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Het WODC, het onderzoekcentrum van het Ministerie van Justitie, bestaat

25 jaar. Ter gelegenheid hiervan is deze bundel geschreven waarin op luchti-

ge wijze maar met een serieuze ondertoon over verleden, heden en toekomst van het

WODC wordt ingegaan. Voor het verleden tekenen de vier oud-hoofden van het wonc,

achtereenvolgens Wouter Buikhuisen (1973-1975), Dato Steenhuis (1975-1982), jan van

Dijk (1982-1988) en josine Junger-Tas (1988-1994). Aan de hand van interviews die met

hen zijn gehouden wordt vooral een beeld geschetst van de beginjaren van het WODC.

Alle vier waren reeds in die periode op het instituut werkzaam. Het centrum is ove-

rigens in 1973 niet uit het niets geboren. Met de komst van W. Buikhuisen in 1973 werd

het sedert 1949 opgerichte wVDC (voorlichting en documentatie) uitgebouwd tot een

wetenschappelijk onderzoekcentrum. Sommigen spreken van een doorstart van het

wvoc, anderen van een fundamenteel nieuwe oriëntatie en positie in het departe-

ment. Wij hebben voor deze laatste interpretatie gekozen en vieren dus niet in 1999

het 5o-jarig bestaan van het woDC, maar een jaar eerder het 25-jarig jubileum.

Buikhuisen beschrijft beeldend hoe hij als vreemde eend in de bijt (niet-jurist) een

plaats veroverde in de `subcultuur van de macht' op het departement. Al gauw liet hij

de leiding van het wonc over aan een jonge wetenschappelijk medewerker

uit Groningen, Dato Steenhuis. Het woDC wist zich onder zijn leiding een plaats te

verwerven in het departement en gaandeweg ook in de universitaire wereld.

De verhoudingen met de criminologische instituten bleven overigens vrij lang

gespannen. Volgens een aantal gezaghebbende criminologen uit de jaren zeventig
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kon het WODC 'slechts' gouvernementeel onderzoek verrichten en was het twijfel-

achtig of het centrum wel zijn wetenschappelijke onafhankelijkheid kon bewaren in

de hiërarchie van het departement van justitie.

Over die belangrijke vraag, het behoud van de wetenschappelijke onafhankelijkheid,

zijn alle geïnterviewde hoofden, incluis het huidige, eensluidend. Op enkele conflic-

ten uit het verleden na, is door de departementsleiding nooit getornd aan deze onaf-

hankelijkheid, die concreet inhoudt dat het hoofd (en niet de hoogste ambtenaar)

het publikatiebeleid bepaalt.

In de interviews komt overigens op een andere wijze de spanningsrelatie tussen

'beleid' en 'wetenschap' naar voren. Moet het WODc actief vorm geven aan de

beleidsbepaling van Justitie of dient het woDC in zekere afstand tot het beleid weten-

schappelijk onderzoek te doen? De meningen van de (oud)-hoofden verschillen op

dit punt aanzienlijk.

Heden en toekomst komen vooral in de interviews aan de orde met het huidige

hoofd en enkele belangrijke personen uit de omgeving van het woDC, prof. dr. Cyrille

Fijnaut, hoogleraar criminologie te Leuven en ooit een korte periode werkzaam

geweest op het WODC, René Ficq, waarnemend voorzitter van het college van

Procureurs-Generaal en Victor Deconinck, lid van de Raad van Advies van het woDC.

Fijnaut breekt een lans voor een steviger band tussen het woDC en enkele crimino-

logische instituten, die gebaseerd is op een aparte, volwaardige criminologie-oplei-

ding aan een van de juridische faculteiten. Aan deze opleiding zou het woDC volgens

Fijnaut een belangrijke bijdrage leveren. Ficq zou van het WODC ook graag meer acti-

viteit zien op het terrein van kennisverspreiding. Zonder het met zoveel woorden te



2 5 J A A R W 0 D C 7

zeggen is er onderzoek genoeg, alleen schort het aan de wijze waarop de resultaten

van onderzoek ter beschikking worden gesteld aan de gebruikers. Hij pleit voor een

mogelijk nieuwe functie van het wonc, namelijk databank voor het om. Tenslotte

stelt Deconinck, in zijn bijdrage, een wel zeer pregnante vraag over de relatie tussen

het woDc en zijn maatschappelijke omgeving: heeft het WODC echt contact met de

werkelijkheid buiten? Zijn er, om met Deconinck te spreken, sensoren geplaatst op

de vitale plaatsen in onze samenleving die voortdurend zowel kwantitatieve als kwa-

litatieve gegevens naar binnen (het WODC in) seinen?

Het woDC zou het woDc niet zijn als er geen cijfers en analyses gepresenteerd zou-

den worden. Ditmaal wordt de eigen productie onder de loupe genomen. In de bij-

drage van Albert Klijn c.s., medewerkers van het WODC, worden ups en downs in de

aantallen rapporten, de auteurs en de thema's keurig op een rijtje gezet. En natuur-

lijk mag een overzichtlijst van alle wonc-rapporten niet ontbreken. Met dank aan

een van onze documentalisten Adriënne Baars-Schuyt.

Henk van de Bunt.
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W assenaar. Een gewone winkelstraat. Een beetje achteraf in een van de zijstraten
twee, zo op het oog, kleine antiekzaken. Voor de deur van een ervan staat

Wouter Buikhuisen, indrukwekkend groot maar vriendelijk. Buikhuisen, een van de
'founding fathers' van het woDC, was bereid zich te laten interviewen en een blik
terug te werpen op het WODC van de jaren zeventig.
Het wordt een portret van een man die gewend is zelf het heft in handen te nemen.
Zo ook bij deze ontmoeting. Buikhuisen bepaalt de gang van het gesprek en we laten
het zo.

Ik weet precies hoe ik begonnen ben in de criminologie. Ik had drie colleges crimi-
nologie gevolgd destijds bij een Amsterdamse hoogleraar criminologie. Maar na het

Gek op lastige mensen
derde college zei ik: 'Dit wordt me te dol allemaal. Hier ga ik niet verder naar luiste-
ren, dat is zonde van mijn tijd.' Het waren verhalen die in mijn ogen ontstellend
oubollig, niet up to date waren. Het was alsof ik geschiedenis hoorde in plaats van
een futuristische kijk op hoe het zou kunnen. Toen ben ik gewoon gestopt. Ik ben dus
de enige hoogleraar criminologie die niet geslaagd is voor het tentamen criminolo-
gie.
Het is geen grap, ik werd op m'n eenendertigste jaar hoogleraar, en dat kon ik
gewoon zelf niet geloven. Ik wist niks van criminologie. Ik wist het verschil niet tus-
sen de zittende en de staande magistratuur. Ik wist niks van strafrecht, gewoon niks.
Maar je bent niet zonder verstand, en na een jaar wist ik heel veel.

Waarom koos u voor criminologie?
Dat kwam door mijn proefschrift. Dat ging over de nozems, die ik later provo's
genoemd heb. Ik vond het leuk - methodologie was toen al mijn hobby - hoe je iets
heel mooi en zorgvuldig kunt onderzoeken; zorgen dat het onderzoektechnisch
gezond in elkaar zit. Ik dacht, dan moet ik een groep delinquenten hebben. In die tijd
speelde de vraag: zijn nozems nou criminelen, vervelen ze zich of verzetten ze zich
tegen de maatschappij? Of is het de dreiging van de derde wereldoorlog die daarbij
een rol speelt? Ik wist dat het theoretisch spannend zou kunnen worden. Dus zette
ik dat onderzoek op.
Ik ben altijd iemand geweest die, als het om essentieel onderzoek ging, nooit iemand
vertrouwd heeft. Dat is de grote zwak in de wetenschap. Je laat een ander het inter-
viewwerk doen, die komt dan vervolgens met het materiaal aanzetten. Soms is het
nog erger: codeurs die het materiaal klaar maken voor welke statistische bereke-
ningswijze dan ook. Dan krijg je op een gegeven moment de output voor je en dan
moet je maar hopen dat het allemaal klopt. Daar werd ik altijd helemaal schichtig
van.
Mijn interesse is: hoe vertalen we dat wantrouwen in de praktijk op een constructie-
ve wijze. Dat betekent, waar zit je double-check? De double-check van je interviewer,
de double-check van je controleur, de double-check van je codeur?. En dan ook nog
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in de output. Ik heb medewerkers gek gemaakt die mij een lijst gaven van mogelijke
uitslagen. Dan keek ik ernaar en voelde dat het niet klopte. Het is voorgekomen dat
het inderdaad niet goed was, dat er een fout was gemaakt in de berekening. Dan zei
ik: `Doe mij nou een genoegen Piet en doe het hele zwikje even over.'

Wat maakt criminologie boeiend?
Het is natuurlijk zo dat de wereld waar je je als criminoloog mee bezighoudt, in
wezen een diep tragische wereld is. Je wordt er niet vrolijk van als je op een gegeven
moment ziet dat in de jeugdinrichtingen van de kinderbescherming jongetjes zitten
die tot hun twintigste jaar eigenlijk niets anders hebben gekend dan een leven van
opsluiting, even vrij, weer gepakt, opgesloten, weer vrij. Of denk aan de seksuele
delinquent. Dat is een wereld waarvan ik zo dolgraag zou willen weten hoe komt dat
nou. In hemelsnaam, waarom leren dat soort jongens niet van hun ervaringen? Je
kunt wel in een rotmilieu opgroeien - ik ben in een Jappenkamp opgegroeid en dat
is natuurlijk nog een streepje erger dan een jeugdinrichting - maar je zou kunnen
leren van je ervaringen, je kunt je aanpassen, een weg vinden om eruit te komen.
Nou, dat zie je niet bij die knapen.
Dat was voor mij de reden om de criminologische wereld in te gaan. Ik heb altijd al
een gigantische drang in me gehad om te weten en die drang is zo sterk - dat geloof-
de men nooit - dat ik het gevoel had dat het plafond van mijn kennis ook letterlijk
het plafond was van mijn schedel. Ik dacht: ik kom daar niet uit, ik kom niet verder.
Dat is een drang. Nu zit ik in die wereld van kunst en antiek, daar is ook die drang.

Had u altijd al interesse voor kunst?
Ik wilde als compensatie mij ook in een mooie wereld begeven en dat werd de wereld
van de kunstgeschiedenis. De wereld van de musea en van het verzamelen. Wij zijn
begonnen in een kleine winkel, toen kwam er nog een bij, en later kon ik steeds meer
ruimte in een klooster huren. Ik kon uiteindelijk vrijwel het hele klooster huren
onder het beding dat als de gemeente een andere bestemming aan de grond wilde
geven, wij eruit zouden moeten. We hebben er veel in geïnvesteerd om het mooi te
maken, maar we gaan de zaak verlaten. Je moet toch niet tot je zeventigste doorgaan.
We gaan in Spanje een stuk grond kopen en daar zelf iets bouwen.
Ik vond het, en mijn vrouw ook, erg belangrijk om mijn kinderen cultuur mee te
geven. Ik heb altijd een grote zorg gehad over hoe ik mijn kinderen wilde opvoeden.
Dat komt vanuit mijn kamptijd en die oorlog die ik heb overleefd. Als mijn kinderen
zoiets zouden meemaken, moeten zij ook die zelfredzaamheid hebben om te kun-
nen overleven. Dat heeft de hele opvoeding bepaald. Ik denk wel eens dat ik een heel
beschermende vader ben geweest, maar dat mijn kinderen toch een grote afstand
hebben gevoeld. Dat had ik ook met mijn medewerkers. Niemand mocht ook maar
met een vinger aan mijn medewerkers komen. Toch denk ik dat de meesten mij erva-
ren hebben als een afstandelijke man, waar je moeilijk contact mee had. Dat werd
ook ingegeven door het feit dat ik zulke slechte ervaringen heb gehad in mijn leven.
Ik heb zoveel meegemaakt. Mensen die je zo intens vertrouwde, die je lieten vallen
of iets achter je rug deden of je een loer draaiden.
Kijk, als je niets wilt, krijg je nooit vijanden. Maar zodra je iets wilt veranderen, is er.
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de 'resistance to change', dan komen er krachten tegenover je te staan. Nou, dan
dacht ik altijd: dat spel dat gaan wij spelen; maar tegelijkertijd dacht ik: ik moet me
onkwetsbaar opstellen, niet te vertrouwelijk worden. Iedereen weet dat ik in
Groningen enkele vertrouwelingen om mij heen had. Zo'n tachtig procent van de
mensen betrok ik er niet bij. Ik zou in een democratie zijn ondergegaan. Als wij een
vergadering hadden en ik zat met vijftien man om de tafel, dan luisterde ik naar drie
mensen. Die andere twaalf zeiden af en toe ook wel wat, maar ik hechtte geen waar-
de aan hun oordeel.

Dat gold voor de universiteit. Had u dat ook bij justitie?
Ik zat in de afdeling Algemene Leiding, als enige vertegenwoordiger van het weten-
schappelijk werk. Daar zat ik ook met vijftien man om de tafel. Dat maakte geen ver-
schil. Het wonc was toch heel anders. Toen ik destijds in Groningen aankwam, waren
daar vijf mensen werkzaam die ik niet zelf had uitgekozen. Het wonc bouwde ik in
de loop van de tijd samen met anderen op, met mensen die ik in grote mate, zeker in
de eerste periode, zelf heb uitgezocht.
Ik wil nog eens benadrukken dat als je werkt met mensen als jan van Dijk, Josine
Junger, Dato Steenhuis, Ger van Bergeijk of Maria Brand, dan ben je een bevoorrecht
mens. Dan heb je het intellect om je heen. Maar het zijn wel, stuk voor stuk, lastige
mensen. Maar ik ben gek op lastige mensen. Ik zei dan bijvoorbeeld: 'Jongens, nu
gaan we het zus of zo doen.' Dan zei Josine: 'Ik weet niet of dat wel zus of zo moet.'
Dan luisterde ik wel naar haar. Als zij dan het gevoel kreeg dat ik daar niets mee deed,
dan was dat omdat ik vond dat de argumenten te jong waren, te weinig uitgewerkt.
Ik zeg nooit dat argumenten slecht zijn.
Ik werd zelf ook als een lastig mens gezien. Omdat mijn commentaar negatief klonk.
Maar daar wil ik wel aan toevoegen, ik mag het eigenlijk niet zeggen want het klinkt
zo paternalistisch, mijn medewerkers waren wel mijn kinderen. Dat is natuurlijk een
vreselijke uitdrukking, maar je moet natuurlijk wel weten hoe ik met mijn kinderen
omging, mijn kinderen mochten alles, iedere studie doen die ze wilden, net zolang
erover doen als ze wilden en wilden ze niet, dan mocht dat ook. Ik heb nooit mijn
kinderen overhoord, nooit gevraagd: is je huiswerk af? Als ze buiten gingen spelen,
heb ik wel altijd gezegd:'Kijk, je moet goed begrijpen dat het heel mooi is dat je jezelf
mag ontwikkelen.'

Waarom bent u van Groningen naar Den Haag gegaan?
Ach kijk, ieder die z'n verstand gebruikt, was nooit uit Groningen weggegaan. Ik heb
die hele machine daar opgericht. Het liep als een trein, de een na de ander promo-
veerde, er waren goeie mensen. Als je in die tijd op een internationaal congres kwam,
dan hoorde je niets anders dan de naam van het Criminologisch Instituut vallen. Wij
publiceerden in het Engels, in het Duits. Dat straalde uit en dat kwam ook terug. En,
op het moment dat ik wegging uit Groningen, was het onderzoeksgeld van het
onderzoekinstituut groter dan dat van alle Nederlandse criminologische instituten
samen. Ik had er een particuliere rekening zodat we snel aan de slag konden. Er ging
geen tijd verloren met subsidie-aanvragen.
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Een voorbeeld. In Gieten was een House of the Rising Sun, daar werd drugs gebruikt.
Kunt u zich dat voorstellen? In Gieten? En dat kwam in de krant. De volgende dag
roep ik de hele club bij elkaar en zeg: 'Jongens, action research, wij gaan dat Gieten
in. Men wil dat House of the Rising Sun sluiten. Wij nemen nu onmiddellijk een
opname.' Nou, dat ging in een vaart, onvoorstelbaar. Steekproeven, vragenlijsten.
Mensen werden getest en geïnterviewd. Ouders werden ondervraagd. Men ging
inderdaad sluiten, wij deden de follow up. We waren'on the spot'. Dat kon gewoon
omdat we het geld hadden en de jongens het enthousiasme.

Waarom dan toch naar Den Haag?
Waarom gaat een mens nou weg? Hij gaat weg omdat hij denkt: dit weet ik nu wel.
Dit kan ik op m'n ruggenmerg. Dit fascineert me niet meer. Er zit geen nieuwe prik-
kel meer in die mij raakt. Het is een la opentrekken op een bepaalde manier en het
rolt er weer gewoon uit.

Toen u bij Justitie kwam, kreeg u een heel ander soort relatie met mede-
werkers.

Totaal anders, prachtig. Bij Justitie was ik niks. Ze vonden me wel de hoogleraar,
maar, ik bedoel dit diagnostisch en niet beledigend, het zijn arrogante mensen bij
Justitie. In mijn tijd zat er een groep juristen, dat was de'crème de la crème', maar ze
waren cynisch. Ze hadden het allemaal al een keer gehoord. Zo van, bepaalde dingen
kunnen wel en die doe je, en bepaalde dingen kunnen niet en verder kijkje een beet-
je met dédain neer op dat krioelende volk buiten justitie of het krioelende volk onder
in Justitie. Zo was de cultuur en ik genoot van die mensen omdat het scherpslijpers
waren. Die moest je ook op een bepaalde manier benaderen.
Zo werd ik voorgesteld aan Van Eijkeren, dat was de loco-secretaris-generaal. Een
hyperintelligente man. Ik zit drie kwartier met die man te praten en het gesprek is op
een gegeven moment afgelopen en ik zeg: 'Goh, nu we gaan samenwerken, ik heet
Wouter.''Wouter,' zei hij,'wij tutoyeren elkaar niet. Er zijn hier maar vier mensen die
elkaar tutoyeren, dat zijn de minister, dat is de staatssecretaris, dat is de secretaris-
generaal en dat ben ik.' En ik zeg: 'Goed, zeg dan maar professor.' Dit hele gebeuren
moet je vatten onder de noemer ontgroenen. Ik had gedacht: nou ja, hij is de loco-sG
en dat zei mij helemaal niks, echt niks. Gezagsverhoudingen? Ach, ik heb nooit op
gezagsverhoudingen gelet.

U kwam dus in een juristencultuur. Werd er neergekeken op de sociale
wetenschappen?

Oh zonder meer, dat vonden ze gewoon niets. Dat was een mode-iets, daar moest je
ook wat aan doen. Maar, als het erop aankwam, dan moest je natuurlijk zorgen dat
je je zaken goed geregeld had. En je moet je een plaats verwerven in die subcultuur
van machtigen. Het was natuurlijk maar een kleine groep die het binnen de
Algemene Leiding voor het zeggen had. Het enige wat ik met ze gemeen heb, is dat
ik heel protocollair ben opgevoed. Mijn moeder was verschrikkelijk strikt, zij hecht-
te zeer aan goede omgangsvormen. Later ging ik naar Nijenrode toe en daar werd je
opgeleid voor het buitenland. Daar leerde je hoe je een sigaar moest aansteken, en
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hoe je een pijp moest roken, wanneer de vlag gestreken moest worden en wanneer
je hem buiten mocht hangen. Maar je leerde ook economie en handelswetenschap-
pen en naast de moderne talen Indonesisch, Spaans en zo. De voertaal was Engels.
Dat was allemaal niet zo verkeerd, maar het juridische milieu is natuurlijk een heel
vormelijk milieu waarin je moet weten, wat doe je wel en wat doe je niet. Als je in een
grote vergadering op Justitie het woord wilde krijgen, dan kreeg je dat natuurlijk van-
zelfsprekend, maar als je ook nog wilde dat ze naar je luisterden, dan moest je anders
zijn dan zij onderling waren.
Ik weet nog heel goed, er kwam een wetgeving tot stand waaraan ik ook een bijdra-
ge had geleverd: over het rijden onder invloed. Daarover waren hele discussies, die
waren voorbereid door een raadadviseur. Hij wist alles van de juridische aspecten,
maar van drank en de invloed daarvan op de mens had hij nooit gehoord. Hij vertel-
de zo het een en ander en ik dacht: dat gaat helemaal de verkeerde kant op. In zo'n
geval kun je zeggen: `Meneer de voorzitter, ik zou graag een kanttekening plaatsen.'
Dat is juridische taal. Maar dat zei ik niet, ik vroeg niet eens het woord, maar ik zei:
`Dat is natuurlijk flauwekul.' Dan verstarde de zaal, maar iedereen luisterde.
Er werd absoluut naar mij geluisterd. Tijdens discussies was ik in de regel dicht bij de
waarheid. Dat mag ik natuurlijk niet zelf zeggen, maar ik had echt een reputatie
opgebouwd, men luisterde naar mij. Ik heb ze dus op een gegeven moment de groot-
ste vreugde bezorgd. Het ging weer over dat tekort aan cellen en ik wist zeker dat ze
niet goed geteld hadden. Op de een of andere manier maakte ik echter kennelijk een
fout, en Albert Mulder die de vergadering voorzat, vond dat mijn visie over die cellen
niet goed was en begon een betoog. De hele zaal vond dat hij gelijk had en je zal het
niet geloven, toen stond er iemand op om te zeggen: `Voorzitter, u weet welk een
grote waardering ik heb voor professor Buikhuisen, maar het doet me zo'n genoegen
dat ik nu zie dat hij een keer ongelijk heeft.'
Wat ik prachtig vond, was mijn tijd onder Mulder. Dat was een magnifiek systeem. Ik
zat in die Algemene Leiding, ik kreeg allerlei nota's vanuit de lagere regionen en
schreef zelf ook nota's. Als er een goed voorstel tussen zat, dan keek je even wat je
mandaat was en dan zette je rechts je paraaf. Dan werd het voorstel uitgevoerd. Maar
als je dacht, dit is mij iets te warme soep, dan zette je je paraaf links. Ja dat was
natuurlijk een heerlijk systeem. Zo kon je dingen doen, zonder dat je die hele trage
brei had van instanties. Maar het is natuurlijk wel zo, dat wanneer je het verkeerd
gedaan zou hebben, je nog niet jarig was.

