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Voorwoord
Deze aflevering van Justitiële verkenningen is geheel gewijd aan een

bijzondere gebeurtenis die afgelopen juni in Stockholm plaatsvond.

De criminoloog en victimoloog Jan van Dijk ontving als eerste Neder-

lander de Stockholm Prize in Criminology uit handen van de Zweedse

koningin Silvia. De prijs voor topprestaties op het terrein van de crimi-

nologie wordt jaarlijks uitgeloofd door het Zweedse ministerie van Jus-

titie. Bekende wetenschappers als John Laub, Robert Sampson, David

L. Weisburd, Eugenio Raúl Zaffaroni, John Hagan, George Mason,

David Olds, Alfred Blumstein, Terrie E. Moffitt, Jonathan Shepherd en

Friedrich Lösel gingen Van Dijk voor. David Farrington zal de prijs in

2013 uitgereikt krijgen.

Jan van Dijk is als hoogleraar verbonden aan Intervict, het victimolo-

gisch instituut van de Universiteit van Tilburg, en gaat eind dit jaar

met emeritaat. Voordat zijn academische loopbaan een vlucht nam

was hij jarenlang werkzaam bij het ministerie van Justitie, waarvan

acht jaar bij het WODC. Na een korte periode als interim-directeur en

raadadviseur volgde hij in 1982 Dato Steenhuis op als directeur van

het WODC. Onder zijn leiding kwam het accent meer dan voorheen te

liggen op beleidsgericht onderzoek. Ook zorgde hij voor een meer

internationale oriëntatie van het WODC, ondermeer door samenwer-

king met buitenlandse gastonderzoekers en Engelstalige publicaties.

Van Dijk stelde zich niet alleen op als wetenschapper, maar nadrukke-

lijk ook als adviseur van bewindslieden. In 1989 verliet hij het WODC

om leiding te gaan geven aan de nieuwe Directie Criminaliteitspreven-

tie, waaraan hij tot 1995 verbonden zou blijven. Hij combineerde deze

positie met een parttime hoogleraarschap Criminologie aan de Uni-

versiteit Leiden (1990-2000).

Van Dijk zette tijdens zijn ‘Haagse jaren’ van meet af aan sterk in op

criminaliteitspreventie en zag al snel dat een adequate veiligheidszorg

niet alleen aan politie en justitie kan worden overgelaten, maar parti-

cipatie van maatschappelijke organisaties en burgers vereist. Hij was

nauw betrokken bij tal van vernieuwende initiatieven in de jaren tach-

tig. We noemen hier onder andere de instelling van de Commissie

Roethof en – daarmee verbonden – het vrijmaken van gelden om te

experimenteren met projecten op het terrein van sociale veiligheid.

Misschien wel de belangrijkste vernieuwing waaraan Van Dijk een bij-

drage leverde was dat er een einde kwam aan de eenzijdige aandacht
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voor daders in criminologisch onderzoek en justitieel beleid. Samen

met Pat Mayhew van het Britse Home Office en Martin Killias (Univer-

siteit Lausanne) nam hij het initiatief voor een International Crime

Victims Survey, die in 1989 voor het eerst werd uitgevoerd. De enquête

is sindsdien één tot meerdere keren afgenomen in tachtig verschil-

lende landen. Wereldwijd zijn ruim 350.000 burgers ondervraagd.

Door de schaal van het onderzoek wordt het mogelijk interessante ver-

gelijkingen tussen landen te trekken; en door de herhaling kunnen

over langere perioden trends in veiligheid en criminaliteit worden

gesignaleerd. Voorts kunnen secundaire analyses van de gegevens ver-

banden blootleggen die in eerste instantie niet waar te nemen zijn.

Bij de aanvaarding van de Stockholm Prize in Criminology heeft Van

Dijk een interessante lezing gehouden waarin hij – op basis van een

analyse van de ICVS-data – zowel een verklaring geeft voor de stijging

van criminaliteit in westerse landen tot circa 2000, alsmede voor de

dalende trend sindsdien. Hij laat hierin zien dat slachtofferenquêtes

kunnen worden beschouwd als de empirische aanvulling op de gele-

genheidstheorie. De voordracht is in deze JV in het Nederlands, in een

enigszins aangepaste versie te lezen.
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