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5

Voorwoord

Navelstaren wordt doorgaans niet gezien als een erg productieve 

bezigheid. Toch heeft de redactieraad van Justitiële  verkenningen 

besloten om voor één keer, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum 

van JV, de blik naar binnen te richten en dit laatste  themanummer 

van de 40e jaargang te wijden aan het tijdschrift zelf. Daar zijn 

twee  redenen voor. De eerste is het vermoeden dat zo’n terugblik 

een heel aardig tijdsbeeld kan opleveren van maatschappelijke 

 ontwikkelingen en discussies, in het bijzonder op het terrein van 

 justitie, (straf)recht en criminologie. Ten tweede markeert dit 

40-jarig jubileum een belangrijk omslagpunt door het besluit van het 

WODC om met ingang van 2015 het tijdschrift niet langer in gedrukte 

vorm te verspreiden. Dit besluit is vooral door kostenoverwegingen 

ingegeven, het WODC ziet zich gesteld voor grote bezuinigingen.

Het is bekend dat veel lezers gehecht zijn aan de karakteristieke 

vorm van JV: de kleine, kleurige boekjes die je zo gemakkelijk in je 

tas meeneemt en in de trein leest. Ook in dit themanummer komen 

we die geluiden tegen. Tegelijkertijd zien we dat JV ook steeds vaker 

op de websites van het WODC en van uitgever Boom Lemma1 wordt 

geraadpleegd. Er zitten onmiskenbare voordelen aan digitaal publice-

ren, vooral als het gaat om het zoeken op auteur, onderwerp, jaargang 

en dergelijke. Ook de mogelijkheid om door te linken naar andere 

webomgevingen en zo extra (achtergrond)informatie te verschaffen is 

een verrijking. Zoals u in deze JV kunt lezen in de column van Frans 

Leeuw, zal het WODC zich inspannen om de webomgeving van JV 

zodanig aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk te maken dat maximaal 

kan worden geprofiteerd van de digitale zegeningen.

Niettemin zijn er veel lezers die de combinatie van JV op papier én 

digitaal graag hadden zien gecontinueerd. Vooralsnog zal uitgeverij 

Boom Lemma doorgaan met het uitbrengen van Justitiële verkenningen 

op papier, maar dan voor betalende abonnees. Het WODC, de redactie 

en de redactieraad zijn de uitgever erkentelijk voor de toe zegging 

dat auteurs die bijdragen aan een themanummer, hiervan ook in de 

toekomst enkele fysieke exemplaren zullen ontvangen.

Terug naar dit jubileumnummer. Hoe onderzoek je veertig jaar gangen 

Justitiële verkenningen en hoe breng je daarvan op een  aantrekkelijke 

1 www.wodc.nl en www.boomlemmatijdschriften.nl.
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manier verslag uit? Dat is geen gemakkelijke opdracht. Het WODC, 

de redactie en de redactieraad zijn veel dank verschuldigd aan 

Albert Klijn2 en Frits Huls3, die – blijmoedig en  onverschrokken – 

deze Sisyfusarbeid op zich hebben genomen. Door hun aanpak 

– een ABC waar je als lezer met hinkstapsprongen doorheen kunt – 

is het verhaal over de geschiedenis van JV een caleidoscoop aan 

‘kleine’ verhalen, getuigenissen, observaties, trendanalyses en 

‘harde’ cijfers geworden. Wie meer wil weten over de wijze waarop 

Albert Klijn en Frits Huls hun onderzoek hebben aangepakt, kan 

daarover informatie vinden in het digitale dossier bij dit jubileum-

nummer, op de website van het WODC.4 In dit dossier staan voorts 

enkele documenten waarnaar in hun bijdrage wordt verwezen en 

die nog niet eerder in digitale vorm beschikbaar waren.

Het JV-jubileum markeert tevens het afscheid van Bert Berghuis als 

redactieraadlid. In dit nummer geeft hij een korte analyse van de 

veranderende rol van het WODC door de jaren heen en de positie 

van Justitiële verkenningen daarbinnen.

Het is altijd de missie geweest van JV om de werelden van weten-

schappelijk onderzoek, beleid en de ‘werkvloer’ van Veiligheid en 

Justitie met elkaar te verbinden, maatschappelijke ontwikkelingen 

relevant voor V&J te signaleren, discussies daarover te stimuleren 

en vooruit te lopen op de beleidsagenda. Daar gaan we als redactie 

en redactieraad mee door, voor lezers binnen en buiten V&J, op de 

universiteit of in de media, in de rechtbank of bij DJI, bij de kinder-

bescherming of op het beleidsdepartement. Via beeldscherm, tablet, 

mobiele telefoon en op papier. 

Bert Berghuis

Ben Rovers

Marit Scheepmaker5

2 Albert Klijn is parttime wetenschappelijk adviseur bij SSR, Studiecentrum Rechtsple-
ging. Hij was voorheen o.a. werkzaam bij het WODC en de Raad voor de rechtspraak.

3 Frits Huls was tot 2012 als senior onderzoeker verbonden aan het Centraal Bureau voor 
de Statistiek.

4 Zie www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201407-jubileumdossier.
aspx?cp=44&cs=6796.

5 Bert Berghuis is redactieraadlid van JV. Hij was tot voor kort werkzaam als raadadvi-
seur bij de directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding van het ministerie 
van Veiligheid en Justitie. Ben Rovers is redactieraadlid van JV en directeur/onderzoe-
ker van het Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek te ’s-Hertogenbosch. Marit 
Scheepmaker is hoofdredacteur van JV.
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De vier V’s van Justitiële 
verkenningen

Frans Leeuw*

Het is niet ondenkbaar dat deze titel een ‘aha, dit gaat over Big 

Data’-reactie oproept. Immers, data worden Big Data als aan drie of, 

recenter, vier of vijf V’s voldaan is. ‘Volume’, ‘Velocity’ en ‘Variety’ 

(en dan met ‘high’ ervoor) waren de eerste V’s, gevolgd door ‘high-

Veracity’ en ‘high-Value’, de recentere toevoegingen. Helaas, daar 

gaat deze column niet over, zij het dat ik het zeer wel voor mogelijk 

houd dat spoedig een fraai JV-nummer aan Big Data gewijd wordt. 

Met daarin aandacht voor toepassingen (bijv. voorspellingen van 

rechterlijke uitspraken (‘legal predictions’, ‘predictive legal analy-

tics’), theoretische en methodologische aspecten van Big Data (‘Hoe 

zit het eigenlijk met validiteit en betrouwbaarheid?’6), de privacy-

problematiek (‘Mag dat allemaal?’) en andere (ethische) aspecten. 

Ik verwacht overigens óók een mooie toekomst voor Big Data en 

het WODC: het instituut heeft de infrastructuur ervoor en er lopen 

verschillende studies die ermee werken. Zeker gezien de recente 

positieve beoordeling door de Visitatiecommissie van het instituut 

(de commissie-Prins, Tilburg University) is het uitgesloten dat we 

déze innovatie missen.

Terug naar de vier V’s van JV, die ik in deze column behandel. Het 

doel is vanuit die vier V’s naar de afgelopen decennia Justitiële ver-

kenningen te kijken, en dat in vogelvlucht (waarbij de vogel behoor-

lijk hoog overvliegt).

V 1 is de Vasthoudendheids-V. Popper en Lakatos, wetenschapsfilo-

sofen, spreken over ‘tenacity’. Niet te snel een weerlegging van een 

perifeer stukje theorie gelijkstellen aan de weerlegging van centrale 

onderdelen van een theorie; niet te postmodernistisch-oppervlakkig 

* Prof. dr. F.L. Leeuw is directeur van het WODC en als hoogleraar Recht, openbaar 
bestuur en sociale wetenschappen verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
van de Universiteit Maastricht.

6 Zie Klok en Berendsen (2014) voor een fascinerend artikel daarover met de opbeu-
rende titel: ‘Remixing mixed methods’. Zie http://bds.sagepub.com.
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meegaan met hypes zonder van de hoed en de rand te weten. Niet 

denken dat ‘twee vraaggesprekjes met magistraten’ (wat je helaas 

bij scripties ziet) serieuze ‘evidence’ opleveren. Vasthoudendheid 

betekent óók tegen de verdrukking in topics aansnijden.

V 2 is de V van Verdieping. Geen snelle (‘skin-deep’) stukjes met 

plaatjes, die je in je leunstoel tot je neemt en ook acuut weer vergeet, 

maar bijdragen met een inhoudelijke diepgang (soms afgewisseld 

met een zekere luchtigheid).

V 3 is de V van Vernieuwing. Hoe vernieuwend is JV eigenlijk door de 

jaren heen, als het gaat om de topics, methoden en benaderingen die 

gekozen worden?

V 4 is de V van Verbreding. Praktisch: toen JV ontstond, deed het 

WODC vooral criminologisch onderzoek en was bovenal actief 

op het terrein van het strafrecht. Het WODC is door de jaren zeer 

verbreed. Hoeveel verbreding laat JV zien?

De eerste V: Vasthoudendheid. Wat toont een snapshot over de 

afgelopen 30 jaar? JV is vasthoudend in zijn onderwerpkeuze waar 

het (klassieke) vragen betreft inzake criminaliteit en rechtshand-

having: ze gaan over fraude, corruptie, politie, witwassen, drugs en 

coffeeshops, seksuele delinquentie, preventie, detentie en andere 

straffen, waaronder de tbs-maatregel, de levenslange vrijheids-

straf, radicalisering en terrorisme, maar ook over zaken als toezicht 

en wapenhandel. Al deze onderwerpen komen meerdere keren 

als (thema)nummer of als topics binnen nummers terug. Het zijn 

 probleemstellingen die een groot deel van het (klassieke) justitie-

terrein bepalen en allemaal te maken hebben met het omgekeerde 

van cohesie in samenlevingen, te weten delinquentie. JV is ook 

vasthoudend als het gaat om methodologische aspecten van wat 

 evaluatieonderzoek genoemd kan worden:  themanummers over 

deze professie, over beleidstheorieën, over ‘what works’ bij interven-

ties en over kosten-batenonderzoek. Sommige daarvan namen al 

20 jaar geleden een aanvang. ‘Toegang tot het recht’-vraagstukken 

worden ook met een zekere regelmaat opgepakt. Interessant is ook 

dat bij één specifiek nummer, de jaarlijkse uitgave die de stand 

van het onderzoek op strafrechtelijk en criminologisch gebied in 

kaart bracht, expliciet gebroken werd met ‘tenacity’. De jaarlijkse 
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 overzichtspublicatie wás óóit bijzonder en ook bijzonder goed, maar 

met de voortschrijdende kennisschatkamers, ‘repositories’, zoek-

mogelijkheden op internet en data-archieven bleek ten eerste dat 

JV soms achterliep dan wel fout zat, en ten tweede dat het niet meer 

nodig was dat allemaal aan het papier toe te voegen. Soms is het, 

met andere woorden, goed niet al té vasthoudend te zijn, of zoals 

Amerikanen wel zeggen: sometimes you add by subtraction.

De tweede V: Verdieping. Bij ‘Verdiepen’ gaat het deels over dezelfde 

topics als waar ik zonet over schreef. Maar hier kijk ik er, op advies 

van de hoofdredacteur van JV, wat anders naar, namelijk door een 

thema te pakken en te laten zien hoe dat ‘behandeld’ is in vele jaar-

gangen JV. En dat thema is: recidive, al jarenlang een maatschap-

pelijk veel belangstelling afdwingende thematiek. Wat leert een 

beknopte analyse ons hier?7

De lancering door het ministerie van Justitie van het programma 

Terugdringen recidive in 2002 markeerde de doorbraak van het 

What Works-gedachtegoed in Nederland. Justitiële verkenningen 

bracht in dat jaar een themanummer uit over recidive met bijdragen 

van onder anderen Jim Bonta, een van de grondleggers van What 

Works, en WODC-onderzoeker Bouke Wartna over de eerste resulta-

ten van de nog prille Recidivemonitor. Maar wat ging er vooraf aan 

What Works? Wat leerde het onderzoek destijds over de effectiviteit 

van resocialisatieprojecten en het voorkómen van recidive? En wat 

is daarvan in JV terug te vinden?

Tot in de jaren zeventig zijn de verwachtingen hooggespannen als 

het gaat om de mogelijkheden voor resocialisatie van delinquenten. 

Tal van intra- en extramurale programma’s ter voorkoming van reci-

dive zien het licht, en het leek wel een beetje laat duizend bloemen 

te bloeien. Maar dan komen Lipton, Martinson en Wilks in 1975 met 

een ontnuchterende boodschap: een meta-analyse van evaluaties 

van rehabilitatieprogramma’s tussen 1945 en 1967, die liet zien dat 

deze programma’s geen waarneembaar effect hadden gesorteerd 

op recidive. JV publiceert begin 1977 een Nederlandse vertaling 

van een (ingekort) artikel van Martinson en Wilks met dezelfde 

 strekking. Hun bevindingen, bondig gevat in het nogal cynische 

motto Nothing Works, zaaien op den duur ook in Nederland twijfel 

7 Veel dank gaat uit naar Marit Scheepmaker, die niet alleen debet is aan dit idee, maar 
het ook heeft uitgezocht.
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over de rehabilitatiepraktijk, getuige de titel van een JV-thema-

nummer dat in 1983 verschijnt: ‘Resocialisatie, het spoor bijster?’ 

Hierin bespreekt WODC-onderzoeker Van Emmerik ‘de emotionele, 

ontkennende of kritische reacties’ op het werk van Martinson c.s. 

en de discussie die erop volgt. De auteur maakt duidelijk dat we niet 

om de conclusies van Martinson c.s. heen kunnen: ‘in de kern is 

wat Martinson c.s. hebben beweerd correct’, en: ‘de botte bewering 

dat “niets werkt” is een overdrijving, maar niet zo’n grote’. Dan 

blijft het in de kolommen van JV een aantal jaren relatief stil wat 

betreft recidive; het thema leeft niet meer zo. In de marge komt het 

onderwerp wel aan de orde in themanummers over seksuele delin-

quenten (1989) en – in de jaren negentig – over alternatieve vormen 

van straf. Pas rond de eeuwwisseling groeit de belangstelling voor 

behandelprogramma’s weer, maar met een wezenlijk verschil: ze 

moeten zo veel mogelijk evidence-based zijn. Een weerslag daarvan 

is het genoemde themanummer ‘Recidive’ in 2002, gevolgd door een 

themanummer in 2005 over seksuele delinquentie, waarin artikelen 

zijn opgenomen over geëvalueerde behandelprogramma’s. Het 

ministerie van Justitie installeert in 2005 de Erkenningscommissie 

Gedragsinterventies Justitie, die de effectiviteit van gedragsinter-

venties voor jeugdigen en volwassenen moet gaan toetsen langs de 

lijnen van het What Works-kader en op basis van plan- en effecteva-

luaties. Voorbeelden van gedragsinterventies voor jeugdigen komen 

uitgebreid aan bod in het JV-themanummer ‘Twaalfminners’ uit 

2008. Het nummer gaat tevens in op de discussie of jonge kinderen 

die ernstig asociaal gedrag vertonen, nauwlettend gevolgd (en zo 

nodig behandeld) zouden moeten worden omdat zij – volgens som-

migen – een groter risico zouden lopen op een criminele levensloop. 

Iets eerder, ook in 2008, is dan al het themanummer ‘Dwang en 

drang in de hulpverlening’ verschenen. Ook daarin aandacht voor 

interventies, maar dan gericht op moeilijke, zorgmijdende groepen 

als verslaafden, zwervers en psychiatrische patiënten. Die groep 

komt ook terug in het themanummer ‘De Inrichting Stelselmatige 

Daders’ uit 2009, al is daar het uitgangspunt: niet behandelen. 

Alleen ‘gemotiveerde’ ISD’ers komen in aanmerking. Het naden-

ken over de vraag hoe recidive te voorkomen wordt in de loop der 

jaren ook steeds meer gevoed door bevindingen uit longitudinaal 

levenslooponderzoek. Dit is goed te zien in het themanummer 

‘Van  interventie tot stoppen met misdaad’ uit 2011, waarin ingegaan 

wordt op de vraag wat maakt dat mensen stoppen met misdaad.
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Het beeld is duidelijk: Justitiële verkenningen en recidive(onderzoek) 

zijn verbonden met elkaar. Maar minstens zo belangrijk is dat het 

niet steeds ging om meer van hetzelfde soort verhalen, maar juist 

om (inhoudelijke) vooruitgang en verdieping.

De derde V: Vernieuwing. Nieuwe topics zijn er zeker te vinden in de 

tientallen jaren JV. Denk aan het themanummer ‘Biologische facto-

ren van agressief gedrag’ uit 2000 (toen Dick Swaab nog nauwelijks 

bekend was, zeker niet bij het grote publiek), aan het nummer over 

‘Biotechnologie’ (2003), aan ‘Biologie en criminologie’ uit 2006 en 

aan, we schrijven 2008, het nummer over ‘Technologie, cognitie en 

Justitie’. Niet lang daarna nam het WODC de verantwoordelijkheid 

op zich om de pijler ‘Veiligheid’ van het Nationaal Initiatief Herse-

nen en Cognitie/NWO te coördineren.

Denk ook aan het innovatieve thema cyber, met themanummers 

over ‘Cyber crime’ uit 2004, ‘Veiligheid in cyberspace’ uit 2012 en 

een wat verder liggend thema, ‘Function creep en privacy’ (2011). 

Cyber, niet als leidend principe, maar als onderdeel van de praktijk 

van VenJ-actoren, komt ook terug in een themanummer over ‘Visu-

ele technieken in opsporing en rechtspraak’.

Disciplinaire ontwikkelingen, bijvoorbeeld binnen de criminolo-

gie, zijn er ook die de aandacht van JV trekken en trokken. ‘Groene 

criminologie’ uit 2012 is een voorbeeld, maar ook het nummer over 

‘Privatisering en publiek-private samenwerking’, waar verstandige 

economen aan deelnamen. Toen Jan van Dijk de Stockholm Prijs 

ontving in het bijzonder voor zijn werk in de victimologie, wijdde JV 

daar haar themanummer aan en drukte zijn ‘address’ af.

Methodische innovaties waren er ook. ‘Sociale netwerkanalyse’ 

(2008) was er een, ‘Forensics’ was een andere (in de vorm van meer-

dere nummers), en datzelfde geldt voor de aandacht voor ‘Beleids-

theorieën’ en ‘Beleidsevaluatie’, beide uit het midden van het vorige 

decennium.

De vierde V: Verbreding. Verbreding ‘operationaliseer’ ik meer dan 

simpel: heeft JV ook aandacht besteed aan thema’s die relatief uit-

zonderlijk zijn, die meer aan de periferie van het veld van Veiligheid 

en Justitie liggen dan in het centrum, maar toch grondig behandeld 

worden? Het antwoord is ja: ook hier scoort JV zonder meer een 

voldoende. Wat te denken van topics zoals ‘Veiligheid in het lucht-

ruim’, ‘Criminaliteit op zee’, ‘Religie en grondrechten’, ‘Vloeken, 
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schelden en schimpen’, ‘Demografie’, ‘Justitie en media’, ‘Kindbeel-

den’, ‘Voedselveiligheid’, ‘Sport en criminaliteit’, ‘Dier en recht’, 

‘“De” veiligheidscultuur’ en ‘Inlichtingendiensten’. Soms waren de 

nummers ‘markers’ van wat (veel) later zou gaan gebeuren. Neem 

het thema ‘Sport en criminaliteit’ (uit 2002), dik tien jaar voor match 

fixing voorpaginanieuws werd. Of neem ‘Criminaliteit op zee’ 

(2003), ook vele jaren vóór piraterij soms ‘talk of the day’ was. En ten 

slotte, ‘Vloeken, schelden en schimpen’, dat – zij het in de verte – ook 

verwantschap heeft met het zeer actuele haat zaaien.

Tot slot: alles gaat sneller en sneller, een internetjaar duurt drie 

maanden, dode dingen worden via nearables tot leven gewekt en 

communiceren kan dag en nacht met onze smartphones, laptops, 

tablets enzovoort.

Is er in deze wereld geen plaats meer voor een Justitiële verkennin-

gen-tijdschrift? Naar ons oordeel wel, mét maar één verschil: het 

WODC stopt met de kosteloze verspreiding van gedrukte nummers; 

in plaats daarvan krijgt JV een serieuze webomgeving voor ontslui-

ting van het JV-archief, interactie en actualiteiten. Een goede vaart, 

JV, de komende decennia!

Literatuur

Klok & Berendsen 2014
Klok & Berendsen, ‘Remixing 

mixed methods’, Big Data & 

Society, te verschijnen.
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Een einde aan een lange relatie

Bert Berghuis*

Elders in deze jubileumuitgave staat dat ik met voorsprong het 

langstzittende lid van de redactie was. Dat levert me de titel ‘mister 

JV’ op, de uitnodiging om in dit nummer een column te wijden aan 

mijn relatie met JV, en de legitimatie om een waarschuwend signaal 

af te geven. Bij dezen!

Zelfzucht en geestelijke bevrediging

Ik moet bekennen dat mijn lange verblijf in de redactie van JV zeker 

ook voortkomt uit een egoïstisch motief. Weliswaar ben ik van 

 nature nogal nieuwsgierig naar van alles en nog wat, maar ik ben 

ook behept met een zekere luiheid. Als redacteur ben je gedwongen 

om je wel te verdiepen in allerlei onderwerpen, ook als die niet na 

aan het hart liggen. Dus niet alleen thema’s van misdaad en straf 

– het terrein op het kruisvlak van criminologie en recht waar ik 

sinds 1977 mee bezig was – maar ook breder, de justitiële wetgeving 

en de rechtspraak.

Maar als de preventie van luiheid het enige motief zou zijn, dan 

zou ik het niet zo lang hebben uitgehouden. Wezenlijk voor mij is 

het functioneren van de redactie als een open ‘intellectueel forum’, 

waarin iedereen gelijk is en van ieder verwacht wordt dat hij of zij 

samen met anderen een mening vormt: welke thema’s zijn interes-

sant om in JV te behandelen, deugt een ingediend conceptartikel en 

welke suggesties kunnen we de auteur geven? Voor mij boeide het 

levendige en vaak ook vrolijke debat tussen de leden van de redactie 

met ieder hun eigen insteek en eigenschappen.

* Drs. A.C. Berghuis is redactieraadlid van Justitiële verkenningen. Hij was tot voor kort 
werkzaam als raadadviseur bij de directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrij-
ding van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
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Uit het oog?

Uit dit nummer van JV blijkt dat dit tijdschrift begon als huis-

orgaan van het WODC. Het vormde een van de versterkingen van 

de infrastructuur van het wetenschappelijk werk dat als doel had 

de verbinding tussen wetenschap en beleid hechter te maken 

(Buikhuisen 1975). Toentertijd kende het centrum twee essen-

tiële producten: onderzoekpublicaties en JV. Allengs ontstond er 

echter meer afstand tot de eigen onderzoekers en de eigen onder-

zoekthema’s van het centrum: JV ontwikkelde zich tot een grotere 

eigenstandigheid. Het blad werd minder een forum waarin het 

WODC zelf produceerde, meer een tijdschrift dat juist ook elders 

kennis vandaan haalde.

Een tweede ontwikkeling was het creëren van een zekere afstand 

tussen onderzoek en beleid – in de jaren negentig werd niet meer 

gestreefd naar een hechte relatie tussen beide, maar werd een 

zekere distantie voorgestaan (Van Eijk & Hartkamp 1992; Niemeijer 

2009). De nadruk kwam te liggen op de wetenschappelijkheid van 

het eigen onderzoekwerk. Dit culmineerde in de huidige formele 

opdracht van het WODC, waarin staat dat het tot taak heeft het 

(doen) verrichten en documenteren van onderzoek, het verspreiden 

van kennis die in het WODC zit en het adviseren over het te voeren 

beleid.8 Wat overdreven zou men kunnen zeggen dat de oorspronke-

lijke gedachte van het WODC als een kenniscentrum plaatsmaakte 

voor het WODC als een onderzoekinstituut.

Deze twee tendensen maken dat JV een wat geïsoleerde positie ging 

innemen. Dat moge blijken uit het rapport van de Visitatiecom-

missie van het WODC in 2014, waarin JV geheel niet voorkomt, 

alsof zij niet zou bestaan.9 Er is niet gesproken met mensen van en 

rondom JV, er zijn geen documenten over JV bestudeerd, want in de 

zelf evaluatie – waar de Visitatiecommissie van uitging – krijgt het 

tijdschrift alleen marginaal aandacht. Het wordt niet meer mee-

geteld in het overzicht van WODC-publicaties. Er blijkt binnen het 

WODC dus verminderde aandacht voor JV als een belangrijke publi-

catie. Mogelijk onderschat men daarmee de betekenis van JV, als 

8 Stcrt. 2011, 22848.
9 Zie voor het visitatierapport: www.wodc.nl/organisatie/visitatie/index.aspx.
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we  degenen mogen geloven die in dit jubileumnummer ‘als klant’ 

aan het woord zijn. Ik meen me voorts te herinneren dat eerder uit 

breder lezersonderzoek bleek dat in beleid en uitvoering het WODC 

meer bekendheid genoot door JV dan door de onderzoekpublicaties 

van het centrum. Momenteel staat JV voor een belangrijke omslag, 

van een papieren naar een elektronische editie. Dat gaat niet van-

zelf. Wil JV haar waarde en haar klanten behouden, dan vergt dat 

een duidelijke inspanning. Het is te hopen dat het WODC die inves-

tering zal kunnen en willen opbrengen. Dat zal ik nog slechts ‘van 

de buitenkant’ meemaken, want met mijn recente pensionering zie 

ik in het 40-jarige jubileum en de digitale omzetting een passend 

moment om een punt te zetten achter mijn redactielidmaatschap. 