Hoe trof u het WODC - destijds nog het wvuc - aan?
Ja, dat was vreselijk toen ik daar binnenkwam. Men kon mijn bloed wel drinken. Dat
is een tragiek geweest waar ik echt niets mee te maken heb gehad, maar die wel op
mijn schoteltje terechtkwam. Iedereen dacht natuurlijk: daar komt Buikhuisen bin-
nen en in zijn kielzog komt de bezem. Hans Tulkens was hoofd van het wvDC. Ik
word gevraagd door de minister van Justitie om algemeen adviseur wetenschappe-
lijk werk te worden en daar viel in de formele zin alles onder. Toen ik echter bin-
nenkwam, was al geregeld dat Tulkens weg moest gaan; die kreeg toen de hoofddi-
rectie Gevangeniswezen. Dat was ook voor mij een totale verrassing; ik had daar
totaal geen bemoeienis mee gehad. Maar goed, ik ben ontzettend blij dat Tulkens
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later via de universiteit van Groningen heeft kunnen laten zien wat hij in zijn mars
had.
Hoe dan ook, ik kwam binnen in een hele ijzige sfeer op de Laan van Copes. Er was
een secretaresse, Hannah Smits, met wie ik later verschrikkelijk goed kon werken, die
ook vreselijk goed was, en die het hele apparaat ook kende, en van al die slecht
geschreven stukken iets leesbaars kon maken. Die was als een ijspegel.
Ik heb een hele aparte strategie. Het is een levensfilosofie, die ik me eigen heb
gemaakt en dat is dat glimlachen minder energie kost dan knarsetanden. Ik hoorde
een en ander aan en ik had die groep bij elkaar maar die wou gewoon echt niet. Ik
dacht: dat hoeft vandaag niet te veranderen en het hoeft morgen niet, maar te zijner
tijd wel. Ik heb het WODC dus gaandeweg heel rustig opgebouwd en de mensen ook
in de gelegenheid gesteld om met mij kennis te maken.
Justitiële verkenningen, dat vind ik nog steeds verschrikkelijk lollig zoals dat tot stand
is gekomen. Het wvDc had nog dat Documentatieblad, oubollig, vreselijk. Het blad
hing als los zand aan elkaar. Er mocht nooit een conclusie getrokken worden. Ik stap-
te naar Gert van, Bergeijk, dat was een gouden jongen, hoofd van de afdeling
Documentatie, erg aardig en hard werkend. Ik zei: 'Gert, jongen, we gaan het anders
doen: themanummers.' Er ontstond een totale verstijving in de staf, want nou moest
je dus inderdaad artikelen bij elkaar harken, volgens een bepaald patroon rang-
schikken, er de essentie uithalen, enzovoorts. Dat ging toen natuurlijk helemaal niet.
Toen hebben we het maar wat voorzichtiger gedaan, maar uiteindelijk is Justitiële
verkenningen er toch gekomen.

Welke stappen ondernam u om het WODC uit te bouwen?
Van de twaalf mensen die er in het begin werkten, waren er bij die geschikt waren
voor het voorlichtingsgedeelte en niet voor het onderzoek zoals ik dat voorstond.
Dus ik heb uiteindelijk al die goede mensen aangetrokken, Jan van Dijk, Josine
Junger, Maria Brand, en Dato Steenhuis. Dato, dat is natuurlijk de mop, die werd
hoofd woDC, terwijl ik dat dus eerst moest waarnemen. Dat verbaasde iedereen want
Dato kwam als junior. Ik zei: 'Dato jij bent het hoofd, dus jij zit daar in die grote
kamer.' En ik ging in een heel klein miezerig kamertje zitten. Kijk, zo moest je het ook
gewoon doen. Mensen kunnen mij lastig, autoritair of regelend vinden, maar ik kan
wel goed managen en besturen en ik weet in de psychologische zin hoe je iemand
kunt laten ontwikkelen.
Zo'n jongen als Dato, dat was dé man om daar de zaak te leiden. Dat vond niet ieder-
een zo. Nadat Jan van Dijk en Dato Steenhuis waren getest, belde Mulder mij en die
zegt: 'Ik heb hier de testuitslagen. Van Dijk is geen probleem, maar Steenhuis, dat
kan zo niet. Daar moeten we eens over praten.' Ik zei: 'Ik kom langs.' Ik kom bij
Mulder op de kamer en ik zeg eerst: 'Dat rapport hoef ik niet te lezen, ik heb
Steenhuis als student gezien, hij is mijn medewerker geweest, hij is mijn promoven-
dus geweest, hij heeft bij mij projecten uitgevoerd, ik ken z'n werk, ik ken z'n per-
soonlijkheid en alles combinerend vind ik hem heel geschikt voor de functie hoofd
wonc.' 'Nou,' zei hij, als je dat rapport niet wil lezen dan zal ik je dit vertellen. Het
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rapport ziet er prima uit, maar er is één ding, en dat baart mij zorgen en dat is zijn
sociale inlevingsvermogen.' Nou, dat wist ik natuurlijk wel: dat empathische vermo-
gen was niet zo groot. Ik zei: Albert', want dat mocht ik toen zeggen, 'bedoel je hier-
mee te zeggen dat je bang bent dat hij als een olifant door de porseleinkast gaat?' Hij
zei: 'Wouter, exact.' 'Nou, dat is voor mij geen bezwaar, want ik vind de kwaliteit van
het porselein niet zo hoog, daar mag wel een olifant door.' En daar ging het natuur-
lijk eigenlijk om, ik wist dat je op het WODC een tank moest neerzetten.

Hoe was de relatie met de universiteiten?
Ik vond dat de wovc-onderzoekers niet geïsoleerd mochten raken. Dus hield ik
seminars voor de medewerkers waarbij oppositionele figuren van buiten uitgeno-
digd werden om te zeggen waarom het bij Justitie niet goed zat. En daar kwam
Huisman', die in die tijd totaal andere opvattingen over het strafrecht had, en die
sprak daar, en ik denk dat wij daardoor beter wisten wat er in de buitenwereld leef-
de dan de universiteitsmedewerkers. Ik weet nog dat ik universiteitsonderzoekers
vroeg om eens een jaar bij ons te komen werken. Wij betalen ervoor en daarna ga je
weer terug naar de universiteit. Dan leer je ook dit apparaat van binnen kennen. Dat
heeft nooit iemand gedaan.
Een andere stap die ik ondernam, was het verhogen van het budget voor onderzoek
aan universiteiten. Meer dan een verdubbeling. Mulder zegt tegen mij: 'Buikhuisen,
dat geld gaat nooit op.' En verdomd na een jaar was er nog geen kwart van op. Dus ik
moest nog de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Criminologie opbellen
om hem te vragen om alsjeblieft met subsidie-aanvragen te komen.

Wat voor soort onderzoek stimuleerde u?
Ik begon natuurlijk met onderzoek dat niemand pijn deed. Zo moet je beginnen, je
gaat niet beginnen met een onderzoek naar de persoonlijkheid van de rechter. Het
eerste onderzoek dat echt ging bijten, was het onderzoek van Josine Junger, ook een
promovendus van mij. Josine deed via participerende waarnemingen een onderzoek
naar discriminatie in het handelen van de politie in contacten met verdachten en zij
constateerde zeer nadrukkelijk dat Surinamers gediscrimineerd werden. Ze zat in die
auto bij de arrestanten en hoorde hoe men met die of met die omging, jong of oud,
man of vrouw. Nou, Josine schreef dat allemaal op en het rapport ging naar Jac
Fonteijn. Het ging om zijn manschappen. Ik werd gebeld door Fonteijn en die zei:
Amice, moet je horen dit kan niet gepubliceerd worden. Daar moet nog eens goed
over gesproken worden.' Ik zeg tegen hem: 'Dat ben ik niet met je eens, dat is niet de
afspraak, de afspraak is, jullie krijgen drie maanden de tijd om je voor te bereiden op
de publicatie, dus je hebt de tijd om vast maatregelen te nemen.' 'Nou,' zei hij, 'dat
kan zo helemaal niet. Als dat zo doorgaat, komt natuurlijk niemand meer binnen bij
de politie.' Dus hij belt minister Van Agt. Van Agt zegt ook nee. Ik krijg via de sc te
horen dat het rapport niet wordt gepubliceerd. Ik bel Van Agt op en zeg: 'Ik heb dit
en dat gehoord, dit waren de afspraken. Of dat rapport wordt gepubliceerd, ik heb
het zelf bekeken, het is goed gebeurd, of ik neem ontslag. Ik ben hier gekomen om
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op de praktijk gericht en voor Justitie relevant onderzoek te doen. Sommig onder-
zoek zal pijn doen, ander onderzoek zal blij maken, daar gaat het niet om, het gaat
erom dat wij kijken hoe een situatie in mekaar zit. En ons onderzoek heeft geen
plaats meer in de academische wereld, als ook maar één project niet gepubliceerd
zou worden.' Nou, het is toen een heel conflict geweest, maar het is het eerste en het
laatste geweest, want vanaf dat moment is die discussie nooit meer geweest.
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Of het interview kon worden gecombineerd met een snel hapje in een naburig
etablissement ...? De interviewers hadden geen bezwaar, sterker nog, zij waren

in hun nopjes. Dato Steenhuis was in het betreffende restaurant kind aan huis en aan
alles viel te merken dat hij in zijn element was. Na een korte doch kritische blik op
de wijnkaart stak het ex-hoofd van het WODC, thans procureur-generaal, van wal om
alleen tijdens zijn favoriete ijstoetje (om begrijpelijke redenen) even stil te vallen ...

Ik was wetenschappelijk medewerker in Groningen. In 1972 gepromoveerd bij Wouter
Buikhuisen. Jongman is in die tijd lector geworden. W.F. Hermans zat in het instituut
op de Grote Markt. Ik weet nog dat Hermans op een keer bij de lift stond en Koos van
Weringh kwam aangelopen om ook in te stappen. Hermans trok de deur dicht en ging

Twee kroketten met brood
voor eigen rekening

naar beneden zonder op van Weringh te wachten. Toen riep hij in de liftkoker:
'Mandarijn op zwavelzuur!' Waarop Hermans spoorslags weer naar boven kwam en
toen hebben de heren dat geloof ik op een nette manier afgedronken met elkaar.

Wat waren uw plannen met het wonc? Wat wilde u bereiken?
Een 'mission statement' had ik niet. Ik was 31 jaar en was min of meer geschokt over
het feit dat ik daar i berhaupt hoofd werd. Wouter heeft dat gewoon geregeld. Ik had
wel een beetje schrik want ik was natuurlijk jurist. En mij was uit Groningen wel
bekend dat die onderzoekers er genoegen in schepten om juristen op hun gebrek aan
cijfermatige kennis en methoden en technieken aan te spreken. Ik had een proef-
schrift geschreven waarin partiële correlatie-analyse en dat soort dingen aan de orde
waren geweest en ik snapte dat ook wel, maar ik dacht: bij het WODC werken allemaal
knappe mensen. Maria Brand had een proefschrift geschreven over factoranalyse en
ik weet nog dat ik dat in de vakantie bestudeerd heb om in ieder geval een beetje te
weten hoe dat zat en die mensen behoorlijk partij te geven. Later bleek het eigenlijk
niet op te gaan, maar ja, wist ik veel. Ik dacht: ik moet het van mijn inhoudelijke ken-
nis hebben. Ik had dus geen duidelijke heldere visie. Ik wilde wel dat het instituut
beleidsgericht onderzoek zou moeten doen en dat het meer op het departement zou
worden afgestemd. Maar ik vond aan de andere kant, en ik was niet de enige in die
tijd, dat we niet alleen korte-termijnonderzoek moesten doen. Maar het wonc was in
die tijd nog geen vast bezit. We moesten ons nog bewijzen in de richting van de SG.

Wat waren toen de accenten? Waren er specifieke velden?
Er werd veel politie-onderzoek gedaan. Beleidsplannen en politieopleidingen en zo.
Een van de eerste onderzoeken waar ik mee te maken kreeg, was de mate waarin de
kranten over criminaliteit schreven. Dat deed André Coenen. Een enthousiaste jon-
gen in die tijd, nu directeur van Research voor Beleid. En Cor Cozijn deed een onder-
zoek naar criminaliteit in de detailhandel. Uit het onderzoek bleek dat de helft van
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de goederen door het personeel zelf werd gestolen. Dat was toen een uitkomst die
insloeg. Als je die onderzoeksverslagen nog eens naast elkaar zou leggen, dan zou je
waarschijnlijk tot de conclusie komen dat er veel hetzelfde is. En dat ook de onder-
werpen zich waarschijnlijk herhalen. Het effect van straffen bijvoorbeeld. We had-
den een grote club die zich met het gevangeniswezen bezighield. We deden onder-
zoek naar wijziging van de preventieve hechtenis. Dat werd toen 102 dagen.

Hoe was de sfeer in die jaren?
Een beetje een onbestemd sfeertje. Het was absoluut niet hard, het was heel sociaal
zogenaamd. En er zaten allerlei merkwaardige figuren op het centrum, dat weet ik
nog wel. Die zijn we later allemaal kwijtgeraakt. Amir Saab zat er bijvoorbeeld. Hij
was een soort manusje van alles. Voor de behandeling van de begroting van Justitie
in de Kamer heeft Wouter Buikhuisen Saab gestuurd. Toen heeft hij vreselijk van
Albert Mulder, de toenmalige sG, op zijn kop gekregen. Buikhuisen deed dat om dui-
delijk te maken dat hij die begrotingsbehandeling niet zo interessant vond.
Het was heel verstandig van Buikhuisen dat hij voor mij meteen uit zijn grote kamer
ging, om mij ook meteen in de positie te brengen van echt hoofd. Dat was psycholo-
gisch heel goed. Hij keek eerst nog wel over de schouder mee, maar later trok hij zich
steeds meer terug. Toen werd hij hoogleraar in Leiden. Toen zijn die perikelen
begonnen en is hij uiteindelijk afgehaakt. Jan van Dijk heeft het toen ontzettend voor
hem opgenomen. Jan in geschrift en ik in woord. Bij de installatie van Buikhuisen
werd er gedemonstreerd door mensen die met kettingen de zaal binnenkwamen.
Dat was heel bedreigend en ik herinner me nog dat zijn vrouw voor hem ging staan.
Veel mensen zagen de `O' van onderzoek binnen het WODC helemaal niet zo zitten.
Er was een hele sterke sfeer die op gezelligheid gericht was. Kwaliteitsborging was er
nog niet maar ik probeerde wel in de gaten te houden wat iedereen aan het doen
was. In het begin heb ik nog wel eens bij de lift gestaan want er was een chronische
neiging om te laat te komen. Om half tien kwamen nog allerlei mensen aanzetten. Ik
geloof niet dat het heel veel indruk maakte.
Toen ik daar aankwam, was Hannah Smits de secretaresse, een excentrieke
mevrouw, had een geweldige rol in het centrum. Dat was een zeer toegewijd iemand
en was niet op haar mond gevallen; iedereen was ook een beetje bang voor haar.
Maar ze was ontzettend aardig en deed alles voor je. We hebben ook een aantal
schandalen gehad. Dingen die niet gepubliceerd mochten worden. Ik herinner me.
nog dat we in een café in Voorburg zaten met Gert van Bergeijk, toen hoofd van de
Documentatie, en een aantal andere mensen om een artikel voor justitiële verken-
ningen te herschrijven. Albert Mulder was als SG tegen. Ik geloof dat het over de poli-
tie ging. Er was een Werkgroep Politie, in verandering, met allemaal jonge jongens,
Nordholt en Wiarda en zo. Ik moest toen een beetje bemiddelen, dat werd van je ver-
wacht. In het begin moest je de inhoud van die dingen altijd opsturen ter goedkeu-
ring aan de SG, dat gold trouwens ook voor de onderzoeksaanvragen.
Een van mijn eerste onderzoeksaanvragen was van een zus van professor Nagel'. Dat
was een onderzoek wat een beetje een gesimplificeerde versie was van wat Wouter

Prof. mr. W.H. Nagel, destijds hoogleraar criminologie en penologie aan de Rijksuniversiteit Leiden.



2 5 J A A R W 0 0 C 21

later heeft willen doen met die kinderen die pas geboren waren. Een soort cohort-
studie van 60o kinderen geloof ik. Daar is Wouter toen door de media op afgebrand.
Die mevrouw wilde dat ook doen maar dan met kinderen die al wat ouder waren. Ik
vond het wel een interessant onderzoek en had dus positief geadviseerd aan de SG
om geld voor dat onderzoek beschikbaar te stellen en toen kreeg ik twee dagen later
een nota terug en daar stond op met groene pen: 'Ik zie hier niets in. Maar ik ben
gaarne bereid mij van de beperktheid mijner visie te doen overtuigen.' Nou, dat kon
ik niet op me laten zitten en heb toen direct een nota teruggeschreven. De volgende
dag kreeg ik die al terug en daar stond op: 'Gaarne akkoord'. Daarna heb ik ook nooit
meer problemen met hem gehad.

Bestond er al zoiets als een onderzoeksprogrammering?
We gingen de DG's langs. Ze zeiden wel eens 'we vinden dit niet nuttig', maar er was
nooit iemand met uitzonderlijke ideeën die het wooc zou moeten onderzoeken. In
dat opzicht waren de bijeenkomsten met de DG's teleurstellend. Ik heb nooit anders
meegemaakt dan dat het woDC kon aanpakken wat het wilde.
In het begin moesten wij ons er wel invechten. Ze vonden het allemaal maar een
beetje lastig, dat er iemand meekeek en zo en dat die rapporten dan maar gepubli-
ceerd werden zonder dat daar een vetorecht op zat. Ik heb het wel altijd heel belang-
rijk gevonden dat er ruimte was om te publiceren wat er onderzocht was. Met name
De Ruiter die eind jaren zeventig minister was, heeft daarin een belangrijke rol
gespeeld. Onder hem is die strijd'endgiiltig' in het voordeel van het woDc beslist.

Is het bestaansrecht van het wooc ooit ter discussie geweest?
Nee, nooit. We hebben er al die jaren geld bijgekregen en anders had het ook niet
kunnen groeien, het is almaar groter geworden. Toen ik er kwam, werkten er 25 men-
sen en toen ik wegging, liep dat toch gauw tegen de 50. Intern in de departements-
raad zal daar wel eens over gesproken zijn. Ik herinner mij dat ik met Wouter naar de
SG ging omdat er een tekort van zeven ton was of zo en we kregen zomaar gedaan dat
dat kon worden aangevuld.

Had u een specifiek terrein waarin u geïnteresseerd was?
Ik was wat generalistischer ingesteld dan Van Dijk of Junger-Tas denk ik. In het begin
was ik geïnteresseerd in het onderzoek naar het effect van straffen wat Nelleke van der
Werff deed. Later ben ik me wel voor de politie gaan interesseren en ook voor het
gevangeniswezenonderzoek. Ik zou niet weten wat ik in die tijd gepubliceerd heb, niet
zoveel geloof ik, maar wel verschillende artikelen in justitiële verkenningen. Een echt
stokpaardje had ik niet. Pas later toen ik weg was, ben ik me voor de bedrijfsvoering
van het om gaan interesseren. Nou de verschillen in straftoemeting vond ik wel echt
leuk om mee bezig te zijn. Die verschillen waren stuitend; dat varieerde van beleids-
sepot tot achttien maanden gevangenisstraf voor eenzelfde dossier. Wij dachten in
het begin dat dat te maken had met het feit dat er verschillende strafdoelen waren.
Dat de vergelders heel anders scoorden dan de resocialiseerders, maar dat was hele-
maal niet zo. Het bleek dat ze dezelfde straffen gaven. Strafdoel was geen verklarende
factor. Ik weet ook nog dat we toen aan alle hoofdofficieren vroegen of ze nu na alle
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discussies een andere eis zouden stellen, maar ze zeiden alle negentien dat ze weer
precies hetzelfde zouden doen. Een van de gevolgen van dat onderzoek was dat we in
de raadkamer mochten bij de rechtbank in Almelo. Wij wilden wel eens weten hoe het
er daar aan toeging. Dus toen mochten we bij de beraadslaging naar aanleiding van
de behandeling ter zitting aanwezig zijn. Ik kwam toen met Petrus van Duyne in
Almelo en de president was een echte ouderwetse magistraat die zwaar strafte. Ik
hoor op een gegeven moment Petrus zeggen: 'Ach ja mijnheer de president, u heeft zo
uw winkeltje hier, maar mijnheer Steenhuis heeft zijn winkeltje in Den Haag.'
Ik werd op een gegeven moment door de hoofdofficier in Almelo uit lunchen geno-
men. Het was nog niet zo rijk verzorgd als nu, maar goed ik zag een stukje zalm en
een glaasje witte wijn voor me. Enfin, we staan op de stoep van het Paleis en de
hoofdofficier zegt: 'Persoonlijk ga ik altijd lunchen bij v&D.' Nou, dacht ik, dat kan
nog wel goed komen want bij de v&D in Groningen had je een restaurant waar je
bediening had en een beetje zalm kon krijgen. Maar in Almelo bleek er alleen maar
een zelfbedieningsrestaurant te zijn. En toen we daar eenmaal door het hekje waren
gegaan, zei hij: 'Persoonlijk neem ik altijd twee kroketten met brood.' Nou, ik keek
toen nog op tegen die mensen dus ik dacht: ik sluit me daar maar bij aan. En toen zei
hij bij de kassa: 'Misschien is het beter als we even ieder apart afrekenen, dat is mak-
kelijker met de declaratie.' Dus ik zag in vijf minuten een prachtige lunch met een
glaasje witte wijn en een stukje zalm ineenschrompelen tot twee kroketten met
brood voor eigen rekening. Ik denk er overigens nog wel met plezier aan terug aan
die tijd. Het was vergeleken met mijn PG-werk van nu in ieder geval ontzettend rus-
tig. Ik zeg niet dat het hoofd WODC het nu rustig heeft, maar in mijn huidige functie
heb ik wel het gevoel dat ik het ongeveer een keer of tien zo druk heb als destijds.

