN ALs zE DE REcELs roEPAssEN?

iolk):

geleden vond een spontone oonvol von rebellen...
Mog ik u even onderbreken? Hel goot om uw verhool We ziin von de olgemene situolie op de hoogle. Akkoord?
Oké. ln december 2OOO toen de lootste oonvol plootsvond, ìs iedereen
gevlucht. Op die dog wos ik zelf niel oonwezig. lk ben somen mel ondere
vrienden vertrokken. (...) Toen we oonkwomen bii de s+od (noom), tochtig
kiìometerverderop, (...) woren we bong voorde rebellen en oon de ondere
konl ook voor de outoriteil.
Mog ik even teruggoon noor (woonploots oonvroger). u wos niet lhuis. Hebt
u nou rebellen gezien loen u vertrok met die vrienden?
We hebben mensen met wopens gezien en rood vuur. De hele wiik wos in
de fik gestoken
Oké. Toen kwomen iullie oon in (plooTsnoom).'.

Dot wos op de zevenliende. We dochlen loen dot we rebellen tegenkwomen, moor (...) hel bleken miliioiren 1e ziin die ons wilden spreken' Ze hebben ons noor hun posl gebrochl.
(De functionoris steh gerichte vrogen ler verduideliiking, onder meer of de osielzoeker zich
moest idenlificeren bi¡ de mililoiren, welke rong de mililoiren hodden en hoe ziin vr¡enden
heten; De osielzoeker verlelî vervolgens in deïoil over hoe hil is mishondeld. Hii verkloort

tolk):

onder meer:)
Asz. (vio tolk): Zil hebben ook miln orm gebroken. (...) lk moest op de grond liggen en zii
hebben met hun voet op miin rug gestoon. Hil vroeg mii noor hem te kiiken

en ols ik dot deed kreeg ik een klop. Hii verielde dot ols ik zou bewegen, hii
Amb+.:

Asz. (vio tolk)

AmbI.:

Asz (vio tolk)

Amb+

Asz. (vio tolk)

Ambl.:
Asz. (vio lolk)

Ambt.:
Asz. (vio tolk)

mii zou neerknollen.
Weel u de rong von die mon?
Hii hod een schouderstreepie.
Weel u de noom?
Nee. Zii hebben mii von ochieren vosTgehouden, en zeìden: lullie zullen
zien, iullie ziin ollemool rebellen. Wii zullen iullie de een no de ondere vermoorden.'
lk hoef nief olles woordeliik le horen. Voor mii ziin de grofe liinen genoeg.
lk hoef niet elk woord wol zii zeiden te horen.
Ze hebben ons in een mililoire vrochtwogen gestopt.
Wie 'ons'?
ln de vrochtwogen zog ik ondere mensen. Hii verielde dol hii ons noor
(plools S.) zou brengen. We verlrokken de ochtste en ziin de liende oongekomen Zii hebben ons noor een groot plein gebrocht, hei plein von komp

Oké, we goon weer lerug noor de essentie von het verhool.
Ze hebben mij gebrochi noor het gebouw en Iegen mii gezegd: 'Hel is ofgelopen mer ie.' (...)

Over mortelingen zegl de oonvroger ncdien nog het volgende:
Tolk): Gedurende miin deientie hebben zii mii gemorteld en mishondeld. Moor ik
zeg het niel, omdol u zei doi u doî niel hoeftte horen'
lk vind hel heel belongriik dot u dot vertell, moor ik hoef niet elke klop le
Ambt.:
Asz. (vio

tolk):
AmbT.:
Asz. (vio Tolk):
Ambt :
Asz. (vio tolk):
Ambt.:
Asz (vio

Asz. (vio
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lolk):

horen.
Op Schiphol vertelde de politie ook doI ik rode ogen heb.
Bent u ook in uw cel gemorÌeld?
Jo, we moesten op onze knieën lopen en rechlstreeks in de zon kiiken.
Oké, dit is uw verhool.

AMBTENAREN

ALs

zE DE REGEts roEpAssEN?