JV bedankt!

Literatuur

Buikhuisen 1975
W. Buikhuisen, ‘Voorwoord’, 

Justitiële verkenningen (1) 1975, 

afl. 7.

Van Eijk & Hartkamp 1992
D.L. van Eijk & J.P. Hartkamp, 

‘Van zwarte schapen en 

vreemde eenden. Een 
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Tijdschrift voor Criminologie (51) 
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ER IS ER EEN JARIG!

Justitiële verkenningen 1975‑2014: van A tot Z
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Intro

Er is er een jarig, hoera, hoera,

Het WODC-blad: JeeVee.

Van de redactie ontvangt u daarom

dit fraaie, feestlijk cahier.

Als kapstok dient het alfabet,

waarmee d’historie op rij gezet

van ’t veertig jarig periodiek.

Lang leve JV, hiep, hiep!

Er is er een jarig, hoera, hoera,

Het WODC-blad: JeeVee.

Volg lezend het pad van het alfabet

of kies ons voorkeurstracé;

gelijk Cortázars hinkelspel,10

van pijl naar pijl, het went heel snel.

‘T geheel ‘ter leering ende vermaeck’.

Gekweten van deze taak:

Albert Klijn & Frits Huls*

 

Albert Klijn Frits Huls

10 Julio (Florencio) Cortázar (1914-1984), Argentijnse auteur wiens hoofdwerk was: 
Rayuela (in Nederlandse uitgave: Rayuela: een hinkelspel ). Een roman die lineair en 
niet-lineair gelezen kon worden. In het laatste geval begon men met hoofdstuk 73, om 
vervolgens op aanwijzing van de auteur (via pijltjes) kriskras door het boek te springen.

* Dr. Albert Klijn is parttime wetenschappelijk adviseur bij SSR, Studiecentrum Rechts-
pleging. Hij was voorheen o.a. werkzaam bij het WODC en de Raad voor de recht-
spraak. Drs. Frits Huls was tot 2012 als senior onderzoeker verbonden aan het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. 
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digitaal Avontuur

Associatie bij de kop – misschien alleen bij de oudere lezers – de 

titel van het in 1948 verschenen Eenzaam avontuur, de roman van 

Anna Blaman, waarin zij verslag doet van een verbreking van een 

relatie. De roman naar haar hart (het pseudoniem was immers een 

afkorting van ‘Ben Liever Als MAN’), die in het toentertijd refor-

matorische en katholieke Nederland nogal wat stof deed opwaaien 

vanwege de (homo-)erotische passages. De verguizing toen is met-

tertijd verstomd en uiteindelijk heeft de schrijfster de P.C. Hooftprijs 

voor haar oeuvre gekregen (1956).

JV beleeft na 40 jaar op z’n minst een grafisch breekpunt: voortaan 

digitaal! Een besluit dat bij menigeen met wie wij het in de loop van 

de realisering van dit retrospectief bespraken verguizing en op z’n 

minst zorgwekkende verbazing opriep.

Misschien valt eenzelfde ontwikkeling in waardering ook JV ten 

deel. Nu: kritiek op een avontuur, en zelfs wat beangstigend; wellicht 

later: als een stap voorwaarts gezien, in de geest van de tijd.

‘De fysieke aanwezigheid van een tijdschrift is van enorm belang. Het kunnen 

“vastpakken” en via de kaften van de nummers door de jaargangen, d.w.z. door 

de ontwikkeling van gebeurtenissen en thema’s, lopen. (...) Digitaal gaan is 

een risico. Zorg dat papieren edities blijven; vooral bij instituties die een groot 

leespubliek bereiken.’

Cyrille Fijnaut

‘Jammer als JV elektronisch zou gaan. Je krijgt zoveel aangeboden en alles 

moet in kleine minuutjes. Hoe gaat dat dan? Daar, in mijn kleine rugzak, gaat 

van alles in: het historisch nummer van het European Journal en ook JV. (...) 

Tussen Hoofddorp en Leiden pak ik even een artikeltje; dat gaat zeker niet als 

ik het van mijn iPhone moet lezen; spelletje doen is toch wat anders. (...) Ook 

het nieuwskrantje van European Society of Criminology is nog op papier; stop je 

in je tas en dan kom je het vanzelf tegen.

Bij vliegreizen ... gaat alle papier mee. Elektronisch ... verdwijnt in de soep. Voor 

je vak gebruik je zoeksleutels; bij JV is het net als met mijn hardloopblaadje: 

kijk er even in. Handzaam formaat, lekker lettertype, korte verhaaltjes. Scant op 

papier veel gemakkelijker. Daarna gooi ik de nummers wel weg, want heb ik het 

weer nodig dan zoek ik via de bibliotheek.’

Catrien Bijleveld

A
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‘Het formaat goed en vooral slim gekozen – dat is onderscheidend. In die zin 

is JV dan ook internetbestendig. Sommige media overleven de overgang naar 

digitaal niet, omdat ze meteen verzuipen in de digitale informatiezee. Ik ben 

zeer gebaat bij het digitaal terug kunnen vinden van JV, maar zou het papieren 

format nooit opgeven. Soms vind ik in de trein nog wel eens een oude JV in m’n 

tas, waarmee ik me dan toch nog prima weet te vermaken. Dat lukt geen enkel 

ander vakblad!’

Folkert Jensma

‘Omdat de nummers tegenwoordig ook digitaal beschikbaar zijn, download ik 

deze wanneer de RSS feed van het WODC mij attendeert op de nieuwe JV. Dat 

betekent wel dat ik na 2007 wel eens een nummer heb gemist. Het voordeel 

is echter dat je digitale teksten beter kunt doorzoeken. (Om de teksten zelf te 

kunnen doorzoeken moet ik die eerst kopiëren en in een Worddocument plak-

ken.) Maar let wel: ik heb nog 30 hard copies bewaard.’

Lex van Almelo

Kortom: de paradox van de digitale nabijheid. Je hebt het tijdschrift 

digitaal (overal bij je), maar je vindt slechts wat je zoekt. Verrassin-

gen uitgesloten. Of ...?

Zie verder 	S Serendipity
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Buikhuisen

Bij Buikhuisen begint JV. Het is al meerdere malen verteld. Bij 

zijn aantrede in 1973 als Algemeen adviseur wetenschappelijk 

werk bij het ministerie van Justitie trof hij het Documentatieblad 

aan, uitgegeven door het Wetenschappelijk Voorlichtings- en 

Documentatiecentrum (WVDC). Hij veranderde in 1974 de inhoud 

en zorgde ervoor dat de naam in 1975 volgde.12 Het karakter van het 

Documentatieblad typeerde Buikhuisen als ‘los zand’; wat hem voor 

ogen stond, was bepaald wat anders: thematisch te werk gaan en 

conclusies trekken uit hetgeen de informatie opleverde (Buikhuisen 

1998, p. 14-15). Gewaagd voor die tijd.

Dat optreden karakteriseert de man ten volle. Hij had eenzelfde 

handelwijze al eerder toegepast bij het Tijdschrift voor Strafrecht. 

Opgericht in 1886 door Van Hamel e.a. als een tijdschrift om het 

rechtsgeleerde publiek op de hoogte te houden van de ‘belangrijke 

beslissingen, welk bij de rechtsbedeling worden gegeven’, aldus de 

beginselverklaring toen. Het bleef een typisch juristenblad tot aan 

1970. Met de komst van dat jaar verdween het tijdschrift en maakte 

plaats voor Delikt en Delinkwent, met een totaal vernieuwde (alge-

mene) redactie onder aanvoering van ... ‘een sociologisch georiën-

teerde criminoloog’. Weliswaar bleef de naam van deze onbenoemd, 

maar wie het rijtje alfabetisch geordende redacteuren beziet, twijfelt 

al niet meer aan de identiteit van de bedoelde persoon: W. Buikhui-

sen. De nieuwe formule beoogt een ‘ingrijpende hervorming’, die 

gericht is op een ‘integrerende werking tussen de beoefenaren der 

verschillende wetenschappen’.13

De affaire Buikhuisen

Minder dan via JV heeft Buikhuisen (onbedoeld) naam gemaakt 

met de rondom zijn persoon ontstane affaire in de jaren zeventig. 

Voor de generatie die zich van deze affaire niets kan herinneren 

12 Het resultaat van een prijsvraag onder de medewerkers, waarbij de winnaar werd 
beloond met een fles wijn.

13 Citaten afkomstig uit de nieuwe beginselverklaring van Delikt & Delinkwent 1970, jrg. 1, 
afl. 1, getiteld: ‘Wat ons beweegt’. Verwijzing danken wij aan Cyrille Fijnaut.

B
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een kleine excursie. Buikhuisen werd in april 1978 benoemd als 

opvolger van de Leidse criminoloog Nagel. Als voorwaarde daarbij 

had hij gesteld onderzoek te mogen doen naar de ontwikkeling van 

criminaliteit waarbij uitdrukkelijk ook biologische factoren in ogen-

schouw genomen zouden worden. Toen dat bekend werd – ‘Plannen 

voor hersenonderzoek bij delinquenten’, kopte een persbericht – 

was de criminologische beer los. In Trouw werd via de pen van mr. 

N.D. Jörg de Turijnse arts Cesare Lombroso ten tonele gevoerd.14 Er 

volgde een felle discussie in het NJB, die qua niveau gunstig afsteekt 

tegen het grove geweld dat met name van de kant van de taalkun-

dige Hugo Brandt Corstius onder zijn pseudoniem Piet Grijs in Vrij 

Nederland werd gebruikt; werk dat later gebundeld is onder de titel: 

Buikhuisen dom én slecht (1978).

Buikhuisen treedt vervolgens als hoogleraar in 1989 terug. In zijn 

afscheidsrede – Waarom straffen weinig helpt – zet hij zijn voor-

genomen benadering uiteen en concludeert dat het sociale milieu 

(veelal als de hoofdbron van crimineel gedrag beschouwd, zeker 

in die dagen) zijns inziens uiteindelijk ‘toch de “gevangene” is van 

de biologie’. Ingrijpen op dat vlak is nodig. Daarbij spreekt hij wel 

uitdrukkelijk de wens uit dat ‘des Heren hand ons zal geleiden’.

Op 17 april 2010 stond hij – naar eigen zeggen – als een ‘verloren 

zoon’ weer in de collegezaal van zijn Leidse Alma Mater waar hij 

eerder min of meer uitgeschopt was, aldus de typering van Hugo 

Brandt Corstius. Dat was een duidelijk gebaar van rehabilitatie, in 

gang gezet door de toenmalige decaan Carel Stolker (Leids Universi-

tair Weekblad Mare, nr. 11 19 november 2009). Stolker legt daarin uit 

dat het hem vooral ging om een menselijk gebaar – Buikhuisen peace 

of mind gunnen – in de maanden vooraf was al een min of meer 

wetenschappelijke ‘revisie’ gestart, met name door het interview 

met Cees Schuyt: Hoe ik terugkijk op de affaire Buikhuisen? (Leids 

Universitair Weekblad Mare, nr. 20 12 februari 2009). Schuyt blijf 

achter zijn methodologische kritiek van toen staan, maar de toon 

lijkt nu (overigens begrijpelijk) afstandelijker. Inhoudelijk gezien 

krijgt Buikhuisen rehabilitatie, zoals valt af te leiden uit een door 

Jensma geschreven verslag van een neurobiologencongres (NRC 

Handelsblad, 24 januari 2009). Deskundigen Hagoort, Buitelaar 

en Doreleijers erkenden dat Buikhuisen een punt had, ook al zijn 

14 Voor een fundamenteel ander – veel positiever – beeld van deze criminoloog: Fijnaut 
2014, p. 254-258.
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er methodische en inhoudelijke mitsen en maren op neurologisch 

terrein. Jensma gaat vervolgens te rade bij twee vooraanstaande 

criminologen – Gerben Bruinsma en Henk van den Bunt – om te pei-

len hoe binnen dat vakgebied teruggekeken wordt. Hij proeft enige 

reserve bij het horen van de naam, zo noteert hij snedig.

Buikhuisen in JV

In JV treft men naar verhouding weinig sporen van hem aan. 

Afgezien van zijn bijdrage aan het eerste, in 1975 uitgebrachte, 

JV-Onderzoeknummer over de relatie tussen wetenschap en beleid, 

slechts twee artikelen.15 In ‘Biologische factoren van agressief 

gedrag’ (2000, nr. 3)16 wordt zijn naam slechts in het Voorwoord 

genoemd. Door geen van de auteurs wordt ook maar naar zijn werk 

verwezen. Een opmerkelijk feit, lijkt ons.

In het themanummer ‘Carrièrecriminaliteit’ (1988, nr. 4) schreef 

hij een bijdrage onder de titel: ‘Strafgevoeligheid, socialiseerbaar-

heid en de weg naar chronische criminaliteit’.17 Daarin treft men 

de denkbeelden die hij eerder in zijn afscheidsrede had verwoord. 

Zijn laatste bijdrage in het nummer ‘Biologie en criminologie’ (2006, 

nr. 8) is getiteld: ‘Criminologie, biologie en de centrale betekenis van 

de amygdala’.18 Hij bespreekt de uitkomsten van recent biomedisch 

onderzoek over de relatie tussen neurobiologische kenmerken en 

agressief/antisociaal gedrag, waarbij het hem erom gaat hoe de 

gevonden correlaties verklaard kunnen worden en wat de crimi-

nologische betekenis ervan is. Bij het bestuderen van ernstige 

vormen van crimineel gedrag is een onderscheid tussen biologische 

en sociologische variabelen kunstmatig, zo concludeert hij, en in 

aansluiting daarop pleit hij voor een multidisciplinaire benadering 

15 Dit in tegenstelling tot diens bijdragen aan het Tijdschrift voor Criminologie. Daarin 
schreef hij in het 50-jarig bestaan maar liefst 31 artikelen, waarmee hij de tweede 
plaats bezet binnen de lijst van top 25-auteurs. In de periode 1979-1988 waren dat er 
maar liefst 22. Zie Rovers 1999; Rovers & Boers 2009.

16 Zie www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv200003-biologische-factoren-van-agressief-
gedrag.aspx.

17 Zie het digitale dossier bij dit jubileumnummer: 
www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201407-jubileumdossier.aspx?cp=44&cs=6796.

18 Zie www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv200608-biologie-en-criminologie.aspx.
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waarbij criminologen, psychobiologen, hersenonderzoekers en 

genetici nauw samenwerken.19

Zie verder 	D woDc

19 Een bijdrage met nagenoeg dezelfde titel, maar toch anders van inhoud: ‘De betekenis 
van de amygdala-disfuncties voor de strafrechtspleging’, in: Groenhuijsen e.a. 2012.
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Coderen = interpreteren

Waarover berichtte JV? Het te verwachten antwoord: kijk naar de 

themanummers en orden met behulp van een coderingsschema. 

Maar vervolgens rijzen er twee vragen. Ten eerste, welke categorieën 

hanteert men voor die ordening? En vervolgens de nog wat lastiger 

te beantwoorden tweede vraag: dekt de vlag van het nummer de 

gehele lading? Leest men: ‘Politie’ of ‘Organisatie van de politie’, dan 

is codering nogal onproblematisch. En gezien de variatie in titels 

ligt het voor de hand dat het eerste nummer het werk van de politie 

betreft, terwijl het tweede evident over de organisatie ervan handelt. 

Grotere onzekerheid over de inhoud van een nummer heeft men bij 

titels als ‘Allochtonen en hulpverlening’ of ‘Intrafamiliaire agressie’. 

Waar ligt het accent?

Om dat nauwkeurig aan de weet te komen zouden we alle artikelen 

moeten nalopen. Bij een totaal aantal themanummers van ruim 

300 met een doorsneeaantal artikelen van 6 per nummer leek ons 

dat wat te bewerkelijk.

Drie coderingsschema’s

We zijn begonnen met het opstellen van een coderingsschema. 

Aanknopingspunt vormde allereerst de 25-delige codering die 

Van Stokkom hanteerde voor diens overzicht over 20 jaar JV in 

zijn ‘Ontwikkelingen binnen Justitiële verkenningen. Feiten en 

fantomen’ (1994).20 Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van 

de 14-delige rubricering die het Sociaal en Cultureel Planbureau 

(SCP) hanteert in het longitudinale onderzoek Continu Onderzoek 

Burgerperspectief (COB), dat de kijk van de Nederlandse burger op 

de ontwikkelingen in ons land registreert. Op die manier hoopten 

wij een aantal onderwerpen benoemd te vinden die het maatschap-

pelijk klimaat in brede zin dekken. Dit resulteerde in een 39-delige 

onderwerpcodering, waarmee zo specifiek mogelijk de afzonderlijke 

themanummers zijn gecodeerd.

20 Zie het digitale dossier bij dit jubileumnummer: www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/
jv201407-jubileumdossier.aspx?cp=44&cs=6796.

C
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Voor de toekenning van de onderwerpcode zijn we primair afgegaan 

op de titel van het nummer. Waar er twijfel rees tussen ons beiden 

hebben we vervolgens gekeken naar de titels van de artikelen in het 

betreffende nummer.

Voor het maken van overzichten en vergelijkingen is deze code-

ring te specifiek en daarom hebben we deze teruggebracht tot een 

12-delige themacodering. Voor een aantal analyses hebben we 

gemeend bepaalde ontwikkelingen beter in beeld te kunnen bren-

gen met behulp van een verdere reductie (gegeven de vulling van de 

categorieën) tot 9- of 5-domeinencodering. De resultaten daarvan 

treft men aan in het digitale dossier bij dit jubileumnummer.21

Vergelijking met Van Stokkom (1994)

Coderen is interpreteren en dan ligt het in de rede te veronderstellen 

dat onze handelwijze niet tot precies dezelfde resultaten leidde dan 

die Van Stokkom presenteerde. Vandaar dat het goed is om de lezer 

inzicht te geven in de omvang en de mate van dat verschil via een 

vergelijking.

Vastgesteld moet daarbij allereerst worden dat Van Stokkom 

107 nummers codeerde van de in feite 147 tot dan toe (1994) 

verschenen JV-nummers (exclusief Varia- en Onderzoeknummers). 

Onbekend is de reden daarvan. De vergelijking beperkt zich dus in 

eerste instantie tot de 107 gemeenschappelijke nummers. Het resul-

taat staat hieronder grafisch weergegeven (zie figuur 1). De verschil-

len zitten met name bij de categorie ‘Kerndomein’22 (Van Stokkom 

scoort 9% hoger dan wij) en ‘Maatschappelijke beschouwingen’ 

(ontbreekt geheel bij Van Stokkom en vormt 15% van ons bestand). 

In andere domeinen zijn de verschillen te verwaarlozen.

21 Ibidem.
22 ‘Kerndomein’ omvat alle rubrieken die bij de aanvang van JV als afgrenzing fungeerden 

voor de literatuurselectie ten behoeve van de excerpten, minus de rubrieken ‘Alge-
meen’ en ‘Criminologie’.
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Figuur 1 Verschillen in codering van 107 gemeenschappelijke 
JV‑themanummers
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Kijken we vervolgens naar de 38 verschillend gecodeerde nummers 

(nadat wij de codes van Van Stokkom naar onze codering hebben 

getransformeerd), dan worden de verschillen groter en dus duidelij-

ker. Wij interpreteren naar verhouding meer thema’s op het terrein 

van de ‘Justitiële beleidsvelden’ en helemaal op dat van ‘Maatschap-

pelijke beschouwingen’.
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Figuur 2 Verschillen in codering van 38 niet‑
gemeenschappelijke JV‑themanummers
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De verschillen kunnen worden verklaard door een uiteenlopende 

werkwijze. Waar Van Stokkom bij zijn codering uitging van de 

trefwoorden die gekoppeld waren aan de themanummers, heb-

ben wij onze codering gebaseerd op de titels van de nummers (de 

trefwoorden waren niet digitaal beschikbaar). Daarbij hebben we 

– zoals gezegd – in geval van meningsverschil meer in detail gekeken 

(de titel van de artikelen) voor de codering. Niet zelden viel dan 

de codering anders uit dan de titel van het nummer op het eerste 

gezicht deed vermoeden.

Zie verder 	R veeRtig
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Het WODC is van meet af aan gekenmerkt door een gespletenheid: 

Onderzoek en Documentatie. Wie de oudste rechten heeft, daarover 

valt te twisten, maar afgaande op de naamgeving van de voor-

loper – Wetenschappelijk Voorlichtings- en Documentatiecentrum 

(WVDC) – heeft de documentatie die in handen. Dit terzijde, zoals 

eveneens geldt voor het gegroeide voelbare statusverschil tus-

sen beide afdelingen; een verschil dat ditmaal ten gunste van het 

onderzoek uitvalt (als we de geluiden die we her en der opvingen, 

mogen geloven én niet te vergeten onze eigen ervaring). Fout of 

niet, wie het WODC eind jaren zeventig, begin jaren tachtig kende, 

zal beamen dat Documentatie een ietwat afgezonderd geheel 

vormde, ietwat ondergewaardeerd ... Maar hier aandacht voor de 

Documentatieafdeling, want de bakermat van JV.

Zelfs voor ons als auteurs (deel uitmakend van de babyboom-

generatie) is het, terugkijkend, nauwelijks meer te bevatten hóé het 

tijdschrift gemaakt werd. Reden te meer om voor het nageslacht 

enige woorden te wijden aan dat productieproces en dan met name 

het logistieke aspect daarvan. Veranderd is er niets aan de aller-

eerste fase: het formuleren van de thema’s waaraan het tijdschrift 

aandacht wenst te besteden. Er worden suggesties gedaan, er wordt 

gewikt, gewogen, besloten en naar auteurs gezocht, en daad-

werkelijk aangezocht. Die zoektocht verliep (en verloopt) lang niet 

altijd eenvoudig en menigmaal vergde de match tussen thema 

en auteurs behoorlijke bijstelling van oorspronkelijke ideeën en 

ambities (zeker die ambities behoefden lang niet altijd neerwaarts 

bijgesteld te worden). Dit alles is van alle tijden.

Eén stap is bij deze beschrijving overgeslagen: het vergaren van 

literatuur door de medewerkers van de afdeling ten behoeve van de 

 oriëntatie en later de grondstof vormend voor het inleidend artikel 

in het themanummer – het kunststukje van de hoofdredacteur. 

Onafscheidelijk verbonden aan deze periode zijn de namen van 

Jaap de Waard en Elise Been akkers; zij speurden naarstig naar de 

benodigde literatuur en produceerden stapels kopieën.

Vanaf het moment van aanvang van de productiefase ging het in de 

jaren tachtig tot in het begin van deze eeuw nogal anders dan nu. 

Inderdaad, vanwege de digitalisering.

D
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Zo moest de uitgetypte tekst van een nummer – op vele losse vellen – 

naar de Staatsdrukkerij worden gebracht. Dat kon lopend, want die 

was gelegen vlak achter het ministerie aan de Schedeldoekshaven. 

Daar werd de envelop in ontvangst genomen door degene die met 

de inhoud moest werken. De zaak werd bekeken en na een week 

volgde de drukproef, die dan met de hand gecorrigeerd diende 

te worden. Een klus die nauwgezet door Peter ter Veer, jarenlang 

redactie secretaris, geklaard werd. Daarna vaak weer een wandelin-

getje richting drukkerij en ... wachten tot het resultaat terugkwam. 

Soms moesten op het laatste moment nog allerlei ingrepen worden 

gepleegd, en dan kon het nummer ter perse. Weer wachten tot de 

dozen op de vloer kwamen. Het uitdelen op de vloer van het WODC 

vormde het slot van de productielijn.

Echt: handwerk.

Zie verder 	E Excerpten
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Excerpten

JV beoogde een nieuw informatieaanbod te brengen, maar dat bete-

kende niet dat alles nieuw was. Een van de rubrieken die vanuit het 

Documentatieblad werden voortgezet, was ‘Excerpten’. Een serie 

korte weergaven van artikelen, gepubliceerd in de tijdschriften 

waarop het centrum een abonnement had.

‘(...) beoefenaren van het criminologisch en strafrechtelijk métier, hebben 

het veel te druk om veel te lezen. Het lezen van het Documentatieblad zou 

door het aanbieden van samenvattingen van buitenlandse artikelen en de 

opname van recente Nederlandse artikelen (uit andere tijdschriften wel 

te verstaan) de lezer op een gemakkelijke manier op de hoogte moeten 

houden van recente ontwikkelingen.’

Bron: Duintjer-Kleijn 1990, p. 101

Dat aanbod aan excerpten bestond uit een selectie die betrek-

king had op een specifiek aantal gedefinieerde onderwerpen of 

beleidsterreinen.

– algemeen;

– strafrecht en strafrechtspleging;

– criminologie;

– gevangeniswezen (later toegevoegd: tbs);

– reclassering;

– psychiatrische zorg;

– kinderbescherming (later breder omschreven: jeugdbescherming 

en -delinquentie);

– politie;

– drugs (later breder omschreven: verslaving).

Bij aanvang van JV ging het om een substantieel aantal: het gemid-

deld aantal per nummer bedroeg: 62 (1975), 49 (1980), 50 (1985), 

44 (1990), 29 (1995) en 29 (2000). In 2003 werd de publicatie ervan 

beëindigd. In dat jaar werden nog twee nummers geteld (2003, 

afl. 2 en 9) met gemiddeld daarin 22 excerpten. De grotere beschik-

baarheid van buitenlandse literatuur via het internet was de 

E
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voor de hand liggende oorzaak van deze beslissing, zo mag men 

veronderstellen.