Hoe was de verhouding met de universitaire wereld?
Die was niet bijzonder goed. In die tijd ging daar ook veel van onze energie in zitten.
Jan van Dijk deed daar overigens meer aan dan ik. Maar ik heb ook verschillende
lezingen gehouden zowel in binnen- als in buitenland over die verhouding. We heb-
ben ook wel eens een onderzoek gedaan naar de samenstelling van het onderzoeks-
pakket van de universiteiten en dat van het woDC. En daar zat geen enkel verschil
tussen. Dus al die verhalen van 'het is allemaal gouvernementeel onderzoek,' daar
deugde niks van. En als laatste weerwoord hadden ze nog dat ze veel minder geld
hadden en dat hun onderzoeken door ons betaald werden. Wij zouden daar dan uit
putten en daarom deden ze zulke vergelijkbare dingen. Van die redenering klopte
niets, want wat zou ons belang zijn iets uit te besteden wat we net zo goed zelf had-
den kunnen doen? Ik heb wel eens mijn voorzitterschap van een begeleidingscom-
missie opgezegd omdat een of ander universitair onderzoek veel te lang duurde.
De kritische criminologie was in die tijd ook wel vertegenwoordigd op het woDC.
Mensen als Petrus van Duyne voelde zich altijd meer met de 'underdog' verbonden.
Maar die tendens ging over; het werd allemaal weer wat zakelijker en de
Kriminologie met een K ken ik nu niet meer. Maar er zaten wel mensen bij die daar
een rol in speelden. Ik weet nog wel dat jan van Dijk en ik een enorme rel hadden
met Manuel Kneepkens, dichter/raadslid te Rotterdam. In Engeland was natuurlijk
een hele fanatieke groep van die Kritische Kriminologen, waaronderYoung, die spra-
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ken een Engels wat niemand kon verstaan, een soort abracadabra met geweldig veel
deftige woorden erin en ik heb altijd zoiets gehad van'jongens, doe toch een beetje
gewoon.' Maar je kreeg er wel een tik van mee want uit Amerika kwamen ook dat
soort geluiden. Je dacht: misschien dat er toch wel wat in zit. Maar later bleek dat het
allemaal 'fake' was en dat die mensen er ook niet veel van terechtbrachten. In onze
ogen had het toch een hoog gehalte warhoofderij.

Hoe was het contact met veldorganisaties?
Ik weet nog dat ik onenigheid heb gehad bij de Van der Hoeven-kliniek. Daar zat een
vreselijke directeur en daarvoor nog een vreselijkere directrice. Ik deed zelf interviews,
want er waren te weinig mensen, en een van die gedetineerden vroeg ik wat hij zou
doen als hij vrij zou komen.'Ik zou ogenblikkelijk de directrice om zeep helpen', zei hij.
Dat heb ik haar toen verteld. Vervolgens zei iemand dat dat een hele gezonde gedach-
te was van die gedetineerde. We hadden veel externe contacten. Het was absoluut niet
zo dat we geïsoleerd waren. Met de politie hadden we veel contacten, over de inrich-
ting van het korps en over de manier waarop je met de dienders moest omgaan.

Wat vindt u van het huidige wonc?
Het WODC is veel zakelijker geworden. De onderzoekers zijn wat gezeglijker geworden.
Dat kan ook mijn beleving zijn hoor. Onderzoekers vinden het wat normaler om leiding
te krijgen. Dat was in onze tijd echt een issue. We hebben nog eens een discussie
gevoerd of de onderzoeker niet veel onafhankelijker moest zijn binnen de organisatie.
De leiding zat te dicht bij de sc en zo. Die kon al die vrijheid van gedachtenvorming en
al die fantastische mensen die daar werkten, maar belemmeren. De mensen die het
slechtst onderzochten, hadden daar de grootste verhalen over. Dus dat is allemaal wel
een beetje normaler geworden, heb ik het gevoel. Ik heb het altijd als een uitdaging
gezien om te zorgen dat er in het WODC voldoende ruimte was voor creativiteit, terwijl
toch onderzoek werd gedaan waar het beleid iets mee kon. Tussen de Scylla van het
beleid en de Charibdis van de vrije wetenschapsbeoefening. Dat is niet altijd even mak-
kelijk geweest. Voor de ene was je veel te strikt en voor de andere was je veel te vrij. De
goede documentatie en de methoden en technieken maken nog altijd de wetenschap-
pelijkheid van het WODC uit. Het duurt soms even maar vaak worden er wel dingen in
het beleid doorgevoerd die uit onderzoeken naar voren waren gekomen. Ook het om
staat open voor suggesties van onderzoekers. Dat is ook een maatschappelijke ontwik-
keling. Het om moet zich in een vroege fase verantwoorden voor keuzes. Er wordt nu
ook veel meer gekeken naar capaciteitsproblemen en dergelijke. Wordt de capaciteit
aan de goede delinquenten gespendeerd is een vraag die vroeger niet gesteld werd. Er
zijn echter nog steeds rechters en officieren die het procesrechtelijke vooropstellen.

Laat het WODC dingen liggen?
Er ligt een markt braak op het gebied van organisatie-advies. Al die adviesbureaus
die nu worden ingehuurd door justitie, kosten miljoenen. Als het woDc dat zou kun-
nen doen, dan zou dat veel geld schelen. Het WODC moet wel eerst een aanbod creë-
ren, mensen zullen daar niet vanzelf om komen vragen. Je moet dus eerst zelf beden-
ken wat je wil bieden.
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W e spreken jan van Dijk op z'n kamer in de laagbouw waar hij als hoofd van de
directie Algemene Justitiële Strategie (AJS) resideert. En direct slagen we erin hem

een bekentenis te ontlokken met de vraag of hij terugdenkend aan het WODC, geplaagd
wordt door nostalgie, mixed feelings of anderszins. `Dat is geenszins het geval.
Misschien is het wel mijn mooiste tijd op Justitie geweest,' antwoordt hij. En meteen
wordt duidelijk waarom: nu is hij weliswaar vooraanstaand beleidsambtenaar en hoog-
leraar, maar toen was er sprake van een volledige integratie van die twee zielen.

Slaagde u erin zowel aan de eisen van het beleid als aan die van de
wetenschap recht te doen?

Toen lukte het een aantal jaren om beide oriëntaties helemaal te vervlechten. Dat is

De loper uit voor de beleidsdirecteur
een moeilijke opgave. Misschien moet je denken dat zoiets, zo'n volledige betrok-
kenheid van heel veel onderzoekers bij de beleidsvorming, maar af en toe, voor een
beperkt aantal jaren lukt. Na een tijd splitste die functie zich weer. We hadden het
geluk dat er toen twee prachtige thema's politiek om prioriteit vroegen: de preven-
tieve benadering van het criminaliteitsprobleem en de positie van het slachtoffer in
het strafrecht. Twee vraagstukken die zich leenden voor onderzoek en waarmee
juristen zich niet goed raad wisten. Ze hadden de inbreng van sociale wetenschap-
pers nodig. Prachtige kansen.

Ligt dit misschien niet andersom? Deze prachtige kansen werden
gecreëerd omdat u dat zelf belangrijk vond.

Nou ja, dat is dan de causaliteit waarbij zaken elkaar versterken. Dan hadden we ook
net het geluk van de juiste man op de juiste plaats op het juiste moment. Vandaar de
kwalificatie: mijn mooiste tijd. Dat werk rondom het rapport van de Commissie-
Roethof, de beleidsnota Samenleving en Criminaliteit en de ontwikkeling van het
slachtofferbeleid, dat is als het ware een paradigma geweest voor het beleidsmatiger
werkende ministerie van Justitie. Die omslag hebben we in Nederland heel duidelijk
en met succes gemaakt (ook al staat justitie er in de publiciteit vandaag de dag slecht
voor). Vandaar: hoogtij dagen toen; dat is na een aantal jaren uitgewerkt.

Laten we verder naar het verleden gaan. Hoe raakte u verzeild bij het
WODC? '

Ik kwam samen met Dato Steenhuis en Josine Junger-Tas werken onder Buikhuisen.
Dat was geen prettige periode in zoverre dat de eerste rapporten - verslagen van
onderzoek dat niet door henzelf was opgezet - door universitair criminologisch
Nederland werden neergesabeld. Lees Delikt en Delinkwent uit die jaren. Het gevecht
tegen dat universitaire wantrouwen leefde sterk in de dagen dat Dato hoofd woDc
was. Ik fungeerde op het eind van die periode als tweede man, `geheide kandidaat'
voor de opvolging, maar ik werd toen niet meer erg geplaagd door dat verschijnsel.
Intern lag het WODC betrekkelijk goed in de markt. Ik had als hoofd altijd goede contac-
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ten met de bewindslieden, de SG en de directie Wetgeving. Minder goede contacten
bestonden er met HDORR3 en Gevangeniswezen; met Vreemdelingenzaken was er hele-
maal geen contact. Dat was al een hele verbetering vergeleken bij de situatie die ik aan-
trof in de jaren voordat ik bij het WODC kwam werken.Tijdens mijn Nijmeegse periode
deed ik samen met Nagel in opdracht van de KUN een onderzoek naar de invloed
van criminologisch onderzoek op de beleidsvorming. In dat kader bezocht hij het
toenmalige wvDC onder leiding van Tulkens. Over de positie van dat centrum spra-
ken we onder andere met beleidsdirecteuren en een van hen zei dat je wel bijna
wanhopig moest zijn voordat je met een vraag naar dat wvDC stapte. Zo hoogdrem-
pelig was het. Er was een enorme mentale afstand tot het departement.

Hoe is het momenteel gesteld met die afstand?
Ik denk dat het wonc nu weer moet oppassen dat het niet een te in zichzelf gekeer-
de organisatie wordt zodat mijn collega-directeuren zich tweemaal bedenken om er
aan te kloppen. Dat gevaar is inherent aan een goed georganiseerde organisatie van
enige schaal. Voor alles is een procedure. Wat ontbreekt, is echter de flexibiliteit voor
'emergencies'. Met als gevolg rigiditeit. Het WODC moet zich realiseren dat het een
gewone beleidsdirecteur moeite kost om aan te kloppen. Dus voor iedereen die dat
toch doet: 'de loper uit! Doen wat je kunt en dat geldt in extremo voor elke kik van de
politieke leiding. Elke wens van de minister optimaal beantwoorden met doorkrui-
sing van alle procedures en alle budgetafspraken!

Maar binnen het WODC krijgt momenteel de klantgerichtheid systema-
tisch aandacht. Een eventuele toegangsdrempel zegt wellicht ook wat
over de beleidsdirecteuren.

Nee, drempels liggen altijd bij jullie. Beleidsdirecteuren hoeven niets; ze kunnen beleid
maken zonder enige wetenschappelijke notie; het is de roeping van het wonc die daar-
in te laten doorklinken.Overigens, dat het WODC er is zoals het er is; dat de huidige direc-
teur vanzelfsprekend uitgenodigd wordt bij zaken die op directeursniveau spelen, dat is
een prestatie. De tijd van de wel bijna verplichte grappen over het WODC -'daar heb je
onze sociologen of iets dergelijks - de dagen dat het wonc eigenlijk toch gefeut werd,
die dagen zijn voorbij. Dat is iets wat in onze tijd bestond. Wij verkeerden toch nog
steeds in een fase van een zeker invechten in het departement. Dat hoor je niet meer.

De huidige missie van het wonc is ambitieus: een toonaangevende posi-
tie in het internationale circuit en een initiërende rol in het publieke
debat verwerven. Had u destijds ook dergelijke aspiraties?

Zonder dat we die woorden van thans gebruikten en zonder dat er iets op papier stond,
hadden we die aspiraties wel zeker. Ik heb de indruk dat beide thans voor het WODC
toch wat minder opgeld doen dan ze toen deden. Denk aan het initiatief van toen om
publicaties integraal in het Engels te publiceren. Het waren onooglijke kleine uitgaven,
maar ze werden goed gelezen, zeker in Engeland. Het waren er ook veel. Niet alleen
eigen werk. Josine heeft er later mooiere bundels van gemaakt. Dat is helaas stopgezet.

Een conglomeraat van de huidige directies Rechtspleging en Rechtsbijstand en juridische beroepen.
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Na uw vertrek ging er een andere wind waaien ...
Ja, een bedrijfskundige. Dat werd de nieuwe missie, althans voor het CDW04 waar het
woDc deel van ging uitmaken. Onderzoek van organisatie-adviseurs naar bedrijfs-
processen en dergelijke. Rapporten met glimmende kaften en voorstellen voor ver-
volgopdrachten. Het zal evident zijn dat ik daar geen enkele affiniteit mee heb en dat
verder grotendeels weggegooid geld vind. Dat is een fase geweest die veel energie
heeft gekost en strijd bracht. Maar dat was na mijn tijd.

Bepaalde kritiek op het WODC blijft nog steeds klinken. Denk aan de
haast eeuwige kritiek dat de rapporten tijdiger moeten worden afgerond.
Hoe was dat toen?

Voor mij is dat een minder saillant punt. Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit op het
matje ben geroepen bij de SG voor een niet-tijdig gereed rapport. Ten dele kwam dat
omdat we betrokken waren bij de beleidsmonitoring zelf. We keken of de beleidsdi-
recties op tijd waren, bijvoorbeeld met de uitvoering van Samenleving en
Criminaliteit. We bepaalden voor een deel de beleidsagenda zelf? Dat is een duidelijk
verschil met nu. Het woDC lijkt een beleidsondersteunende onderzoeksagenda te
hebben. Ze zijn overal om te informeren. Maar toen was de onderzoeksagenda meer
beleidsbepalend. Het onderzoek was meer gericht op beleidsinnovatie. Anders dan
toen valt het niet gemakkelijk nu antwoord te geven op de vraag'Where did the woDc
make a difference?'
Ten dele kwam dat omdat er een fiks aantal langere-termijnthema's waren. Daarbij
werd meer van binnenuit gekeken naar de loop van de projecten. We hadden een
soort vuistregel. Ieder jaar moesten we (met zo'n veertig man) toch zo'n tien rappor-
ten opleveren. En qua kwaliteit hanteerden we ook zo'n globale lijn. Er moesten drie
echt verrekte goede bijzitten, vier of vijf gewone en dan mochten er best enkele niet
geweldige rapporten bijzitten. Dat was zo onze filosofie. Er werd in de staf ook veel
meer informeel naar de rapporten gekeken. Het lijkt mij dat jullie thans veel meer
per rapport naar de kwaliteit kijken. Daar valt in deze tijd wellicht ook moeilijk aan
te ontkomen.
Als consument-lezer is er ook geen reden om vanuit kwalitatief oogpunt negatief te
zijn over het huidige woDc-werk. Wel is het zo dat het door de hoeveelheid natuur-
lijk door niemand bijgehouden kan worden. Maar dat hoeft ook niet. De meeste
onderzoeken zijn vanuit intellectueel oogpunt - dus los van een eventuele specifie-
ke beleidsveldrelevantie - te oppervlakkig om ze allemaal te lezen.
Overigens, ik kan mij ergeren als zowel van de zijde van een voorganger als van een
opvolger gezegd wordt dat het tijdens mijn tijd een rotzooitje was op het wouc. Dan
denk ik: dat zal best, maar ik zou maar eens kijken naar wat er gepresteerd werd.

Er is ook een andere erfenis van de jaren tachtig zichtbaar. Het aantal ex-
woDC-ers dat thans elders binnen het departement werkzaam is.

Dat zijn bepaald niet de minst invloedrijken. Ze hebben met elkaar gemeen dat het
geen ideologische figuren zijn. Ze hebben een rationele, koele benadering van zaken

Centrale Directie Wetenschapsbeleiden Ontwikkeling
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en ze zijn niet procedureel maar inhoudelijk gericht. Het is prettig om met hen
nieuw werk aan te pakken. Daarin herken ik iets van mijzelf. Dat is mooi om te zien.
Die inhoudelijke gerichtheid, daar ging het mij en daar gaat het mij nog steeds pri-
mair om. Ik heb niet veel op met mensen die van management te zeer een doel op
zichzelf maken.

Toen U van het woDC vertrok naar de nieuwe directie Criminaliteits-
preventie, was er binnen korte tijd een nieuwe reeks publicaties op de
markt. Bij de directie AIS is dat er tot nu toe niet van gekomen.

Ik heb de balans opgemaakt en besloten dat het gedrukte woord niet langer het geëi-
gende medium is, althans zeker niet voor mijn afdeling. Een presentatie op de direc-
teurenconferentie is bijvoorbeeld nuttiger. Het woDC zou zich moeten bezinnen op
de kosten-batenbalans inzake de wijze van publiceren via de rapporten en dikke Iv-
nummers. Gedrukte taal is nagenoeg de enige vorm van woDC-output. Is dat nog
lonend?
Er komt nu eenmaal een generatie die veel minder leest. Ze plukken van Internet, ze
zitten met e-mail, bellen mobiel, ze schrijven zelf nagenoeg niet. Moetje daarop niet
inspelen via kleinere notities, meer presentaties via conferenties, e-mails sturen naar
een club etcetera?

Kunt u zich vinden in het huidige subsidiebeleid van extern onderzoek?
Ik aarzel om hierop te antwoorden omdat het wellicht te zeer als een oratio pro domo
klinkt. Maar ik vind dat er een heroverweging moet komen op de geldstroom die
naar allerlei adviesbureaus en bedrijfskundige bureaus of die naar universitaire
instituten gaat. Ik zie ontzaglijk vaak van die evaluatiestudies, allemaal snel in elkaar
gedraaid. Het is geen onzin wat ze schrijven. Maar wat word je er nu eigenlijk wijzer
van? Bovendien maakt dat soort werk de bulk uit van het uitbestedingspakket.
Ik denk echt dat het geld dat je uitgeeft om twee mensen te laten promoveren op
Europese wetgeving en ook'law in action' ten aanzien van slachtoffers, dat dit meer
oplevert dan allerlei geëvalueer rond Terwee. Terwee is nieuw en heeft dus allerlei
kinderziektes. Of je nu zoveel geld moet uitgeven om dat met onderzoek te begelei-
den, betwijfel ik. Hou, zo zou ik zeggen, het universitaire onderzoek hoog. Dat zijn
diepte-investeringen die uiteindelijk meer opleveren.

Laten we de blik op de toekomst richten. Welke rol kan het WODC spelen?
Het is een vraag die het WODC zich nooit gesteld lijkt te hebben, maar heeft het cen-
trum geen taak in de verspreiding van de kennis op het terrein van de criminologie
en de rechtssociologie? Moet er niet geïnvesteerd worden in de receptie van die ken-
nis? Aan de universiteit wordt een fiks deel van de juridische professie opgeleid en in
die fase is men enorm receptief voor inzichten die later weer van betekenis zijn voor
de samenleving die via hun werk de invloed daarvan ondergaat. Doet het wooc daar
wel genoeg aan? Vooral de afdeling Documentatie heeft hierin wellicht een taak.
Wordt via de web-site de kennis breed ontsloten? En niet alleen simpel aanbieden
van alles wat er is, de passieve vorm dus, maar de actieve die gericht is op bepaalde
aspecten van de Nederlandse justitiële politiek.
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Op het haar zo vertrouwde woDC spreken we met Josine Junger-Tas over de perio-
de dat zij hoofd was van het WODC. De leiding van het gesprek wordt al snel door

Josine zelf genomen. Als we haar daarop wijzen, reageert ze verbaasd maar al snel
erkent ze luid lachend dat ze het heft graag in eigen hand heeft. In haar eigen bevlo-
gen manier van spreken worden vrolijkheid en ernst afgewisseld.

Wanneer bent u naar het woDC gekomen?
Ik kwam in 1975 en werkte toen als onderzoeker. Het WODC was net ontstaan eigen-
lijk. Wouter Buikhuisen was binnengehaald om van het wvDc, dat vooral een docu-
mentatiefunctie had, een onderzoeksinstituut te maken. Het was een beetje een hec-
tische atmosfeer. We hadden het gevoel dat we ons waar moesten maken, maar het

`Ontzettend veel elan en

dat moet zo blijven!'

was nog onduidelijk hoe we dat allemaal moesten gaan doen. Het gaf een zekere
spanning.