1t1

vio de rechlshulpverlener ter correctie en oonvulling is voorgelegd oon de osielzoeker, ols
voststoond wordt gepresenTeerd, ondonks dot het in sommige gevollen oonwiisbore lekortkomingen bevol. HeI circuleert vervolgens binnen tol von orgonisoties, niet olleen binnen de
lND, moor ook binnen de rechTbonk, en binnen rechishulpverlenende instonties, en het dieni
binnen elk von die orgonisolies ols uiTgongspunt voor iuridische beslissingen.
Po/ifieogenfen

Negotiofing the truth koml niet olleen bi¡ osielgehoren voor, moor ook bii verhoren von verdochien in strofzoken. Dot de tekst in het proces verbool niel exoct de eigen woorden ziin
von de verdochle, zools hel Wetboek von Strofvordering voorschriift, wos ol longer bekend.27
Criminologe Mortho KomIer loot nog eens zeer gedetoilleerd zien hoe die tronsformolie von
verkloring noor geschreven tekst verloopi en welke rol de versloglegging per computer doorbi¡ speelt.28 Hoor werk loot op microniveou zien hoe een politieverhoor in de Amslerdomse
binnenslod wordt geconsfrueerd binnen een bureoucroTische, peopie processing contexl. Zii
beschriift biivoorbeeld een zook woorin een polìtieogent een oonvonkeliik onlkennende verdochle stop voor stop noor een bekenienis loodsl.
'Wees es eerli¡k ten opzichte von ¡ezelf'
Zeg me nou es de woorheid ... en ki¡k me es oon... Woni ik heb echt hef
vermoeden doi ie liegt legen mr¡.

Agent:

Verdochte:
Agent:
Verdochie:
Agenl:
Verdochfe:
AgenT:
Verdochte:

Hoezo?

Hoezo? Omdot hel ollemool von loevolligheden oon elkoor hongT.
Nou, moor heI is geen loevolligheid dof ik hem hod onlmoet .
Sorry?

lk heb hem onlmoet dus dot is geen toevollig..
.lo dot ie hem hebt ontmoel, okee, moor.. (. .) Ben iii niei degene geweest
die die doos heeft genomen?'
Nee, ik heb hem niet weggenomen ik heb hem olleen open gemookT doi
weel ik.

Jo.

lk zol zo meleen nog vrogen stellen over dingen die mii nog nief helemool
duideli¡k ziin. Moor dit is in elk gevol de kern von uw verhool. Heb ik u de
ruimte gegeven om ie verlellen woî u wilde zeggen?
Jo.

Hel ondezoeksmoieriool von Doornbos post in het beeld von Lipsky woorbii hii beschriift
dot ombtenoren voorol bezig ziin mel hel onder controle houden en ontmoedigen von hun
cliênien. Door de vroogstelling, de inslructies oon osieloonvrogers wol wel en niet te zeggen,
en de vostslelling von de ombfenoor dot dit de kern von het verhool is, bliift he+ osielreloos
oppervlokkig. Er is geen sproke von een vriie reproductie in die zin dol de osielzoeker eersl
vrijuit ziin verhool mog doen. Hel gehele gehoor vindf ploois oon de hond von de vrogen von
de ombtenoor. Asieloonvrogers wordt geregeld tegengeworpen voog ie ziin of hun verhool
niet oonnemeliik te hebben gemookt. ln sommige gevollen is dol ook een probleem. ln sommige ondere gevollen kunnen osielzoekers echler oonmerkeliik meer biizonderheden over
hun zook geven, don woor omblenoren in ziin geTnteresseerd. Ook problemen met de tool
of mel een tolk die onoordeelkundig hondeh, kunnen er loe biidrogen dot een oonvroger
onvoldoende gelegenheid wordl geboden ziin beweeggronden ioe te l¡chten. Von het osielreloos wordt ler plekke een verslog gemookl op de computer dol, nodot hel nog één keer

Woorheidsvinding is hef officiële doel von de verhoren in sîro{zoken. Moor de verdochten ziin,
in Lipsky's termen, 'onvriiwillige cliënien' bi¡ uitstek; zii hebben er meestol geen belong bi¡
dot'de woorheid' oon hei licht koml De verdochte in deze zook heeft de ogen+ to+ nog toe
verleld dol zii met hoor twee jonge doch+ers noor de morkt ging, woor zii bii een slolletie de
inhoud von een vitrinedoos bekeek. Toen de morktvrouw hoor woorschuwde de vitrinedoos
nieî le openen, kocht zi¡ een broche en ging weg. Zii onlmoette vervolgens een kennis, clive,
die zii vedelde over een ormbond in de viïrinedoos in de verwochting do+ hil de ormbond
voor hoor zou slelen. Zii ging op een terrosje zitten en inderdood mookte even loter Clive ziin
opwoch+ing met de gehele vilrinedoos. Zil leegde de doos in hoor tos en verslople de vitrinedoos ochler hoor boodschoppentossen. Opeens stond echter de morkïvrouw mei een vriend
voor hoor, beschuldigde hoor Ten onrechte von diefslol von de vilrinedoos en schokelde de

politie in.