Het was aanvankelijk de taak van de hoofdredacteur om uit de 

enorme stapel gekopieerde inhoudsopgaven van de tijdschriften 

een selectie te maken van de relevante artikelen. Eenmaal dat 

gedaan, werden de artikelen gekopieerd. Een niet-geringe klus, die 

(voor zover we konden nagaan) alle jaren in handen lag van het duo 

A(nnie) & A(strid); een opmerkelijk assertief en gevierd koppel. Besef 

daarbij dat er één kopieerapparaat was en de onderzoekers ook zo 

hun wensen hadden. Filevorming dus.

Eenmaal gekopieerd werden de artikelen verspreid onder de 

‘excerpisten’. Dat waren leden van de redactie, medewerkers van het 

WODC, hun partners (thuis) of anderszins gerekruteerden. Hoe dan 

ook: het werk werd doorgaans thuis verricht, tegen betaling. Voor-

zien van de daartoe ontworpen formulieren werden de excerpten 

met de hand geschreven of getypt.

Terug op de redactietafel was het bij de aanvang ‘Heer Been’ (een 

door Defensie gedetacheerde kracht van middelbare leeftijd en 

fanatiek jazzliefhebber) en vanaf het eind van de jaren tachtig tot 

begin van deze eeuw de redactiesecretaris Peter ter Veer, die de huis-

vlijt op haar kwaliteit dienden te toetsen. Belangrijke toets daarbij 

was of de scribent niet volstaan had met de vertaling of de minimale 

aanpassing van het doorgaans bij het originele artikel gevoegde 

abstract. Indien men daarop werd ‘betrapt’, was er de waarschuwing 

of zelfs schrapping van het ‘tableau’ als sanctie.

Daarna begon de productiefase. Aanvankelijk betekende dit dat de 

tekst nog eens moest worden overgetypt. Later (eind jaren tachtig, 

begin jaren negentig) kwamen de inleesapparaten. Echter, verre van 

perfect en gelet op de vaak mineure kwaliteit van de aangeleverde 

typoscripten vergde een ingelezen document nog veel handmatige 

bewerking.

Zie verder 	H Hoofden
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(verkennings)Functie(verkenning)

Verkenners zijn bijna de laagste in rang maar kunnen meer dan 1 veld lopen. 

Ze dienen slechts om de rang van vijandelijke stukken te onthullen, maar wie ze 

kwijt is speelt als een blinde.

Uit: Spelregels van Stratego

Wie heeft het (als kind) niet gespeeld? Voor het geval niet, hier een 

visuele introductie op het spel dat draait om de verovering van de 

vlag van de tegenpartij. De spelregels zijn simpel: een hoger in rang 

geplaatste ‘slaat’ een lagere (andersom natuurlijk niet), uitgezon-

derd de Spion, de allerlaagste in rang. Voor hem geldt: slaat hij de 

maarschalk (de allerhoogste), dan is de laatste de klos (andersom 

weer niet). Wie tegen een bom aanloopt, is ‘dood’; alleen een mon-

teur kan zo’n ontmoeting overleven. Wat de verkenners betreft, die 

moeten dus strategisch (zuinig en slim) worden ingezet!

F
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Justitiële verkenningen: de naam roept de onmiddellijke associatie 

op met de functie van het tijdschrift. De doelgroep informeren over 

een situatie die zich aandient in haar domein om daarin de juiste 

koers te kunnen uitzetten dan wel de koers door anderen uitgezet 

te kunnen beoordelen. De verkenningsfunctie dus. Toch, ook gelet 

op de missiestatements die de hoofdredacteuren op ons verzoek 

verwoord hebben, ligt het niet in de rede te verwachten dat het bij 

een pure beschrijving blijft bij JV. De stap naar raadgeving (waar 

het de toekomstige stappen betreft) dan wel bekritisering (waar 

het de gevolgde koers aangaat) is een (psycho)logisch voor de hand 

liggende: de adviseringsfunctie. Beide functies zullen, zo laat zich 

vermoeden, in de kolommen van JV tot uiting komen. En wie die 

gedachte eenmaal heeft, die wil weten in welke mate dat het geval is 

en waar. Althans wij wilden dat.
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De boodschap in het Voorwoord

Aangenomen mag worden dat de lezer de beoogde functie van het 

informatieaanbod kan vinden in het Voorwoord. Immers, waartoe 

dient dat anders dan om lezers wegwijs te maken in dat aanbod en 

vooral om dat aanbod te voorzien van een legitimatie. Het lezen 

ervan dient een kennisbelang (verkennend) dan wel een handelings-

belang (adviserend). Vanuit die overweging hebben we Voorwoorden 

gelezen aan de hand van drie door ons onderscheiden aspecten: de 

aanleiding, het tijdsperspectief en het handelingsperspectief.23

Aanleiding van het nummer: onderscheid makend tussen een 

probleemsituatie, een (actuele) gebeurtenis dan wel de maatschappelijke 

ontwikkeling (in achterliggende periode e.d.).

Tijdsperspectief: het nummer; reageert op zaken uit het verleden, 

ziet vooruit naar mogelijke opgaven of ontwikkelingen, of laat het 

tijdsperspectief min of meer in het midden.

Handelingsperspectief: er is sprake van een inventarisatie van wat 

gebeurd of gedaan is, men adviseert of bekritiseert een specifieke 

opstelling of koersbepaling, of het blijft onbenoemd.

Voor deze analyse hebben we gebruik gemaakt van slechts een deel 

van alle nummers. De keuze berust op twee selectiecriteria. Ten 

eerste een temporeel criterium: de nummers vanaf 1987, want pas 

toen kreeg het Voorwoord inhoudelijk substantie. Ten tweede: we 

hebben ons beperkt tot de drie domeinen: ‘Kerndomein’, ‘ Justitiële 

beleidsvelden’ en ‘Criminologie’.24 Naast de overweging van haal-

baarheid vormde het meest doorslaggevende argument dat deze 

drie domeinen naar onze (puur inductieve) verwachting duidelijk 

zouden kunnen verschillen in type functie: verkenning dan wel 

adviserend.

23 Naast deze drie perspectieven hebben we ook gekeken naar een vierde: het ‘kennis-
perspectief’. Daarbij onderscheid makend tussen een beschrijvende, verklarende en 
evaluatieve invalshoek. Dat perspectief bleek niet onderscheidend genoeg voor de 
typering. Daarom verder onvermeld gelaten.

24 Voor de operationele afbakening van deze domeinen verwijzen we naar de beschrijving 
van de coderingsoperatie, zie het digitale dossier bij dit jubileumnummer: 
www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201407-jubileumdossier.aspx?cp=44&cs=6796.

JV_06_2014_Bijdruk.indd   34 24-4-2015   14:13:20



35(verkennings)Functie(verkenning) 

Van verkenningsfunctie is sprake als in het Voorwoord het han-

delingsperspectief ontbreekt (en er alleen sprake lijkt van een 

inventarisatie van kennis en/of opvattingen), de aanleiding voor 

het nummer vooral ligt in maatschappelijke omstandigheden of 

een gebeurtenis (zonder dat direct van een probleem sprake is) en 

een expliciet tijdsperspectief ontbreekt. Wordt in het Voorwoord 

duidelijk gewag gemaakt van kritiek op bestaand beleid, of wordt 

een specifieke nieuwe aanpak bepleit (al dan niet in combinatie), 

wordt de aanleiding beschreven in termen van een (toekomstig) 

probleem en is er sprake van een prospectieve blik (eventueel in 

combinatie met een blik achterwaarts), dan vervult het nummer een 

adviseringsfunctie.

De analyse

In totaal hadden we 113 themanummers ter beschikking: 

‘Kerndomein’: 40, ‘Justitiële beleidsvelden’: 31 en ‘Criminologie’: 42. 

Een gedetailleerde analyse met toepassing van alle drie boven-

genoemde aspecten bleek te lastig omdat dan slechts 37 nummers 

functioneel te typeren waren. Als we slechts twee aspecten in ogen-

schouw nemen – handelingsperspectief en aanleiding – dan kan 

ruim de helft van het aantal nummers getypeerd worden.

Als alleen wordt gekeken naar het handelingsperspectief (inventari-

serend versus adviserend), dan kunnen 55 nummers als verkennend 

en 40 als adviserend worden getypeerd. Op het domein ‘Criminolo-

gie’ domineert de verkenningsfunctie, op het ‘Kerndomein’ de advi-

seringsfunctie, en op het domein ‘Justitiële beleidsvelden’ is er geen 

noemenswaardig verschil tussen beide functies waar te nemen.

Wat op grond van deze uitslag te concluderen? We baseren ons maar 

op een derde deel van de JV-nummers; dat dwingt tot voorzichtig-

heid. Binnen dit segment domineert de adviseringsfunctie over de 

gehele periode lichtelijk boven de verkenningsfunctie, maar beide 

functies houden elkaar getalsmatig redelijk in evenwicht. Dat leidt 

tot onze ‘best guess’, dat de JV-redactie in de achterliggende drie 

decennia een fraai evenwicht heeft weten te realiseren tussen 

informeren en adviseren.

Rest ons een klein ‘encore’. We hebben de (oud-)redactieraad-

leden benaderd met in ons achterhoofd de vraag hoe zij tegen dit 
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 functieonderscheid aan kijken. Gaat hun voorkeur uit naar advi-

sering of verkenning? Dat hebben we gedaan door hun te vragen 

op twee dimensies (op een schaal van 1 tot 7) aan te geven wat de 

feitelijke functie van het JV-informatieaanbod is en wat die zou 

moeten zijn. De dimensies waren: informerend versus opiniërend 

en analyserend versus oplossingsgericht. Helaas, slechts acht 

personen (de helft van het aantal aangeschrevenen) bleken bereid 

de vragenlijst ingevuld te retourneren. We geven hun scores voor 

wat ze waard zijn.

Figuur 3 Schema feitelijke (ist) en gewenste (soll) functie van JV

Soll  

Analyserend  

Ist  

Opiniërend  

2,5  3,9  

3,6
Oplossingen  

zoekend  

2,4

Informerend  

Op beide dimensies ligt de gemiddelde score van het ‘ist ’ dicht bij 

het midden van het assenkruis, iets meer verkennend (analyserend 

en informerend) dan adviserend (oplossingsgericht en opiniërend). 

De vraag hoe JV eruit zou moeten zien (‘soll’) laat een verschuiving 

zien: van adviserend naar verkennend. Daar zou dus met name de 

kracht van JV in moeten zitten.

Zie verder 	Y invloedanalYse(s)
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Grote thema’s

Een van de belangrijkste redenen om JV te (blijven) lezen, aldus 

een van de door ons geïnterviewde lezers, is het feit dat het tijd-

schrift altijd aandacht had (en heeft) voor ‘grote vragen’. Kwesties 

die actuele problemen of concrete beleidsopgaven overstijgen. 

Zo’n compliment wordt door een redactie natuurlijk in grote dank 

aanvaard. Maar wie zouden we zijn (en wat zou zo’n redactie waard 

zijn?) als na aanvaarding daarvan niet de vraag zich aandiende: in 

welke mate heeft JV dat in feite ook gedaan? En dat leidt dan weer 

tot de preliminaire vraag: welke vraagstukken kunnen als zoda-

nig worden beschouwd? Wat waren de thema’s van die (of onze) 

dagen, of meer precies: wat waren de JV-relevante thema’s? Immers 

‘Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek’ en ‘Werken aan balans; burn-

out’ zijn nu niet bepaald thema’s die men in JV zou verwachten, in 

tegenstelling tot ‘Rechtshandhaving’ of ‘Tussen afkomst en toe-

komst’.

Geen toevallige opsomming, want genoemde titels zijn van rap-

porten van twee instanties die expliciet de taak hebben om zich over 

belangrijke maatschappelijke vraagstukken (al dan niet gevraagd) te 

buigen: de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 

en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). Als zij 

kwesties op hun agenda zetten en de regering daarover adviseren, 

dan ligt het in de rede te zeggen dat het thema’s van importantie 

zijn. Maar zoals bovenstaande impliceert: niet alle thema’s zijn 

relevant voor JV, althans naar onze mening.

RMO

De RMO is een strategische adviesraad, in 1997 opgericht bij wet in 

de Kaderwet Adviescolleges. De officiële taak van de raad luidt: ‘De 

Raad heeft tot taak de regering en de beide kamers der Staten-Generaal 

te adviseren over de hoofdlijnen van beleid inzake de gevolgen van 

maatschappelijke ontwikkelingen voor zover deze van invloed zijn op de 

participatie van burgers in en de stabiliteit van de samenleving.’

G
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WRR

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is een onafhankelijk 

adviesorgaan, opgericht in 1976. ‘De Raad heeft tot taak ten behoeve 

van het Regeringsbeleid wetenschappelijke gefundeerde informatie te 

verschaffen over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving 

kunnen beïnvloeden en daarbij tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden en te 

verwachten knelpunten, probleemstellingen te formuleren ten aanzien van 

de grote beleidsvraagstukken, en beleidsalternatieven aan te geven’, aldus 

artikel 2.a van de Instellingswet WRR van 30 juni 1976.

Om te kunnen beoordelen of JV in voldoende mate grote vraag-

stukken heeft geadresseerd, moeten we dus beschikken over een 

‘ JV-relevantiemaatlat’.25 Die hebben we geconstrueerd met behulp 

van drie buitenstaanders (wel met kennis van JV), aan wie we 

gevraagd hebben de publicaties van beide instanties te beoordelen 

op ‘JV-relevantie’.26 Daartoe zijn de door de RMO in de periode 

1997-2014 aan de regering uitgebrachte Adviezen en de door de WRR 

gepubliceerde 90 Rapporten en 28 Verkenningen beoordeeld. Daar-

van zijn er respectievelijk 21, 19 en 16 als ‘JV-relevant’ beoordeeld. 

Die selectie – de maatlat – legden we vervolgens naast het publi-

catiepatroon van JV. Dat geschiedt in tabel 1.

25 Zie het digitale dossier bij dit jubileumnummer: 
www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201407-jubileumdossier.aspx?cp=44&cs=6796.

26 Uiteraard geldt hier ook lemma C. Onze dank gaat uit naar de panelleden: Menke Bol, 
Cyrille Fijnaut en Monika Smit.
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Tabel 1 Publicaties van WRR/RMO en themanummers JV naar 
aandachtsgebied (percentages)

Onderwerp JV‑relevant JV totaal

(n=56) (n=304)a

Kind en gezin 5 6

Vervolgings- & bestraffing(sinstanties) 2 13

Criminaliteit en veiligheid 5 19

Immigratie en illegaliteit 14 4

Juridische infrastructuur 5 5

Justitiële beleidsvelden 2 16

Maatschappelijke beschouwingen 39 20

Overig 27 16

100 100

a Het betreft hier alle themanummers van JV (dus exclusief de Onderzoek- en 
Varianummers).

Voor wie de route niet in detail heeft meegelopen, natuurlijk er zijn 

mitsen en maren aan te voeren tegen deze benadering, die steunt op 

een betrekkelijk klein panel en die uiteraard behept is met de geest 

van deze tijd en de vertekening die dat met zich brengt in perspec-

tief op de thema’s die ‘JV-relevant’ geacht worden. Maar gekozen 

voor deze aldus geconstrueerde maatstaf kan men ten aanzien 

van JV stellen dat het tijdschrift wel degelijk oog heeft (gehad) voor 

maatschappelijk belangrijke, grote vragen.

Maar één thema lijkt naar verhouding toch wel te zijn ‘achterge-

bleven’ in JV: het multiculturele vraagstuk. Over de relevantie voor 

Justitie behoeft hier geen woord te worden geschreven. De substan-

tiële aandacht die beide ‘voelspriet’-instanties daaraan besteed 

hebben, onderstreept dat belang slechts. Met opzet schrijven 

we ‘achtergebleven’, want ontbreken doet het thema niet; het is 

vergelijkenderwijs.

Dat laat aanvaarding van het bij aanvang gegeven compliment 

onverlet, maar wel met gepaste bescheidenheid!

Zie verder 	F (verkennings)Functie(verkenning)
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Hoofden

Als primus inter pares zit bij een tijdschrift de hoofdredacteur aan de 

knoppen. Maar wie valt als hoofdredacteur van JV te beschouwen? 

Die vraag is nog niet zo eenvoudig te beantwoorden, wie wel of niet 

hoofdredacteur geweest is. Het blijkt een kwestie van interpretatie, 

doordat de functie aanvankelijk niet zo benoemd werd. Van 1975 

tot 1984 was er sprake van een kernredactie, waarvan het hoofd 

van de afdeling Documentatie (later: Documentatie en Publicaties) 

en een of twee vaste redacteuren deel uitmaakten. In de overgang 

van het Documentatieblad naar JV werd in 1975 aan de al langer zit-

tende redacteur een nieuwe redacteur toegevoegd – daarmee zou de 

inhoudelijke koerswijziging kracht moeten worden bijgezet.

Pas in 1984 werd naast de (kern)redactie een redactieraad opgericht. 

De directeur van het WODC was daarvan qualitate qua lid, evenals 

de WODC-raadadviseurs, aangevuld met leden van buiten en soms 

ook auteurs van de inleidende artikelen. Die inleidende artikelen 

kregen in de loop der tijd een meer substantieel karakter en werden 

specifiek de taak van de apart aangestelde eind- of hoofdredacteur.

Hierna volgt een portrettengalerij van de hoofden met hun achter-

gronden en een profiel gebaseerd op de inhoud van de nummers die 

zij verzorgd hebben.

H
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Margreet Duintjer‑Kleijn

Redacteur JV 1975-1978

Redigeerde in totaal 40 nummers; schreef 8 bijdragen.

‘Als je nu vraagt wat mij het meest na aan het hart lag, dan is dat de Raad voor 

de Kinderbescherming geweest. Het meest boeiend is toch het echte leven, 

meer dan de wetenschap. Althans voor mij.’

Margreet Duintjer-Kleijn studeerde rechten aan de Universiteit van 

Amsterdam, waar zij in 1956 haar doctoraal behaalde. Na gedurende 

een korte periode werkzaam geweest te zijn in de advocatuur, 

werd zij plaatsvervangend secretaris van de Raad voor de Kinder-

bescherming in Groningen. Vandaar werd zij op eigen verzoek in 

1961 overgeplaatst naar een beleidsafdeling van de Directie Kinder-

bescherming in Den Haag.

Op verzoek van drs. Tulkens, hoofd van het Wetenschappelijk Voor-

lichtings- en Documentatiecentrum (WVDC) van het ministerie 

van Justitie, stapte ze in 1963 over naar WVDC om onder meer het 

Documentatieblad te runnen. Met een korte onderbreking wegens 

zwangerschap keerde zij terug op het inmiddels tot WODC gedoopte 

centrum, waar ze samen met Gert van Bergeijk en Menke Bol aan 

de wieg stond van de uitgave Justitiële verkenningen. Eind 1978 trad 

zij terug als lid van de redactie, al bleef zij als hoofd van de Afdeling 

Documentatie en Publicaties de redactieraad voorzitten tot haar 

ambtelijk vertrek in 1992. Ter gelegenheid daarvan verscheen een 

speciaal themanummer: ‘Criminaliteit en tijd’ (1992, afl. 3).

Na dat vertrek heeft zij vijf jaar vrijwilligerswerk gedaan bij Vluch-

telingenwerk te Voorschoten en omgeving. Zij nam het initiatief 
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tot het Attenderingsbulletin, waarin de circulaires, wetgeving en 

jurisprudentie werden uitgelegd.

JV-profiel Margreet Duintjer-Kleijn (profiel 2)

Kind en gezin

Criminaliteit en veiligheid

Vervolgings- & bestraffingsinstanties

Immigratie en illegaliteit

Juridische infrastructuur

Justitieel beleidsveld

Maatschappelijke beschouwingen

Wetenschap

Overige

Een profiel gekenmerkt door ‘Vervolging & bestraffing’ annex 

‘Justitieel beleid’.
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Menke Bol

Redacteur JV 1975-1979

Redigeerde in totaal 24 nummers; schreef 14 bijdragen.

‘Die beginjaren waren uniek en onvergetelijk. Het is mede te danken aan het 

progressieve klimaat dat in de jaren zeventig op het WODC ontstond, dat JV 

zich heeft kunnen ontwikkelen tot het onafhankelijke en toonaangevende tijd-

schrift dat het nog steeds is.’

Menke Bol studeerde vrije studierichting rechten (hoofdvak crimi-

nologie) aan de Universiteit Utrecht. Door Buikhuisen werd zij in 

1975 aangenomen als de eerste fulltime redacteur voor JV. Lid van 

de kernredactie bleef zij tot augustus 1977, waarna ze op parttime 

basis tot 1979 betrokken bleef. Later – in de periode 1984-1989 – werd 

ze lid van de redactieraad. Zij schreef haar eerste bijdrage in de 

vorm van een inleiding getiteld ‘Vrouwen en criminaliteit’ (1975, 

nr. 5). Samen met Gert van Bergeijk en Margreet Duintjer-Kleijn 

vormde zij van 1975 tot 1977 de redactie van JV, waarna in haar 

plaats Paul van der Heijden als redacteur aantrad.

Na haar definitieve vertrek uit de redactie (maar niet uit de redactie-

raad) bleef zij tot 2002 werkzaam bij het WODC, respectievelijk als 

literatuuronderzoeker en (hoofd)onderzoeker. Zij volgde een tweede 

studie (psychologie aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit 

van Amsterdam) en promoveerde in 1991 aan de Vrije Universiteit 

JV_06_2014_Bijdruk.indd   43 24-4-2015   14:13:21



44 Justitiële verkenningen, jrg. 40, nr. 6, 2014

op het onderwerp ‘Leeftijdsgrenzen in het strafrecht bezien vanuit 

de ontwikkelingspsychologie’. In de loop der tijd ging zij zich steeds 

meer toeleggen op het onderwerp jeugdcriminaliteit (aanpak en 

preventie). Ze maakte in 2002 de overstap van onderzoek naar beleid 

en werd beleidsadviseur bij de directie Justitieel Jeugdbeleid van het 

kerndepartement. Ze bleef daar werkzaam tot aan haar pensione-

ring in 2013. Sindsdien volgt zij een opleiding tekenen en schilderen 

aan de Wackers Academie te Amsterdam.

JV-profiel Menke Bol (profiel 3)

Kind en gezin

Criminaliteit en veiligheid

Vervolgings- & bestraffingsinstan�es

Juridische infrastructuur

Jus��ële beleidsvelden

Maatschappelijke beschouwingen

Onderzoek

Overige

Een profiel gedomineerd door aandacht voor ‘Vervolging & bestraf-

fing’ en ‘Justitieel beleid’.

JV_06_2014_Bijdruk.indd   44 24-4-2015   14:13:21



45Hoofden

Thea van der Minne‑Frank

Hoofdredacteur JV 1979-1987

Redigeerde in totaal 66 nummers; schreef 6 bijdragen.

‘JV heeft in sommige gevallen geleid tot verandering in het beleid van Justitie 

en politie. Voorbeeld zijn de themanummers over slachtoffers. Mede door 

publicatie over dit onderwerp in JV werd in de loop der tijd de positie van het 

slachtoffer in ons land versterkt.’

Thea van der Minne-Frank studeerde Nederlands recht aan de Rijks-

universiteit Groningen in de periode 1968-1975. Na haar afstuderen 

werkte zij van 1975 tot 1979 als redacteur en jurist bij de Nationale 

Coöperatieve Raad voor Land- en Tuinbouw in Den Haag. Ze volgde 

een postdoctorale cursus wetenschapsjournalistiek in Wageningen 

en won toen de eerste prijs met een artikel over medezeggenschap 

in Europese ondernemingen, gepubliceerd in het economenblad 

Economisch Statistische Berichten.

Ze solliciteerde bij het WODC naar aanleiding van een advertentie 

in het NRC Handelsblad en werd aangenomen door de toenmalige 

directeur Dato Steenhuis.

‘Wat meespeelde was dat ik in Groningen in de werkgroep Mesdagasiel had 

gezeten, waar ik in het Faculteitsblad “Terecht Gesteld” een artikel over had 

geschreven.’
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Na haar periode bij JV werd zij freelance redacteur bij Kluwer 

Juridische Uitgevers, waar zij zes jaar werkte voor het tijdschrift 

Nederlandse Jurisprudentie. Daarnaast verrichtte ze marktonder-

zoek naar juridische tijdschriften in Nederland en schreef diverse 

journalistieke artikelen voor regionale kranten, voor bijlagen van 

uitgeverij Wegener en voor het tijdschrift De Ondernemer. Ook zette 

zij een website op voor een zakelijk vrouwennetwerk. Van 2005 

tot 2010 was zij docent criminologie en gaf daar ook cursussen in. 

Momenteel is zij als creatief freelancer werkzaam voor een sociale-

netwerkonderneming in Amsterdam.

JV-profiel Thea van der Minne-Frank (profiel 4)

Kind en gezin

Criminaliteit en veiligheid

Vervolgings- & bestraffingsinstanties

Immigratie en illegaliteit

Juridische infrastructuur

Justitieel beleidsveld

Maatschappelijke beschouwingen

Wetenschap

Overige

Haar profiel: accenten op ‘Vervolging & bestraffing’ annex ‘Crimina-

liteit en Veiligheidsbeleid’.
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Hans Boutellier

Hoofdredacteur JV 1987-1991

Redigeerde in totaal 45 nummers; schreef 13 bijdragen.