Had het woDc destijds veel tekorten?
Van tekorten kan je eigenlijk niet spreken want we waren nog maar net begonnen.
Wat we wilden realiseren, was dat we het beleid op een goede manier wilden dienen.
Een van de doelstellingen was: hoe kunnen we het zo doen dat men ons accepteert
voor wat we waard zijn? In het begin was het zo dat er een heleboel beleidsdirecties
waren die het niet zo zagen zitten. Die dachten: waar bemoeien die mensen zich
mee? Ze gaan direct op onze stoel zitten en aanbevelingen doen, daar moeten we
allemaal niets van hebben. Ze waren heel wantrouwig. Wat dat betreft, heeft het
woDC zijn positie echt moeten bevechten. Wouter had daar heel specifieke ideeën
over. Hij zei dat de rapporten kort moesten zijn en dat er vooral niets technisch in
moest. Nou ja, dat is later natuurlijk wel veranderd. Waar ik zelf altijd naar gestreefd
heb, is een goede wetenschappelijke verantwoording geven van wat je hebt gedaan.
Nu kan je niet alles in de tekst stoppen want beleidsmakers worden daar gek van.
Mijn credo was dan om de technische kant van het onderzoek in een bijlage te stop-
pen, dan raak je dat niet kwijt.
Het eerste rapport dat ik schreef, was over autodiefstal. De gegevens waren door
anderen verzameld en ik moest dat ordenen en er een rapport -van maken.
Vervolgens deden we een groot onderzoek naar de basisopleiding van de politie.
Daar hoorden ook aanbevelingen bij voor verandering van die basistraining. We
werden toen ontzettend aangevallen door de universitaire wereld die zich afvroeg
wat we nou eigenlijk hadden gedaan en of dat in wetenschappelijk opzicht wel
deugde. En men wilde inzage krijgen in het onderzoeksmateriaal dat aan het rap-
port ten grondslag lag. Dat was vreselijk, dan moest je de archieven in om al die
spullen terug te vinden.
In het begin wilden we ons heel erg waar maken bij het beleid. Dat het woDC ook nog
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een wetenschappelijk onderzoekcentrum was, dat kwam op de tweede plaats. Later
is dat dus wel bijgetrokken.
De rapporten die we toen hebben geschreven over de politie, zijn heel goed ontvan-
gen en heel veel van de aanbevelingen zijn in feite opgevolgd. Dat is erg leuk natuur-
lijk. Je moet soms wel een beetje geluk hebben met een onderwerp van onderzoek.
Het moet net een beetje goed vallen. Het heeft veel te maken met de actualiteits-
waarde van de problemen die in het onderzoek aan de orde komen. Verder is van
belang of het bijvoorbeeld komkommertijd is in de media. Maar sommige rapporten
krijgen heel veel aandacht in de pers en andere helemaal niet. Er valt niet precies te
zeggen waar dat aan ligt.

Welke beleidsvragen vond u interessant?
Ik vond de hele preventieproblematiek buitengewoon interessant en dat vind ik nog.
Waar het heen moest met het jeugdstrafrecht natuurlijk, daar werd door het woDc
eerst niet zo veel aan gedaan. Ook de straftoemeting, het werk van de reclassering,
de mogelijkheden van resocialisatie hebben me altijd beziggehouden. Voor de invoe-
ring van alternatieve sancties heb ik me erg ingespannen.

Welke veranderingen zijn belangrijk geweest voor het wonc?
Voor mij is heel belangrijk geweest dat we ons met de jeugd gingen bezighouden. Dat
vind ik nog steeds heel belangrijk. Daar is ook heel wat onderzoek op gevolgd. Een
andere belangrijke verandering is dat door het WODC de evaluatie van het hele pre-
ventiebeleid is opgezet. Daar heeft Jan van Dijk veel aan gedaan. En wij zijn ons toen
ook heel specifiek gaan richten op evaluatie-onderzoek. Daarvoor deden we dat ook
wel maar op een andere manier. Evaluatie van het beleid heeft met de situationele
preventie een grote stoot gekregen. Ook waar het gaat om de dienstverlening en de
alternatieve sancties voor jeugdigen is er veel op het gebied van evaluatie gedaan.
Ons idee was dat als je nieuw beleid wilt, je eigenlijk eerst moet experimenteren. Die
experimenten moet je evalueren en dan pas moet je dat beleid algemeen invoeren
en als dat nodig is, wettelijk vastleggen. En dat is dus gebeurd bij de dienstverlening.
En het aardige is dat men op het niveau van het kabinet en ook op het niveau van het
bredere beleid, steeds meer hiertoe overgaat. Ik weet nog dat ik er in'het buitenland
over sprak en dat dit toen volstrekt nieuw voor ze was. Nu is het een gewone zaak
geworden, dat is toch echt bereikt.

Hoe bent u omgegaan met de spanning tussen beleid en wetenschap,
tussen betrokkenheid en distantie?

Die betrokkenheid komt als het ware vanzelf. Je kent zoveel mensen van het beleid.
Je stelt in.samenspraak de vragen op die onderzocht moeten worden. Dus je weet
ontzettend goed welke issues belangrijk zijn en wat er speelt. En daar kan je je nooit
helemaal van distantiëren. Dat is gewoon zo. Ik heb het nu trouwens nog dat ik me
betrokken voel bij justitie en bij het justitiebeleid. .
De distantie is meer problematisch. Je loopt altijd het risico te worden opgeslokt
door de problematiek van de minister en van het beleid. Maar die distantie moeten
we natuurlijk toch in het oog blijven houden. Het is ook zo dat er altijd aan je wordt
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getrokken als je met onderzoeksuitslagen komt die onwelkom zijn. En wat je dan
heel vaak ziet, is dat men het wetenschappelijke karakter van het onderzoek gaat
aanvallen. Het WODC heeft altijd wel die onafhankelijke positie weten te behouden
en dat is toch mede te danken aan de ministers en de sc's die er in mijn tijd geweest
zijn. Men heeft daar toch eigenlijk nooit wezenlijk aan willen tornen.
Er zijn wel eens problemen geweest. Ik weet wel dat Oranje wel eens razend Jan van
Dijk ter verantwoording heeft geroepen in verband met een artikel in justitiële ver-
kenningen over het om. Toch denk ik dat het wonc in dat opzicht een voorbeeld voor
andere instituten is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het Home Office in Engeland, daar
is veel meer controle van het beleid op wat er uiteindelijk gepubliceerd wordt. Maar
het beleid heeft natuurlijk ook baat bij die onafhankelijkheid, want men kan zich
daardoor in de Kamer beroepen op het wetenschappelijke onderzoek van het wonc.
Als het wonc niet onafhankelijk onderzoek zou kunnen doen, zouden de resultaten
daarvan eenvoudigweg niet geaccepteerd worden.

11 Wat is in uw ogen de betekenis van wetenschappelijke dienstverlening?
Vanuit die betrokkenheid waar ik het over had, heb je begrip voor de problemen van
Justitie. Maar je moet zorgen dat je niet zo geïnvolveerd raakt dat er waarde-oorde-
len in je onderzoek gaan sluipen. Soms heb je wetenschappelijke gegevens waar je
niet precies van weet wat je er mee kunt, welke beleidsimplicaties die zouden kun-
nen hebben; je kunt dat niet hard maken, zeg maar. Dan kan je die gegevens zó
geven zonder er verder iets over te zeggen. Maar je kunt ook door de resultaten te
interpreteren, verschillende beleidsopties voorleggen. Dat hoort bij een goede
dienstverlening. Het beleid kan dat niet altijd zelfstandig. Je moet een voorzet geven.
Dus dat spoort met die dienstbaarheid, ja.

Hoe heeft u de spanning met de destijds' kritische criminologie' ervaren?
Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat toch vaak wel ontzettend gezeur vond. Maar het
was in feite al over in mijn tijd. Ik herinner me nog wel dat we er allemaal om de
beurt over moesten schrijven in Justitiële verkenningen. Ik vind dat het ontzettend
opgeklopt is door die criminologen. Het was ook half bewust onbegrip, ze wilden
gewoon niet geloven dat we onafhankelijk onderzoek konden doen. En het was ook
frustratie. Want de universitaire criminologie moest steeds meer inkrimpen en wij
zaten er warmpjes bij.
Ik heb nog eens vreselijke ruzie gehad met Hulsman op een congres in Cairo over de
dienstverlening. Hij zat die dienstverlening maar aan te vallen, op het laatst werd ik
daar zo razend over. Voert Justitie een progressief beleid, is het weer niet goed. Het
was nooit goed wat justitie toen deed.
Ik heb de indruk dat de kritische criminologie vandaag de dag niet veel meer voor-
stelt. Dat is allang voorbij. Dat komt ook omdat veel universiteiten allang derde-geld-
stroomonderzoek doen. Die kunnen daar niet meer buiten.

Hoe zou u de sfeer binnen het wonc willen typeren?
Ik heb daar altijd ontzettend van genoten, dat mis ik het meest. De sfeer was eigen-
lijk altijd fantastisch. We hebben nooit zo'n grote onderlinge competitie gehad, zoals
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ze die bijvoorbeeld op universiteiten hebben. Elkaar echt naar het leven staan, is hier
nooit voorgekomen.

U kon dus goed overweg met het gemiddelde type wonc-onderzoeker.
Nou, ik dacht het wel ja. Ik heb er ook zelf een aardig aantal aangetrokken en veel
met hen samengewerkt. Dat is toch altijd ontzettend plezierig gegaan. Ik heb wel
eens een enkele miskleun gehad, maar niet vaak. Er was eens een meisje dat kon
absoluut niet samenwerken. Dat was een ramp. Een heel opgewonden standje. In
het begin dacht ik: goh goed, die heeft zelfvertrouwen. Maar dat was echt helemaal
mis.
Een ander probleem was dat sommige onderzoekers niet goed konden schrijven;
dan was het onderzoek daardoor te laat en kreeg ik ruzie met de Coordinatie-
commissie kinderbescherming.

Hoe zorgde u dat de kwaliteit van producten gewaarborgd werd?
De eerst verantwoordelijke daarvoor was de raadadviseur die het hoofd van een
onderzoekteam was. Daarnaast hadden we een begeleidingscommissie. Als raad-
adviseur of projectbegeleider had je de grootste verantwoordelijkheid maar de bege-
leidingscommissie had toch ook een belangrijke say in het geheel, vooral waar het
om beleidsaanbevelingen ging. Wat de begeleidingscommissies betreft, had ik een
soort credo, want die konden nogal eens knap lastig zijn. Ik zei dan: 'We gaan heel
nauwkeurig naar al uw opmerkingen kijken en we houden er ernstig rekening mee.'
En dan kwamen we terug op het WODc en dan zei ik tegen de onderzoekers: 'Oké, de
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opmerkingen die echt zinnig zijn, die nemen we mee. Daar doen we niet moeilijk
over. Maar als het echt spijkers op laag water zoeken is omdat de resultaten ze niet
aanstaan, daar doen we niets mee.' En dan kwam ik daarna weer terug met het rap-
port en dan hoorde je er niets meer over. Dus dat was een goede regel.

Was er ruimte voor eigen onderzoeksvragen en voor creativiteit?
Weinig meer toen ik directeur was. Daarvoor wel. Het WODC hoort wel vrijheid te
hebben en ruimte te geven voor creativiteit. Dat is heel belangrijk. Je moet ook af en
toe eens aan een eigen onderzoeksvraag die je na aan het hart ligt, kunnen werken.
Anders droogt zo'n onderzoeksinstituut op. Dan is het alleen nog een onderzoeks-
fabriek. U vraagt wij draaien, en dat is niet goed. Dat is overigens nooit zo geweest.
Er was ontzettend veel elan en dat moet zo blijven, wil het woDC zijn kwaliteit bewa-
ren.

Hoe keek u aan tegen het voornemen het wonc te verzelfstandigen?
Nee, ik vond dat niet goed, daar zijn ernstige bezwaren tegenin te brengen. Dat heeft
men achteraf ook wel erkend. Men wilde ons uiteindelijk ook niet kwijt. Want dan
krijg je toch die vervreemding van het beleid, dan word je in feite een gewoon onder-
zoekinstituut. Ach, al die verzelfstandigingen! Het is bekend uit Engeland dat die
ministeries nu al hun tijd kwijt zijn aan het controleren van de verzelfstandigde
diensten in plaats van creatief beleid maken, dus dat schiet ook niet op.

Wat verlangde de departementsleiding precies van het WODC?
De toenmalige SG wilde ons op een gegeven moment van de hand doen. We moesten
verzelfstandigen. Men wilde dat we eigen verantwoordelijkheid gingen dragen voor
de financiële kant van het instituut. En men wilde, en dat moest ook wel, dat we
zakelijker gingen werken. Verantwoording afleggen van de hele planning, de begro-
ting en de besteding van tijd en gelden. Men verlangde over de hele linie een plan-
matigere aanpak.
Die reorganisatie heeft mijn tijd als directeur erg getekend. Ik heb dat toch als een
hele moeilijke en moeizame tijd ervaren. Iedereen was onzeker: niemand wist wat
zijn positie eigenlijk was en wat die zou worden. En dan krijg je altijd interne con-
flicten, de harmonie is gewoon weg. Alles wat vertrouwd is, wordt op zijn kop gezet
en alles moet anders. Het was niet mijn mooiste tijd. Ik ben niet echt een fantasti-
sche manager. Dat was nou niet mijn sterkste kant en ik heb er ook weinig affiniteit
mee. Er kwam een man van zo'n adviesbureau om ons door te lichten en die had
natuurlijk geen enkel verstand van waar het in ons werk om ging, dat vond ik vrese-
lijk irritant. Het was toen echt een soort gevecht om het karakter van het WODC over-
eind te houden.
Een lichtpuntje in die tijd was wel dat uit een enquête bleek dat de verschillende
beleidsafdelingen ons absoluut niet kwijt wilden. Dat gaf me toen wel een heel goed
gevoel. Die functie waar we in het begin zo naar gestreefd hadden, hebben we in feite
waargemaakt. Dat was heel erg fijn. En uiteindelijk is Cees van Dijk echt met ons
gaan samenwerken en is alles keurig op zijn pootjes terechtgekomen. Achteraf heb
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ik daar ook wel een gevoel van voldoening over. Dat we als het ware het wonc heb-
ben weten te redden.
Mijn prettigste tijd was eigenlijk toen ik als raadadviseur die nieuwe teams voor kin-
derbeschermings- en preventie-onderzoek startte, dat vond ik heerlijk. Dat was een
optimistische tijd met allemaal nieuw creatief onderzoek en jonge onderzoekers.

Had u de indruk dat er wel eens met het wonc werd gesold?
Nou ja, ik vond wel dat er veel te makkelijk werd gezegd'dan gaan jullie je maar aan-
sluiten bij de een of andere universiteit'. Of het idee om het wonc in stukjes te knip-
pen. Daarom was het des te fantastischer dat we toen die enquête hielden waaruit
bleek dat men daar echt niets voor voelde.

Was de periode van uw leidinggeven te kort?
Ja, ik had het wel leuk gevonden om nog een paar jaartjes te blijven met de nieuwe
werkwijze. Toen ik wegging, was het net allemaal rond. Ik had wel een gevoel van
opluchting, zo van het is allemaal toch nog goed gekomen. Maar het was wel leuk
geweest als ik daar nog een beetje van had kunnen genieten.

Wat zijn de vooruitzichten van de criminologie?
Nou, voorlopig ziet die er niet zo briljant uit. Maar weet je wat het is, criminologie is
een sociale wetenschap. Die zou daarom moeten worden ingekaderd bij de Faculteit
der Sociale Wetenschappen. Die rechtenfaculteiten, dat is niks, dat is een ontzetten-
de handicap. Criminologie interesseert ze eigenlijk niet, ze voelen er niets voor.

Welke issues zullen sterker gaan spelen?
Ik heb er niet meer zo'n zicht op wat het wonc nu allemaal doet, maar ik zal opnoe-
men wat in mijn ogen belangrijke issues zijn. Er zijn enkele zaken die in de bredere
politiek en ook in het buitenland spelen. Het gevangeniswezen is daar één van. Er
moet een fundamentele discussie komen over wat de grenzen aan de groei zijn. Wat
zijn de criteria die gehanteerd worden bij het doorgaan met bouwen van gevange-
nissen en inrichtingen en hoe lang kan dit nog duren? Daarover zou het wonc eens
een goede studie moeten maken. Dan zijn er nog de nieuwe penitentiaire program-
ma's en de wet op de taakstraffen, die zeker geëvalueerd moeten worden. Daar kan
het wonc ook iets in betekenen.
In het nieuwe beleid wordt ook veel meer accent geplaatst op preventie, de toepas-
singen van'early intervention' moeten ook geëvalueerd worden. Etnische minderhe-
den, geweld onder jongeren, belangrijke issues te over. Er is meer op dit terrein dan
de georganiseerde criminaliteit, dat is zo'n modieus onderwerp.

Wat vindt u van de huidige nadruk op product- en klantgerichtheid?
Ja, ik heb daar wel wat aarzelingen bij. Er zitten risico's aan. Je kan zo geobsedeerd
raken met productietermijnen en tijdslimieten dat je als het ware de andere doel-
stellingen uit het oog verliest. In een instituut moet ook een stukje vrijheid zijn voor
onderzoekers en ook voor dwarse onderzoekers, die misschien wat meer moeite
hebben met de tijdgeest. Wil je het beste uit je mensen halen en garanderen dat die
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creativiteit niet verloren gaat, dan vind ik dat er een zekere vrijheid moet blijven en
dat er een paar'gekken' moeten kunnen rondlopen bij wijze van spreken. Er moeten
afwijkingen van het gemiddelde mogelijk blijven want anders metsel je alle oor-
spronkelijkheid potdicht. Beleidsmensen zijn niet altijd rijk aan nieuwe ideeën, dat
hangt ook samen met hun werk, de druk van incidenten en van de actualiteit. Het is
goed dat er een woDC is en dat er ook vanuit die kant wordt nagedacht en dat men
met nieuwe frisse ideeën kan komen. Die functie van denktank en creativiteit moet
behouden blijven. Dat is van levensbelang voor de kwaliteit, de prestaties, en de
reputatie van het WODC. Anders verkommert het instituut.

r
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We spreken Henk van de Bunt niet in de vertrouwde justitie-toren maar in een
andere nieuw-zakelijke betonnen kolos: die van de Vrije Universiteit te

Amsterdam-Zuid. Henk is hier nog altijd een dag in de week werkzaam aan de facul-
teit der rechtsgeleerdheid. Er heerst een academische rust; geen spoor te bekennen
van binnenstormende stafleden of mailzwaaiende secretaresses. We raken in
gesprek met een bedachtzaam en ernstig hoofd-woDC. Waar blijven de anekdotes,
Henk, verzuchten we na een poosje.

Wijkt uw manier van leiding geven af van uw voorgangers?
Ik geloof dat ik minder beleidsambities heb dan de vorige woDC-hoofden. Wat dat
betreft, ben ik uit een ander hout gesneden. Ik vind dat het woDC uiteraard dienst-

Het WODC als koekoeksjong
baar moet zijn aan het beleid. Je moet beleidsrelevant onderzoek doen. Maar ik
heb zelf niet zo'n sterke beleidsambitie en dat hadden mijn voorgangers wel. Het
is ook niet toevallig dat een aantal van hen momenteel ambtelijke topposities
bekleedt: de één is PG, de ander chef van de directie Algemene Justitiële Strategie.
Mensen met een duidelijk geprononceerde visie op de aanpak van criminaliteit.
Terwijl ik zeg: `Je moet beleid en wetenschap toch meer van elkaar onderscheiden.
Je moet oppassen dat je je wetenschappelijke gezag niet aanwendt om invloed uit
te oefenen op het beleid. Dan wordt onduidelijk waar het WODC voor staat. Wij zijn
er niet om het beleid te maken, wel om te adviseren.' Een ander verschil is dat ik
veel meer aandacht besteed aan het management van de organisatie dan mijn
voorgangers. Ook dit heeft voor een deel met mijn voorkeur, mijn persoonlijke
invulling van de functie, te maken. Maar voor een ander deel is het tegenwoordig
ook meer noodzakelijk dan vroeger. Het woDC is, mede na de fusie met het cDwo
in 1996, veel groter dan bijvoorbeeld in de tijd van Steenhuis. Het budget voor
extern wetenschappelijk onderzoek is in vijftien jaar tijd vertienvoudigd. Ook is er
tegenwoordig een aparte afdeling sIBa5 binnen het woDC gehuisvest die onder
meer de prognose voor de benodigde celcapaciteit in de komende jaren voor haar
rekening neemt. Dat is een heel belangrijke activiteit, waarmee grote investerings-
beslissingen in het gevangeniswezen samenhangen. Het woDC is dus groter en
complexer geworden. Ik ontkom er daarom niet aan andere eisen aan het manage-
ment te stellen.

Hoekeek u vroeger aan tegen de strijd tussen de gouvernementele en de
non-gouvernementele criminologie?