27 Komler2]O3.
28 Komler 200ó
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De ruimîe ontbreeklin dithoofdstukom eruilvoerig op in le goon2e, moortiidens helverhoor
wiist de polilieogent hoor er onder meer op dot zii geen 'goede' verkloring heeft voor hoor
gedrog, ierwill ziin verkloring (dot verdochle iets gestolen heeft) 'logisch' is. Ook doet hii er
elke keer een schepie bovenop. Hii suggereert biivoorbeeld dot de verdochte von levoren
ol wist wol zij von plon wos. Hii geeft bovendien het verhoor een morele loding door hoor
moederschop te bekritiseren, oongezien de die{stol in biiziin von hoor dochters zou hebben
ploolsgevonden door op le merken: 'Klosse hoor, goede opvoeding'. ln interoctie mel de
verdochle wordt een sfeer gecreëerd woorin zii uileindeliik okkoord gool met een minder
vergoonde versie don de omblenoor voorstelt. De politieombtenoor brengf hoor in een positie
woorbi¡ zi¡ kon lolen zien dot zii een 'goede persoon' is door toe le geven dot zii eerder heeft
gelogen en de diefstol wel degeliik heeft gepleegd.
Agent:

Wees es eerliik ten opzichle von je zel{. Zeg es wot le von iezelf vindi

Verdochle:

Niel goed.

Agent:
Verdochle:

Dot is heT enige, niet goed? Of is der nog meer?
Het is niet goed wot ik heb gedoon.

Agent:

Je zei nel voor je dochters wil ie een goede toekomst... Doordoor moet le
deze situotie vermiiden, loch?

Verdochle:
Agenl:

Zol wel kunnen, io.
Dot moel ie loch ergens beginnen (longe stilte). Woorom begin ie don niei
hier? (...) Zodot ie ie dochiers een betere loekomsi kon geven. (...) lk weet
nief of ie de woorheid hebt verteld, moor miin idee von een schone lei is
beginnen met hier de woorheid te vertellen en don noor buiten lopen. (...)
De woorheid, heb ie die nou verleld?
[schudt hoor hoofd]

()

Verdochte:

()
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Agent:

lk zet er nu in [in het verslog, ND] ik heb niel helemool de woorheid verteld,
moor ik zol u nu de woorheid vertellen. Okee? (typt 2ì seconden) Voordot

Verdochie
Agent:

Jo

Verdochte

Wot?

Agent:

Dot ik het knop vind dol ie dol doet.

ie mii de woorheid gool vertellen..

Wil ik ie eersl effe zeggen dot ik hei knop vind.

lk geef de {rogmenten hier in zeer gecomprimeerde vorm weer, zonder de versprekingen en stihes von de gespreksdeelnemers, en doe doormee niet helemool rechl oon hel moleriool von Komter (200ó), die geluidsbondopnomen heeft gemookt von de geobserueerde polifieverhoren
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op hoor morele overwegingen. Om te kunnen loten zien dot zii een 'goede persoon' is, moei
eerst de die{stol bekennen. Tot sloî is er een fose woorin de ogent hoor een soort
".h1",
no.org biudt door te benodrukken dot hii het knop vindl doT ze de woorheid wll vertellen'

,å

4.

Conclusies

gemooki.

rgonisoties' Exfro
euze' Een gevolg
e von onderzoek
ele beleidskolom

ho
oq
vo
en
weinig lerecht is gekomen.

) ols onderzoekseenheid le kiezen
Door de inlerocties (en niet de
focforen ziin in de uitvoering von
wordt te meer duideliik dol er
duideliik mookte. Dot ondezoek
|."g"lg"ving jon het e
*"t"n nãrnã t¡"n- dol een s
I werd doorkruisï door persoonliel met
von
li¡ke doelen, zools behoud von outonomie, en orgonisoliedoelen, zools een beheersing
*"rkuoorroá"n. Nu bliikt dol ook Tool- en communicotieproblemen of culiuurverschillen de
ombteli¡ke regeltoepossing in de weg kunnen stoon.