‘JV is cruciaal geweest voor mijn loopbaan. Ik beschouwde het hoofdredacteur-

schap als een tweede studie (zoiets als “Justitiestudies”). Ten opzichte van het 

onderzoek zag ik het als een intellectuele vrijplaats. De meeste onderzoekers 

keken er met enig dedain naar; voor mij gold zo’n beetje het omgekeerde.’

Hans Boutellier is van origine sociaalpsycholoog (doctoraal 1979, 

Vrije Universiteit). Na zijn studie werkte hij als wetenschappelijk 

ambtenaar Psychologie (Universiteit van Amsterdam), buiten-

docent Voortgezette Opleiding van de sociale academie en onder-

zoeker Sociale pedagogiek aan de Universiteit Leiden. Ook was hij 

(eind)redacteur van het tijdschrift Psychologie en Maatschappij 

(1982-1985). Daarna trad hij toe tot de redactie van JV, om in 1987 

Thea van der Minne-Frank op te volgen. Tijdens die periode was hij 

ook hoofdredacteur van het door het WODC uitgegeven European 

Journal on Criminal Policy and Research (1990-2000).

Van 1991 tot 1995 was hij hoofd Informatie en Documentatie; tot 

2003 werkte hij vervolgens bij verschillende beleidsdirecties van het 
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departement van Justitie. Hij promoveerde in 1993 bij Cees Schuyt 

op het proefschrift Solidariteit en slachtofferschap en schreef daarna 

nog De veiligheidsutopie (2002) en De improvisatiemaatschappij 

(2011). Hij werd in 2004 bijzonder hoogleraar Politie- en veiligheids-

vraagstukken (vanwege de Stichting Maatschappij, Veiligheid en 

Politie) aan de Vrije Universiteit en verruilde deze leeropdracht 

in 2006 voor de Frans Denkers leerstoel Veiligheid & Burgerschap 

(vanwege politie Amsterdam-Amstelland en gemeente Amsterdam) 

aan dezelfde universiteit. Hij is sinds 2003 algemeen directeur van 

het Verwey-Jonker Instituut te Utrecht.

JV-profiel Hans Boutellier (profiel 5)

Kind en gezin

Criminaliteit en veiligheid

Vervolgings- & bestraffingsinstanties

Immigratie en illegaliteit

Juridische infrastructuur

Justitieel beleidsveld

Maatschappelijke beschouwingen

Wetenschap

Overige

Zijn profiel kenmerkt zich door de aandacht voor ‘Criminaliteit en 

veiligheid’ en ‘Maatschappelijke beschouwingen’.
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Chris Rutenfrans

Foto: Irene O’Callaghan/de Volkskrant

Hoofdredacteur JV 1992-1994

Redigeerde in totaal 18 nummers; schreef 1 bijdrage.

‘De variantie in straftoemeting die niet kan worden verklaard door de toegan-

kelijke factoren, moet op rekening van de rechterlijke intuïtie worden geschre-

ven. Omdat “intuïtie” in die betekenis niet verschilt van willekeur, is het heel 

goed dat zij verdwijnt met de invoering van richtlijnen.’

Chris Rutenfrans begon in 1971 aan de Katholieke Universiteit Nij-

megen met zijn studie rechtsgeleerdheid en behaalde het doctoraal-

diploma in 1979. Hij werkte als junior wetenschappelijk medewerker 

op het Criminologisch Instituut van de toenmalige Katholieke 

Universiteit Nijmegen. Hij schreef daar zijn studie Criminaliteit en 

sexe, waarop hij in 1989 promoveerde bij de hoogleraar criminologie 

Dessaur (ook bekend onder het pseudoniem Andreas Burnier).27 

27 Terzijde: de achtste bijgevoegde stelling luidt: ‘De opvatting dat emancipatie inhoudt 
dat vrouwen gelijk worden aan mannen, geeft blijk van minachting voor vrouwen.’ Die 
klaarblijkelijke waardering voor vrouwen klonk kennelijk ook door in het werk, want de 
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Gedurende de periode 1990-1992 was Rutenfrans verbonden aan 

de Wiardi Beckman Stichting als eindredacteur van Socialisme & 

Democratie. Die functie overlapte deels zijn aanstelling als onder-

zoeker op het WODC van 1990 tot 1994.

Chris werd na zijn hoofdredacteurschap medewerker van de 

afdeling Voorlichting van het ministerie en speechschrijver van 

bewindslieden. Na een korte periode bij de directie Algemene Justi-

tiële Strategie (AJS) stapte hij 1997 over naar de redactie van Trouw, 

waar hij samen met Jaffe Vink de zaterdagbijlage Letter & Geest 

redigeerde. Hij verwisselde dat dagblad in 2006 voor de Volkskrant, 

alwaar hij nu nog werkzaam is.

JV-profiel Chris Rutenfrans (profiel 6)

Kind en gezin

Criminaliteit en veiligheid

Vervolgings- & bestraffingsinstanties

Immigratie en illegaliteit

Juridische infrastructuur

Justitieel beleidsveld

Maatschappelijke beschouwingen

Wetenschap

Overige

Een profiel met veel aandacht voor ‘Justitieel beleid’ en ‘Vervolging 

& bestraffing’.

recensie daarvan door de latere WODC-directeur Josine Junger-Tas bevat de zinsnede: 
‘Hoewel charmant, weerspiegelt het (werk) een behoudende, ja zelfs romantische visie 
op het verschil tussen de sexen’ (Rechtsmagazijn Themis 1992, afl. 1, p. 34-38).
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Bas van Stokkom

Hoofdredacteur JV 1994-2001

Redigeerde in totaal 62 nummers; schreef 4 bijdragen.

‘De JV-missie: brede oriëntatie en toegankelijk. Geen genade voor juridisch jar-

gon of specialistische taal. Bedienen beleid en vooruitlopen op justitieagenda.’

Bas van Stokkom studeerde sociale wetenschappen in Tilburg en 

Nijmegen, en filosofie in Amsterdam. Hij was vervolgens werkzaam 

aan het TIAS-onderzoekcentrum van de Katholieke Universiteit 

Brabant en schreef daar zijn dissertatie over Georges Sorel (1847-

1922), een Franse denker en verdediger van het gebruik van geweld 

ten behoeve van sociale verandering (Réflections sur la violence, 

het boek dat naar men zegt onder het hoofdkussen van Mussolini 

lag). Hij stapte over naar de freelance journalistiek (‘omdat ik tabak 

had van wetenschap’) en publiceerde onder andere in Trouw, de 

Volkskrant en Intermediair. In de periode 1991-1993 werkte hij als 

onderzoeker bij de Wiardi Beckmanstichting. De opbrengst daarvan 

was De republiek der weerbaren, een boek over burgerschap.

In 2001 werd het Centrum voor Ethiek (van de toenmalige Katho-

lieke Universiteit Nijmegen; inmiddels Radboud Universiteit) zijn 
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werkplek, waar hij zich meer en meer toelegde op herstelrecht. Hij 

volgde daar de te vroeg overleden psycholoog en criminoloog Frans 

Denkers op. Opmerkelijk genoeg werkte Bas in de jaren die volgden 

voor een deel samen met zijn JV-voorganger Hans Boutellier, die 

toen de Frans Denkers leerstoel aan de Vrije Universiteit bekleedde. 

Zo zette hij Denkers’ intellectuele erfenis van conflictbemiddeling 

en sociale zelfredzaamheid op twee fronten voort. In 2010 verhuisde 

Bas naar de vaksectie strafrecht & criminologie binnen de Radboud 

Universiteit, alwaar hij ook nu nog werkzaam is.

JV-profiel Bas van Stokkom (profiel 7)

Kind en gezin

Criminaliteit en veiligheid

Vervolgings- & bestraffingsinstan�es

Immigra�e en illegaliteit

Juridische infrastructuur

Jus��eel beleidsveld

Maatschappelijke beschouwingen

Wetenschap

Overige

Een profiel met ‘Maatschappelijke beschouwingen’ als overvleuge-

lend accent.
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Marit Scheepmaker

Hoofdredacteur JV 2002-heden

Redigeerde tot nu toe 97 nummers; schreef 3 bijdragen.

‘JV laat kennis en inzichten stromen tussen de werelden van wetenschap, 

 beleid en de werkvloer van Veiligheid en Justitie.’

Marit deed haar doctoraalexamen politicologie in 1986 aan de Uni-

versiteit van Amsterdam. Zij werkte tot 1990 als verslaggever/redac-

teur bij het Noordhollands Dagblad en trad daarna in dienst van het 

internationale persbureau Inter Press Service (IPS) te Amsterdam 

als redacteur. Ze was daarnaast voor IPS regelmatig in het toenma-

lige Joegoslavië voor verslaggeving van en reportages over de oorlog. 

Ze opereerde vanaf 1996 tot 2001 als freelance journalist en hield 

zich vooral bezig met ontwikkelingssamenwerking en buiten-

landbeleid. Ze maakte reportages in Suriname, Midden-Amerika, 

Azië, Marokko en Scandinavië. Ze was na het begin van een studie 

rechten in Leiden enige tijd docent Staats- en Bestuursrecht aan 

de Universiteit van Amsterdam, een deeltijdstudie die ze in 2010 

afrondde.
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JV-profiel Marit Scheepmaker (profiel 8)

Kind en gezin

Criminaliteit en veiligheid

Vervolgings- & bestraffingsinstan�es

Immigra�e en illegaliteit

Juridische infrastructuur

Jus��eel beleidsveld

Maatschappelijke beschouwingen

Wetenschap

Overige

Een caleidoscopisch profiel met aandacht voor ‘Criminaliteit en 

veiligheid’, ‘Maatschappelijke beschouwingen’ en ‘Wetenschap’.
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Hors concours

Geen hoofdredacteur, maar verreweg de langstzittende redacteur, 

alom erkend als Mr JV:

Bert Berghuis

Redactieraadlid JV 1986-1987 en 1994-2014

Bert Berghuis begon in 1967 aan een studie scheikunde te Gronin-

gen. Hij stapte na twee jaar over naar een ander vakgebied: (sociale) 

psychologie, en vervolgens naar een andere universiteit: Leiden. 

Daar studeerde hij in 1976 af. Na een korte periode als wetenschap-

pelijk medewerker maakte hij in 1977 zijn entree bij het WODC. Hij 

werkte aldaar als onderzoeker en raadadviseur tot 1990. Tot 1997 

vervulde Berghuis andere functies binnen het departement. In zijn 

WODC-tijd maakte hij enkele jaren deel uit van de JV-redactie, om 

vervolgens over te stappen naar de redactie van het Tijdschrift voor 

Criminologie; in 1994 kwam hij weer terug bij de JV-redactie.

Einde 1996 werd het Parket-Generaal van het Openbaar Ministerie 

zijn nieuwe werkomgeving. In 2005 keerde Berghuis weer terug naar 

het ministerie als raadadviseur Rechtspleging en Rechtshandhaving 
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en was hij secretaris van diverse externe commissies: Brinkman 

(organisatie veiligheid op rijksniveau), Van de Donk (drugsbeleid), 

Werkgroep veiligheid en terrorisme (bezuiniging) en De Wijker-

slooth (Somalische piraten). Op 1 september 2014 verliet hij die post: 

pensioen.

Figuur 4 JV‑nummers en artikelen van Bert Berghuis naar 
aandachtsgebied (in percentages)
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Een criminoloog met een breed spiedend oog voor ‘Beleid’ en 

‘ Overige zaken’.

Zie verder 	N de Namen
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Invloed van boven & binnen

JV is het huisorgaan van het WODC, zo heet het. Verondersteld 

wordt daarom wel dat de directeuren en de hoofden van afdelingen 

substantiële invloed zouden hebben (gehad) op de inhoud van het 

tijdschrift, om zodoende hun stempel op het beleid te zetten. Hoe 

zit het met de invloed van boven of in elk geval van binnen; is die 

traceerbaar?

Invloed van boven: de directeuren

De directeur WODC was qualitate qua lid van de redactieraad. 

Iedere directeur gaf op zijn/haar wijze invulling aan dat lidmaat-

schap via de frequentie van aanwezigheid op de bijeenkomsten van 

de redactieraad. Maar daarnaast bestond er natuurlijk voldoende 

mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de themakeuze als hij/zij 

dat wenselijk achtte. Of die invloed van importantie was? We vroe-

gen het de hoofdredacteuren.

‘In directe zin hadden Dato Steenhuis en Jan van Dijk geen invloed op de keuze 

van de thema’s van JV. De onderwerpen van JV werden hoofdzakelijk ontleend 

aan het vigerende wetenschappelijk onderzoek (literatuur- dan wel empirisch) 

dat werd verricht op WODC. (...) Zoals gezegd kon ook een bericht uit de media 

reden zijn voor de keuze van thema’s dan wel een bepaalde maatschappelijke 

ontwikkeling.’

Thea van der Minne‑Frank

‘De invloed van Jan van Dijk was erg groot, zeker rond het thema criminaliteits-

preventie. Toch kon het hem uiteindelijk niet zo heel veel schelen. Ik denk dat 

hij het belang van JV wat onderschatte. Josine was toch vooral onderzoeker en 

liet meer aan de redactie over. (...) Over het algemeen was de interesse van de 

redactieleden vrij beperkt, behoudens Gert Jan Veerman en Albert Klijn. Beiden 

pleitten voor meer aandacht voor civiele onderwerpen (Klijn: “Justitie is meer 

dan strafrecht”).’

Hans Boutellier

I
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‘Josine Junger-Tas heb ik nauwelijks meegemaakt in JV-verband. Henk van de 

Bunt was degelijk; hij legde veel nadruk op politie en strafrechtsketen. Grootste 

invloed had opperverkenner Bert Berghuis en ook wel Bert Niemeijer.’

Bas van Stokkom

‘Als het gaat om themakeuze kan ik niet specifiek iemand noemen die bijzonder 

veel invloed heeft, niet een die erboven uitsteekt. Frans Leeuw bepleit vooral 

aandacht voor nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.’

Marit Scheepmaker

Het beeld is duidelijk: de WODC-baas is niet de baas in het huis-

orgaan geweest.28 Niemand lijkt dat ook geambieerd te hebben 

(en zo hoort het ook binnen de wetenschap).

Terzijde: ze hebben allen wel hun inhoudelijke bijdrage geleverd 

aan JV. Het is in het kader van dit retrospectief wel gepast om die 

bijdragen hier te documenteren.

Bij gelegenheid van het 36-jarig bestaan van het WODC in 2009 

verscheen: Toetsen en verbinden,29 over de evolutie van het WODC 

en de relatie tussen onderzoek en beleid in het bijzonder. Daarin 

worden de verschillende directeuren getypeerd naar hun specifieke 

aandachtsprioriteiten. Vindt men die ook terug in hun JV-bijdragen?

Steenhuis (1975-1982): handhaving; functioneren van Justitie als 

organisatie

Van Dijk (1982-1989): preventie; handhaving; slachtoffers

Junger‑Tas (1989-1994): jeugd, preventie, kinderbescherming; 

dienstverlening; alternatieve sancties

Van de Bunt (1994-2000): kwaliteit interventies; georganiseerde misdaad; 

civiel recht

Leeuw (2003-nu): evaluatieonderzoek; beleidstheorie; hersenen en 

cognitie

28 We hebben ook nog eens gekeken naar JV-profielen van hun directieperiodes. Maar 
juist de invloed van zowel hoofdredacteur als redactieraad maakt het ondoenlijk om de 
zelfstandige invloed te traceren.

29 Zie www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/ov-200902-toetsen-en-verbinden.aspx.
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Figuur 5 JV‑artikelen van WODC‑directeuren 1975‑2014

0

1

2

3

4

5

6

7

Steenhuis Van Dijk Junger-Tas Van de Bunt Leeuw

ab
so

lu
u

t

Kind en gezin

Criminaliteit en veiligheid

Vervolgings- & bestraffingsinstanties

Immigratie en illegaliteit

Justitiële beleidsvelden

Maatschappelijke beschouwingen

Onderzoek

Overige

Steenhuis schreef 6 bijdragen; 2 daarvan hebben als thema 

‘Vervolging & bestraffende instanties’.

Van Dijk schreef 14 bijdragen; ‘Maatschappelijke beschouwin-

gen’ en ‘Criminaliteit en veiligheid’ kregen de meeste 

aandacht.

Junger-Tas schreef 18 bijdragen, waarvan 5 betrekking hadden 

op ‘Jeugd en gezin’ en 4 op ‘(alternatief) straffen’. 

Haar bijdrage is de meest diverse.

Van de Bunt schreef 15 bijdragen; zwaartepunt daarbinnen vormt 

‘Maatschappelijke beschouwingen’. In zijn geval 

betreft dat met name aandacht voor ‘Rechtshand-

having’ met 6 bijdragen en de keten van ‘Vervol-

gings- & bestraffingsinstanties’ met 3 bijdragen.

Leeuw  schreef 2 bijdragen, die beide handelen over onder-

zoekkwesties: beleidstheorie en evaluatie.
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Invloed van binnen: de onderzoekers

Bovenstaande citaten maken duidelijk dat ook raadadviseurs en 

onderzoekmedewerkers invloed hadden op de themakeuze. Dat was 

het logische gevolg van het beleid dat in die periode op het WODC 

gehanteerd werd: intern uitgevoerd onderzoek vormde een gerede 

aanleiding voor het maken van een themanummer. Dat gaf de 

onderzoeker ook de mogelijkheid om wat ‘verder’ te gaan – in het 

formuleren van de eigen waardering van de bevindingen – dan het 

kader van het WODC-rapport toeliet. Tevens gaf JV de mogelijkheid 

aan jonge onderzoekers om zich te bekwamen in het schrijven van 

artikelen.

Zoals Van Stokkom (2000, p. 13) eerder noteerde, nam die invloed 

vanaf het eind van de jaren tachtig af. WODC’ers namen steeds 

minder bijdragen voor hun rekening; tot 1987 gemiddeld tien per 

jaar, maar dat was in 1990 al wat gedaald en een decennium later 

tot gemiddeld twee à drie – een teken dat JV minder sterk was ver-

bonden aan het eigen onderzoek van het WODC.

Zie verder 	M Missie
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Justitiële beleidsvelden

WODC en ‘beleidsrelevant’ of ‘beleidsgericht onderzoek’: het is een 

verbaal-Siamese tweeling. Bij de geboorte ook nog een heel lelijke, 

althans in de ogen van de universitaire criminologische onder-

zoekwereld, in het bijzonder gedurende de eerste tien jaar. Over 

de verbale schermutselingen aangaande het bestaansrecht van 

het centrum doen wij later nog wel een lemma open. Hoe dan ook: 

gezien de standplaats van de JV-wieg is het logisch dat hét huis-

orgaan bij uitstek aandacht besteedt aan het justitiële beleidsveld 

– beter: aan de verschillende kavels daarbinnen.

De totale omvang van het beleidsdomein en de ontwikkelingen 

daarin in de loop der tijd zijn door ons elders in beeld gebracht. Hier 

kijken we naar de interne verhouding tussen de deelgebieden – het 

strafrechtelijk, het civielrechtelijk en het bestuursrechtelijk beleids-

veld – en de samenstelling daarvan.

In totaal omvat dit domein 42 themanummers. Een deel is zeer 

algemeen van aard, driekwart (31 nummers) heeft betrekking op 

strafrechtelijke beleidsonderwerpen. Binnen het strafrechtelijke 

domein gaat de aandacht uit naar alternatieve sanctionering 

(4 nummers), het slachtoffer (3 nummers) en vragen rondom 

straftoemeting (3 nummers), georganiseerde misdaad (2 nummers) 

en het drugsvraagstuk (2 nummers). Het thema ‘veiligheid’ komt als 

zodanig beperkt en pas later in de tijd naar voren, hetgeen parallel 

loopt met het gegeven dat deze term buiten Justitie was gemunt en 

bevorderd.

Civiel- en bestuursrechtelijke beleidsissues zijn er heel wat meer 

bekaaid van afgekomen: respectievelijk 5 en 6 nummers zijn 

daaraan gewijd. De bestuurlijke aandacht betreft vooral milieu-

criminaliteit; de civiele beleidsopgave betreft de organisatie van de 

rechtspraak.

Zie verder 	O Onderzoeknummer

J
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Kerndomein

Vanouds beoogde JV beleidsambtenaren van relevante informatie 

te voorzien. Die relevantie werd vanzelfsprekend bepaald door de 

afgrenzing van het Justitieveld. Dat veld is in de loop der tijd veran-

derd en daarmee, zo laat zich veronderstellen, is ook de focus van de 

redactie gewijzigd. Om na te gaan of en hoe die veranderingen zich 

weerspiegelen in het JV-aanbod, moet men uiteraard de afmetingen 

van het toenmalige speelveld in ogenschouw nemen. Wat daartoe 

behoorde, laat zich afleiden uit de rubrieken die de literatuurselectie 

(zowel in het Documentatieblad als in JV) richting gaven. Dat waren 

bij aanvang: ‘Gevangeniswezen’, ‘Reclassering’, ‘Psychiatrische 

zorg’, ‘Kinderbescherming’, ‘Politie’, ‘Drugs’, ‘Strafrecht en straf-

rechtspleging’, ‘Criminologie’ en ‘Algemeen’. Later werd daar 

‘Verslaving’ aan toegevoegd.

Om de ontwikkelingen van het JV-aanbod zichtbaar de maken 

hebben we de bovenstaande rubrieken, uitgezonderd de rubrieken 

‘Criminologie’ en ‘Algemeen’, samengevoegd tot het ‘Kerndomein’ 

van Justitie.30 Geplaatst in de context van de andere door ons onder-

scheiden domeinen ontstaat het navolgende beeld.

30 Die uitsluiting berust op inhoudelijke overwegingen. Opname van ‘Algemeen’ zou juist 
onze intentie tenietdoen. ‘Criminologie’ valt als een ‘metarubriek’ te beschouwen; zij 
bakent niet een specifiek beleidsterrein af.

K
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Figuur 6 Ontwikkeling aandachtsgebieden in JV 1975‑2014 
(index: 1975=100)
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In de eerste vijf jaar, aan het eind van de jaren zeventig, verdubbelt 

ruim de aandacht voor de thema’s van het kerndomein. Vanaf dat 

moment echter neemt de aandacht daarvoor fors af. In absolute 

termen: werden in het eerste decennium 25 themanummers aan de 

corebusiness gewijd, dat aantal is per opvolgend decennium gezakt 

naar 19, 13 en ten slotte 7. De groei is gaan zitten in het domein 

‘Overig’; dat is in omvang verdubbeld.
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Figuur 7 JV‑themanummers binnen aandachtsgebied justitieel 
‘Kerndomein’ in JV 1975‑2014 (absoluut)
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Niet verrassend is het dat binnen dit domein Gevangeniswezen de 

meeste aandacht heeft gekregen; over de gehele periode bezien: 

22 themanummers, waarvan de helft in het eerste decennium. 

Jeugd en nog meer de Politie delen in zekere zin eenzelfde lot: de 

belangstelling daarvoor is zienderogen afgenomen. Verslaving is 

gedurende de gehele 40 jaar karig aan bod geweest.

Zie verder 	J Justitiële beleidsvelden
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Lofsprekers

Een lezersonderzoek lijkt de aangewezen weg om zicht te krijgen 

op de aard en de omvang van de waardering van het periodiek. Wij 

hebben die weg niet bewandeld; we dachten er beter aan te doen een 

klein aantal personen werkzaam in de wetenschap en de journalis-

tiek te benaderen en hen recht voor hun raap te vragen naar hun kijk 

op de missie van JV, hun waardering ervan en het inhoudsprofiel 

zoals zij dat wenselijk achten.

Overigens, ter voorkoming van misverstand: wij wezen hun dit 

lemma toe na de gesprekken dan wel schriftelijke toelichting op 

onze vragen. Wij benaderden hen als kritische en dus in potentie 

ook kritiserende lezers/gebruikers. Dat die kritiek achterwege bleef, 

is niet onze verdienste.

Terug naar de inhoud van hun raadpleging: voor de keuze van 

het door hen wenselijk geachte JV-inhoudsprofiel legden wij deze 

geselecteerde lezers liefst acht ‘taarten’ voor. Dat waren in feite 

aandachtsprofielen van de hoofdredacteuren aangevuld met het 

profiel gebaseerd op 40 jaar JV. De profielen waren slechts genum-

merd en niet in de chronologische volgorde. Dat laatste werd ook 

expliciet aan de gesprekspartners meegedeeld voordat ze hun keuze 

maakten. Voor een beter overzicht zijn ze hier wel chronologisch 

afgebeeld en is de nummering overeenkomstig aangepast.

L
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profiel-1: 40 jaar JV

Kind en gezin Criminaliteit en veiligheid

Vervolging-& bestraffingsinstanties Immigratie & Illegaliteit

Juridische infrastructuur Justiteel beleidsveld

Maatschappelijke beschouwingen Wetenschap

Overige

profiel-2

profiel-3 profiel-4 profiel-5

profiel-6 profiel-7 profiel-8
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Chrisje Brants (1948)

Zij nam in september vorig jaar afscheid van de Utrechtse universi-

teit als hoogleraar Strafrecht en strafprocesrecht.

Ze begon met een studie aan de School voor Journalistiek (Utrecht) 

en werkte na de afronding ervan ook enige jaren als journalist. Ze 

besloot echter criminologie te gaan studeren in Amsterdam en ver-

volgens rechten. Tot 1985 werkte ze als onderzoeker op het Bonger 

Instituut voor Criminologie.