Ik heb nooit zo geloofd in die richtingenstrijd. Ik zie die twee meer als complemen-
tair. Ik zat laatst eens te kijken in mijn schoenendoos vol persoonlijke gegevens,
waaronder mijn voormalige werkverbanden, en toen zag ik tot mijn verbazing dat
mijn eerste betrekking een baan bij het woDC. was. Toen ik in 1978 afgestudeerd was,

Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse
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heb ik zelf een aanvraag bij justitie ingediend om onderzoek te doen naar het om. In
afwachting van een definitief contract tussen Justitie en het Willem Pompe instituut,
waar ik afstudeerde, ben ik door Willem Scheepmaker kennelijk een half jaar bij het
WODC aangesteld. Dat ik die subsidie-aanvraag destijds indiende, geeft al aan dat ik
in die tijd geen betekenis hechtte aan die tegenstelling tussen gouvernementele en
academische criminologie.

Maar dat gold toch niet voor het Pompe instituut in Utrecht waar u toen
werkte?

Ja dat klopt, iemand als Bakker Schut, die toen wel eens werd aangeduid als de `ter-
rorist in toga', vond dat je niet voor Justitie kon werken. Bij een aantal mensen van
het Pompe instituut leefde het idee dat het bij justitie-opdrachten om besmet geld
ging en dat je dat soort onderzoek nooit onafhankelijk zou kunnen verrichten. Maar
zo polariserend heb ik zelf nooit gedacht. Integendeel, ik vond al voor mijn afstude-
ren het WODC een aardig centrum. Had je als student-assistent materiaal nodig, dan
klopte je aan bij het woDC.
De animositeit tussen de universiteiten en het WODC werd naar mijn mening vooral
gevoed door frappante verschillen in financieringsmogelijkheden. Begin jaren tach-
tig waren de jaren van inkrimping van personeel aan de universiteiten, teruglopen-
de studentenaantallen, geen geld voor boeken. En dan zag je het WODC dat bijna uit
zijn voegen was gebarsten. Je ving geluiden op dat het geld niet op kon, bijvoorbeeld
die extra gelden voor preventieprojecten. Dat financiële verschil is er nog steeds; de
wonc-accomodatie is nog altijd veel beter dan die van het gemiddelde onderzoeks-
instituut.

Waren de universiteiten destijds te traag met het afronden van onder-
zoek?.

Ik geloof niet dat het wonc daar nu zo gunstig bij afstak. Aan de universiteiten had je
vroeger inderdaad medewerkers die maar wat op hun stoel zaten. Maar vanaf de
jaren tachtig, toen er een beroep moest worden gedaan op derde-geldstromen, was
het met die traagheid gedaan. Toen ik bij het wonc kwam, werd nog wel eens mees-
muilend over de universitaire wereld gesproken, maar intussen wordt aan de uni-
versiteiten heel hard gewerkt.

Volgens sommigen was de wonc-oriëntatie op cijfers en empirische
gegevens een soort bescherming tegen kritiek van buiten. Herkent u dat?

Kritiek van buiten? Als jullie daarmee het departement bedoelen, dan was dat mis-
schien wel zo in de beginjaren van het wonc. Je hoort wel vaker van oude woDC-ers
dat je vroeger je wetenschappelijkheid moest bewijzen ten overstaan van het wat
conservatieve departement. Op zichzelf is daar natuurlijk niets mis mee, tenzij je de
wetenschappelijkheid te veel in de cijfertjes gaat zoeken. Ik ervaar een heel andere
dreiging vanuit het departement. Het departement is heel welwillend, tamelijk
onkritisch. Dat maakt het voor ons in zekere zin moeilijker: luiheid en zelfvoldaan-
heid liggen op de loer. Je moet alert blijven en je wetenschappelijke kwaliteit door
middel van eigen voorzieningen zien te waarborgen.

s
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Maar velen zagen het wouc als een vreemde eend in de bijt.
Misschien is dat vroeger wel zo geweest. Sociale wetenschappers die zich moesten
invechten in een juridische cultuur. Maar in de jaren tachtig was dat al niet meer het
geval. Juist vanuit de wetenschappelijke wereld kwam er toen kritiek op Justitie -
denk aan de rechtsgeleerden 't Hart en Peters - omdat Justitie zich te veel van soci-
aal-wetenschappelijk jargon bediende. Er zou een verwetenschappelijking van het
justitiële beleid hebben plaatsgevonden. Dat sloeg met name op het rapport van de
Commissie-Roethof en op het rapport Samenlevingen criminaliteit. Die observatie
was, denk ik, wel terecht. Dus niks vreemde eend in de bijt; het wouc is eerder een
koekoeksjong gebleken dat door Buikhuisen in het nest was gelegd.

Ervaart u zelf iets van een cultuurkloof tussen juristen en sociaal-weten-
schappers?

Nee, ik persoonlijk helemaal niet. Want ik ben contact met juristen gewend en ik ben
zelf ook juridisch geschoold. Dat vormelijke van juristen, waarop jullie waarschijn-
lijk doelen, is meer aan de juridische faculteiten aanwezig dan hier op het departe-
ment. Er wordt vaak gezegd dat je vroeger in de lift al kon zien wie wouc-er was. De
kleding en omgangsvormen zouden veel informeler zijn dan op het departement
gebruikelijk was. Ik kan natuurlijk alleen over de afgelopen jaren spreken, maar van
fundamentele verschillen in kleden, denken en redeneren tussen het wouc en de
rest van het departement is in het geheel geen sprake. Toen ik hier kwam, had ik wel-
iswaar ook dat stereotiepe beeld voor ogen, maar het viel reuze mee. Maar zoals ik al
zei, het is van groot belang dat het WODC wel goed tot uitdrukking brengt dat het zich
als wetenschappelijk centrum onderscheidt van de beleidsdirecties. Maar dat hoeft
niet in kleding zichtbaar te worden, wat mij betreft.

Heeft wetenschappelijke distantie onder uw leiding meer gewicht gekre-
gen?

Moeilijk hoor om dat zo maar even te beantwoorden. Laat ik maar een voorbeeld
geven: 'Justitie in de buurt'. Een belangrijk project dat in de ogen van degenen die het
bedacht hebben, al een succes was voordat de eerste spa in de grond was gestoken.
Je moet dan toch nadrukkelijk voor het wouc de ruimte creëren om een negatief oor-
deel te kunnen vellen bij de eindevaluatie. Overigens ontzegt niemand ons binnen
het departement die vrijheid. We hebben in ieder geval gezegd:'We willen bij de ont-
wikkeling van dat experiment aanwezig zijn, maar wel vanuit een duidelijke, afgeba-
kende positie, namelijk als degene die het project evalueert.'

Hoe zou u de sfeer en communicatie in het woDC willen kenmerken? Een
grote familie?

Nou, één familie ... Van oudsher is de sfeer op het wouc heel goed. De intimiteit gaat
heel ver: verschillende woDC'ers zijn met elkaar getrouwd. Onlangs is een woDC'er
van het eerste uur op het Parket-Generaal gaan werken; hij laat een vrouw en een ex
op het wouc achter. Zijn vertrek vond op een hartverwarmende wijze plaats en op
zulke momenten is het woord familie geheel en al op zijn plaats.
Wat betreft de communicatie, er is op het WODC een bepaald soort openheid die je
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vaker in ambtelijke diensten tegenkomt. De aan mij gerichte schriftelijke correspon-
dentie bijvoorbeeld wordt door de secretaresse opengemaakt en door diverse ande-
ren bekeken. Daar heb ik in het begin erg aan moeten wennen. Je bent functionaris
en je hebt geen privacy. Het is binnen het departement bovendien heel gebruikelijk
om via de secretaresse afspraken te boeken. Het is `not done' om de secretaresse te
laten bepalen of het onderhoud met een ambtenaar ook telefonisch plaats zou kun-
nen hebben.

Wat waren uw voornemens toen u in 1994 begon? Wat zou er moeten ver-
anderen?

Ik vond dat het WODC meer een organisatie moest worden, niet een organisatie in
ambtelijke zin, maar een gemeenschap van onderzoekers en documentalisten die
veel met elkaar discussiëren en elkaar de maat nemen, die van elkaar weten wat ze
doen en met een duidelijke opzet te werk gaan. Die zich ook vergewissen wat er in de
wereld te koop is, die de literatuur kennen en zich daarvan rekenschap geven op het
moment dat ze aan het werk gaan. Ik wil heel graag bereiken dat het woDC zo'n soort
organisatie wordt.
Zonder in negatieve termen over `vroeger' of over mijn voorgangers te spreken ...,
vroeger was het anders: ieder had zijn eigen onderzoek en er was ook bij de leiding
weinig zicht welk onderzoek liep; op de begeleiding viel veel aan te merken. Er was
wel een hoge productie aan rapporten, maar er waren maar weinig WODC'ers die een
bijdrage hadden aan het academische debat, lezingen hielden en regelmatig in aca-
demische tijdschriften publiceerden.
Het in gang zetten van veranderingen, het bevorderen van de kwaliteit, is een lastig
proces. Ik weet dat er woDC-ers zijn die de toegenomen kwaliteitseisen en begelei-
ding ervaren als een bureaucratisering van het woDC. En ze hebben nog gelijk ook als
die eisen en de begeleiding geen toegevoegde waarde zouden hebben. Het is dus
cruciaal om die toegevoegde waarde te realiseren. Mijn vader zei altijd: 'Aken en
Keulen zijn ook niet in een dag gebouwd.' Daaraan moet ik de laatste tijd wel eens
denken. Je moet de tijd nemen.

Hoe staat het met het woDC-onderzoeksprogramma? Heeft dat voldoen-
de een eigen gezicht?

Wij werken - zoals dat heet - klantgericht. Onze onderzoeksprogrammering 1997-
1998 was sterk klantgestuurd. Wij hebben geluisterd naar de beleidsdirecties en dan
krijg je vaak hele concrete beleidsvragen die leiden tot veel, kleine projecten.
Klantgericht is een groot goed, maar klantgericht mag niet leiden tot `klantgezwicht'.
Luisteren is goed, maar je moet ook terugpraten. In de onderzoeksprogrammering
1999-2000, die nu in de maak is, doen we dat meer. We hebben zelf een aantal onder-
zoeksthema's bepaald, die wij momenteel bespreken met de beleidsdirecties. Ik
hoop, en ik verwacht dat ook wel, dat hierdoor de onderzoeksvragen en -wensen van
het departement op een wat hoger niveau van abstractie worden geformuleerd en
meer onderlinge samenhang vertonen.
Daarnaast doen we een aantal projecten op eigen initiatief. Wij willen in de komen-
de jaren meer aandacht besteden aan de verbetering van methoden om criminaliteit



2 5 J A A R W 0 D C 43

te meten. Neem bijvoorbeeld de methoden van de'self report'. Wij passen de metho-
den tweejaarlijks toe, evenals andere onderzoeksinstellingen, maar tot dusverre is er
door ons nog geen onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van het instru-
ment gedaan. Als groot onderzoekscentrum hebben wij de dure plicht om capaciteit
vrij te maken voor het verbeteren van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek.

Is het wonc na de fusie met het EWB en sisa niet te groot geworden?
Te groot voor wat? Niet te groot voor het aanpakken en reageren op beleidsvragen.
Omdat er vier afdelingen zijn, kunnen we beter afwegen hoe je op een beleidsvraag
moet reageren.. Moeten we de vraag met een literatuuronderzoek beantwoorden of
moet er een empirisch onderzoek komen? Moeten wij dat zelf doen of zijn er exter-
ne onderzoekers die het beter kunnen? Een ander voordeel van die fusie is dat je de
personeelsmobiliteit kunt vergroten. Je kunt mensen meer verschillend werk laten
verrichten. Je kunt ook makkelijker extra mensen aantrekken waar de nood hoog is.
Door de grootte ben je flexibeler. Wat dat betreft, is die fusie een zegen geweest. Iets
anders is als je het hebt over de onderlinge contacten. We zijn een erg grote organi-
satie geworden, per afdeling ontstaan familietjes. Het was vervelend in het begin dat
je steeds moest uitleggen wat het verschil was tussen de cowo en het WODC. Weinigen
wisten waar ze moesten zijn om een onderzoeksvraag te droppen. Op een gegeven
moment was dat voor ons ook niet meer zo duidelijk. Ik ben dus erg blij dat aan die
situatie, met de nodige onderlinge spanningen, een einde is gekomen. Maar de prijs
daarvan is dat ik zelf een zwaardere coárdinatietaak heb gekregen en meer op
afstand van het onderzoek sta. Tja.
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H ad Buikhuisen niet zo'n gewaagde overstap gemaakt, dan waren we - alle teke-
nen wijzen daarop - een gewoon instituut geworden; een onderzoeksinstituut

als alle andere, een boeiend instituut. misschien, maar bijzonder, nee! We waren

zeker in het begin bijzonder. Eigenlijk mochten we er om diverse redenen helemaal

niet zijn. Omdat de intenties van onze oprichters niet deugden (Fijnaut; zie elders in

deze bundel), omdat we niet echt kritisch konden zijn (Bianchi, 1974; Dessaur, 1979)

óf omdat er dankzij ons een `Sovjetisering' van de criminologie in ons land dreigde

(Jongman, zie Ferwerda, 1ggo, p. 192).

Er is wat afgedebatteerd over ons. We werden niet alleen van buitenaf bestookt, maar
moesten ook binnen het departement om onze plaats knokken. Dat liet ons -
althans velen van ons - niet koud, zo'n strijd op meerdere fronten. Toen ons later

Aan de vruchten herkent men de boom

Enkele cijfers over WODC-publicatie:
A. Klijn, N. Baas en N. Dijkhoff*

door universitaire geleerden (Van Eijk en Hartkamp, 1992, p. 95) verteld werd dat we
bezig waren geweest met `transepistemisché relatievorming, begrepen we pas waar-
om we onze positie altijd al zo moeilijk hadden gevonden. Alle interviews met de ex-
hoofden getuigen trouwens van die ongemakkelijke positie. Alleen het huidige hoofd
heeft daarvan geen last meer gehad, zo blijkt. Hij vond het wel een `aardig centrum'
waar hij - nota bene zonder er erg in te hebben - tijdelijk in dienst was getreden.
Kom daar eens om bij de generaties daarvoor! Maar genoeg daarover. Zoals meestal:
intenties zijn mooi, maar het draait uiteindelijk om de gevolgen, de effecten of (in
termen van het hedendaags besturings- en beheersconcept) de producten. Daarom
gaat het ons hier. Op de ons zo kenmerkende wijze willen we slechts kijken naar de
buitenkant van die producten in de overtuiging dat die iets zegt over onze binnen-
kant, over hetgeen het WODC bezielde en nog bezighoudt. En we zullen niet overdrij-
ven. Al was het maar om onze critici niet nogmaals te shockeren. Enkele cijfers dus,
cijfers achter de verhalen die de ronde doen of deden.

Hoeveel, wanneer, hoe gewichtig?

Zoals een timmerman bij zijn maatvoering toe kan met drie dimensies (lengte,
breedte, hoogte) zo ook wij.

Hoeveel?
Wij hebben al onze publicaties getracht te tellen. Tenminste, al die publicaties die op
naam van het centrum staan. Wij hebben niet meer dan een poging gedaan, want zo

De auteurs zijn medewerk(st)ers van het wODc
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goed is alles niet bewaard en geregistreerd dat we echt volledig kunnen zijn. Maar we
houden het op in totaal 338 bundels van 'gedrukte taal'. De oogst van 24 kalenderja-
ren: vanaf 1974 tot en met '997. Daarvan valt 86% te classificeren als empirisch onder-
zoek (al dan niet gecombineerd met een literatuurstudie) en 1o% is zuiver literatuur-
onderzoek. Van de publicaties is 4% niet makkelijk onder één van deze beide noe-
mers te brengen, van alles wat dus. Elke lezer - hier beland - heeft waarschijnlijk
stiekem zelf het jaargemiddelde berekend; inderdaad 14,08. Wij ronden af: 14 dus.

Wanneer?
Uiteraard varieerde het aantal publicaties in de tijd; figuur 1 spreekt daaromtrent
duidelijke taal.

Figuur 1: Aantal publicaties tussen 1974 en 1997 over periodes van drie jaar

74-76 77-79 80-82 83-85 86-88

n anders® grote reeks

89-91 92-94 95-97

Er waren vette jaren (1977-79 en de drie meest recente), maar ook hele magere met
als historisch dieptepunt de vroegste jaren tachtig. Vooral zo'n dieptepunt doet de
vraag naar het waarom ervan rijzen. Dit te meer omdat in die jaren het wonc zijn eer-
ste groeistuip beleefde. Steenhuis refereert daaraan in zijn terugblik: van 25 man
(lees: mens) toen hij aantrad in 1975 naar 5o toen hij vertrok in 1981. Luie onderzoe-
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0

kers (te kritisch, te academisch?), falend management (bij de lift)? Nooit zullen we
het weten; ieder denke daar het zijne van. En wat zegt een absoluut getal? Het gaat
er toch om of de target gehaald wordt! Haalden we die? Moeilijk te zeggen. Hanteren
we de `van Dijk-norm' (io rapporten per jaar waaronder drie verrekt goede) dan
zaten we kwantitatief goed met een gemiddelde van ii in zijn periode. Toegegeven,
die target is achteraf bepaald; nu gebeurt dat vooraf. Desalniettemin kan de kritische
lezer van het laatste jaarverslag (1998) zien dat 1997 een dip vertoont vergeleken met
de twee jaar daaraan voorafgaand.

Hoe gewichtig?
Natuurlijk hebben we naarstig naar een mogelijkheid gezocht om al deze onderling
soms sterk van elkaar verschillende producten te wegen. Hoewel voor de echte
meetliefhebbers onbevredigend, hebben we het maar gehouden op het aantal blad-
zijden van de hoofdtekst per publicatie. Een gemiddelde wonc-studie uit de serie
Onderzoek en Beleid telt 63 pagina's tekst; de publicaties in de kleine reeks (notities
e.d.) tellen gemiddeld 48 bladzijden.

Figuur 2: Gemiddeld aantal bladzijden per hoofdtekst en per bijlage van de WODC-

rapporten (grote reeks) tussen 1974 en 1997

74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96

tekst -0 bijlagen
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Figuur 2 toont het onomstotelijk aan: we worden gewichtiger! Omvatte de WODC -
studie in 1974 gemiddeld slechts 21 bladzijden, in 1983 was dat al 76. Dan volgt een
terugval; dat komt vast door jan van Dijk. Hij heeft in zijn periode duidelijk gepro-
beerd ons te leren: 'Less is more', overigens met betrekkelijk succes. Zijn opvolgster,
Josine Junger-Tas, liet de teugels weer vieren. Het is de vraag of de huidige leiding van
het wooc er ooit in zal slagen die boodschap over het voetlicht te krijgen. En trou-
wens, wie zegt eigenlijk dat we niet de juiste'Beschrankung' ten toon spreiden? Onze
bijlagen blijven stabiel; onze materie is simpelweg complexer!
Niet alleen onze publicaties , maar ook onze adviezen kregen steeds meer gewicht.

Dat lijkt nauwelijks toeval. Toen in 1978 een hele generatie babyboomers de werk-

vloer had betreden, zochten we naar een mogelijkheid om ons intern waar te maken:

door te schrijven, veel te schrijven (en veel te rekenen uiteraard). We drukten met

ons jargon en onze probleemdefinities een stempel op het taalgebruik en het beleid

van Justitie. Waren we onszelf daarvan niet altijd bewust, voor anderen was dat vaak

angstaanjagend duidelijk. Jongman, een van onze grootste critici, verpakte zijn

reserves tegenover ons fraai in een compliment: 'Je komt die jongens van het WODC

overal tegen en dat komt omdat ze altijd intelligent zijn en intelligente taal spreken.

Maar waar ik mij zorgen over maak is juist deze bijwerking' (zie Ferwerda, 1ggo,

p. 192).

`Welke thema's?'

Helemaal geen aandacht besteden aan de inhoud van het werk kan natuurlijk niet.
Het gaat tenslotte ergens over en je kunt proberen dat'ergens' met enig codeerwerk
in kaart te (laten) brengen. Maar Buikhuisen heeft gelijk: je moet als
onderzoeker/auteur altijd weer checken of het wel is gegaan zoals je hoopt dat het
zou gaan. En ja hoor, er bleken bij nader inzien toch nog wel opmerkelijke coderin-
gen in onze allereerste uitdraai te zitten. Hoe dan ook, het resultaat is een 18-voudi-
ge classificatie waarin ons onderwerp van gesprek zich naar ons oordeel heel inzich-
telijk laat weergeven (zie tabel i). Daarbij moeten wij toch één technische opmerking
kwijt: elke publicatie heeft maximaal 2 onderwerpscores gekregen en dat betekent
dat bij de volgende analyses publicaties onder verschillende inhoudelijke noemers
dubbel geteld kunnen worden. Dat u aanstonds niet denkt dat we niet kunnen optel-
len of percenteren!
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Tabel 1: Onderwerpen van de verschenen rapporten per periode, in %

periode 74-76 77-79 80-82 83-85 86-88 89-91 92-94 95-97 totaal

% n

jeugdigen - 2 9 6 7 31 14 19 13 44

politie/openbare orde 14 .17 14 21 13 12 5 10 13 42

preventie 14 4 - 3 10 14 21 6 10 33

straftoemeting/rechtspleging 14 19 14 9 7 4 5 9 10 32

criminaliteit(sbeleid) 21 11 5 - 10 4 14 9 9 31

gevangeniswezen - 9 18 15 16 4 5 10 9 30

delicten/daders 18 9 6 3 8 9 10 8 28

reclassering/behandeling - 17 14 9 - 10 4 10 8 28

vreemdelingen 4 - 5 12 3 12 9 6 7 22

verslaving 14 6 5 9 7 6 4 5 6 21

alternatieve sancties 4 - - 3 3 10 5 13 6 20

OM - 6 9 - 7 2 14 3 5 18

rechtsverzorging - 4 5 3 3 4 5 6 4 14

victimologie - 2 - 6 10 8 5 2 4 13

verkeer - 2 9 3 3 2 5 5 4 12

familierecht - 4 9 3 10 2 2 2 3 11

milieucriminaliteit - - - - 4 4 9 3 10

regelgeving 6 3 8 - - 2 7

Top vijf en onderste vijf
De vijf topitems, de issues die de meeste aandacht hebben gekregen zijn respectie-
velijk: jeugd (44 publicaties), politie en openbare orde (42), preventie (33), straf en
strafrechtspleging (32) en criminaliteit(sbeleid) met 31 als laatste. Wellicht toch nog
een verrassend beeld. Incidentele aandacht - operationeel vertaald: de vijf onder-
werpen waarover het minst gepubliceerd is - ging uit naar regelgeving (7), milieucri-
minaliteit (io), familierechtelijke vragen (ii), verkeersvraagstukken (12) en victimolo-
gie (13). Ook hier naar wij vermoeden enkele onverwachtheden.