Komfer lool zien dot hei oplekenen von een bekenienis von een oonvonkeliik onikennende
verdochîe veel tijd en moeite kosi. Hei verhoor heeft verschillende foses. Hei begint meT een
fose woorin de ogent de versie von de verdochte von de feiten in twiifel trekt. Door ze echler
wel op le schriiven, gooi hii enigszins mee in het verhool, moor een olternotieve versie von
de gebeurtenissen hongt don ol in de lucht. ln de lweede fose mookl de ogenT gebruik von
gezond verstond over hoe de dingen normool gesproken lopen. woordoor de verdochte de
onredeliikheid von hoorgedrog inziet. De ondere,'logische'gong von zoken, die hoorwordl
voorgehouden, leidi tot longe sliltes oon de kont von de verdochte. ln de derde fose sluurt de
ogent hoor in de richiing von een 'vriiwillige' bekentenis, woorbii hii voorol een beroep doet
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De woorheid, kortom, woor een beslissend ombtenoor of rechler mee uit de voelen kon, die
in elk gevol olle elemenlen in zich heeft die voor een iuridische beoordeling relevont ziin. Bii
de uitoefening von hun loken ziin omblenoren binnen een iuridìsche contexf ook zelf slrikter
gebonden oon wel- en regelgeving. Moor ook door worden de beleidsregels wel eens opzii
gezel ien gunsle von in{ormele regels op de werkvloer en ligl een ongeliike behondeling ols
gevolg von informele cotegorisering von typen cliênlen op de loer.

Het werk von omblenoren binnen een iuridische contexl kenmerki zich dus voorol doordoi
het onticipeerl op een evenluele verdere behondeling bínnen een nog formelere iuridische
conlext, nomeli¡k die von de rechterli¡ke besluitvorming. Dif mooki het werk von immìgrotiediensTombtenoren, politíeogenten, moor ook von ombtenoren die belosl ziin mel de uitvoering von sociole zekerheidswefgeving of milieuweigeving, wezenliik onders don het werk
von docenien op een middelbore school of buurtopbouwwerkers. Ambtenoren in iuridische
setfings vergoren informotie en verrichten ondezoek doT is gerichi op de toepossing von
rechfsregels. De bekentenis die de politieogeni een verdochte oniloki moet olle elemenlen
von een strofboor delict in zich drogen. Het proces-verbool moei de ontwoorden bevotten op
de vrogen die de rechter zich op grond von orlikel 350 Welboek von sirofvordering stelT: ls
het ten loste gelegde bewezen? ls hel bewezen verkloorde strofboor? ls de verdochte sirofboor? Welke sonciie moef worden opgelegd? De communicolie lussen omblenoor en cliënt
onticipeert op de beslissing die genomen goof worden en is door in zekere zin ol von doorlrokken. Dossiervorming op grond woorvon rechterli¡k besluitvorming kon ploofsvinden sloot
voorop. lnformotie die eenmool in hel dossier sloot, wordt vervolgens een woorheid op zich.
Ook ol is een proces-verbool sirikt genomen geen verkloring in eigen woorden, nei zomin
ols bii het noder gehoor sproke is von een vriie reproduciie von heî osielreloos/ de geconsfrueerde versie von de ombtenoor is in de prokti¡k leidend bii de gehele verdere behondeling
von de zook, zelfs tol oon de hoogsie rechter toe.
De verschoven oondocht noor omblenoor-cliëni interocties lool echter bovenol zien dot het
werk von sfreelleve/ omblenoren in sociool opzichT uilermoTe complex is en dof doorochier
meer morele keuzes schuilgoon don men op het eerste gezicht zou vermoeden. Rechtssociologen moken dit proces zichtboor en besteden doorbii ook oondocht oon de meer schimmige
konfen von het werk. Niet oltiid doet dit rechf oon de soms tegenstriidige eisen die oon het
werk von omblenoren wordT gesteld. De ondezoekers zìin mel ondere woorden de spreekwoordeliike besle sfuurlui die hoog en droog oon voste wol stoon.