Het is tegen die achtergrond niet verbazingwekkend van haar te 

vernemen dat haar primaire interesse niet uitgaat, en nooit uit-

gegaan is, naar het object van haar leeropdracht: straf(proces)recht. 

Het gaat haar om de werking van regels, niet om de regels. Vandaar 

het onderwerp van haar afscheidsrede: Living on the hyphen: de 

meerwaarde van een meervoudig perspectief.

Waardering JV

‘Ik lees JV al 40 jaar’, roept ze als we nog nauwelijks aan tafel zitten. 

Misschien is het wat overdreven en moeten we het niet al te letter-

lijk nemen, maar zeker is dat we hier van doen hebben met iemand 

die het periodiek al van vroeg af aan heeft gevolgd. Zij waardeert 

JV vanwege de thematische opzet. Dat leidt tot diepgang doordat er 

meer ruimte is voor het ‘hele verhaal’. Ook de variëteit in thema’s is 

een punt van grote waardering.

Naast JV leest ze van de Nederlandse tijdschriften Delikt & Delin-

kwent en het Tijdschrift voor Criminologie. Dit laatste is haar te 

kwantitatief en eenduidig qua perspectief, te weinig kritisch ook. 

Waar ze meer van geniet is het nieuwe tijdschrift Culturele Crimi-

nologie. Daarmee zijn we beland op het springende punt van haar 

centrale interesse: de werking van strafrechtelijke regels als reactie 

op gedrag en daarmee dus op het proces van criminalisering. 

Hoewel abortus en euthanasie voorbeelden zijn van processen 

van decriminalisering, zijn er toch meer voorbeelden te geven van 

amorele of asociale gedragingen die tot criminaliteit ‘verworden’ 

zijn door de strafwetgever. Criminaliteit als ‘sociale constructie’. 

Het zijn de ‘grote vragen’, zoals zij dat noemt, waarmee zij zich heeft 

beziggehouden. En voor dat soort vragen heeft ze (in ons land) JV.

Chrisje Brants is nooit organisatorisch bij JV betrokken geweest. 

Wél was ze vanaf 1983 tot 1990 lid van de redactie van het inmiddels 
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ter ziele gegane Recht en Kritiek, een tijdschrift dat expliciet tot doel 

had rechtspolitieke kritiek te leveren op de ontwikkelingen in ons 

land.31 Voor dat tijdschrift schreef zij acht artikelen, voor JV waren 

dat er twee.

Bijdragen van Chrisje Brants aan JV

2002, nr. 6 Vertrouwen en achterdocht, driehoeksverhouding 

justitie-media-burger

2011, nr. 1 Nederland en de afschaffing van de doodstraf: achterlijk 

of vooruitstrevend?

Aandachtsprofiel

De profielen 7 en 8 vielen direct af vanwege te veel wetenschap 

(11% en 14%) en dat associeert zij met kwantitatieve criminologie. 

De profielen 2 en 6 hebben te weinig ‘Maatschappelijke beschou-

wing’ (11%)! Profiel 5 heeft in haar ogen te veel ‘Criminaliteit & 

veiligheid’ (27%). Haar voorkeur gaat uit naar profiel 7 vanwege de 

ruime aandacht voor juist die ‘maatschappelijke’ aandacht (36%), 

maar de haalbaarheid van een dergelijk tijdschrift schat ze zeer laag. 

Daarom kiest ze ten slotte voor profiel 1. Laat dat nu het profiel van 

JV-40 jaar zijn!

31 Voor een kritische beschouwing over de mate waarin het tijdschrift in zijn opzet 
 geslaagd is, zie Griffiths 1990.
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Profiel 1

Kind en gezin

Criminaliteit en veiligheid

Vervolgings- & bestraffingsinstan�es

Immigra�e en illegaliteit

Juridische infrastructuur

Jus��eel beleidsveld

Maatschappelijke beschouwingen

Wetenschap

Overige

In het algemeen vindt ze te veel ‘wetenschap’ en te veel ‘beleid’ 

weinig aantrekkelijk voor een tijdschrift dat haar belangstelling 

heeft. Gelukkig kenmerkt JV zich daardoor niet. Het gaat haar om de 

pluriformiteit. Daarbij denkt ze aan bijdragen die lucht geven aan 

maatschappelijke debatten, zoals die in het verleden vorm kregen 

in het werk van auteurs als Hulsman, Bianchi en Peeters, om er een 

paar te noemen. Auteurs die grote debatten wisten te entameren. 

Dergelijke debatten mist ze nu. ‘Waar is het debat over de gebeur-

tenissen in Deurne rondom het gedrag van de juweliersvrouw 

(eigenrichting), het optreden van het OM en het protest daartegen.’
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Cyrille Fijnaut (1946)

Hij studeerde in de jaren 1969-1974 criminologie en filosofie aan de 

Katholieke Universiteit Leuven. Hij trad in 1973 als onderzoeker in 

dienst van het Sociologisch Instituut van die universiteit. Tussen 

1983 en 1986 was hij als raadadviseur en hoofd van het team Politie 

verbonden aan het WODC. Hij werd in dat laatste jaar benoemd als 

hoogleraar Strafrecht en Criminologie aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam en bekleedde die functie tot 1989. Hij aanvaardde in 

1989 de leeropdracht Criminologie en Strafrecht aan de Katholieke 

Universiteit Leuven en maakte in 2000 de overstap als hoogleraar 

naar de Universiteit van Tilburg. Sinds 1997 was hij diverse keren 

gasthoogleraar aan de New York University School of Law. Hij is 

sinds eind 2011 emeritus hoogleraar in Tilburg.

Waardering JV

‘Sterk, een blad dat boven beroepsgroepen uitgaat, oog heeft voor 

criminologie met aanverwante panden en niet blijft steken bij de 

kleine middenstand van de Nederlandse criminologie.’ Hij vervolgt: 

‘Breed en toch diepgaand, daarbij continu in kwaliteit.’ Daaraan 

voegt hij toe: ‘Men weet altijd goede auteurs te vinden. In een klein 

land als het onze mensen van niveau vinden is een enorme klus. 

De redactie verdient een groot compliment.’

Dat zijn allemaal wel heel extreme loftuitingen, maar zo is Cyrille in 

het gesprek. Geen kruidenier in z’n bewoordingen, voluit en direct. 

Cyrille weet waarover hij spreekt. Hij heeft een brede redactionele 

ervaring, niet alleen als redacteur, maar ook als initiator van een 

tijdschrift. Hij was redactielid van Delikt en Delinkwent, waarvoor 

hij in 1976 door de criminoloog Louk Hulsman was uitgenodigd. 

Medeoprichter was hij van Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, 

Criminologie en Forensische Welzijnszorg, de Vlaamse tegen-

hanger van de Revue de Droit Pénal et de Criminologie, waar de 

Vlamingen nauwelijks toegang tot hadden. Met Gunter Kaiser en 

Hans-Jörg Albrecht (Max-Planck-Institut für ausländisches und 

internationales Strafrecht in Freiburg) richtte hij European Journal 

of Crime, Criminal Law and Criminal Justice op. Hij zat qualitate 

qua gedurende zijn aanstelling op het WODC ook drie jaar in de 

redactieraad van JV.
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Cyrille memoreert wel de gunstige financiële en personele infra-

structuur die JV lange tijd binnen het ministerie van Justitie genoot, 

een niet te onderschatten voordeel. Maar dat doet niet af aan de 

kwaliteit; die is met de gunstige omstandigheden niet gegarandeerd 

tenslotte. Hij komt ettelijke malen terug op de enorme waarde van 

de diversiteit van het tijdschrift. De diversiteit van JV in thema’s 

en de pluriformiteit komen overeen met Cyrilles uitgangspunten 

in heel zijn werk en zijn kijk op de criminologie. Hij ziet het als een 

verdienste van de redactie(s) dat de band met het ministerie niet 

heeft geleid tot dogmatisme in benadering.

Hij heeft 17 bijdragen geschreven voor het tijdschrift, zowel 

tijdens zijn WODC-periode als daarna. Qua onderwerp bewegen 

ze zich voornamelijk op het terrein van de politie en het Openbaar 

Ministerie.

Bijdragen van Cyrille Fijnaut aan JV

1983, nr. 1  Politie-opleiding en politie-apparaat in West-Europa

1985, nr. 9  Georganiseerde misdaad. Een onderzoekgerichte 

 terreinverkenning

1986, nr. 8  Vreemdelingenbeleid en -onderzoek. Ten geleide

1990, nr. 1  Legitimiteit en legitimering van de strafrechtspleging

1990, nr. 9  Politie, gevangeniswezen en jeugdrecht in België

1997, nr. 8  De toekomst van het Belgisch Openbaar Ministerie; 

een reorganisatie naar Nederlands model?

1998, nr. 4  Het politiële verdachtenverhoor; naar de audio-visuele 

registratie

1998, nr. 8  De politie onderzocht; kanttekeningen bij het rapport 

Politie en Wetenschap

2001, nr. 2  Europol en Eurojust

2002, nr. 2  Parlementaire politiek en wetenschappelijk onderzoek

2002, nr. 4  De aanslagen van 11 september 2001 en de reactie van 

de Europese Unie

2004, nr. 3  Inlichtingendiensten in Europa en Amerika

2008, nr. 4  De bestrijding van de illegale vuurwapenhandel

2009, nr. 3  Lombroso’s kijk op de Italiaanse maffia

2010, nr. 4  De integratie van de politiële en justitiële samenwer-

king in het buitenlandse beleid van de Europese Unie
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2010, nr. 10  De voorlopers van de moderne criminologie in België 

en Nederland

2012, nr. 3  De exfiltratie van verdachte en veroordeelde crimine-

len

Aandachtsprofiel

De keuze voor het preferente aandachtsprofiel geschiedt binnen een 

pleidooi voor het geïntegreerde karakter van strafrecht & criminolo-

gie als wetenschapsveld en als levenshouding. Hij verwijst daarvoor 

naar zijn oratie ter gelegenheid van zijn benoeming in Rotterdam: 

Verleden, heden en toekomst van de geïntegreerde strafrechtsweten-

schap (1986). En vandaar is het slechts een stapje naar zijn onlangs 

verschenen magnum opus Criminologie en strafrechtsbedeling (2014). 

Een boek, vuistdik en berustend op zo’n 8.000 bronnen! Natuurlijk 

kijkt hij daar trots en blij op terug. Het is zijn passie: de historische 

benadering waarin de verschillende bewegingen en opvattingen 

binnen de criminologie in samenhang met en reactie op elkaar wor-

den bezien. Zo heeft hij de receptie van de Europese criminologie in 

de Verenigde Staten uitvoerig bekeken en vervolgens de invloed van 

het Amerikaanse werk op de continentale criminologie. In één adem 

door benadrukt hij het belang van het feit dat in West-Europa in de 

middeleeuwen de keuze is gemaakt om te switchen van een accu-

satoir naar een inquisitoir strafrechtelijk systeem, hetgeen gepaard 

ging met de institutionele uitbouw van de infrastructuur die we nu 

hebben. Kiest al met al voor een combi van alle missiestatements die 

we voorlegden, en zonder enige aarzeling: profiel 8.
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Profiel 8

Kind en gezin

Criminaliteit en veiligheid

Vervolgings- & bestraffingsinstan�es

Immigra�e en illegaliteit

Juridische infrastructuur

Jus��eel beleidsveld

Maatschappelijke beschouwingen

Wetenschap

Overige

Waarom? De pluriformiteit: Pluriform! ‘JV moet lijken op een tover-

bal. Eenzijdigheid leidt tot domheid.’
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Catrien Bijleveld (1958)

Zij promoveerde in 1989 als psycholoog op een studie naar cate-

gorische tijdsreeksen. Ze werkte als statistisch consultant bij TNO 

en daarna als UD bij de vakgroep Methoden en Technieken bij het 

Departement Psychologie van de Rijksuniversiteit Leiden. Ze werd 

in 1997 programmacoördinator bij het WODC van het ministerie 

van Justitie, verantwoordelijk voor onder meer onderzoek naar 

strafrechtspleging ex-tbs-gestelden en recidive in algemene zin. 

Ze studeerde in 2002 af in de Rechtsgeleerdheid (Leiden).

Ze was vanaf 1 januari 2001 als senior onderzoeker verbonden aan 

het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving 

(NSCR). Haar onderzoekactiviteiten richten zich met name op 

onderzoek naar criminele carrières en (experimenteel) onderzoek 

naar de effectiviteit van interventies, jeugdige zedendelinquenten, 

historische trends en de intergenerationele doorgifte van delinquent 

gedrag.

Sinds 2003 is zij als hoogleraar Criminologie verbonden aan de 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit. Haar oratie 

handelt over haar specialiteit: Mens, durf te meten! Over methoden en 

technieken van criminologisch onderzoek (2003). Ze is tevens lid van 

de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 

Ze werd onlangs benoemd tot directeur van het NSCR.

Waardering JV

Het gesprek opent direct met de uitroep:

‘Ik heb JV altijd een ongelooflijk knappe exercitie gevonden, want het is in staat 

iedere keer een onderwerp te brengen waarvan je denkt, hé, dat is nou leuk, 

daar weet ik niets van af. (...) Het belicht een onderwerp van verschillende 

kanten én er zitten vaak mensen bij van wie je denkt: die ken ik nog niet! In 

staat om heel breed en met een variëteit te schrijven, daarbij goed te lezen (wat 

waarschijnlijk het gevolg is van goed redactioneel werk). Altijd toegankelijke, 

vrij korte stukjes, anders dan “wetenschappelijke verhandelingen” (soms een 

beetje), wat losser, wat minder zwaar of pretentieus, maar daarom niet minder 

goed. Dat is heel knap. En wat ik ook heel knap vind is dat het, denk ik, een 

heel breed publiek bedient. Niet alleen wetenschappers zoals ik, maar ook 

beleidsmakers en misschien ook veldwerkers. JV is wat dat betreft een heel 

uniek soort van tijdschrift.’
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Over het gebruik:

‘Ik stop het altijd in mijn rugzak. Ik kijk er altijd naar. Het is niet zo dat ik, als ik 

iets wil weten over onderwerp X op mijn vakgebied, naar JV kijk. Dan zoek ik 

anders; internationaal of in het Tijdschrift voor Criminologie. JV is anders; bij 

JV heb je een hele range aan onderwerpen die met Justitie te maken hebben; 

hapjes gepakt uit verschillende keukens, daar kun je lekker aan knabbelen.’

Wat betreft het verrassingseffect: Catrien verhaalt over haar erva-

ring met het nummer ‘Over gerechtsdeurwaarders’ (1999, nr. 3),32 

een vondst die haar onverwachts zicht gaf op een daarvoor niet goed 

te beantwoorden vraag over de ineffectiviteit van de inning van 

boetes langs strafrechtelijke weg.

Ze geeft nog een ander voorbeeld:

‘Het nummer “Berichten van de werkvloer” (2013, nr. 3),33 waarin o.a. een per-

soon die werkzaam was geweest in de tbs schreef over hoe hij veranderd was, 

hoe hij anders tegen de mensen aan is gaan kijken al werkend.34 Dat verhaal 

kwam gigantisch bij mij binnen. Zo blij, dat ik het gelezen had; pareltje. Zoiets 

had volgens haar nooit in TVC gekund. JV kan je verrassen!’

Ter afsluiting een overzicht van haar JV-productie.

Bijdragen van Catrien Bijleveld aan JV

2000, nr. 6  Verdachten van een pedoseksueel delict. Een verkenning 

op basis van politiegegevens 1998

2009, nr. 2  Schipbreukelingen van de maatschappij?

2010, nr. 2  ‘Thans zal met kracht het breien van kousen worden 

voortgezet’. Vrouwelijke bedelaars en landlopers in de 

Rijksinrichting te Leiden 1186-1907

32 www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv199903-over-gerechtsdeurwaarders.
aspx?nav=ra&l=strafrecht_en_strafproces&l=dagvaarding. Zie ook lemma S in dit 
nummer.

33 www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201303-berichten-van-de-werkvloer.
aspx?cp=44&cs=6797.

34 Het betreft het artikel van Ed Brand, Niet voor wie niet tegen bloed kan. Een laatste 
handdruk pro Justitia.
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Aandachtsprofiel

Van de voorgelegde inhoudelijke profielen gaat haar voorkeur naar 

profiel 1, net als die van Chrisje Brants.

Profiel 1

Kind en gezin

Criminaliteit en veiligheid

Vervolgings- & bestraffingsinstan�es

Immigra�e en illegaliteit

Juridische infrastructuur

Jus��eel beleidsveld

Maatschappelijke beschouwingen

Wetenschap

Overige

‘Daarin is veel ruimte voor “maatschappelijke beschouwingen” (21%), voor 

“criminaliteit en veiligheid” voldoende (20%) en “beleid” (15%), al had ik dat 

laatste liever iets meer gehad. “Wetenschap” (7%) is niet erg sterk vertegen-

woordigd; jammer. De categorie “overig” (8%) zie ik als een aansporing van 

de redactie: “Catrien, ga jij dit nu maar eens lezen.” Vind ik leuk; daar was ik 

anders niet zelf opgekomen.’

Profiel 6: ‘Nee, eruit; te veel criminaliteit! (26%).’
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Folkert Jensma (1957)

Folkert Jensma studeerde rechten aan de Universiteit Leiden en was 

redacteur van het universitair weekblad Mare. Hij is sinds 1985 in 

dienst van NRC Handelsblad als redacteur binnenland, verslaggever, 

departementaal en politiek redacteur, correspondent in Brussel en 

chef van het Zaterdags Bijvoegsel. Van 1996 tot 2006 was Jensma 

hoofdredacteur van die krant. Sindsdien is hij als commentator 

verantwoordelijk voor de hoofdartikelen op het gebied van recht en 

bestuur. Als juridisch redacteur schrijft hij op zaterdag in het katern 

Opinie & Debat de column ‘De rechtsstaat’ over actuele ontwik-

kelingen in recht en samenleving. In het nieuwsgedeelte van NRC 

verzorgt hij de rubrieken ‘De uitspraak’ (waarin hij deskundigen aan 

het woord laat naar aanleiding van een specifieke rechterlijke uit-

spraak) en ‘Recht en economie’, actuele jurisprudentie die relevant 

is voor bedrijven en consumenten.

Waardering JV

Jensma leest, zo laat hij weten, van elk nummer minstens de 

inleiding en wanneer het onderwerp voor hem van belang is, het 

gehele nummer. Dat belang hangt uiteraard direct samen met zijn 

journalistieke werkzaamheden. Vanzelfsprekend vergt dat het bij-

houden van een veelvoud aan vakbladen op het justitieel domein. 

Desgevraagd geeft hij aan dat het NJB voor hem verreweg het meest 

belangrijk is, gevolgd door Delikt & Delinkwent én JV:

‘Meestal zijn “vakbladen” nogal vervelend, althans een prooi van specialisten 

die te veel bekend veronderstellen en het eigen vakgebied te belangrijk, daarin 

gesteund door redacties die vergeten te regisseren. JV weet meestal te verras-

sen met aardige themakeuzen en niet al te lange, vrij toegankelijke artikelen. 

In die zin is het een inspiratiebron. Onontbeerlijk is de inleiding die samenvat, 

verklaart, duidt en agendeert. Die geeft het belangrijkste signaal – is dit een 

belangrijk onderwerp, en zo ja, waarom? Wat wordt hier ongeveer beweerd en 

hoe moet je dat wegen. Journalistiek kan een goede JV dienen als een soort 

bronnen/onderwerp-gids.’
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Aandachtsprofiel

Uit de hem voorgelegde profielen was het lastig kiezen, want in 

meerdere kon hij zich vinden. Zijn keuze valt op profiel 1. Met als 

motivering: ‘JV associeer ik vooral met criminaliteit, veiligheid, poli-

tie, OM, justitie. (...) Ik situeer JV aan de “harde” kant van justitie.’

Profiel 4

Kind en gezin

Criminaliteit en veiligheid

Vervolgings- & bestraffingsinstanties

Immigratie en illegaliteit

Juridische infrastructuur

Justitieel beleidsveld

Maatschappelijke beschouwingen

Wetenschap

Overige
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Lex van Almelo (1955)

Lex van Almelo is freelance juridisch journalist. Hij studeerde 

strafrecht & criminologie aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte 

onder meer voor Intermediair, NRC Handelsblad, De Tijd en de 

Staatscourant, voordat hij zich toelegde op juridische journalistiek 

voor advocaten, notarissen, accountants en belastingadviseurs.

Waardering JV

Op een schaal van 1-5, waarbij het laatste cijfer staat voor ‘zeer 

belangrijk’, scoort JV een 4 na de 5 die het Tijdschrift voor Politie 

(waarvoor hij columns schrijft) en het Tijdschrift voor Bijzonder 

Strafrecht & Handhaving krijgen. Hij leest de nummers die zijn inte-

resse hebben. Op de vraag naar zijn waardering volgt de navolgende 

ontboezeming:

‘Waarschijnlijk het allerbeste periodiek op justitiegebied. De gekozen thema’s 

zijn actueel, maar ontsnappen aan de waan van de dag. Dat geldt ook voor de 

bijdragen zelf. Die zijn plezierig om te lezen en vaak relativerend van toon en 

slotsom. Vooral de verschillende invalshoeken spreken mij aan.

Er staan bij mij dertig hard copies op de boekenplank. De markt van misdaad en 

straf (1988, nr. 2) is daarvan de oudste. Dat heb ik volgens mij ook gebruikt voor 

een artikel in Intermediair. De tweede uit 1988 is 150 jaar Burgerlijk Wetboek.

Het nummer over De kredietcrisis (2006, nr. 9) is nog altijd actueel. 

Enkele auteurs memoreerden toen al dat de crisis de discussie over de 

inkomensongelijkheid weer zou aanzwengelen. En toen moest Piketty nog 

komen met zijn meesterwerk. Een special over inkomensongelijkheid zou 

m.i. voor de hand liggen. De bijdrage van Brigitte Slot (elke crisis zijn eigen 

crimineel) aan de kredietcrisis-special heb ik zojuist gebruikt voor een blog. 

Ik merk dat ik vaker zou moeten terugbladeren in JV’s. Zij zijn een prachtige 

inspiratie- en informatiebron. Ook jaren na dato.’

En dan de uitsmijter, die zoals een dergelijk obiter dictum past wat 

buiten de oevers van de vraag treedt:

‘Hoewel JV wat mij betreft beleidsresistent moet blijven, zou ik de bewinds-

lieden van Justitie (weg met dat “& Veiligheid!”) zes keer per jaar aan het JV-

infuus willen leggen. JV is namelijk een probaat middel tegen de ondoordachte 
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dadendrang van twee campagnevoerders op een ministerie dat gereserveerde 

staatsmannen (m/v) behoeft.’

Aandachtsprofiel

Toeval of niet, maar net als zijn journalistieke collega Jensma kiest 

hij voor profiel 4. Met daarbij een inhoudelijk gesproken identieke 

motivering: ‘omdat de corebusiness van justitie hierin naar mijn 

mening het meeste (hopelijk multidisciplinaire) aandacht krijgt’. 

De harde hand van Vrouwe Justitia.

Het Geheim van Linschoten

Een goed bewaakt geheim dat bij deze gelegenheid (naar ons beider 

mening) wel ontsluiting verdient: het had maar weinig gescheeld of 

Lex voerde de eindredactionele verantwoordelijkheid voor JV! In de 

jaren negentig werd hem de functie aangeboden; men wilde hem 

wel, maar hij uiteindelijk niet. Uit onze correspondentie daarover:

‘Het struikelblok was dat ik vier (of was het nou drie?) dagen per week moest 

werken in het kantoor in Den Haag. Daardoor was de baan lastig te combineren 

met mijn andere freelance werk dat ik niet helemaal wilde opgeven. Op het de-

partement was thuis werken toen net heel erg taboe. Dus er viel niet te praten 

over een dag thuis [in Linschoten; red.] werken. Misschien was ik als freelancer 

ook wel een beetje bang voor een echte kantoorbaan.

Als ik door de JV’s blader vind ik dat ergens wel jammer. Als ze me nu zouden 

vragen ...’

Zie verder 	G Grote thema’s
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Missie

Tevergeefs zoekt men bij JV naar een inhoudelijk Colofon. 

Klaarblijkelijk heeft vanaf het allereerste begin de behoefte ontbro-

ken om daarin te voorzien. Geen groot tekort dunkt ons, uitgaande 

van de veronderstelling dat impliciet een grote eensgezindheid heeft 

bestaan en nog bestaat over wat JV wel en niet moe(s)t bieden.

We hebben de proef op de som genomen door de hoofdredacteuren 

te vragen naar hun (post-hoc)missiestatement. Ze hadden daarbij 

de vrije hand. Het resultaat treft u hieronder aan. De term ‘beleid’ 

(in welke vorm dan ook) is niet van de lucht; begrijpelijk gezien de 

herkomst van het tijdschrift en de institutionele context.

‘Volgens Buikhuisen was het Documentatieblad van Justitie te stoffig. Het tijd-

schrift verdiende naar zijn mening een (zouden we nu zeggen) total make-over : 

andere naam, themanummers, meer opiniërend, handig formaat, opvallende 

kleurtjes. Als redacteur vond ik het vooral van belang om wetenschappelijke 

kennis en inzichten toegankelijk te maken voor beleidsmakers (die lazen toen 

nog nauwelijks Engelse teksten) en als het even kon hen ook te overtuigen van 

bepaalde op onderzoek gebaseerde inzichten.’

Menke Bol

‘JV is een tijdschrift dat streeft naar een voor een breed publiek leesbare weer-

gave van het wetenschappelijk onderzoek dat op het WODC wordt verricht. 