Van oude en nieuwe klassieken
Op het bovenstaande beeld valt wel het een en ander af te dingen. Onze aandacht is
beleidsgericht en daarmee tijdgebonden! Juist met dat tijdelijke houdt het boven-
staande niet expliciet rekening. Als wij dat eens wel deden? Het resultaat ziet u in
tabel 1. Daarin hebben wij de aandacht voor alle 18 onderwerpen uitgezet in de tijd
(gemeten in periodes van 3 jaar).
Er zijn uiteraard evergreens; onderwerpen die van meet af aan op onze agenda heb-
ben gestaan: politie, straftoemeting en verslaving. In geen van de hier onderscheiden
jaarperiodes ontbraken publicaties daarover in ons fonds. Onderwerpen die nage-
noeg altijd onze belangstelling hadden, maar waarvoor de aandacht soms even tot
onder het nulpunt zakte, waren: delicten en daders, preventie, en vreemdelingen en
criminaliteit(sbeleid). Noemen wij dit de oude klassieken, er zijn ook nieuwe.
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Onderwerpen die door de academische jonge hemelbestormers uit het eind van de
jaren zeventig op de agenda werden gezet: gevangeniswezen, rechtsverzorging,
familierecht, jeugd en zelfs verkeer! Die verdwenen dan ook niet meer van het
tableau. In mindere mate geldt dat voor onderwerpen als het om, slachtoffers en
reclassering. Resteren de modernen: alternatieve sancties, evaluatie van regelgeving
en milieucriminaliteit. Overigens, wat die alternatieve sancties betreft: bedenk dat
de allereerste aandacht daarvoor dateert uit 1974 (!) toen d'Anjou zijn gelijknamige
studie publiceerde. Het Beleid ver vooruit!!
Fraai weerspiegelt zich, dunkt ons, de ontwikkeling van de justitiële discussie in de
afgelopen kwart eeuw. De vrolijke jaren zeventig: In die tijd tobde Justitie met de
sociale orde die door nozems (Buikhuisen) en krentenuitdelers zwaar op de proef
werd gesteld. Het geloof in de jeugd leek zoek. Aan de andere kant vierde in die tijd
het verbeteringsoptimisme hoogtij, dat schuilging achter het vele spreken over
behandeling en resocialisering. Daarna de zorgelijke jaren tachtig: eerst de tekort-
schietende opsluitcapaciteit, gevolgd door de echtscheidingsproblematiek en de
slachtoffers die in de kou bleven staan, met alle justitiële zorgen van dien. De sterk
op beïnvloeding en sturing gerichte vroege jaren negentig waarin de alternatieve
straffen en situationele preventie hoge ogen gooiden. Toen ook begon de jeugdcri-
minaliteit haar schaduwen vooruit te werpen. Tenslotte de latere jaren negentig die
aanvangen met meer zorgen over het strafrechtelijk vervolgingsbeleid, gevolgd door
de milieucriminaliteit. Een onderwerp dat al jaren op de achtergrond meedraaide,
de rechtsverzorging - vooral de toegang tot het recht en de interne bedrijfsorganisa-
tie van de civiele rechtspleging - krijgt eindelijk wat meer aandacht. Maar men ziet
ook een terugkeer van thema's uit vroeger dagen: de politie, het criminaliteitsbeleid,
het gevangeniswezen en de reclassering. L'histoire se répète (althans een beetje, naar
het schijnt).

De hoofden van dienst

De tijdgeest is echter een voor sociale wetenschappers weinig bevredigende verkla-
ring. Alsof wij niet altijd geloven in handelende actoren (onder wat voor een belem-
merende omstandigheden dan ook)! Het is ook te monocausaal. Jan van Dijk wees
daarop in zijn terugblik: het doet er wat toe welke persoon op welk moment op welke
plaats zit. En alle gesprekspartners wijzen, al of niet met enige trots, naar de onder-
werpen die zij nu juist zo belangwekkend vonden voor het justitiebeleid. Vandaar dat
wij ons hebben afgevraagd of in het publicatiepatroon sporen van onze hoofden aan
te treffen zijn. Wouter Buikhuisen en Henk van de Bunt zijn daarbij enigermate
gehandicapt. Beiden omdat ze slechts een relatief kleine regeerperiode vertegen-
woordigen.

Buikhuisen rept in zijn terugblik van het onderzoek naar drugsverslaving en naar de
politie. Inderdaad, beide onderwerpen zijn sterk vertegenwoordigd in zijn tijd.
De periode Steenhuis wordt gekenmerkt door veel aandacht voor straftoemeting en
strafrechtspleging, reclassering en politie. Steenhuis meent zelf dat hij destijds als
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hoofd meer generalistisch was ingesteld, dan zijn opvolgers Van Dijk en Junger-Tas
in hun tijd waren. Hij had, naar zijn zeggen, geen stokpaardjes. Dat laatste valt te
betwijfelen als men ziet dat bijna de helft van alle aan straftoemeting en strafrechts-
pleging gewijde publicaties uit ons bestand onder zijn bewind zijn verschenen. Het
eerste is in zoverre waar dat dit aandachtsgebied - zijn hoogste - krap 17% van zijn
werk uitmaakte. Dat getal is bij Van Dijk (hoogste aandachtsterrein: politie: 20%) en
Junger-Tas (jeugd: 23%) inderdaad hoger. En bedenk daarbij dat u zich niet behoeft
te bekommeren of dit verschil significant is; dit is het verschil op ware grootte!
Het tijdvak Van Dijk wordt gekenmerkt door het feit dat het een periode van veel
aandacht voor de politie afsluit, terwijl een item als slachtoffers prominent op de
agenda komt. Dat laatste geldt ook voor het item evaluatie van regelgeving, terwijl
het familierecht hoger scoort dan het ooit voor en na hem deed.
Het eerste en tot nu toe enige vrouwelijke hoofd, Junger-Tas, zal in de herinnering
blijven door het sterk dualistische accent dat zij op jeugd en preventie heeft gelegd.
Voor beide onderwerpen geldt dat de helft of meer van alle tot nu toe verschenen
publicaties omtrent deze thema's uit haar tijd stammen, terwijl de thema's tevens de
twee dominante aandachtsgebieden in haar eigen werk vormen. Het valt natuurlijk
op dat de aandacht voor alternatieve sancties (waaraan ze in haar interview samen
met het onderwerp reclassering refereert) niet aan haar regeerperiode gekoppeld
blijkt.
Samen met het thema jeugd (b)lijken alternatieve sancties tot de hoofditems te
behoren van het bewind van Van de Bunt. Als geen ander wordt hij echter getypeerd
door zijn aandacht voor milieucriminaliteit en de georganiseerde criminaliteit. Deze
belangstelling blijkt overigens vooralsnog niet uit de publicitaire output. Maar wacht
op zijn daden.

Koningen en koninkjes op de werkvloer

De geschiedenis van grote figuren geeft bij nader inzien vaak een te romantisch en
oppervlakkig beeld van de ware krachten. Dat geldt ook als men uitsluitend naar de
invloed van de hoofden van het wonc kijkt. Veel van het bovenstaande valt beter te
begrijpen, indien wij op zijn minst letten op de onderzoekers en hun min of meer
vaste medewerkers, onze koningskoppels, die op de onderscheiden terreinen het
WODC een gezicht hebben gegeven.
Per terrein selecteerden wij de twee meest voorkomende auteursnamen. Die treft
men in tabel 2 aan, met achter hun naam hun procentuele aandeel in het totale aan-
tal publicaties op dat gebied. Zo komt de ware grootheid in beeld en wordt al te veel
ongepaste trots de kop ingedrukt.
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Tabel 2: Aantallen woDC-publicaties per terrein

terrein aantal publicaties top-auteurs persoonlijk aandeel*

jeugd 44 Junger-Tas 20%

Van der Laan 16%

politie 42 Nuyten-Edelbroek 17%

Junger-Tas 14%

preventie 34 Van den Bedem (c.s) 18%

Hesseling 12%

straftoemeting en strafrechtspleging 32 Van der Werff 22%

Bol 13%

criminaliteit en beleid 31 Junger-Tas 23%

gevangeniswezen 30 Van der Linden 20%

Wartna 13%

delict en daders 28 Van Duyne 11%

reclassering en behandeling 28 Brand-Kooien 18%

Spickenheuer 18%

vreemdelingen 22 Van den Bedem 18%

Junger 14%

verslaving 21 Leuw 24%

Cozijn 14%

alternatieve sancties 20 Spaans 30%

Van der Laan 20%

OM 18 Nelen 17%

rechtsverzorging 14 Klijn 43%

Paulides 21%

victimologie 13 Van Andel 31%

Steinmetz 31%

verkeer 12 Cozijn 33%

Kommer 25%

familierecht 11 Van der Werff 36%

Cozijn 27%

milieucriminaliteit 10 Van den Berg 90%

Eshuis 30%

evaluatie regelgeving 7 Cozijn 43%

Veerman 29%

* Auteurs kunnen co-auteurs zijn, vandaar, bijvoorbeeld, dat ' milieucriminaliteit' tot meer dan 100% optelt.
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Men ziet, er zijn specialisten in alle maten en soorten. Naast het formaat van Junger-
Tas ook dat van Cozijn (King of the road). Zo hoort het ook.

Onze W?

Nee, niet die van onze founding father; natuurlijk die van wetenschap. We zeggen
haar te koesteren. In vele interne discussies komt dat terug, misschien ook vooral
omdat van buitenaf daarover wel eens schamper wordt gedaan. Toch is het de basis
waarop we ons uiteindelijk moeten beroepen. Wat onze credits zijn?

Figuur 3: Gemiddeld aantal literatuurreferenties in de wonc-rapporten (grote

reeks)* tussen 1974 en 1997**

100 -1
-i~ 1 - i i -1 -1 - 1- i- -1 -1 - 1- i i -1 - 1 - 1- i -1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1
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1 J _ 1 _ I I_ L J _1 _ 1 _ I _ L 1 J _1 _ 1 1_ L J _I _1_ 1_ L 1 J

I 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 I 1 I

I 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I
70

1 1 1 1 1 1 1 I 1- I 1 1 1 I 1 I I 1 1

74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

--C- Nederlandse publicaties -l]-- buitenlandse publicaties

94 96

* excl. literatuurstudies
** totaal = Nederlandse + buitenlandse literatuurreferenties
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Wat lijkt er meer voor de hand liggend dan het meten van het gebruik van referenties naar ander-
mans werk (want wetenschap is omhoog klimmen via de schouders van anderen). U ziet in figuur
3 de frequentie waarmee dat in onze empirisch-theoretische werken uit 'de' grote reeks gebeurt.
Opvallend is natuurlijk die ene uitschieter in 1985. U moet dat kunnen raden ('t moet wel een veel-
schrijver zijn). Als we die piek neutraliseren dan is een drieslag zichtbaar. De periode 1974,- 198o:
een dalende lijn. Begonnen met een professor, afgesloten met een beleidsdenker! De periode 1980
- 1ggo: een comeback en meer dan dat. De periode van twee (latere) professoren. En dan vanaf
1ggo: een daling. Hier ligt een taak, professor!
Het zo-even beschreven totaal-profiel wijkt qua trend niet af van het refereren aan het buitenlands
gedachtegoed. We lezen niet selectiever; we lezen minder. Als dat maar goed gaat met die W.
Of is dit schijn en stemmen we onze presentatie af op het beleidspubliek? Dat is niet ondenkbaar
en in dat geval kijken we voor het beantwoorden van de vraag naar de W naar de verkeerde publi-
caties. Er zijn per slot van rekening ook nog andere publicaties van woDc'ers die (haast) per defini-
tie buiten de genoemde reeksen op de markt zijn gekomen; de wetenschappelijke markt wel te ver-
staan. Wij doelen daarmee op de proefschriften van (ex-)medewerkers. Daarvan zijn er maar liefst
14 verdedigd in de periode waarover wij spreken: gemiddeld i per twee jaar.
De spreiding van onderwerpen waarop (ex-)woDC'ers in de loop van de tijd zijn gepromoveerd,

weerspiegelt onze alomtegenwoordigheid. De 3 vroege proefschriften (Van Dijk, 1977; Van der Werff,

1979; Van Duyne, 1983) handelen over criminaliteit, de strafrechtelijke preventie en de praktijk van

de straftoemeting. Dan volgt een ware explosie eind jaren tachtig, begin jaren negentig met 9 dis-

sertaties met als onderwerpen: de jeugdigen: hun criminaliteit, de (on)mogelijkheden van preven-

tie en hun leeftijd als grens voor hun strafwaardigheid (Junger, 1ggo; Baerveldt, 1ggo; Bol, 1991).

Verder was er aandacht voor de politie: in de context van het vreemdelingenvraagstuk (Aalberts,

lggo), voor het gevangeniswezen (Kommer, 1991), voor de nieuwe sancties (Van der Laan, 1991) en

voor de aandacht die het slachtoffer behoeft (Steinmetz, lggo). Last bui not least: proefschriften

over de rechtsverzorging (Verwoerd, 1988; Klijn, 1991). Dit alles is - althans voorlopig- afgerond met

een proefschrift over de morele dimensie van het criminaliteitsverschijnsel van de hand van

Boutellier (1993) en een dissertatie over slachtoffers in het justitiesysteem door Wemmers (1996). Al

met al 9 meesterstukjes die binnen sociale faculteiten werden verdedigd en 5 waarbij dat gebeurde

binnen faculteiten der rechtsgeleerdheid. Ook dat zegt iets over onze inborst.

Ten slotte

Wij keken terug; hier en daar in verwondering. Soms viel het ons mee en soms viel het ons tegen,
het resultaat van onze verkenning wel te verstaan. We houden onze theorie dat we een ongewoon
instituut zijn staande met de these dat onze meting verre van ideaal was. Daar gaan we wat aan
doen.
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Bijlage: WODC-proefschriften

1977 Jan van Dijk

Dominantiegedrag en geweld

Een multidisciplinaire visie op de veroorzaking van

geweldsmisdrijven;

Nijmegen (C.I. Dessaur; criminologie)

1990 Marianne Junger

Delinquency and Ethnicity

An investigation on social factors relating to delin-

quency among Moroccan, Turkish, Surinamese and

Dutch boys

Amsterdam (vu) (E.R. Blankenburg; rechtssociolo-

1979 Nelleke van der Werff

Speciale preventie

gie)

Een penologisch onderzoek

Amsterdam (UvA) (1 van Wehring; criminologie)

1991 Menke Bol

Leeftijdsgrenzen in het strafrecht

Bezien vanuit de ontwikkelingspsychologie

1983 Petrus van Duyne

Beslissen in eenvoud

Hoe officieren van Justitie over strafzaken beslissen

Amsterdam (vu) (J.E. Doek en W. Koops; jeugd-

recht/psychologie)

Leiden (H. Crombag en A. L. Melai; rechtspsycholo-

gie/strafrecht)

1991 Albert Mijn

Rechtshulp onderzocht en overdacht

Theoretische reflectie en empirisch onderzoek

1988 Jan Verwoerd

Beroep op de rechter als laatste remedie?

Enkele vergelijkingen tussen de rechtsculturen in

Nederland en de Westduitse deelstaat Noordrijn-

omtrent rechtshulp in Nederland 1979-1989

Utrecht (R. Wippier en J. Griffiths; theoretische

sociologie / rechtssociologie)

Westfalen

Amsterdam (vu) (E.R. Blankenburg; rechtssociolo-

gie)

1991 Peter van der Laan

Experimenteren met alternatieve sancties voor jeug-

digen

Een onderzoek naar de invoering en resultaten van

lggo Carl Steinmetz

Hulp aan slachtoffers van ernstige misdrijven

Effecten van slachtofferhulp en primaire opvang

Utrecht (J.H. Dijkhuis; psychologie)

alternatieven in het jeugdstrafrecht

Amsterdam (vu) (J.E. Doek en J. Junger-Tas; jeugd-

recht/criminologie)

1991 Max Kommer

1990 Monique Aalberts

Politie tussen discretie en discriminatie

Operationeel vreemdelingentoezicht in Nederland

De gevangenis als werkplek

Utrecht (C.J.M. Schuyt; algemene sociologie)

Rotterdam (C. Fijnaut; criminologie) 1993 Hans Boutellier

Solidariteit en slachtofferschap

1990 Chris Baerveldt

De school: broedplaats of broeinest?

Een vergelijkend onderzoek naar de rol van de

school bij de bestrijding en verspreiding van kleine

criminaliteit van leerlingen
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D e verhouding tussen het woDC en de universiteiten,

althans hun criminologische en/of strafrechtelijke

vakgroepen respectievelijk instituten, is vanaf het begin -

nu 25 jaar geleden - altijd ongemakkelijk geweest. De laat-

ste jaren is het debat over hun onderlinge relatie wel

geluwd, maar het speelt nog altijd, ondanks de oprichting

van het NSCR - het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit

en Rechtshandhaving (dit laatste heeft natuurlijk alles te

maken met de heimelijke manier waarop dit centrum vijf

jaar geleden werd opgericht: door toedoen van een lobby

van invloedrijke (ex-)justitiemensen in de schoot van Nwo

zij relevanter vinden. Dat de universiteiten in de jaren

zeventig en tachtig niet beschikten over adequate structu-

ren om contractonderzoek te doen, vind ik echter ook van-

daag de dag nog een onhoudbare stelling. Zelfs de substel-

ling dat hun Faculteiten der Rechtsgeleerdheid daar toen

niet over beschikten, is onjuist, of op z'n minst aanvecht-

baar: diverse faculteiten waren toen gezegend met crimi-

nologische onderzoeksinstituten, zij het ook van diverse

pluimage en met uiteenlopende dadendrang. Het had voor

het ministerie van Justitie in die tijd dan ook een reële optie

kunnen zijn om een strategische alliantie aan te gaan met

WODC en universiteit:
voor een strategische alliantie

C. Fijnaut*

en de Rijksuniversiteit Leiden). Hierom is het niet mis-

plaatst om in deze bundel opnieuw enkele kanttekeningen

te plaatsen bij deze relatie.

De literatuur 'uit vroeger dagen' laat zien dat er voor het

ministerie van justitie twee belangrijke argumenten waren

om het woDC op te richten. Het eerste argument was dat de

universiteiten niet altijd bereid waren om de onderzoeken

uit te voeren waaraan het departement behoefte had. Het

tweede argument luidde dat de universiteiten - bij gebrek

aan passende managementstructuren - niet in staat waren

om beleidsrelevant onderzoek te doen. Over deze argu-

menten valt veel te zeggen. Enerzijds wijzen zij natuurlijk

op de groeiende rol van het toegepaste onderzoek in het

justitiële beleid van Nederland. Anderzijds spreken zij

boekdelen over het misprijzende oordeel dat het ministerie

van justitie toen had over de organisatie van de

Nederlandse universiteiten. Persoonlijk heb ik het eerste

argument altijd veel overtuigender gevonden dan het twee-

de argument. Het is - academisch gesproken - heel goed

dat de universiteiten niet elk onderzoek dat het ministerie

relevant vindt, willen uitvoeren. Universiteiten moeten

geen dienstmaagden van de overheid worden, maar moe-

ten de vrijheid behouden om gouvernementele onder-

zoeksvoorstellen te weigeren omdat zij wetenschappelijk

niet zo interessant zijn of niet passen bij het onderzoek dat

een of meer van deze instituten, natuurlijk onder voor-

waarden die ook recht zouden hebben gedaan aan de legi-

tieme belangen van het departement. De instituten die, om

welke reden ook, onder geen beding met het ministerie van

Justitie zouden hebben willen samenwerken, waren dan

vanzelf afgevallen.

In het verlengde van deze vaststelling kan trouwens worden

opgemerkt dat het argument waarmee - in elk geval ach-

teraf - de oprichting van het NscR in 1993 wordt verdedigd,

ook niet deugt, namelijk dat het fundamenteel gericht

onderzoek aan de universiteiten dreigde weg te vallen. Was

dit werkelijk het geval? En zo ja, waarom dan niet op een

doorzichtige manier flink geïnvesteerd in enkele universi-

taire onderzoekscentra? Waarom moest het vele geld 'conte

que conté worden gestopt in een nieuw para-universitair

instituut? En heeft het NSCR het al dan niet vermeende

gevaar in de voorbije jaren dan gekeerd? Heeft het zijn hoge

roeping waargemaakt? Daar ben ik niet bepaald van over-

tuigd. Ik zou overigens het evaluatierapport dat enige tijd

geleden is vervaardigd, wel eens willen lezen, Wordt hierin

soms het tegendeel geconcludeerd? Wordt dit centrum in

dat rapport i berhaupt de vele miljoenen waard gevonden

die de overheid erin investeert?