In dit tijdschrift wordt empirisch en literatuuronderzoek vertaald en bewerkt 

op een manier die voor niet-wetenschappers en dus praktijkmensen uit het 

 justitiële veld begrijpelijk is.’

Thea van der Minne‑Frank

‘JV informeert betrokkenen en belangstellenden op pluriforme wijze over 

( achtergronden van) justitiële vraagstukken teneinde de kwaliteit van beleid en 

uitvoering te bevorderen.’

Hans Boutellier

‘De missie van JV: brede oriëntatie en toegankelijk. Geen genade voor juridisch 

jargon of specialistische taal. Het bedienen van het beleid en vooruitlopen op 

de justitieagenda.’

Bas van Stokkom

M
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‘JV slaat een brug tussen wetenschap, beleid en justitiepraktijk met toegan-

kelijke themanummers die maatschappelijke ontwikkelingen relevant voor het 

beleidsterrein van justitie signaleren en zo mogelijk daarop anticiperen. Het 

doel is tevens een waardevolle bijdrage te leveren aan maatschappelijke dis-

cussies over justitieel en veiligheidsbeleid.’

Marit Scheepmaker

Vervolgens hebben we aan enkele professionele gebruikers – u komt 

hen nog tegen of u hebt hen reeds ontmoet: de Lofsprekers – ook 

gevraagd naar hun opvatting; ditmaal door hun de keuze te geven 

uit drie (op basis van de voorgaande ‘vrije omschrijvingen’ geba-

seerde) formuleringen.

Drie missies

JV is een tijdschrift dat zich ten doel stelt:

1. de bevordering van meningsvorming van allen die betrokken zijn 

bij ontwikkelingen op het justitieel terrein;

2. het toegankelijk maken van wetenschappelijke inzichten voor justi-

tiële beleidsmakers;

3. het expliciteren van het justitieel beleid voor de media en opinie-

leiders in ons land.

Fijnaut koos direct voor alle drie (‘hoe breder, hoe beter’ is zijn 

motto) omdat ze allemaal aspecten verwoorden die hij elementair 

acht voor criminologisch werk. Bijleveld was even gedecideerd in 

haar keuze voor 1. Wetenschappelijke inzichten vertalen is volgens 

haar iets wat de wetenschappers zelf moeten doen; JV zorgt dan voor 

het lekenpubliek.

Jensma koos juist wel voor het toegankelijk maken van wetenschap-

pelijke inzichten en Van Almelo koos voor weer een brede missie. 

De laatste twee konden daarbij, net als de door ons benaderde 

(oud-)redactieleden, kiezen uit vijf omschrijvingen. Voor hen die 

ons antwoord gaven, bleek de gecursiveerde omschrijving de meest 

favoriete:

1. Betrokkenen en belangstellenden op pluriforme wijze over (ach-

tergronden van) justitiële vraagstukken te informeren teneinde de 

kwaliteit van beleid en uitvoering te bevorderen.

JV_06_2014_Bijdruk.indd   82 24-4-2015   14:13:25



83Missie

2. Een brede oriëntatie te bieden op maatschappelijke ontwikkelin-

gen en daarmee vooruit te lopen op de justitiële beleidsagenda.

3. Wetenschappelijke inzichten en bijdragen aan het publieke debat 

over justitiële vraagstukken ter kennis te brengen van allen die 

beroepshalve bij het justitieel beleid betrokken zijn.

4. Het verschaffen van inzicht in de vraagstukken die zich aan-

dienen en de wijze waarop deze ter hand genomen worden door 

Justitie voor de media en opinieleiders in ons land.

5. Een waardevolle bijdrage te leveren aan discussies over justitieel 

en veiligheidsbeleid door het slaan van een brug tussen weten-

schap, beleid en justitiepraktijk.

Alles tezamen: het beleid mag het vertrekpunt geweest zijn, meer en 

meer is de kring verwijd. Dat valt te begrijpen, te billijken, maar het 

is niet zonder risico het net zo wijd te trekken. Later daarover meer.

Zie verder 	Q Kwaliteit
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de Namen

Wie zijn het die in de loop der jaren door hun lidmaatschap van 

de redactieraad hun bijdrage hebben geleverd aan JV? Daarbij 

bekommeren we ons niet om de vraag wanneer nu die redactie-

raad officieel tot stand kwam (hetgeen naar verluidt pas in 1987 

geschiedde). Bij de viering van de 25ste verjaardag werd het hele 

conglomeraat door de SG van Justitie bij de opening van het fees-

telijke congres collectief bedankt; alle namen noemen zou te ver 

voeren op dat moment, zo sprak hij. Dat is juist. Maar nu is er het 

‘momento dado’.

Ieder die zijn/haar redactionele bijdrage leverde, verdient ver-

melding. Slechts voorbij gaan we aan hen die al eerder voldoende 

exposure hebben gekregen.

Dit zijn de namen annex hun huidige of laatste hoofdfunctie:

Monique Aalberts Commissaris van politie te Amsterdam

Leonieke Boendermaker Lector Implementatie in de Jeugdzorg, 

Hogeschool van Amsterdam

Maria Brand-Koolen Hoofd Kinderbescherming; inmiddels 

overleden

Marnix Croes Wetenschappelijk medewerker WODC

Andrea Donker Lector Regie en Veiligheid, Hogeschool 

Utrecht

Petrus van Duyne Hoogleraar Empirisch strafrecht 

Universiteit Tilburg

Henk Elffers Hoogleraar Empirische bestudering 

van de strafrechtspleging Vrije Univer-

siteit; Senior onderzoeker NSCR

Nicolette Epker-Laverman Algemeen directeur Jeugdzorg 

Nederland

Cyrille Fijnaut Emeritus hoogleraar Strafrecht en 

Criminologie Universiteit Tilburg

Barbara van Gestel Onderzoeker WODC

René Hesseling Medewerker Nationale Politie Afd. 

Haaglanden

Bob Hoogeboom Hoogleraar Forensic Business Studies 

Nyenrode Business Universiteit

N
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Jo Horn Medewerker Politie Amsterdam; 

inmiddels overleden

Roel Jennissen Onderzoeker WODC

Marian Klein-Meijer Keramiste te Woudrichem 

Albert Klijn Wetenschappelijk adviseur Raad voor 

de rechtspraak 

Peter van der Laan Bijzonder hoogleraar Reclassering Vrije 

Universiteit; Senior onderzoeker NSCR

Ok de Lange Senior beleidsmedewerker Sanctie-

beleid Ministerie van Veiligheid en 

Justitie Onderzoeker

Ed Leuw Onderzoeker WODC 

Marijke Malsch Senior onderzoeker NSCR; Plv. rechter 

Rechtbank Noord-Holland & plv. raads-

heer Gerechtshof Den Bosch

Martin Moerings Hoogleraar Penologie Universiteit 

Leiden

Hans Nelen Hoogleraar Criminologie Universiteit 

Maastricht

Bert Niemeijer Bijzonder hoogleraar Rechtssociologie 

Vrije Universiteit; Beleidsadviseur 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Iris Passchier Directeur Operatie Justitiële Informa-

tiedienst Ministerie van Veiligheid en 

Justitie 

Christianne de Poot Senior wetenschappelijk medewerker 

WODC; Lector Forensisch Onderzoek, 

Hogeschool van Amsterdam

Ben Rovers Bureau voor Toegepast Veiligheids-

onderzoek (BTVO), Den Bosch 

Marc Schuilenburg Universitair docent Criminologie Vrije 

Universiteit

Brigitte Slot Principal Consultant bij Ecorys

Peter ter Veer Werkzaam in het basisonderwijs, 

Utrecht

Gert-Jan Veerman Hoogleraar Wetgeving Universiteit 

Maastricht 
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Pieter Verrest Beleidsadviseur Directie Wetgeving 

Ministerie van Veiligheid en Justitie; 

Universitair docent Rechten Radboud 

Universiteit Nijmegen

Paul van Voorst Senior beleidsadviseur Directie Rechts-

pleging en Rechtshandhaving Ministe-

rie van Veiligheid en Justitie

Cas Wiebrens Senior beleidsmedewerker Parket-

Generaal Openbaar Ministerie

Zie verder 	I Invloed van boven en binnen
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Onderzoeknummer

‘Deze mini-almanak wordt ook gevreten.’

H. Borghouts over het Onderzoeknummer

Drukbezette beleidsambtenaren voorzien van informatie zodat 

zijzelf niet hoefden te zoeken om toch op de hoogte te komen en 

te blijven van nieuwe kennis. Kennis delen, avant la lettre, zo valt 

de boodschap van het toenmalige hoofd van het WVDC, Rijksen, 

samen te vatten. Bij uitstek een onderdeel van de documentaire 

functie van JV.

In het veld was dat nummer een jaarlijks markeringspunt: het 

blauwe nummer. Wie ooit in de jaren zeventig en tachtig op een 

kamer van een WODC-medewerker of een beetje beleidsambtenaar 

op het departement is geweest, herinnert zich dat blauw in de 

kleurige reeks. Het is begonnen als nr. 7 (verschijnend omstreeks 

september) en dat ook gebleven tot 1999, maar niet altijd blauw. 

In 1987 werd het groen en daarna wisselde het van kleur; het 

verschoot zelfs geheel, toen het in 2004 als een klein cd-rommetje 

verscheen waarop het hele nummer stond aangevuld met een 

zoekfunctie (en uiteraard alle adressen en andere contactgegevens 

van onderzoekinstellingen in ons land). Die jaren vormden de 

digitale ‘overgang’, omdat toen nog niet iedereen op het internet 

was aangesloten. Afdrukken van het nummer was toen al geen optie 

meer vanwege de omvang ervan.

In totaal zijn er dus 33 nummers verschenen. In 2008 was het Schluss 

omdat de kosten niet meer opwogen tegen de baten. Iedereen werd 

toen geacht het digitale wegennet te kunnen bewandelen.

Aan het Onderzoeknummer is tot nu toe bij geen van de overzichten 

enige aandacht besteed, waarschijnlijk omdat de inhoud op het 

eerste gezicht niet tot de verbeelding spreekt. Ten onrechte, naar 

onze mening, want het is dé voorloper geweest van de nu zo wijd 

verspreide ‘homepage’ van elk onderzoekinstituut. Zonder dat 

JV-aanbod was het in die tijd nagenoeg onmogelijk om ook maar 

bij benadering te weten welke onderzoeken er gaande waren en 

hoe het met de voortgang stond. JV bracht het hele veld bij ieder op 

O
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het bureau. Kortom: het Onderzoeknummer heeft een ‘oerfunctie’ 

vervuld.

Een anekdotische noot mag hier niet ontbreken. Zonder dat we nu 

in staat zijn de exacte vindplaats aan te geven, maar bij het opstellen 

van het zevende nummer (waarbij een van ons als WODC’er een keer 

betrokken was) ontdekten we bij de omschrijving van een univer-

sitair project iets bijzonders. Op het aanmeldingsformulier had de 

betrokken onderzoeker bij de rubriek looptijd ingevuld: ‘project is 

levenswerk’.

Maar nu de inhoud van het Onderzoeknummer. Allereerst bevatte 

dit een overzicht van lopende en afgesloten projecten, gerubriceerd 

onder de koppen:

– Onderzoek verricht met gehele of gedeeltelijke financiële steun 

van of rechtstreeks door het ministerie van Justitie;

– Onderzoek verricht door het Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie;

– Onderzoek onder auspiciën van de Coördinatiecommissie Weten-

schappelijk Onderzoek Kinderbescherming;

– Onderzoek uitgevoerd door universitaire instituten.
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Wie zich de moeite getroost om de hele serie hardcovernummers 

te bezien, krijgt een goede indruk van de ontwikkelingen die zich 

op het terrein van het justitieel onderzoek in ons land hebben 

voor gedaan. De omvang ervan is enorm toegenomen. Omvatte het 

Onderzoeknummer 1975 in totaal 60 projecten, in het jaar 1976 

waren dat er al ruim twee keer zoveel (135). Die groei werd vooral 

veroorzaakt door de proliferatie van zelfstandige commerciële 

 instituten en de toename van de universitaire capaciteit, zoals 

figuur 8 laat zien. Vanaf de jaren tachtig met een factor 8 (in absolute 

termen: van 56 projecten in 1976 naar 454 in 1999).

Figuur 8 Onderzoekprojecten in opdracht van ministerie 
van (Veiligheid en) Justitie naar uitvoerders 
(index: 1975=100)
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Zichtbaar is ook de tamelijk evenwichtige ontwikkeling van projec-

ten uitgevoerd door het WODC en door het ministerie gefinancierde 

projecten, die worden uitbesteed aan andere uitvoerders. Het 

marktaandeel van het WODC bleef vanaf 1975 tot 1983 nagenoeg 

constant. Vanaf 1983 volgde een decennium waarin dat aandeel 

duidelijk hoger was, maar toen al begon het vergelijkenderwijs in 

omvang te verliezen ten opzichte van de vrije markt.

Zie verder 	T Transparantie
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Prietpraat

Niet aangetroffen, hoewel naarstig naar gespeurd.

Zie verder 	Z Zomaar wat wetenswaardigheden

P
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Kwaliteit

‘Rang is alleen Rang als er Rang op staat.’ Ook wie zich uit zijn jeugd 

deze reclame niet meer herinnert (of de vergelijkbare: ‘10% én betere 

waar: De Gruyter’), voelt wat hier aan de hand is: een garantie op 

oerdegelijke qualiteit. Het was de durf van de ondernemer die hier 

de consument op zijn gemak stelde. Naar analogie van deze durf 

hebben we direct betrokkenen gevraagd hun kwaliteitsproeven te 

noemen en aan te geven waarom zij daarop met genoegen en met 

beroepstrots terugkijken.

Menke Bol

Diversion, 1976, nr. 6

‘In die tijd was aandacht voor alternatieve straffen een tikje “rebels”. 

Mijn inleiding leidde ertoe dat de Coornhert-Liga (vereniging voor 

strafrechthervorming) mij vroeg om zitting te nemen in het landelijk bestuur.’

De tweede generatie gastarbeiders, 1979, nr. 5

‘Heb mijn inleiding laatst nog eens doorgelezen en sta er nog steeds achter. 

Voor dit nummer was veel belangstelling en toen de voorraad op was, is er nog 

een tweede druk gemaakt.’

Margreet Duintjer‑Kleijn

Adoptie van buitenlandse kinderen, 1979, nr. 4

‘Mijn hart ligt bij deze problematiek.’

Thea van der Minne‑Frank

Pressiegroepen en actiegroepen, 1979, nr. 10

De vrouw bij de politie, 1980, nr. 9

Particuliere beveiligingsorganisaties, 1981, nr. 6

Vrouwenmishandeling, 1982, nr. 5 (herdrukt)

Alternatieve sancties voor minderjarigen, 1983, nr. 5 (herdrukt)

Buurtpreventie, 1985, nr. 6

‘Deze nummers voorzagen in maatschappelijke behoefte.’

Q
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Hans Boutellier

Prostitutie, 1987, nr. 1

‘Mijn eerste substantiële artikel dat veel verontwaardiging teweegbracht bij 

Josine Junger-Tas.’

Het maatschappelijk draagvlak van het strafrecht, 1990, nr. 1

 ‘Met congres, waarop ik voor het eerst een pak droeg.’

Allochtonen en Justitie, 1990, nr. 5

‘Voor het eerst werd de multiculturele worsteling zichtbaar.’

Godsdienst en criminaliteit, 1990, nr. 6

‘Het morele vraagstuk voor het eerst grondig aan de orde gesteld.’

Chris Rutenfrans

Rechterlijke straftoemeting, 1992, nr. 8

‘Ik had zelf een pleidooi geschreven voor straftoemetingsrichtlijnen. Dat was 

tegen het zere been van de rechterlijke macht.’

Recht en moraal, 1993, nr. 2

Bas van Stokkom

De markt van reclassering en straf, 1994, nr. 4

‘Mijn inwijding in justitieel cynisme en hardvochtigheid.’

Crisis in de gedoogcultuur, 1995, nr. 8

‘Weinig onderzocht verschijnsel maar politiek zeer relevant.’

Amerikaanse toestanden, 1995, nr. 9

‘Mooi geheel van kritische stukken.’

De kwaliteit van justitiediensten, 1996, nr. 2

‘Kennismaking met NPM-treurnis: verafgoding klantgerichte justitiediensten.’

Hopeloze gevallen, 1998, nr. 1

Zonder huis en haven, 2001, nr. 6

‘Sensibilisering en tegengas geven aan beleidsinstrumentalisme van justitie.’

Marit Scheepmaker

De verbeelding van misdaad en straf, 2005, nr. 4

‘Populair, uitverkocht, megahit op internet.’
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Technologie, cognitie en justitie, 2008, nr. 1

‘Vernieuwend.’

Dwang en drang in de hulpverlening, 2008, nr. 3

‘Sprak een heel nieuwe groep lezers aan, zeer populair, uitverkocht, megahit 

op internet.’

De Inrichting Stelselmatige Daders, 2009, nr. 2

‘Lees deze JV en je weet “alles” wat je moet weten over de ISD.’

Architectuur en veiligheid, 2010, nr. 5

‘Vernieuwend.’

Natuurlijk, het is self report (hetgeen toch beter klinkt dan het 

afschuwelijke ‘de slager die z’n eigen vlees keurt’), maar, zoals we 

uit de slachtofferenquêtes hebben geleerd, een dergelijke bron valt 

bepaald niet terzijde te schuiven om een adequaat beeld van de 

sociale werkelijkheid te krijgen.

Zie verder 	C Coderen=interpreteren
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40 is in een mensenleven psychologisch een omineus moment. 

De creatieve, productieve periode is voorbij (zegt men) en fysio-

logisch (medische kunstgrepen even terzijde gelaten) dient het 

moment van consolidatie zich ook aan. Het is gedaan, zo lijkt het.

Niets van dit alles bij dit jubileum. Reden te over om met plezier 

en trots terug te kijken. Après nous le déluge! Daarom taart! In het 

speciale digitale dossier bij het themanummer vindt u een overzicht 

met alle JV-nummers over de afgelopen 40 jaar.35

Figuur 9 JV‑themanummers naar aandachtsgebieden 1975‑2014
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Onderzoek

Interna�onale vergelijkingen

Overig

Wat een oogstrelende diversiteit én opvallende ongelijkheid in 

aandacht. Op een duidelijk eerste plaats het domein ‘Maatschappe-

lijke beschouwing’: de indicatie dat JV naar buiten kijkt. Daarnaast 

vormen ‘Vervolging & bestraffing’, ‘Justitieel beleid’ en ‘Misdrijven’ 

duidelijke aandachtsprioriteiten. Al met al voor wat men op het 

eerste gezicht mogelijk zou verslijten als een ‘huisorgaan van een 

departement’ een fraai beeld. Wat ons achteraf bezien nog het 

meest verbaast, is de heel geringe aandacht besteed aan ‘Direct 

betrokkenen bij misdrijven’. Dat zouden wij, en naar we vermoeden 

35 Zie www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201407-jubileumdossier.
aspx?cp=44&cs=6796.

R
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velen met ons, vooraf veel hoger geschat hebben.36 En zo blijkt weer: 

meten leidt tot beter weten.

Nu vormt dit een totaalbeeld en, omwille van de presentatie, ook 

nog een enigermate gecomprimeerd overzicht. Natuurlijk is het 

geraden om specifieker en meer in detail te kijken naar de ‘Werde-

gang’ van de aandacht: de diepte in dus.

2 x 20 x 35

Een maat voor een kist of een eenvoudige hoofdrekensom? Niets van 

dit alles. De ingrediënten van de grafische weergave van de aan-

dachtsverschuiving gedurende twee decennia met behulp van de 

39-delige onderwerpcodering.37

Figuur 10 JV‑themanummers naar onderwerp in periode 1975‑
1994 en 1995‑2014 (absoluut)
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Ieder kent het inmiddels afgezaagde gezegde over hoe moeilijk 

voorspellen is, vooral als het de toekomst betreft. Van Stokkom uitte 

36 De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we vooraf al beter hadden kunnen weten; Van 
Stokkom (2000, p. 19) meldde in zijn overzicht over de periode 1975-1999 dat het 
trefwoord ‘slachtoffer’ maar heel weinig voorkwam, dit in weerwil van de belangstelling 
van Jan van Dijk en Hans Boutellier voor het onderwerp.

37 Gebruik is gemaakt van de 39-delige onderwerpcodering; vier cellen bleken leeg te 
blijven.
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in zijn terugblik op de eerste 20 jaar van JV aan de hand van de fre-

quentie van trefwoorden zijn vrees dat het tijdschrift dichter tegen 

het beleid zou gaan aanschurken en onder invloed van de opmars 

der bestuurs- en organisatiedeskundigen een werkelijkheid zou 

gaan scheppen die afleidt van de alledaagse – lees: echte – proble-

men op de werkvloer (Van Stokkom 1994, p. 15-19).

Wij hebben die weg van trefwoorden niet bewandeld en moeten ons 

beperken tot de aandacht gemeten in termen van onderwerpen. Wat 

betreft de aandacht voor beleid hebben we drie specifieke deelterrei-

nen onderscheiden – het strafrechtelijke, het civielrechtelijke en het 

bestuursrechtelijke – naast een algemeen justitieel. Kijken we naar 

de aandachtsontwikkeling voor deze vier onderwerpen, dan valt 

op dat slechts een groei in aandacht zichtbaar is in onderwerpen 

geclassificeerd als ‘Algemeen’, maar dat die toename tenietgedaan 

wordt door de forse daling op strafrechtelijk en ook civielrechtelijk 

terrein. Of dat een weerlegging is van het vermoeden valt niet met 

zekerheid te stellen, maar het is zeker geen (duidelijke) aanwijzing 

dat de vrees van Stokkom is bewaarheid.38

Anderzijds, denkend in termen van de werkelijkheid die Van Stok-

kom op het oog had – de aandacht voor de problemen in het veld en 

de directe bemoeienis die de daar werkende professionals daarmee 

hebben – ziet men wel een afname in aandacht voor interventies 

ten aanzien van jeugdigen, in de gezinssfeer, voor het geweld, voor 

verslavingsproblematiek, voor de politie, de reclassering, peniten-

tiaire inrichtingen en voor de rechtshandhaving. Dat kan mogelijk 

als een bevestiging worden gezien.

Maar als er één ontwikkeling uit springt, dan is het toch wel de 

enorme toename in aandacht voor de thema’s geclassificeerd als 

‘Maatschappelijke beschouwing’ en Van Stokkom heeft daarin zelf 

een forse hand gehad.39 Een top 10 verandering illustreert dit.

38 Bij de codering hebben wij bij de nummers die handelden over vervolgings- en 
bestraffende instanties en ook de nummers handelend over de juridische infrastruc-
tuur getracht een onderscheid te maken tussen nummers waarvan de focus gericht 
was op de werkinhoudelijke versus de organisatorische inbedding ervan. Er is geen 
eenduidige lijn te ontdekken. Slechts ten aanzien van de (dertien) nummers gewijd aan 
de Politie valt te vermelden dat van de zeven die gewijd zijn aan de organisatie, er vier 
vrij snel achter elkaar zijn verschenen (in 1989, 1991, 1993 en 1994, dit in verband met 
de nieuwe Politiewet). Dat zou wellicht de waarneming van Van Stokkom beïnvloed 
kunnen hebben.

39 ‘De reikwijdte van de thema’s werd verbreed (...) de politiektheoretische invalshoek 
kreeg grotere aandacht’, zo typeerde hij zijn eigen redactionele beleid een aantal jaren 
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Tabel 2 Aandachtsverschuiving van JV‑themanummers 1975‑
1994 versus 1995‑2014

1975‑1994 1995‑2014
Onderwerp N Onderwerp N

1 Strafrechtelijk beleid 15 1 Juridische fenomenen 19

2 Juridische fenomenen 15 2 Maatschappelijke beschou-
wing

17

3 Penitentiaire inrichtingen 11 3 Onderzoek maatschappe-
lijke trends

13

4 Politie 9 4 Strafrechtelijk beleid 11

5 Maatschappelijke beschou-
wing

9 5 Preventie 9

6 Geweld 8 6 Landenbeschrijving 8

7 Preventie 8 7 Immigratie/allochtonen 7

8 Interventie minderjarigen 7 8 Penitentiaire inrichtingen 6

9 Immigratie/allochtonen 7 9 Rechtsbijstand 5

10 Onderzoek maatschappe-
lijke trends

6 10 Vermogenscriminaliteit 5

4 x 10 x 9

Laten we – na het inzoomen op de differentiatie in onderwerp – het 

perspectief wijzigen en differentiëren in de tijd via het onderschei-

den van vier decennia (hetgeen dan wel een ‘indikking’ aan thema’s 

vergt).

eerder (Van Stokkom 1994, p. 11). Zo kan men (ongemerkt?) een voorspelling self fulfil-
ling of self denying maken.
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Figuur 11 Frequentieverdeling van negen aandachtsgebieden in 
vier decennia JV 1987‑2014 (absoluut)
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Zulke beelden zijn intrigerend, vooral omdat ze de (gelukkig) onbe-

dwingbare neiging tot interpretatie (misschien zelfs: verklaring) 

met zich brengen. Sociale wetenschappers leven nu eenmaal niet 

met beschrijving alleen.

De herkomst van JV als een strafrechtelijk tijdschrift wordt zicht-

baar in de grote mate van aandacht voor ‘Misdrijven’ en ‘Vervolging 

& bestraffing’ in het eerste decennium (blauw): ruim 40% van de 

aandacht gaat daarnaar toe. Dit sluit aan bij de verbreding van de 

oriëntatie van het gehele WODC, dat in eerste instantie toch erg 

strafrechtelijk gericht was. De onderzoekagenda van het WODC 

vertaalt zich hier.

De scope verplaatst zich in het tweede decennium; eenzelfde 

hoeveelheid aandacht gaat daar naar ‘Maatschappelijke beschou-

wingen’ en ‘Justitiële beleidsvelden’. Dat heeft ongetwijfeld te 

maken met de verbreding van het aandachtsterrein van Justitie en 

de veranderende reactie op de criminaliteit; niet meer alleen langs 

de weg van het strafrecht, maar ook via vergrote aandacht voor 
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preventie en de rol van andere stakeholders, zoals het openbaar 

bestuur. Ook de invloed van de nieuwe, van buiten het WODC 

komende redactieraadleden mag niet worden vergeten. Vreemde 

vogels, nieuwe thema’s.

Het derde decennium belichaamt deels een versterking van de 

ingezette trend (dezelfde twee thema’s eisen het leeuwendeel van de 

aandacht), maar ook ziet men de groei in aandacht voor ‘Juridische 

infrastructuur’, die inhoudelijk sterk gedomineerd wordt door de 

aandacht voor de rechtshandhaving via civielrechtelijke en vooral 

ook bestuursrechtelijke weg annex de reorganisatie van de recht-

spraak. Ook verraadt de globaliserende invloed van de ICT zich via 

de aandacht voor verschillende omringende landen.

De aandacht voor de thema’s ‘Onderzoek’ en ‘Veiligheid’ is nog nooit 

zo groot geweest als in het laatste decennium. Wat veiligheid betreft 

zal de verklaring daarvoor gezocht moeten worden in de ‘tijdgeest’ 

(die tenslotte ook ‘Justitie’ heeft ‘besmet’ met ‘Veiligheid’, zoals dat 

op de werkvloer nog steeds wordt ervaren. Het is geen toeval dat 

het traditioneel aan ‘Justitie & strafrecht’ gewijde hoofdstuk in het 

tweejaarlijks verschijnende Sociaal Cultureel Rapport (SCP) sinds 

2000 van naam is veranderd. De titel is nu: ‘(Sociale) veiligheid’.

Het eerste schaap

Een nog niet geïdentificeerd mechanisme, ook relevant voor de 

thema keuze: het ‘eerste schaap’ (dat over de dam gaat). Eenmaal 

een thema gekozen, dwingt het de redactie bijna als vanzelf om 

door te zetten. Twee ‘series’ illustreren dit: het juridische beroeps-

groepenkwartet en de landennummers.

Het juridische beroepsgroepenkwartet

Het kwartet ontstond in de jaren negentig en bestond uit: ‘Over 

advocaten’ (1992, nr. 6), ‘Over notarissen’ (1997, nr. 2), ‘Over accoun-

tants’ (1998, nr. 3), ‘Over gerechtsdeurwaarders’ (1999, nr. 3)
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De aanleiding voor het eerste nummer van het kwartet was het 40-jarig be-

staan van de Nederlandse Orde van Advocaten. Waarom dat? Het WODC was 

in de jaren tachtig via onderzoek naar de eigen bijdrage in het kader van de 

gesubsidieerde rechtshulp sterk betrokken bij de advocatuur en er ontstaan, 

zoals dat gaat, collegiale contacten tussen onderzoeker en het bureau van de 

Orde.

Het nummer bevat een overzicht van de ontwikkeling binnen de 

balie: de strijd tussen het establishment en de sociale advocatuur, 

de verschuiving binnen de praktijk van proces- naar adviespraktij-

ken en de groei in de omvang van kantoren. Daarnaast een beknopte 

internationale vergelijking met de balies in Engeland, Duitsland en 

de Verenigde Staten.

De beroepsgroepen die volgden, zitten weliswaar ook wat in de knel, 

maar wel een geheel andersoortige. Deels gaat het om de afbraak 

van de beschermde ambtelijke positie van notarissen en gerechts-

deurwaarders onder invloed van de operatie Marktwerking-Deregu-

lering-Wetgevingskwaliteit. Die beschermde status had als onwen-

selijk neveneffect een afsluiting van de toegang tot het beroep en 

leek ook de drive om kwaliteit te bieden, te dempen. Daarnaast bleek 

het beroepsethos van de overheidsdienaar niet meer zo sterk als 

gedacht, getuige de gesignaleerde betrokkenheid van bijvoorbeeld 

de notarissen en de accountants bij de financiële criminaliteit. Alle 

nummers bieden een inkijk in de praktijk van de werkvloer.
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De landennummers

Sinds 1995 komt er bij JV met enige regelmaat wel een landen-

nummer uit. Dit zijn ze tot nu toe: ‘Amerikaanse toestanden’ (1995, 

nr. 9), ‘Politie en Justitie in België’ (1997, nr. 8), ‘Scandinavië’ (1999, 

nr. 8), ‘Turkije’ (2000, nr. 8), ‘Marokko’ (2001, nr. 5), ‘Nederlandse 

Antillen en Aruba’ (2002, nr. 1), ‘Polen’ (2003, nr. 4), ‘De Nederlandse 

Cariben’ (2009, nr. 5), ‘Kijken naar Amerika’ (2013, nr. 8).

Amerika, afschrikwekkend vanwege het harde (overigens weinig 

effectieve) strafklimaat; de kans dat het over tien jaar bij ons ook zo 

is, is in feite de aanleiding om naar Amerika te kijken. België biedt 

een trieste aanblik; de vreselijke Dutroux-affaire blijkt een symp-

toom van het chronisch zieke Justitie. Heimelijk biedt het troost dat 

het bij ons toch niet zo erg is. Scandinavië biedt ons een lichtend 

voorbeeld, gelet op de sociale gelijkheid én de feminiene cultuur. 

Daar zouden wij ook naartoe moeten. Turkije en Marokko, twee 

islamitische landen waarover onze kennis uiterst gering is. Is funda-

mentalisme on the rise, is Turkije een narcostaat, hoe ziet het straf-

rechtelijk klimaat eruit, en wat behelst het Turkse feminisme? Een 

maatschappelijke staalkaart dus. Datzelfde geldt ook voor Marokko, 

dat op het moment van schrijven – twee jaar na het overlijden van 

Hassan II – een democratische transitie lijkt door te maken. In beide 

nummers dus de blik op het land en niet op de  problematische 
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situatie van hun burgers bij ons. Aandacht voor Polen past ook in 

dit rijtje; tevens op de drempel van een transitie in de richting van 

de Europese Unie (in 2004). Ook weer een poging om de landkaart 

in staatsrechtelijke en sociaal-culturele opzichten in te kleuren, 

waarbij de donkere tinten – democratie zonder burgers, corruptie en 

de noodzaak van een te hervormen politie – sterk aangezet zijn.

Twee nummers gewijd aan onze ‘overzeese gebieden’; tweemaal een 

nogal triest stemmend beeld van met name de Antillen (in vergelij-

king met Aruba). Armoede, werkloosheid en criminaliteit (corruptie 

en drugs), een bekende cocktail.

Ten slotte: weer de ‘States’, maar nu anders. Want strafrechtelijk 

gezien lijkt daar de wal het schip te hebben gekeerd; de harde hand 

heeft geleid tot overvolle gevangenissen zonder dat gelijkheid en 

veiligheid daardoor toenamen. De met name in New York gereali-

seerde afname van de criminaliteit is eerder het gevolg van een mix 

van preventie en handhaving. Voor dat recept hoeven we echt niet 

naar die oceaankant te kijken. Sterker, daar groeit meer steun voor 

een liberaler klimaat, bijvoorbeeld inzake drugs en behandeling 

van criminelen in plaats van bestraffing. Dat het nummer wordt 

afgesloten met een pleidooi om de Nederlandse beleidsambtenaar 

wat meer naar Scandinavië te laten kijken, maakt het tot een dubbel 

(voorlopig?) sluitstuk van de reeks.

Zie verder 	K Kerndomein
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Serendipity

Synoniem voor ‘gelukkig toeval’. Een begrip met een prachtige 

– bijna gelukzalige – etymologische achtergrond. Naar verluidt een 

neologisme uit de mond van de Brit Horace Walpole (1717-1797), 

die het ontleende aan het Perzische sprookje De drie prinsessen 

van Serendip, ‘whose heroes were always making discoveries, by 

accidents and sagacity, of things they were not in quest of. The 

name stems from Serendip, an old name for Sri Lanka (aka Ceylon), 

from Tamil Ceralamdivu, and Persian Sarandīp (پیدنرس).’

Het begrip is in de wetenschappelijke wereld in omloop gebracht 

door de socioloog Robert K. Merton, die in zijn Social theory and 

social structure (1949) noteerde:

‘Fruitful empirical research not only tests theoretically derived hypotheses; it 

also originates new hypotheses. This might be termed the “serendipity” com-

ponent of research, i.e., the discovery, by chance or sagacity, of valid results 

which were not sought for.’ (Merton 1949, noot p. 150)

En even later:

‘The serendipity pattern refers to the fairly common experience of observing 

an unanticipated, anomalous and strategic datum which becomes the occasion 

for developing a new theory or for extending an existing theory.’ (Merton 1949, 

p. 158)

In een later met Elinor Barber geschreven boek over dit onderwerp 

– The travels and adventures of serendipity (2004), dat bedoeld was 

als ‘a study in sociological semantics and the sociology of science’ – 

ging hij zelfs zover dat hij dit verschijnsel typeerde als een weten-

schappelijke methode. Dat is, zo valt achteraf te stellen, een brug te 

ver gebleken.

Een staaltje van serendipity werd ons gerapporteerd door Catrien 

Bijleveld, een van de wetenschappers die door ons werd geïnter-

viewd over JV. Bijleveld was doende met een onderzoek naar de 

effectiviteit van de strafrechtelijke procedure ter inning van de 

verkeersboetes: ‘Zwart rijden en de sterke arm der wet’ (Bijleveld 

2007). De bevinding was dat die procedure tamelijk ineffectief was. 

Later kreeg zij het nummer ‘Over gerechtsdeurwaarders’ (1999, 

S
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nr. 3) onder ogen. Niet bepaald een onderwerp waarin zij geïnteres-

seerd was. Lezing van het Voorwoord bracht haar op het idee om 

eens nader naar de civiele inningsprocedure te kijken. Ze zag dat 

juist het persoonlijke optreden van de deurwaarder een belangrijke 

factor vormt bij het gerealiseerd krijgen van de schuldinning. De 

deurwaarder houdt vol en weet uiteindelijk toch in contact te komen 

met moeilijk te bereiken personen. Voor haar hét moment om te 

begrijpen waarom die strafrechtelijke procedure zo weinig oplevert.

Vandaar haar advies: neem JV ter hand en blader het eens door!

Zie verder 	B Buikhuisen
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Transparantie

Het (jaarlijkse) Onderzoeknummer van JV bood soms meer dan de 

titel deed vermoeden. In 1981 wordt in het nummer verslag gedaan 

van de installatie van de Adviescommissie Extern Wetenschappelijk 

Onderzoek (ACEWO). Daarmee werd de toezegging ingelost die de 

minister in 1978 bij de behandeling van de Justitiebegroting had 

gedaan aan de Tweede Kamer. De positie van het WODC als depar-

tementaal onderzoekcentrum stond ter discussie. De achtergrond 

daarvan was het gevoelen dat het centrum een te dikke vinger had 

in de subsidiepap ten behoeve van onderzoekaanvragen vanuit het 

externe wetenschappelijke veld.

Het WODC vervulde daarbij een adviserende rol en kon dus, zo ging 

de mare (waar of niet), bepalen wat er wel en niet door buitenstaan-

ders werd onderzocht. Fijnaut geeft in zijn magnum opus Crimino-

logie en strafrechtsbedeling een fraaie naam aan het achterliggende 

ongenoegen: ‘gouvernementele encadrering’ (Fijnaut 2014, p. 807).

Wat te doen? Het antwoord van het ministerie: we gaan de buiten-

wacht er zelf bij betrekken, zodat ze medeverantwoordelijk worden 

voor de lastige klus van de verdeling van de gelden. Vandaar de 

 toegezegde adviescommissie. Die kwam drie jaar later bij de 

beschikking d.d. 2 februari 1981; de installatie van de ACEWO vond 

plaats in april dat jaar.

Om een indruk te krijgen van het klimaat is het goed de instal-

latierede van minister Job de Ruiter te lezen.40 Hij verwoordt via 

een fabel de situatie waarin twee groepen onderzoekers elkaar 

tegenwerken en het bestaande wantrouwen ten aanzien van Justitie: 

een groep onderzoekers die in de bergen woont en alleen interesse 

heeft voor het ontrafelen van de natuurwetten versus een groep die 

in het laagland woont en slechts geïnteresseerd is om te voldoen 

aan de wensen van de daar ook woonachtige machthebbers en voor 

hen onderzoeken of het maken van goud mogelijk is. De academici 

als ivorentorendenkers en de vuile handen makende  onderzoekers 

op het departement. Vanuit de ivoren toren klonk het verwijt 

van gebrek aan theoretische diepgang gecombineerd met weinig 

beleidskritisch vermogen. Vanuit het laagland was het verwijt te 

40 Zie het digitale dossier bij dit themanummer: www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/
jv201407-jubileumdossier.aspx?cp=44&cs=6796.

T
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horen dat de ivorentorendenkers voorbijgaan aan de maatschap-

pelijke noden. De ACEWO moest de gecultiveerde tegenstelling 

gaan overbruggen. In zijn antwoordrede kon de voorzitter van de 

commissie aan dat heikele punt uiteraard niet voorbijgaan: de com-

missie zou hier alles doen wat in haar vermogen lag.41

Niet onopgemerkt mag blijven dat de minister deze gelegenheid 

aangreep om te onderstrepen dat er zijns inziens bij het WODC 

geen sprake was van onoorbare achterbakse praktijken. De eigen 

interne onderzoekprogrammering was voldoende transparant en er 

bestond dan ook geen enkele behoefte om buitenstaanders meer bij 

die agendavorming te betrekken dan al het geval was. Het ging hem 

puur en alleen om het externe onderzoek. Dat leest men ook in de 

taakstelling:

‘De commissie heeft tot taak de Minister te adviseren omtrent aangelegen-

heden betreffende wetenschappelijk onderzoek. In het bijzonder heeft de 

 commissie tot taak:

a. De Minister te adviseren omtrent de toekenning van subsidies voor extern 

wetenschappelijk onderzoek. Daarbij dient zij alle bij haar ingediende 

onderzoekvoorstellen te toetsen aan de criteria van wetenschappelijke 

kwaliteit en beleidsrelevantie, een en ander tegen de achtergrond van de 

voor het Ministerie voor extern wetenschappelijk onderzoek beschikbare 

gelden. (...).

b. De Minister te adviseren omtrent de samenstelling van door het Ministerie 

af te vaardigen delegaties naar nationale en internationale congressen (...).

c. De Minister te adviseren omtrent verzoeken van derden om financiële 

steun bij het organiseren van wetenschappelijke congressen.

d. De Minister te adviseren omtrent aanvragen voor studiebeurzen van de 

Raad van Europa.’

De commissie was samengesteld uit veertien leden. Het ambtelijk 

secretariaat lag in handen van drs. W. Scheepmaker.

Tot aan de opheffing van de ACEWO in 1992 treft men elk jaar in het 

Onderzoeknummer het jaarverslag van de commissie aan.42 Hoewel 

dat nu als een doodnormale zaak wordt beschouwd, was het voor 

41 Ibidem.
42 De opheffing houdt verband met de inmiddels binnen het ministerie van Justitie opge-

richte nieuwe beleidsdirectie: Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling 
(CDWO). Daarbinnen was een apart bureau voor die taak: Extern Wetenschappelijke 
Betrekkingen (EWB).
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die tijd een grote stap in de richting van openheid met betrekking 

tot de besteding van subsidie.

Daarmee is vanzelfsprekend nog niet gezegd dat de middelen cor-

rect verdeeld werden, zoals valt te lezen in de laatste overweging in 

de Rotterdamse oratie van Fijnaut, als hij spreekt over de ongelijke 

verhouding tussen WODC en de universitaire criminologie. Er moet 

sprake zijn van een gelijkschakeling van posities:

‘Nu zijn deze posities immers volkomen ongelijk. Want waar het WODC vrijelijk 

kan beschikken over het leeuwendeel van deze middelen, daar moeten vak-

groepen met de bedelstaf in de hand voor een part van de rest aankloppen bij 

de ACEWO, en zich daar dan ook nog eens beoordelingen laten welgevallen 

waarvan bij het WODC geen sprake is.’ (Fijnaut 1986, p. 84)

Zie verder 	V Varia
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Uiterlijkheden

De eerste auto leek verdacht veel op de postkoets; de eerste (twee) 

jaargangen van JV waren uiterlijk niet te onderscheiden van de voor-

ganger het Documentatieblad (21,5 x 14) uitgezonderd de naam.

Maar in januari 1979 had de creatieve revolutie plaats. Het extreem 

smalle (21 x 10) format deed zijn intrede met het spetterende kleu-

renspectrum: van helgeel, oranje, rood, felrood, paarsrood, violet, 

blauw, groenblauw, donkergroen tot gifgroen. Met andere woorden, 

niet te veronachtzamen en onweerstaanbaar. Deze verschijnings-

vorm bleef een decennium lang gehandhaafd. Een icoon.

‘Bij ons thuis in de jaren zeventig lagen er in de mand van de glazen ronde 

salontafel van die vreemde, felgekleurde, langwerpige boekjes.’

Wirt Soetenhorst (Boom Juridische uitgevers) over zijn kennismaking 

met JV

U
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‘Als u in de tijdschriftenkiosk zou vragen of ze ook die “kleine kleurige boekjes” 

verkopen, dan loopt u het risico dat u heel iets anders in handen gestopt krijgt 

dan een exemplaar van Justitiële verkenningen. Maar in de bibliotheken van 

Justitie, van het WODC en van de verschillende rechtenfaculteiten in ons land 

zal men vast begrijpend knikken en zeggen: “U bedoelt natuurlijk Justitiële 

verkenningen.”‘

Secretaris‑Generaal van Justitie Harry Borghouts (1999) bij de opening 

van het congres ter gelegenheid van 25 jaar JV

Met ingang van de jaargang 1987 kreeg het tijdschrift, met de over-

gang naar Gouda Quint, een andere lay-out én tevens een wat breder 

formaat (21 x 12). Een overgang die door de redactie wordt verant-

woord als een overstap naar een ‘gebruikelijker’ formaat. Daaraan 

wordt door de redactie het volgende toegevoegd.

‘Deze verandering weerspiegelt in zekere zin de ontwikkeling die Justitiële ver-

kenningen de laatste jaren heeft doorgemaakt. De nummers worden dikker, het 

aantal oorspronkelijke artikelen nam toe en de themaformule werd uitgebouwd. 

Het tijdschrift heeft zich van een thematisch documentatieblad ontwikkeld tot 

een zelfstandig vaktijdschrift ten behoeve van personen die beleids- of onder-

zoekmatig werkzaam zijn in het justitiële veld.’

Overtuigend of niet, door velen diep betreurd en misschien wel 

primair om het teloorgaan van die prachtige vulling van de boeken-

kastplank. Hoe dan ook, het kleurenspectrum bleef gehandhaafd, 

maar liep nu over de jaargangen heen.

JV_06_2014_Bijdruk.indd   109 24-4-2015   14:13:30



110 Justitiële verkenningen, jrg. 40, nr. 6, 2014

Dit bleef zo tot 1995, toen door Gouda Quint weer een verandering in 

de lay-out werd doorgevoerd, zie de foto hieronder.
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De vierde facelift vond plaats bij de overgang naar Boom Juridische 

uitgevers met ingang van 2000.

Zie verder 	X eXceptioneel
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Varia

Een tweede typisch geval van verwaarlozing wat aandacht betreft. 

Het ligt ook een beetje voor de hand: ‘Varianummer’. De titel 

– geplaatst binnen de context van specifieke thema’s – suggereert 

dat het een ‘allegaartje’ is, slechts bijeengehouden door de band, 

niet door een inhoudelijk element. Een zwaktebod. Die suggestie 

wordt ook nog eens onderstreept omdat nergens een toelichting op 

het uitgeven van dergelijke bundelingen te vinden is.

Het tweede nummer in het pas gestarte nieuwe tijdschrift (1975, 

nr. 2) was al zo’n varia en daarna volgden er nog 23, waaronder één, 

nota bene het laatste, dat wel een themanummer had kunnen zijn: 

Jeugd-varianummer. Een volledige inventarisatie van de serie is te 

vinden in het digitale dossier bij dit jubileumnummer.43

Waren die varia’s een allegaartje? We hebben de artikelen stuk voor 

stuk gecodeerd (zie hieronder). Het zijn opmerkelijk veel ‘Maat-

schappelijke beschouwingen’; de naamgeving had anders kunnen 

doen verwachten.

Figuur 12 Aandachtsgebieden van de 25 JV‑Varianummers

Kerndomeinen 

Criminologie

Justitiële beleidsvelden

Maatschappelijke 

beschouwingen

Overige onderwerpen

Wijken de Varianummers qua onderwerp zo duidelijk af van de 

onderwerpen aangesneden in de themanummers?

43 Zie www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201407-jubileumdossier.
aspx?cp=44&cs=6796.

V
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Figuur 13 Vergelijking aandachtsprofiel Varia‑ en themanummers 
JV 1975‑1986
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De varia’s brengen duidelijk veel meer ‘Maatschappelijke beschou-

wing’ en ongeveer evenveel minder ‘Kerndomein’-thema’s. Dit is 

wellicht opmerkelijk als men bedenkt dat juist het eerste segment zo 

dominant het thematische JV-beeld bepaalt. In elk geval onder-

streept dit het eerder getoonde beeld van een zich steeds sterker 

maatschappelijk profilerend tijdschrift.

Zie 	 W Wetenschap & beleid

JV_06_2014_Bijdruk.indd   113 24-4-2015   14:13:30



114

Wetenschap & beleid

Ook de voorganger van JV, het Documentatieblad, kende een 

Onderzoeknummer waarin verslag werd gedaan van lopend en 

afgerond onderzoek. Bovendien werden enkele woorden gewijd aan 

de verhouding tussen wetenschap en beleid. Met de komst van JV 

won dit onderdeel substantieel aan betekenis. Daarom besteden we 

bij deze terugblik ook aandacht aan de inleidende artikelen van de 

Onderzoeknummers van Justitiële verkenningen.

‘Justitie en wetenschap’ (1975, nr. 7)
Wouter Buikhuisen gebruikt de inleiding van het eerste JV-

Onderzoeknummer om vier onderwerpen aan de orde te stellen: de 

groei van het onderzoekbudget dat Justitie ter beschikking stelt, de 

interne organisatie, de onderzoekprogrammering én de taak van 

het WODC. Over de noodzaak van intern onderzoek is hij helder: 

in het veld is soms geen interesse, soms duurt het te lang, gaat men 

de beleidsvraag te buiten of vindt de minister het onderwerp te 

delicaat voor anderen dan het WODC. Buikhuisen zou Buikhuisen 

niet zijn als hij niet strijdvaardig en polemisch het inhoudelijk 

meest precaire onderdeel – de positie van het WODC en met name 

de perceptie daarvan in het veld – uiteen zou zetten. Natuurlijk gaat 

hij niet voorbij aan de argwaan in het veld. Zijn stelling rechttoe, 

rechtaan: wacht op onze daden!

‘Wetenschap en communicatie’ (1976, nr. 7)
Omdat het functioneren van het WODC staat of valt met een open 

communicatie, zowel intern als extern, besteedt Dato Steenhuis zijn 

inleiding aan een beschrijving van de ontwikkeling van de com-

municatiestromen. Ten aanzien van de ook door hem aangesneden 

kwestie van de positie van het WODC maakt hij gewag van twee 

gebaren van de kant van het WODC. Ten eerste is er de oprichting 

van een Onderzoekbulletin. Dat zal twee- à driemaal per jaar 

verschijnen en verslag doen van de onderzoekaanvragen, de nieuw 

gestarte en de afgesloten projecten. Daarnaast zullen structureel 

alle WODC-publicaties worden toegestuurd aan de vaste Kamer-

commissie voor Justitie, de pers en de universitaire instituten.

W
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Aan de nog steeds moeizame samenwerking met de academische 

wereld wordt opnieuw gerefereerd – met een kleine variatie – met 

het motto van Buikhuisen: kijk naar onze daden.

‘Nogmaals wetenschap en beleid’ (1977, nr. 7)
Jan van Dijk problematiseert een vooronderstelling die aan beide 

voorgaande inleidingen ten grondslag ligt: dat de benutting van 

onderzoek groter wordt naarmate onderzoekers hechtere relaties 

weten op te bouwen met de generale beleidsstaf. Zo’n generale 

staf bestaat niet. Er is veeleer sprake van een conglomeraat van 

instanties. Voor een gecoördineerd beleidsmatig optreden moet dat 

conglomeraat kunnen beschikken over adequate informatie. De 

auteur vraagt aandacht voor die informatieverschaffende rol van het 

WODC. Hij maakt gewag van door het WODC gehouden (en verder 

te ontwikkelen) slachtofferenquêtes onder de bevolking enerzijds 

en die onder detailhandelaren en bedrijven anderzijds. Daarnaast 

laat hij zien dat het WODC zich inspant voor een verbetering van de 

informatieverstrekking over de strafrechtspleging door parketten en 

gerechten aan het CBS en het WODC.