Hoe dan ook, er werd in de jaren zeventig geen alliantie

gesmeed tussen het ministerie van justitie en de universi-

* Prof. dr. C. Fijnaut is hoogleraar Criminologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en professor of law aan de New York University School of

Law, Global Law School Program.
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teiten. En hoewel het mij nog altijd interesseert waarom

deze optie werd verworpen - in hoeverre speelden even-

eens bijvoorbeeld ideologische factoren een rol, ook aan de

kant van de universiteiten? -, is het op dit moment belang-

rijker om vast te stellen dat het feit dat het ministerie van

Justitie voor de andere optie heeft gekozen en een eigen

groot onderzoeksinstituut heeft opgebouwd, de universi-

teiten niet ten goede is gekomen. Mede als gevolg van de

uitbouw van het wooc - en x jaren later het NscR - is hun

positie op het terrein van het criminologisch enlof straf-

rechtelijk onderzoek - organisatorisch gesproken althans -

ook in mijn ogen inderdaad niet rooskleurig. Omdat de

universiteiten, althans hun criminologisch-strafrechtelijke

onderzoeksinstituten, door 'Justitie' niet werden uitge-

daagd om in belangrijke kwesties veel en goed onderzoek te

doen, hebben (enkele van) die instituten zich niet moeten,

en zich tot op zekere hoogte ook niet kunnen, ontwikkelen

tot hoogwaardige onderzoekscentra met voldoende kriti-

sche massa om naast behoorlijk wat contractonderzoek

ook nog het nodige meer theoretische of meer fundamen-

tele onderzoek te doen. Het criminologische onderzoek

aan de Nederlandse universiteiten wordt - om een beeld te

gebruiken - nog steeds hoofdzakelijk verricht door een

paar (deeltijdse) kleine middenstanders die, geholpen door

wat familieleden en buren, met hard werken proberen het

hoofd boven water te houden. Gemeten aan het succes van

het WODC is het gewoon waar wat de huidige directeur

enkele jaren geleden zelf constateerde, in de Junger-Tas-

bundel: 'De positie van de academische criminologie is in

de afgelopen twee decennia verzwakt.' En dit, ofschoon in

de voorbije jaren noch werd bestreden dat meer funda-

menteel onderzoek op den duur ook voor beleidsrelevant

onderzoek een conditio sine qua non is, noch werd ontkend

- althans niet door H. van de Bunt - dat het wooc niet'fun-

damenteel kritisch aan de uitgangspunten en veronderstel-

lingen van het justitiële beleid kan tornen'. Dat de oprich-

ting van het NSCR naar mijn mening niet heeft geleid tot

versterking van de Nederlandse criminologie in deze twee

opzichten, heb ik hiervoor al aangegeven.

Toch mag nu ook weer niet al te somber worden gedaan

over de toestand waarin de universitaire Nederlandse cri-

minologie zich bevindt, onder meer - cynisch genoeg -

dankzij het wooc, of althans de subsidiepolitiek van het

ministerie van Justitie. Dit blijkt duidelijk uit het'overzicht

van onderzoek op justitieel terrein' dat in september 1997

door justitiële verkenningen werd gepubliceerd. In dit over-

zicht is sprake van bijna 500 onderzoeken op dit terrein.

Natuurlijk mag men zich door dit getal niet laten verblin-

den: voor een deel komen onderzoeken in dit overzicht

twee of meer keer voor, en een deel van de opgesomde

onderzoeken kan moeilijk worden gerekend tot het domein

van de criminologie. Maar dan nog blijven er heel wat cri-

minologische onderzoeksprojecten over. Zo blijkt dat het

wooc - dat zelf 42 projecten op allerlei gebieden uitvoerde

- er 58 uitbesteedde aan externe instanties, zowel universi-

teiten als commerciële bureaus. Van deze 58 onderzoeken

kunnen er 3o als criminologisch worden betiteld. En hier-

van werden er 22 toevertrouwd aan (inter)universitaire

instellingen. Als men dan verder bedenkt dat de 21 univer-

sitaire vakgroepen, instituten en centra die in dit overzicht

figureren, in totaal te boek staan voor 217 onderzoekspro-

jecten, waarvan er naar mijn schatting zo'n 120 criminolo-

gisch van aard zijn ( waarvan er dus rond de 20 door het

wooc werden/worden gefinancierd), dan kan worden

gesteld dat het universitaire criminologische onderzoek in

Nederland weliswaar inderdaad kleinschalig is georgani-

seerd, maar hierom nog niet mag worden gebagatelliseerd,

niet in nationaal verband en evenmin in internationaal ver-

band. Het haalt kwantitatief en kwalitatief - naar verhou-

ding - misschien niet het niveau dat in de voorbije decen-

nia in Groot-Britannië is bereikt, maar het moet, zo op het

eerste oog, in beide opzichten bepaald niet onderdoen voor

het universitaire onderzoek in landen als België, Frankrijk

en Duitsland. En dit ondanks het wooc en het NSCR.

Hoeveel meer zou het dus hebben gefloreerd als deze beide

centra niet waren opgericht, en de betrokken middelen op

een verantwoorde manier aan bepaalde universiteiten

waren toegekend. In het geval van het woDC gaat het tegen-

woordig op jaarbasis om in totaal ruim negentien miljoen

gulden (8o personeelsleden), en in het geval van het NSCR

om een jaarlijks onderzoeksbudget van ruim twee miljoen

en om zo'n 25 onderzoekers en medewerkers. Om hoeveel

middelen het in totaal bij de universiteiten gaat, valt zo niet

na te rekenen.

Deze analyse van de situatie geeft aan dat er best wel reden

is om opnieuw te pleiten voor heroverweging van de toede-

ling van middelen voor criminologisch onderzoek in

Nederland, en in het bijzonder voor een meer evenwichtige

verdeling van middelen tussen het ministerie van Justitie

enerzijds en de universiteiten anderzijds. Hierbij zou mijns



inziens dan niet onmiddellijk worden gedacht aan overhe-

veling van middelen van het wonc naar de universiteiten,

omdat het ministerie van justitie met nog meer reden dan

vroeger moet kunnen beschikken over een eigen gekwalifi-

ceerd onderzoeksinstituut. Maar wel aan de opheffing van

het NSCR en de gelijktijdige overboeking van (het leeuwen-

deel van) zijn budget aan bepaalde universiteiten (vergeet

niet dat de staf van dit centrum in feite voor twee derde

wordt gefinancierd door het ministerie van justitie), en aan

een concentratie van de universitaire middelen bij dezelfde

universiteiten. Toch zou ik persoonlijk niet direct een der-

gelijke conclusie willen trekken, hoe vreemd dit - na het

vorenstaande - wellicht ook moge klinken. De voornaam-

ste reden hiervan is dat ik meen dat een eventuele discus-

sie over de toekomstige staat van de criminologie in

Nederland over meer moet gaan dan over criminologisch

onderzoek. Ook het academisch onderwijs in de criminolo-

gie moet mijns inziens in die discussie worden betrokken.

Want hiermee is het in vergelijking met (delen van) het bui-

tenland - België, Engeland, Canada - slecht gesteld. Aan

geen enkele Nederlandse universiteit bestaat een volwaar-

dig curriculum in de criminologie. Het onderwijs in deze

discipline komt nergens uit boven het niveau van een of

meer keuzevakken in juridische of bestuurskundige afstu-

deerrichtingen. En dit in een tijd waarin op vele plaatsen in

de samenleving meer dan ooit behoefte bestaat aan men-

sen die behoorlijk criminologisch zijn geschoold. Maar hoe

zou het ook anders kunnen: geen enkele Nederlandse uni-

versiteit beschikt over een vakgroep of instituut waarvan de

staf voldoende omvangrijk is om een volledig curriculum in

de criminologie te kunnen dragen. De oorzaken van deze

belabberde toestand moeten overigens niet alleen worden

gezocht in de onevenwichtige organisatie van het crimino-

logisch onderzoek in Nederland maar ook in de geschiede-

nis van het Nederlandse universitaire onderwijs. In de jaren

dertig kwamen immers in Nederland aan diverse universi-

teiten wel criminologische onderzoeksinstituten tot ont-

wikkeling - voorop in Utrecht - maar hier werd, anders dan

bijvoorbeeld in België, niet overgegaan tot de uitwerking

van speciale curricula in de criminologie. En wat toen werd

nagelaten, werd na de Tweede Wereldoorlog niet goedge-

maakt: het onderwijs in de criminologie bleef een kwestie

van keuzevakken. Dit was trouwens een weloverwogen

optie, zoals duidelijk blijkt uit het Rapport van de staats-

commissie tot reorganisatie van het hoger onderwijs (1949).

Ofschoon de sectie rechtsgeleerdheid van deze commissie
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werd voorgezeten door prof. W. Pompe, en deze sectie in haar

rapport stelde 'dat de juridische faculteit in haar roeping

tekort zou schieten, wanneer zij in haar conservatisme bleef

volharden en geen rekening zou houden met de veranderde

geestelijke constellatie en de daarmede samenhangende

behoeften van de maatschappij', ging zij totaal voorbij aan de

(mogelijke) behoefte van een apart curriculum in de crimino-

logie. Blijkens haar advies volstond het om criminologie als

keuzevak te doceren in de strafrechtelijke afstudeerrichting.

En zo is het tot op de dag van vandaag goeddeels gebleven.

Wat trouwens ook een van de redenen is waarom de crimino-

logische onderzoeksinstituten aan de Nederlandse universi-

teiten zo klein zijn gebleven: hun bestaffing werd niet mede

uitgebouwd in functie van allerhande onderwijsverplichtin-

gen, en hun activiteiten werden niet gestimuleerd door de

behoeften van het onderwijs. Waarbij ik wil aantekenen dat

deze situatie voor mij in de jaren zestig de doorslaggevende

reden is geweest om na de Nederlandse Politie Academie niet

te gaan studeren aan een Nederlandse universiteit, maar mijn

heil te gaan zoeken aan de Katholieke Universiteit Leuven,

waar sinds de jaren dertig wel een apart criminologiepro-

gramma was ingericht, en dat in de jaren zestig voor de eerste

keer ingrijpend werd hervormd.

Wat heeft dit nu met het wonc te maken? Veel in mijn ogen!

Terugkomend op de kwestie van de herverdeling van midde-

len voor criminologisch onderzoek, betekent het dat, wan-

neer hiertoe zou worden besloten, die universiteiten voorrang

zouden moeten krijgen die bereid zijn om naar buitenlands

voorbeeld met eigen gelden een volwaardig curriculum in de

criminologie op te zetten. Dan komen de onderzoeksmidde-

len tenminste direct het onderwijs ten goede, en wordt het

onderwijs meteen een bron van inspiratie voor het onder-

zoek. En het wonc zou dan strategische allianties moeten

aangaan met de universitaire instituten die voor zulk een cur-

riculum verantwoordelijk zijn. De top van zijn onderzoekers

zou op grond hiervan kunnen participeren in hun acade-

misch onderwijs, terwijl de studenten zouden moeten kun-

nen deelnemen aan hun onderzoek en ongebreideld toegang

moeten krijgen tot de documentatie en informatie van het

wonc. Daarnaast zouden stafleden van het wonc zowel als

van de betrokken instituten op grotere schaal dan tegenwoor-

dig al gebeurt, samen onderzoek moeten kunnen doen.

Dergelijke allianties zouden niet alleen het algemene nut van

de geïnvesteerde middelen vergroten, maar zouden ook een

kwalitatieve verrijking vormen van zowel het wonc als de uni-

versiteit.
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Binnen het college van procureurs-generaal heeft

mr. C.R.L.R.M. Ficq een reputatie hoog te houden als

degene die alles leest.

Daarom is de vraag gerechtvaardigd: Leest Ficq alle rappor-

ten van het wooc die hij onder ogen krijgt?

Ficq: Altijd de samenvatting. Maar zodra het op mijn ter-

rein komt, lees ik toch even verder. Zeker als het om milieu

gaat.'

Wat dat betreft, ligt er het nodige leesvoer voor Ficq. Zoals

het woDC-onderzoek naar de berekening van onrechtmatig

maakt onbemind, vermoed ik. Je moet een bepaalde routi-

ne hebben in de uitvoering. Het kost veel zoekwerk om uit

te vinden hoe je zo'n bijzondere maatregel precies moet

inkleden. Na een onderzoek zou een draaiboek de volgen-

de stap kunnen zijn.'

Steeds realistischer

'Het zijn onderzoeken waar het om iets mee kan', zegt Ficq.

Wat dat betreft, wordt de relatie tussen het om en het wooc

volgens de procureur-generaal steeds pragmatischer en

realistischer. 'Ik denk dat we onze onderzoeksopdrachten

Het waarom van sportende Marokkanen
Interview met C. Ficq*

genoten voordeel in milieuzaken; een onderzoek in

opdracht van de coordinatiecommissie milieu van het

Openbaar Ministerie (om) waar Ficq als portefeuillehouder

milieu met belangstelling kennis van heeft genomen.

Een eerste reactie is dat bij de standaardzaken de

ontnemingscomponent een onderdeel moet worden van

het aangeboden transactiebedrag. 'Naar analogie van

de Winkeltijdenwet', zegt Ficq. 'Als je de zaak te lang

open houdt, werkt dat concurrentievervalsend. Dat idee

zou je kunnen doortrekken naar het terrein van de

milieudelicten.'

Voor een tweede categorie, de grotere delicten, zit er een

standaard rekenmodel aan te komen. 'Een gecertificeerde

methode, speciaal voor de middencriminaliteit, hoe je

per casus het te ontnemen bedrag kunt berekenen.'

Het rapport zal tijdens een conferentie worden gepresen-

teerd; daarbij zal aandacht worden besteed aan de

vraag hoe de uitkomsten in de praktijk kunnen worden

geïmplementeerd.

Een ander onderwerp in de pijplijn van het onderzoek:

Waarom worden er in de milieucriminaliteit zo weinig bij-

zondere bijkomende straffen en maatregelen toegepast?

Ficq: 'De bijzondere maatregelen van herstel in oude toe-

stand komt nog wel eens voor, bijvoorbeeld bij overtreding

van de Boswet. Maar bijvoorbeeld het aanstellen van een

bewindvoerder bij een bedrijf dat de milieuregels over-

treedt, komt eigenlijk nooit voor. Waarom? Onbekend

beter formuleren dan vroeger', aldus Ficq. 'Vroeger kreeg ik

nog wel eens onderzoek onder ogen waarvan ik dacht: wat

moet ik daarmee? De laatste twee jaar sturen we zelf ook

nadrukkelijk op de onderzoeken die het wooc oppakt.'

Ficq juicht het ook toe dat het wooc de laatste jaren onder-

zoek uitbesteedt. 'Dat houdt de boel levend; het confron-

teert je met andere instituten, andere onderzoeksmetho-

den. Van zo'n wisselwerking worden beide partijen alleen

maar beter.'

Wisselwerking als sleutel tot het succes - de wisselwerking

met het om zou, wat Ficq betreft, nog wel wat sterker

mogen. 'Ik denk dat het om, terugkoppelend uit de prak-

tijk, veel meer systematisch gebruik zou moeten maken

van het wooc.' Ficq ziet daarboven ook een mogelijke

functie voor het onderzoekscentrum als databank voor het

om. 'Wij moeten ervoor zorgen dat elke officier van justitie

beschikt over praktische criminologische basiskennis met

betrekking tot onderwerpen die in de districtelijke drie-

hoek van pas kan komen. Een databank over de effectivi-

teit van verschillende projecten zou daar een hulpmiddel

bij kunnen zijn.'

Onafhankelijk?

De start van de carrière van Ficq binnen de rechterlijke

macht valt samen met de oprichting van het wooc: in het

jaar 1973. Ficq herinnert zich dat het wooc in het begin van

mr. C. Ficq is Procureur-Generaal van het arrondissement Amsterdam bij het Openbaar Ministerie en waarnemend voorzitter van het college

van Procureurs-Generaal. Interview door L. Kuipers, werkzaam bij de dienst voorlichting van het o.m.



zijn bestaan een tijdje onder vuur lag van collega-crimino-

logen. 'Een onderzoeksinstituut gekoppeld aan het minis-

terie, daarbij zou de onafhankelijkheid in het geding zijn.

Maar naar gelang de universiteiten zelf meer de boer op

moesten om hun onderzoek te financieren, zijn die gelui-

den verstomd.'

'Over onafhankelijkheid gesproken: in de jaren zeventig

had ieder criminologisch instituut zijn eigen beheptheid',

weet Ficq nog. 'Men was nogal specifiek georiënteerd.

Iedereen had zijn eigen invalshoek. Van Groningen kan ik

me bijvoorbeeld herinneren dat het stokpaardje was dat

werklozen in het strafrecht slechter af waren dan mensen

met een baan. Het woDc had een bredere oriëntatie, en

bepaald niet his masters voice van het ministerie.

Integendeel: van het departement klonk wel eens het

geluid: moet dat nou zo?'

Een criminologischer OM

Criminologische conclusies trekt het woDc als de beste;

strafrechtelijk is het gehalte een enkele keer wel eens wat

minder, vindt Ficq. 'je kunt merken dat het WODC op dat

punt minder sterk in de schoenen staat. Men raakt dan ver-

der van de leest af en dat kun je merken aan de conclusies

die worden getrokken. Ik kan me een voorbeeld herinneren

met betrekking tot de strafrechtelijke aansprakelijkheid van

overheden, waarbij de conclusies van een onderzoek haaks

stonden op een artikel van de hand van Van de Bunt in

Justitiële verkenningen. Dat was, meen ik, in 1994 en heeft

toen nog enige commotie gegeven.'

'Het zijn natuurlijk ook twee heel verschillende weten-

schappen. Strafrecht gaat over het omgaan met en de inter-

pretatie van normen. Criminologie is veel meer sociologie:

waarom gebeuren dingen zoals ze gebeuren. Die twee moet

je uit elkaar houden, er geen potpourri van maken.'
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'Aan de andere kant worden ook overwegingen van crimi-

nologische aard steeds meer de afwegingen van het om',

constateert Ficq. 'Als officier in het driehoeksoverleg zit je

er niet meer met de invalshoek: de beuk erin. Daar is niet

alleen het strafrecht aan de orde, maar heb je het over

handhavingsarrangementen, waarbij ook bestuurlijke

afwegingen een rol spelen. In wezen komt dan de crimino-

logie in beeld. We moeten meer oog hebben voor de

mechanismen in de samenleving, voor de vraag of en waar-

om onze interventies effectief zijn.'

Te veel wat, te weinig waarom

Wat zou Ficq in dat licht zelf onderzocht willen zien? 'Wat

mij intrigeert, is de vraag waarom een bepaalde aanpak

effectief is. Naar mijn smaak meten we tot nu toe te veel wat

effectief is en laten we het waarom nog te veel liggen. Kijk

bijvoorbeeld naar de aanpak van de jeugdcriminaliteit

onder allochtone jongeren. Als er één terrein is dat buiten-

gewoon vitaal is voor het toekomstig functioneren van onze

samenleving, dan wel dit. Waarom komen leden van etni-

sche minderheidsgroepen in onze samenleving tot crimi-

naliteit, en als je die vraag hebt beantwoord, wat kun je

daar dan mee? Hoe kunnen we de culturele component

compenseren die er blijkbaar toe leidt dat mensen los

raken van hun ankers? We zijn het aan de leden van de etni-

sche groepen in Nederland verplicht om dat uit te zoeken.

Per slot van rekening hebben we ze zelf hierheen gehaald.

En we mogen niet berusten in bepaalde trends die we nu

zien. Alsje weet dat de Nederlandse penitentiaire inrichtin-

gen voor jongeren op dit moment voor twee derde zijn

gevuld met allochtonen - dat is toch desastreus?'

'Er bestaat een onderzoek waaruit blijkt dat Marokkaanse

jongeren die aan sport doen, minder vaak betrokken raken

bij criminaliteit. Daar komt de vraag van de kip en het ei om

de hoek, want er hoeft niet noodzakelijkerwijs een direct

verband te zijn. Het zou zo kunnen zijn dat de groep

Marokkaanse jongeren die aan sport doet, toch al beter

geïntegreerd was in de Nederlandse samenleving. Dus is de

vervolgvraag die je moet stellen: welke Marokkanen spor-

ten? Als je dat beeld verfijnd op het netvlies hebt, kun je

gericht gaan praten over een aanpak, waarin opvoeding,

school en arbeidsparticipatie hun plek hebben.'



2 5 J A A R W 0 D C 63

Er ligt een dikke envelop op mijn bureau. Ik weet wat erin

zit, maar ik maak'm niet open. Een sterk afweermecha-

nisme belet me dat. Het laatste jaar ligt er met een grote

regelmaat zo'n envelop op mijn bureau. Sinds ik ben toege-

treden tot de Raad van Advies van het wooc, krijg ik alle

publicaties thuisgestuurd. Er wordt van uitgegaan dat ik ze

minutieus doorneem en van kritische kanttekeningen

voorzie. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik ze lang niet

alle lees. Voel ik me daar schuldig over? Ja, daar bestaat

geen twijfel over. Een daarom laat ik deze envelop nog even

dicht. Dan bestaat de inhoud nog even niet. Er zit onge-

niemand er erg in had have en goed te beschermen?

Nieuwe wetenschappelijke onderzoeken naar gedrag van

hooligans lijken me in ieder geval maatschappelijk rele-

vant. Het is zeker een maatschappelijk probleem waar we

nog steeds geen raad mee weten.

Terug naar de envelop op mijn bureau. Ik ben, zoals vrijwel

iedereen, een selectief lezer. Van oorsprong ben ik

(ortho)pedagoog. Ik leidde, in mijn pre-buisperiode, lera-

ren op voor ons basisonderwijs. En dus hebben vrijwel alle

rapporten en publicaties over jeugd mijn belangstelling, en

ik kan ze van alles wat op mijn bureau belandt ook het best

Dagdromen op de Schedeldoekshaven
V. Deconinck*

twijfeld weer zo'n fraai vormgegeven boekwerkje in, dat me

straks verwijtend gaat aankijken als ik het niet ter hand

neem. De werkelijkheid van dit moment, hier en nu dus, is

namelijk dat een wetenschappelijk werkje, hoe interessant

ook, wel het laatste is waar ik op dit moment naar verlang.

Het Nederlandse elftal heeft net van Brazilië verloren. Een

droom die bijna vier weken aanhield, is uiteengespat. Ik ben

volledig in onstuur. Belachelijk ... rationaliseer ik. Voetbal is

maar een spelletje. Het is veel belangrijker dat mijn zoon

over is naar 6 vwo. Fantastisch. Hij heeft keihard gewerkt.

Ons hele gezin heeft hem mentaal begeleid. Er is een klein

leger bijlesleraren aan te pas gekomen om zijn erfelijke

zwakte in de exacte vakken bij te plamuren. Ikzelf had in dat

proces de centrale rol van bondscoach Guus Hiddink.

Ongelooflijk maar waar. Nu ben ik er toch weer. Bij het

Nederlandse elftal. Al mijn gedachten komen als vanzelf bij

dat onderwerp terecht. Een magnetisch convergentiepunt.

Misschien moet ik het Riagg bellen. Me in de armen storten

van empathisch begaafde psychotherapeuten. Van de

andere kant, het is toch niet zo gek dat een voormalig pre-

sentator van Studio Sport het nu psychisch moeilijk heeft.

Trouwens, zouden die vier weken wx geen aardige onder-

zoeksonderwerpen voor de wetenschappers van het woDC

hebben kunnen opleveren? Zijn bepaalde criminele patro-

nen bijvoorbeeld beïnvloed, doordat notoire zware jongens

niet van de buis waren weg te slaan? Of hebben ze juist hun

slag geslagen tijdens de wedstrijden van oranje, omdat

beoordelen. Het wonc stelt me wat dat betreft niet teleur. Er

wordt veel onderzoek gedaan op dit terrein. En terecht. Ik

kom er zo op terug.

Ik lees dus selectief wat Henk van de Bunt door mijn brie-

venbus wringt. Maar, zoals mijn opdracht luidt, ik kijk ook

naar de maatschappelijke relevantie van onderzoeken. En

probeer zo veel mogelijk het methodologisch design, zoals

het in het jargon heet, te achterhalen. Want lang niet elk

onderzoek is ook een goed onderzoek, hoe de titel je ook

vanaf de kaft probeert te imponeren. Dan is er ook nog de

leesbaarheid, die me vanuit mijn journalistieke invalshoek

interesseert.

Tijdens de vergaderingen van de adviesraad voel ik me ove-

rigens vaak Alice in Wonderland. Gaat het nu ergens of ner-

gens over. Eén ding is duidelijk. Alle leden zijn begiftigd met

een forse dosis sociale intelligentie. Tegenwoordig heet dat

modieus: EQ. Het schijnt voor je carrière nog belangrijker te

zijn dan het IQ. Er wordt aandachtig naar een ieder geluis-

terd. De voorzitter heeft geen moeite met de vergaderlei-

ding. Er wordt gesproken in meer dan beschaafd

Nederlands. De rechter links naast mij heeft zijden sokken

met sokophouders. Ik wist niet dat die nog te koop waren.

De wetenschappers in ons gezelschap tonen met elke zin

aan dat ze inderdaad meer dan doorgeleerd hebben. Ik kan

alleen bevestigend knikken. De bestuurder toont haar

maatschappelijk engagement. En heeft ons aller sympathie.

Ik vraag me vaak af ... Wat doet een journalist met een

• Drs. V. Deconinck studeerde pedagogiek en was directeur van een lerarenopleiding voor het basisonderwijs. Tegenwoordig is hij anchorman

van de actualiteitenrubriek'Twee Vandaag' en presenteert hij nog een aantal radio- en tv programma's voor de Tros en Teleac.
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agogische achtergrond uit de jaren zeventig in dit gezel-

schap van criminologen, juristen, forensisch geschoolden

en bestuurders? Wat is zijn bijdrage? Er zijn inderdaad

momenten waar ik meer naar de punt van mijn stoel schuif.

Bijvoorbeeld als het gaat over de manier waarop zaken naar

buiten worden gecommuniceerd. Daar blijkt nog een veld-

slag te winnen, en meen ik ook een relevant advies te kun-

nen geven. Maar veel terreinen waarover we spreken, zijn

voor mij toch duistere provincies waar ik de weg niet weet.

En dat roept de vraag op. Zit ik hier om zaken door mijn

aanwezigheid te legitimeren ... 'In onze adviesraad hebben

we een breed scala van vertegenwoordigers van onze

samenleving ... We hebben zelfs iemand uit de media...' Of

wordt er een echte inbreng verwacht, en is dat binnen deze

condities voor mij wel mogelijk?

Ik geef het toe ... Soms droom ik tijdens een vergadering

weg. Welke beelden, welke verhalen spelen er dan door

mijn geest? Ik geef u de kans op enig voyeurisme in de zie-

lenroerselen van een presentator.

Zo meldt Peter R. de Vries zich vaak opeens tijdens een ver-

gadering ...

In de media is alles wat met misdaad en justitie te maken

heeft, inmiddels een uitstekend verkoopbaar product

geworden. Het begon ooit met 'Opsporing verzocht'. Een

keurig programma, met een zekere distantie gebracht.

Maar tegenwoordig kijken we elke avond over de schouders

van politiemensen mee naar hartverscheurende drama's.

Reality tv. De beelden komen allang niet meer alleen uit de

vs. Zelfs elke zichzelf respecterende regionale tv-zender

heeft een dergelijk misdaadprogramma. En Peter de Vries is

een landelijke bekendheid geworden. Misdadigers worden

als vips geïnterviewd.

Waarom hebben deze programma's zo'n succes? Welke

impact hebben ze op onze samenleving? Hoe worden onze

normen en waarden er door beïnvloed? Waar liggen gren-

zen?Hoe en met wie moet je die discussie voeren? liet

selectieve beeld dat we zo aangeboden krijgen van mis-

daad, politie en justitie, versluiert wat er echt gebeurt. Moet

je als tegenwicht die echte werkelijkheid communiceren en

hoe doe je dat? Een handvol vragen, maar geen systemati-

sche discussie oni de antwoorden te zoeken. Wat zou de rol

van het wooc hierbij kunnen zijn, zo schrik ik wakker ...

Ik denk aan mijn gloednieuwe fotocamera ... Trots heb ik

hem gisteren aan mijn buurman laten zien. Ik hoef nooit

meer filmrolletjes te kopen, want ik heb ook een digitale

camera. Alles komt op flop en met een simpel program-

maatje kan ik op mijn pc en met mijn kleurenprinter aan de

slag. Ik hoef nooit meer naar de fotoshop. Maar het leuke is

natuurlijk dat ik met dat simpele stukje software met de

beelden kan gaan manipuleren. Het hoofd van tante Anna

op het lichaam van tante Riek. Of ik kan mezelf breed glim-

lachend op het San Marcoplein posteren, terwijl ik niet ver-

der geweest ben dan de camping in Ouddorp.

De digitalisering van onze samenleving is in een exponen-

tiële versnelling terechtgekomen. We internetten, winkelen

via ons beeldscherm, we worden geopereerd door een spe-

cialist uit Houston die on line in verbinding staat met de

operatiekamer in Amsterdam, we kunnen bij de architect

driedimensionaal via het scherm door ons nieuw te bou-

wen huis wandelen, we doen aan cyber-sex.

Maar we lezen ook dat er in deze geheel nieuwe digitale

wereld ook een geheel nieuwe criminaliteit is ontstaan.

Niet op te sporen via de 'analoge' manier van rechercheren.

We hebben de mond vol over kinderporno op Internet,

maar veel verder komen we niet. Trouwens, wat doe je met

die beelden als blijkt dat ze gecomponeerd zijn uit onder-

delen van diverse kinderen, volwassenen en plaatsen.

Staatssecretaris Vermeend ziet met lede ogen hoe hij fiscaal

achter het net vist bij het gros van de Internet-transacties,

omdat huidige wet- en regelgeving absoluut nog niet zijn

afgestemd op de digitale wereld.

Ik krijg wel eens het bange vermoeden dat Justitie nog voor-

al bezig is met het op orde brengen van zijn eigen syste-

men, wat bepaald niet vlekkeloos gaat, maar nog nauwe-

lijks zicht heeft op wat zich in de nieuwe digitale wereld

allemaal afspeelt. Dus ook aan innovatieve criminaliteit.

Lijkt me ook een interessante klus voor het wooc. Ik ben

weer terug in de werkelijkheid ...

Mijn kinderen doemen op ... In de omgang met mijn drie, al

grote knullen merk ik bijna dagelijks dat ik nog steeds een

echte jaren zeventig pedagoog ben. Optimistisch, niet het

geloof in de beïnvloedbaarheid van gedrag, gevoed door de

humanistische psychologie. Ontplooiing, mogelijkheden ...

het zijn nog altijd slagwoorden voor mij. Maar je kunt

tegenwoordig geen zaterdagbijlage ter hand nemen of je

komt een verhaal tegen over onze genetische bepaaldheid.

Of hoe bepaalde chemische stoffen ons gedrag fundamen-

teel beïnvloeden. Een beetje te veel of te weinig maakt een

totaal andere persoonlijkheid van je. De psychiater met zijn

cliënt op de bank wordt steeds zeldzamer. Zeven jaar in
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psychotherapie, waarbij je hele jeugd tot je vroegste herin-

neringen wordt doorgespit ... Met een simpele pil zijn de

problemen vaak veel effectiever te bestrijden.

Ooit werd Buikhuisen gehoond, toen hij, nog redelijk voor-

zichtig, dit thema aansneed. Erfelijke bepaaldheid koppel-

de aan vormen van deviant of crimineel gedrag. De biologi-

sche psychologie drukt ons nu steeds duidelijker met de

neus op onweerlegbare relaties. En we staan nog pas aan

het begin van deze wetenschappelijke ontdekkingsreis. Een

boeiende reis, die vooral ook een steeds groter aantal ethi-

sche en antropologische vragen oproept. We zullen in de

toekomst zeer veel moeten herijken, als we over menselijk

gedrag praten. Vooral normatief. En normen en waarden

zijn in feite de 'core business' van Justitie. En dus dringt

zich opnieuw de vraag op. Hoe anticipeert men aan de

Schedeldoekshaven op deze hoogst boeiende ontwikkelin-

gen en wat is daarbij de rol van het wooc? Opeens ben ik

weer bij de les ...

Om alweer snel verder te mijmeren. Niet over mijn kinde-

ren, maar de jeugd in het algemeen. Overal om je heen

merk ik dat veel mensen zich zorgen maken over de toe-

komst van onze natie. Die zorgelijke, klagelijke geluiden

zijn overigens van alle tijden. Want je kunt probleemloos

verontruste citaten van klassieke wijsgeren over de jeugd in

het oude Athene verwerken in boze ingezonden brieven in

De Telegraaf. Je kunt ook wijzen op allerlei gegevens waar-

uit blijkt dat het met zo'n tachtig tot vijfentachtig procent

van onze jeugd beter dan ooit gaat. En daarom word ik wel

eens moe van al die kreten om onze jeugd weer normen en

waarden bij te brengen. Ik vind dat we juist een enorme

stap voorwaarts hebben gezet door de bevelshuishouding

van vroeger te vervangen door de onderhandelings- of

overleghuishouding van nu. Niet meer, je doet het omdat ik

het zeg ... Maar samen naar oplossingen zoeken, samen

wegen uitstippelen. Vaak hoor je interviews van oudere

mensen dat ze hun ouders weliswaar respecteerden, maar

dat ze warmte, zowel fysiek als psychisch, hebben gemist.

Er was meer respect, gezag maar ook meer afstand. Als je

nu ouders met hun kinderen bezig ziet, ook vaders, zou je

dat toch nooit meer willen inruilen voor vroeger?

Maar met de vijftien tot twintig procent van onze jeugd die

wel problemen heeft, gaat het helaas een stuk slechter dan

met de probleemjongeren van pak weg een handvol decen-

nia terug. Bij hen zie je een cumulatie van problemen.

In plaats van te jeremiëren over de'jeugd' gaat het erom al

onze creativiteit en al onze middelen in te zetten om jonge-

ren met echte problemen aan de goede kant van de streep

te krijgen en te houden. Echte oplossingen blijken dan niet

zomaar op de plank te liggen. Neem de discussie over onze

Marokkaanse jongeren. Wie het echt weet, mag opstaan ...

De discussie rond deze groep geeft trouwens aan hoe ver-

kokerd we bezig zijn. Iedereen vanuit zijn eigen invalshoek.

Hoeveel projecten en projectjes er zijn, die niet op elkaar

zijn afgestemd. Die te kort duren, waar we ook weinig van

leren. En als er ergens inderdaad positieve resultaten wor-

den geboekt, dan blijkt het donders moeilijk om het succes

elders te zaaien. Overal willen we opnieuw het zwarte garen

uitvinden.

Als we werkelijk willen inzetten op onze jeugd, en dat lijkt

me de beste keus die beleidsmakers kunnen maken, zal er

nog heel wat moeten gebeuren. Meer onderzoek nog, dat

werkelijk aangrijpingspunten biedt om te kunnen hande-

len. Geen onderzoek dat alleen beschrijft en nog meer cij-

fers produceert. Samenwerking tussen al die instanties en

professionals die nu op hun eigen eiland bezig zijn. De

voorzitter stelt me een vraag ... Ja, daar ben ik het mee eens,

mompel ik wat verward, terwijl de anderen mij wat

bevreemd aankijken.

Het zijn zo maar wat losse gedachten die me door het hoofd

spelen als ik in de Justitietoren aan het vergaderen ben. Een

gebouw waar ik altijd door twijfels wordt besprongen.

Gewoon twijfels van iemand die in de hal, de lift, de gangen

en de vele kamertjes om zich heen kijkt en een 'bedrijf' ziet

met veel 'doorgeleerde' mensen, die met stapels dossiers

bezig zijn. Maar hebben ze nog echt contact met de werke-

lijkheid buiten, waar het toch om gaat. Zijn er sensoren

geplaatst op de vitale plaatsen in onze samenleving die

voortdurend zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens

naar binnen seinen. Gegevens die vooral de mogelijkheid

bieden vooruit te kijken, te voorspellen wat er in onze

samenleving staat te gebeuren. Om op die ontwikkelingen

te anticiperen, in plaats van hijgend achter de feiten aan te

blijven lopen.

Maar alleen met die gegevens ben je er natuurlijk niet. Er

moet iets mee worden gedaan. Als ze in een bureaucrati-

sche vergruizer terechtkomen, blijf je achter de feiten aan-

lopen. Dat heeft alles te maken met de bedrijfscultuur. Is

die er een van 'Ons Soort Mensen' of is die open naar ande-

ren? En flexibel genoeg om inderdaad snel te kunnen reage-

ren? Wordt creativiteit beloond en middelmatigheid
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gestraft, of juist omgekeerd ...?

Bij Justitie is men met een ambitieus project bezig onder

het motto `Justitie 200 jaar oprechte koers'. Ik heb een paar

keer over de rand mogen meekijken. Twijfel slaat op die

momenten gelukkig om in hoop. Er is drang tot veranderen

bij een steeds grotere groep. En vooral om de deur naar de

buitenwereld wagenwijd open te zetten. Het zijn moedige

mensen die binnen dit project aan de dominante cultuur

binnen de organisatie durven te morrelen.

Henk van de Bunt had me opgeroepen tot een vrolijk, mis-

schien wat badinerend stukje in deze bundel. Het is een wat

chaotisch geheel geworden. Maar u weet hoe dat komt. Het

zijn de posttraumatische problemen van een voetbalver-

slaafde. Ik beloof u ook dat ik in het vervolg niet meer zo

vaak zal wegdromen tijdens de vergaderingen van het

woDC. Maar van de andere kant, ik hoop dat de inhoud van

die dromen eens een keer gewoon op de agenda zal staan.

En laat ik die envelop nu toch maar openmaken.
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Deze bibliografie is samengesteld op basis van de col-

lectie die aanwezig is in het documentatiecentrum

van het wonc. Er is voor gekozen om de wonc-series (te

weten: woDC, onregelmatig genummerd (1974-1979);

Onderzoek en beleid (o&B 1978-heden); Kleine reeks (K1-51;

1989-1997); Literatuurverkenningen (1-6; 1993-1996); en de

genummerde Notities (1996/1-9; 1997/1-7)) op te nemen.

Ook zijn de Engelstalige rapporten (uitgegeven door Kugler

of Kluwer) en Dutch penal law and policy notes on crimino-

logical research (Notes 1-1o; 1990-1994) opgenomen. Dit

betekent dat deelonderzoeken, ongenummerde notities,

Buikhuisen, W, Geregistreerde en niet-geregistreerde krimi-

naliteit; een beschouwing naar aanleiding van C.B.S.-cijfers

en aanvullende enquêtes (wonc [11)

Buikhuisen, W., L.J.M. d'Anjou, Analysing evaluative

research; paper presented at the Geneva Research Conference

on Evaluative Research, held on io-ii September 1975

(woDC [41)

Buikhuisen, W, J.J.M. van Dijk, Official police reporting of

criminal offeraces (wonc)

Buikhuisen, W., J.J.M. van Dijk, Verbaliseringsbeleid mis-

drijven (wonc [61)

WODC-publicaties 1973-1997

Samengesteld door A.H. Baars-Schuyt

congrespapers en de vertalingen van rapporten in Engels,

Duits en Frans, voorzover niet in een van de series versche-

nen, niet opgenomen zijn in deze bibliografie. Vertrouwe-

lijke rapporten zijn ook niet opgenomen.

De publicaties zijn chronologisch (per jaar) en alfabetisch

(per auteur) gerangschikt. Bij publicaties zonder auteur is

het wonc als corporatief auteur genoemd; deze publicaties

zijn steeds als laatste publicaties per jaar opgenomen.

1974

Werff, C. van der, Snelheid van berechting en recidive; ver-

slag van een onderzoek

wonc, Doorrijden na ongeval; een samenvattend literatuur-

rapport

woDC, Het kraken van woningen; argumenten pro en contra

strafbaarstelling; een beknopt literatuurrapport

wonc, Legalisering van hennep produkten; argumenten pro

en contra; een inventariserend literatuurrapport

1975

Anjou, L.J.M. d', G. de Jonge, J.J. van der Kaaden,

Effektiviteit van sankties; een overzicht van het onderzoek

naar generale en speciale preventie (wonc [31)

Bergeijk, G.A. van, L.J.M. d'Anjou, De Nederlandse gemeen-

teraad en de criminaliteit; kort verslag van een onderzoek

naar de aandacht die in de gemeenteraden van 18o

Nederlandse gemeenten is besteed aan de ontwikkeling van

de criminaliteit (wonc [51)

Werff, C. van der, Proces-verbaal wegens overtreding van de

Opiumwet in de jaren 1971-1974; verslag van een beschrij-

vend, statistisch onderzoek (woDC)

Zee-Nefkens, A.A. van der, Onderzoek assistentieverlening

Gemeentepolitie Den Haag (woDC)

1976

Anjou, L.J.M. d', Alternatieve sankties (wonc)

Buikhuisen, W., G.A. van Bergeijk, Kriminaliteit en techno-

preventie (wonc [121)

Coenen, A.WM., J.J.M. van Dijk, Misdaad verslaggeving in

Nederland; de ontwikkeling van de misdaadverslaggeving in

de Nederlandse dagbladen tussen 1966 en 1974 (woDC [101)

Cozijn, C., J.J.M. van Dijk, Onrustgevoelens in Nederland

(wonc [71)

Junger-Tas, J., Autodiefstal (woDC [8])

Kaaden, J.J. van der, D.W. Steenhuis, De harmonisering van

de straftoemeting in discussie; ressort Arnhem (woDC)

Mesman Schultz, K., G. Methorst, Buitenlandse gedetineer-

den in Nederland (wonc [21)

Steenhuis, D.W, A.W. Coenen, Kriminaliteit bij de detail-

handel (woDC [u1)

Werff, C. van der, Individuele gratieverlening in misdrijf-

zaken en recidive (wonc [91)



68 2 5 J A A R W 0 D C

1977

Buikhuisen, W, Rechterlijke macht en klassejustitie; een

beschouwing naar aanleiding van het onderzoek van het

Criminologisch Instituut te Groningen (wonc)

Dijk, J.J.M., A.C. Vianen, Omvang en ontwikkeling van de

criminaliteit; slachtofferenquêtes 1974-1977 (wonc)

Junger-Tas, J., m.m.v. A. van der Zee-Nefkens, Basic police
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