‘Beleidsrelevant onderzoek’ (1978, nr. 7)
In een relatief kort betoog inventariseert A. Coster een aantal 

kenmerken van ‘beleidsrelevant’ onderzoek. Ten eerste: een moge-

lijke variëteit aan uitgangsvragen. Een onderzoek dat uiteindelijk 

aansluit bij het specifieke karakter van die vraag vergt een onder-

zoekplan. Voorwaarden voor een goed plan zijn: adequate inventa-

risatie van wat er in het veld gebeurt, een juiste probleemdefinitie, 

een goede planning en een afweging tussen de (beleids)wensen en 

de onderzoekmogelijkheden om daaraan te voldoen. Het onder-

zoekdoel kan gericht zijn op: inzichtvergroting, beleidsvernieuwing 

of beleidsevaluatie. Bij elk doel zijn verschillende typen onderzoek 

geraden.

In 1979 wordt een heel themanummer – nummer 6 – gewijd aan 

wetenschappelijk onderzoek en beleid. In het Voorwoord wordt 

opgemerkt dat met dit nummer een einde komt aan de serie 

bijdragen over dit onderwerp zoals dit tot dan toe gestalte kreeg in 

het Onderzoeknummer. Naast drie bijdragen die bestaan uit een 

verkorte weergave van bestaande buitenlandse artikelen en een 
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overname van een in Beleid en Maatschappij verschenen artikel, 

verzorgt Junger-Tas de inleiding.

‘Wetenschap en beleid’ (1979, nr. 6)
Het artikel lijkt bedoeld als een duidelijke beginselverklaring 

van de kant van het WODC om tot een afronding te komen van de 

slepende discussie over het bestaansrecht (en bestaansnut) van het 

instituut. Het lijkt erop dat het centrum bij monde van Junger-Tas 

het nu welletjes vindt. Zij pakt de zaak grondig aan met het stellen 

(en beantwoorden) van vier vragen: (1) wat zijn de eigenlijke basis-

premissen van een justitieel onderzoekcentrum; (2) is beleidsgericht 

onderzoek ook ‘maatschappelijk’ relevant; (3) waarin onderscheidt 

beleidsgericht onderzoek zich van traditioneel wetenschappelijk 

onderzoek; en (4) zou een departementaal onderzoekcentrum een 

eigen onderzoekvisie kunnen en moeten ontwikkelen? In het licht 

van de voorgaande bijdragen is vooral haar antwoord op de laatste 

vraag interessant. Dat luidt: ja, het centrum zou, gegeven een 

noodzakelijke onafhankelijkheid, een langetermijnvisie moeten 

ontwikkelen om zich aandienende maatschappelijke veranderingen 

tijdig te signaleren en de consequenties ervan in kaart te brengen. 

Dat vergt van het WODC het maken van een onderzoekplan waarin 

naast ad-hocvragen ook vraagstukken van de middellange termijn 

een plaats krijgen. Fundamentele vragen, deels van beleidsmatige 

deels van theoretische aard, moeten daarin aan de orde komen.

Inderdaad, het lijkt een slotverklaring, want het onderwerp blijft 

een aantal jaren onbesproken. Totdat in 1981 Van Dijk het weer bij 

de kop neemt met een historische analyse van het ontstaan van 

departementale onderzoekcentra, zowel hier te lande als elders. Het 

betoog was een bijdrage aan een congres gewijd aan dit onderwerp.

‘Verschillen en overeenkomsten tussen praktische en academi‑
sche criminologie’ (1981, nr. 7)
Dat sinds de jaren zeventig in meerdere landen departementale 

onderzoekcentra zijn opgericht, is een gevolg van de groeiende 

behoefte bij overheden aan informatie voor een adequate criminele 

politiek. De universitaire criminologiebeoefening is in zekere zin 

van die overheidsbehoefte vervreemd geraakt en kan niet altijd in 

het gevraagde voorzien.
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Van Dijk tracht de vraag te beantwoorden in hoeverre het WODC, 

als voorbeeld van die bredere ontwikkeling, invulling heeft 

gegeven aan de taak om beleidsrelevant onderzoek te verrichten. 

Hij onderscheidt drie typen onderzoek: beschrijvend, evaluatief en 

actieonderzoek en gaat de WODC-bijdragen van elk type kort na. Hij 

eindigt met een taakverdelingsvoorstel: het WODC heeft de taak om 

het onderzoek gericht op planning, beleidsontwikkeling en evalu-

atie van de justitiële subsystemen te realiseren; de academische 

criminologie zou zich moeten richten op theorievorming (waarbij 

dan wel een serieuze toetsingspraktijk hoort), actieonderzoek en het 

formuleren van beleidsalternatieven op macroniveau.

De titels en de algemene lijn van voorgaande bijdragen spreken voor 

zich. Het zijn bijdragen die zich situeren op een metaniveau: óver de 

wetenschap en de relatie met beleid. Een onderwerp dat na verloop 

van tijd wel wat uitgekauwd is. Dat lijkt ook het geval, want het 

onderwerp komt niet meer terug. Misschien ook omdat de acade-

mische wereld vanaf begin jaren tachtig meer en meer – herlees 

lemma D – zelf aan den lijve ondervindt dat ‘betaald worden door’ 

en ‘kritiek geven op’ heel goed samen kunnen gaan. Het wordt 

booming business.

In 1999 wordt het 25-jarig bestaan van JV aangegrepen voor een 

feestje: een congres te Ede onder de titel: Justitiële interventies: wat 

werkt? Daarvan wordt in JV uiteraard verslag gedaan. Henk van de 

Bunt, hoofd van het WODC, grijpt de gelegenheid aan om de relatie 

wetenschap en beleid weer tot onderwerp van gesprek te maken:

‘Beleid uit wetenschap’ (1999, nr. 6)
De oprichting van het WODC was in zekere zin volgens Van de Bunt 

een negatieve keuze: het gat dichten dat tussen beleid en weten-

schap was ontstaan. Nu, een kwart eeuw later, is de situatie nogal 

anders. Wetenschap en beleid, het is een hecht koppel als we afgaan 

op de vele studies die zich bezighouden met beleidsevaluatie. Van 

de Bunt heeft het niet zo op die hechte samenwerking, waarbij 

zijn bezwaar vooral de al te volgzame houding van de beleids-

ambtenaar betreft. Was vroeger het verwijt dat de wetenschapper 

hondsgetrouw de beleidsambtenaar nasprak, nu lijkt de verhouding 

andersom. Vandaar de waarschuwing dat beleid niet uit wetenschap 

volgt op een manier zoals een kookboek ‘werkt’. Voor de onder-

zoeker heeft Van de Bunt de goede raad: niet al te dicht op de huid 
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van de beleidsambtenaar kruipen; niet omdat je monddood wordt 

gemaakt, maar omdat je doodgeknuffeld wordt. Het resultaat is 

overigens hetzelfde.

Met de eeuwwisseling lijkt voorgoed een eind gekomen aan de 

thematiek. Wanneer JV nadien aandacht besteedt aan wetenschap, 

dan is niet meer de positionering ervan het vertrekpunt of het decor 

van het betoog, maar de kwaliteit ervan.

Zie verder 	L Lofsprekers
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Wat krijgen we nou? Waarom dat onderwerp? Wat bezielde de 

redactie in hemelsnaam? Hè, wat interessant! Sommige titels doen 

verbazen, ons althans. Reden te meer om eens nader naar die num-

mers te kijken.

De verbeelding van misdaad en straf (2005, nr. 4)

Heerlijk, weer eens aandacht voor beeld in plaats van letters en gra-

fieken, want je kon op je klompen aanvoelen dat de titel niet verwijst 

naar tabellen en grafieken, zoals hiervoor in meervoud aangetrof-

fen. Een ‘andere’ vorm van kennis(verwerving) dus; een die in het 

Voorwoord als een ‘gevaarlijk weten’, als een vorm van ‘illegale 

wetenschap’ wordt neergezet. Waarom dat zo gevaarlijk is, wordt 

niet heel duidelijk, mede door de soms voor een niet filosofisch 

‘angehauchte’ lezer nogal uit de bocht springende abstractie. (Wat 

verbeeldt u zich bij lezing: ‘De wereld is geen medeplichtige van 

onze kennis; er is geen voortalige voorzienigheid die haar omwille 

van ons regelt’?) Maar wie doorleest, treft bijdragen die (soms zelf 

beeldend) verhalen over de twee werelden die niet tot elkaar kunnen 

komen. Heel helder en dus invoelend verwoordde wetenschapper/

schrijver Herman Franke dat. ‘Literatuur schept haar eigen waar-

heden die vaak superieur zijn aan wetenschappelijke waarheden, 

maar ik moet toch ook niet denken aan een wereld waarin het 

wetenschappelijk bewezen gelijk geen enkele waarde meer heeft, de 

wondere wereld van SBS, RTL en Veronica, zal ik maar zeggen, het 

tetterende televisierijk van de postmoderne middeleeuwen waarin 

mensen die helder blijven denken als ongevoelige rationalisten 

worden gebrandmerkt.’ En, het moet worden gezegd, de aflevering 

van de internetrubriek in dit nummer oogt verleidelijk; gevaarlijk te 

weten dat er zoveel te zien valt.

Kindbeelden (2005, nr. 5)

Natuurlijk, dat we daar niet direct aan dachten toen de titel van dit 

nummer bevreemdde. De kijk op kinderen is uitermate  belangrijk 

X
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voor de justitiële aandacht (en niet alleen die) voor hen. Wie met 

Josine Junger-Tas gewerkt heeft, moet toch even op de knieën 

voor deze onachtzaamheid. Het nummer bevat een historische, 

pedagogische, ontwikkelingspsychologische en uiteraard een 

juridisch-strafrechtelijke bijdrage waarmee het een prachtig pal-

let biedt. Smaken verschillen, maar aangenomen dat de lezer niet 

op een streng dieet staat, is het spekkie voor het bekkie. Heel fraai 

is de historische portrettering van het kind rond 1800 en dat in 

combinatie met het beeld dat uit de wereld van het hedendaags ont-

wikkelingspsychologische onderzoek oprijst.

De kick (2006, nr. 5)

Een titel par excellence voor dit lemma. Vreemde keuze op het eerste 

gezicht; een aangename emotie die het tweede wat afzwakt, want 

het nummer lijkt (slechts) bedoeld om de lezers een ‘beter begrip 

van de betekenis en beleving van normovertreding en criminaliteit 

in de huidige tijd’ te geven. Dus zoiets als aandacht voor de rol van 

het aangenaam ervaren van bedoeld gedrag. Of grijpt het dieper? 

Dat moet haast wel, als we lezen dat een van de auteurs in dit num-

mer een onderzoek doet naar ‘het protocriminele karakter van de 

hedendaagse cultuur: een cultuur die mensen ontvankelijk maakt 

voor normoverschrijdende impulsen voor een obsessieve angst 

daarvoor’. Een collega vult dit aan met een pleidooi voor ‘een cri-

minologie van het lichaam die oog heeft voor de rommeligheid en 

onvoorspelbaarheid van alledaagse relaties en interacties’. Is dit niet 

wat de titel van de eerste bijdrage stelt: ‘Kicken man!’

Mens, dier en recht (2009, nr. 7)

Helemaal geen vreemde of gekke titel; wie niet doorheeft dat er 

sinds jaren een groeiende aandacht voor het dierenwelzijn en de 

menselijke verantwoordelijkheid daarvoor gaande is, is stekeblind. 

De verbazing treft de kop van een bijdrage: ‘Dieren als dader?’ in 

combinatie met de auteur: een criminologe die hoofd onderzoek is 

van het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld. Toeval 

natuurlijk. Maar dan de inhoudelijke vraag: hoe kunnen wij men-

sen (een diersoort) met onze beperkte waarneming het gedrag van 
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andere dieren begrijpen? Dat blijft de vraag, evenals die over de 

juridische basis van drie in ons land in een ver verleden – we hebben 

het over de zestiende eeuw en wat later – veroordeelde dieren (hond, 

stier, koe). Wél de waarschuwing dat we uit veiligheidsoverwegingen 

te gemakkelijk dieren als dader zouden kunnen gaan beschouwen. 

Wat te denken van de kat die, volgens de verdachte, verantwoor-

delijk is voor de download van 1.000 kinderpornoafbeeldingen?

Voetbal (2010, nr. 1)

Het gaat niet om het spel, maar om de knikkers. En nog wel om het 

oneerlijk knikkeren: fraude en witwassen. De wereld van het grote 

ondergrondse geld dus. Dat onze Eredivisie in financieel opzicht 

een laag geklasseerde amateur is, stemt in zekere zin tevree, zou-

den we denken. Maar is het geweld langs de witte lijnen juist daar 

niet een bron van zorg? In dit nummer wordt op dat en het geweld 

daarbinnen ingegaan. Opmerkelijk is dat in verband met geweld 

op het veld niet wordt teruggegrepen op een oudje: 1977, nr. 3: een 

Varianummer waarin twee artikelen over dit onderwerp opgeno-

men zijn. Meer dan een kwart eeuw de tijd vooruit, een compliment 

voor het tijdschrift annex een standje voor de auteur. Al met al: de 

titel zet je op het verkeerde been, zoals bedoeld.

Foto‑issue (2010, nr. 6)

Een voorbeeld van ‘gered door de gong’; tenminste dat mag men 

afleiden uit het ontbreken van elke aanleiding. Bij de voorbereiding 

van een ander thema ging een en ander mis en dan is Murphy niet 

ver (zo bleek bij navraag). Dus een creatieve move: gewoon, mensen 

gevraagd om over een foto te schrijven. Dat resulteert in een aantal 

foto’s voorzien van soms treffende beschouwingen. Het nummer 

opent met een foto van een boerkadraagster naast een tramabri met 

de reclameposter wehkamp.nl/verleiding voor een beha van € 12,99 

getoond door een vrouw in slipje. Gevolgd door een overweging over 

de dubbelzinnigheid van het debat over de seksualisering van de 

openbare ruimte. Nog meer moois in dat nummer; te veel om te noe-

men. Toch verdient nog één kop vermelding: ‘Muziek: de blinde vlek 

van de criminologie’. Stel u voor dat beeldend vast te leggen!
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Goud (2011, nr. 3)

Een kilogram goud kost op het moment van schrijven € 31.487. Dat 

valt snel aan de weet te komen dankzij de in het nummer vermelde 

website (www.gold.org). Die prijs was in 2011 om en nabij hetzelfde 

(€ 32.500), maar de website leert ook dat tussen deze twee momen-

ten een forse stijging – met de top in oktober 2012: € 42.437 – en weer 

een daling hebben plaatsgevonden. Zo leer je nog eens wat van JV. 

Afgezien van de bijdragen die voor monetair-economisch geïnte-

resseerden zeker de moeite waard zijn waar het gaat om onnut en 

onnoodzaak van de Gouden Standaard, zal – zo veronderstellen 

we – vooral het artikel over de malversaties van de president van de 

Bank of England in de jaren twintig schokkend zijn. Over ons eigen 

land komen we via dit nummer een en ander te weten over het risico 

dat juweliers lopen op een roofoverval. De omvang van het delict 

valt in absolute termen nogal mee, de daders onderscheiden zich 

niet opmerkelijk van de gemiddelde ‘overvaller’, de buit is substan-

tieel hoger en (maar dat is geen nieuws, lijkt ons) bestaat vooral uit 

goederen als sieraden, horloges en dergelijke. Ten slotte iets wat bij 

lezing een goed gevoel gaf: via de website www.lvc-online.nl/dr-c-

vaillantfonds kan men aan de weet komen wat het na een crematie 

overgebleven goud opbrengt. De opbrengst wordt namelijk gestort 

in dat fonds: het Goede Doelen Fonds van de Landelijke Vereniging 

voor Crematie. Naast leerzaam dus ook een ‘goed gevoel’-nummer.

Groene Criminologie (2012 nr. 3)

Het zou het cryptogram van het radioprogramma De ochtend op vier 

kunnen zijn. Wie als oplossing inzendt: Schadebeginsel XL, getuigt 

van wel heel oppervlakkige lezing van het Voorwoord (waarin het 

centraal stellen van een breed opgevat schadebeginsel als duidelijk 

onderscheidingscriterium ten aanzien van legalistisch georiënteer-

de criminologie wordt gedefinieerd). Het domein van GC is echter 

veel en veel ruimer, zo blijkt, want het omvat allerlei vormen van 

strafbaar gesteld gedrag: organisatiecriminaliteit, milieucriminali-

teit, staatscriminaliteit, ondernemingscriminaliteit, georganiseerde 

misdaad en ook een nieuw specialisme als vuileboordencriminali-

teit. Dat daarmee de duidelijkheid in het geding is, wordt vervolgens 

in dezelfde ademstoot erkend. Een rationele verslikking dreigt hier. 
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Dat het geen slip of the tongue van de hoofdredacteur vormt, blijkt 

wel als de auteur van de eerste bijdrage (die handelt over ontbos-

sing) de vraag opwerpt hoe het groene criminologische thema van 

de ontbossing zich verhoudt tot de gebruikelijke criminologische 

concepten. In het slot van die bijdrage leest men dat diverse cri-

minologische concepten zich goed laten toepassen op de illegale 

houtkap. Klaarblijkelijk het antwoord.

De winnaar met de juiste oplossing van het crypto? Moeilijk te zeg-

gen, want tot het domein van GC behoort ook de non-speciesistische 

criminologie ofwel aotha-criminologie. Het gaat hier om het door 

animals other than human animals strafbaar gestelde gedrag van 

dieren tussen dieren en tussen hen en de animals called humans. 

Immers, dat is de – overigens door de auteur niet getrokken – 

consequentie van het betoog: dat ook dieren een definitie hanteren 

van strafbaar gedrag. Niettemin is het een bijzonder lezenswaardig 

betoog, dat een fundamenteel theoretisch-methodologisch pro-

bleem opwerpt: het is ongelooflijk moeilijk om je te verplaatsen in de 

gevoelens en ideeën van een medemens, laat staan in de leefwereld 

van een andere soort. Zo stelt Nagel (1974) in een filosofisch essay 

zich de vraag wat het nou concreet betekent om een vleermuis te 

zijn. Ook al slaan we druk met onze armen op en neer, we komen 

echt niet van de grond en kunnen dus niet voelen hoe het is om te 

kunnen vliegen, laat staan dat we kunnen benaderen hoe het is om 

over het voor vleermuizen kenmerkende sensorische oriëntatie-

vermogen te beschikken. ‘(…) Derhalve is het buitengewoon riskant 

(…) om menselijke concepten als ‘deviant’ en ‘crimineel’ buiten 

onze soort onderbouwd toe te passen’, aldus de pleitbezorgster van 

deze nieuwe tak. Is dit niet een ingewikkelde manier om te zeggen: 

aotha-criminologie is een wensdroom voor altijd!

Zie verder 	P Prietpraat

JV_06_2014_Bijdruk.indd   123 24-4-2015   14:13:31



124

invloedanalYse(s)

Een vraag die bij een gelegenheid als deze terugblik onvermijdelijk 

opkomt: doet JV ertoe? Een lastige vraag, maar een poging tot beant-

woording waard.

‘Invloed’ hebben op het publiek debat van geïnteresseerde burgers, 

op de gedachtevorming van departementale beleidsmakers, op de 

uitvoerders in het veld, op de onderzoekers. Aan intentie en aspira-

tie geen gebrek. Maar welke invloed heeft het tijdschrift?

Een eerste antwoord: opinie veranderd?

Een vergelijkbare vraag is eerder ten aanzien van het WODC aan 

de orde geweest, en wel in ‘Van zwarte schapen en vreemde een-

den’ in ‘Criminaliteit en tijd’ (1992, nr. 3).44 Dat stuk handelde over 

de invloed die het (toen 25-jarige) WODC in de loop der jaren uit-

geoefend heeft op de beleidsvorming van het ministerie. De auteurs 

schetsen het beeld van de in een grote verzameling van juristen 

geplaatste sociale wetenschappers die veroordeeld zijn om met 

elkaar te onderhandelen over wat nu het beleidsvraagstuk is waar-

toe maatregelen genomen moeten worden, wélke maatregelen dan, 

en hoe naar het effect daarvan te kijken. De auteurs vragen onder 

meer aan de beleidsmakers (primair juristen) of die aanwezigheid 

van die sociale wetenschappers effect gehad heeft op hun kijk, 

en ... wat bleek? Door het continue, onderlinge contact tussen bei-

den viel er, naar de mening van de ondervraagden, niet meer goed 

uit te maken wie nu wat bijdraagt tot de uiteindelijke analyse en 

de gekozen aanpak, maar dat de aanwezigheid en inbreng van de 

WODC-onderzoekers hadden geleid tot een andere kijk, dat stond 

buiten kijf.

Toch, bij nader inzien is het een wat weinigzeggend resultaat. Want 

stel, men wordt zelf gevraagd of de krant die men leest invloed op 

de eigen kijk op zaken heeft (gehad). Wie ‘nee’ zegt, zit in grote 

problemen. Hoe uit te leggen op welk(e) punt(en) niet. Onmogelijk 

44 Zie het digitale dossier bij dit themanummer: www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/
jv201407-jubileumdossier.aspx?cp=44&cs=6796.

Y
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welhaast; dus: ja! Daarmee heeft de ondervrager het antwoord dat 

men wil, en wel bij voorbaat. Is er een interessantere benadering?

Een tweede antwoord: bericht doorgegeven

Is er dan een aanpak die empirisch gesproken wat steviger is – het 

begrip ‘unobtrusive measure’45 dient zich aan – en dus niet bij voor-

baat al het gewenste antwoord biedt? Die aanpak is er en wordt in 

het dagelijks leven ook gebruikt: het gaat om de frequentie waarmee 

een boodschap door anderen dan de auteur wordt doorgegeven aan 

derden. De hoofdredacteuren, hier eerder aan het woord, hanteer-

den die benadering ook: ‘herdrukt’ en ‘megahit’ waren typeringen 

die ze gebruikten om het succes – lees: het belang – van nummers 

aan te geven.

Met de komst van Buikhuisen veranderde de inhoud van JV, niet de 

voornaamste doelgroep van Documentatieblad: de beleidsmakers. 

Die doelgroep is in de loop der tijd onmiskenbaar uitgebreid, van 

de spreekwoordelijke departementale beleidsambtenaar naar een 

conglomeraat van velerlei bij beleidsvorming, -instrumentalise-

ring, -uitvoering en -evaluatie betrokkenen. Dit heeft ons ertoe 

gebracht de vraag naar het belang van JV te beantwoorden via een 

analyse van het refereren aan JV-artikelen in het beleidsdebat. Dat 

debat wordt immers gevoed door publicaties van instanties die de 

taak hebben beleid van een rationele basis te voorzien en daarmee 

hopelijk effectief te maken. Vanuit die invalshoek ligt het voor de 

hand een analyse te maken van de publicitaire kanalen die deze 

instanties ten dienste staan. De kanalen van drie instanties hebben 

we bezien: het Sociaal Cultureel Rapport, de WRR-Rapporten & 

Verkenningen en de RMO-Adviezen. Deze keer kijken we niet naar 

de bronnen, maar naar de daarin aangetroffen verwijzingen zelf. 

Immers, de daar genoemde JV-nummers geven aan in welke mate 

die informatie beleidsrelevant geacht werd.

Vooraf: dat levert natuurlijk geen directe impactmeting op. 

Het onderstaande meet hoe vaak informatie klaarblijkelijk 

45 Dit begrip, gemunt door Webb, Campbell, Schwarts & Sechrest in hun Unobtrusive 
measures: Nonreactive research in social sciences (1966), introduceert het gebruik van 
data die geen beroep doen op personen als bron van informatie (bijv. via interviews of 
surveys).
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 beleidsrelevant werd geacht, niet hoe vaak deze gebruikt werd. 

Anders gezegd: hoe vaak het paard naar het water werd gebracht, 

uiteraard niet hoeveel het gedronken heeft.

SCR-analyse

Elke twee jaar verschijnt het Sociaal Cultureel Rapport (SCR) van het 

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Die publicatie heeft expliciet 

tot doelstelling beleidsvormend Nederland systematisch – via de 

steeds weerkerende op specifieke beleidsterreinen gerichte hoofd-

stukken – op de hoogte te brengen van de klaarblijkelijk belangrijk 

geachte ontwikkelingen via de beschikbare onderzoeksliteratuur. 

Elk rapport bevat onder meer het hoofdstuk ‘Justitie en strafrechts-

pleging’.

Het eerste SCR verscheen in 1974. Daarna onafgebroken tweejaar-

lijks. Het voor ons relevante (negende) hoofdstuk daarin is ‘Justitie 

en strafrechtspleging’.

De opzet veranderde in 1998, toen het SCR 25 jaar terugkeek op de 

veranderingen in de Nederlandse samenleving. Met ingang van 

2000 kreeg het SCR een thematische opzet in plaats van een brede, 

sectorgewijde rapportage. De sectorrapportage werd voortaan in 

elk oneven jaar gepubliceerd in de nieuwe serie De sociale staat van 

Nederland (SSN). De thematische rapportage is elk even jaar blijven 

verschijnen.

Alle sinds 1976 verschenen edities zijn door ons bezien op het in het 

betreffende hoofdstuk gebruik van JV. Onder de (nogal voor zich 

sprekende) aanname dat een verwijzing naar specifieke artikelen 

opgevat kan worden als pars pro toto, maakt die inventarisatie van 

nummers zichtbaar (bij wijze van minimumschatting) hoe vaak het 

beleid via JV geïnformeerd wordt.

Een zuiver kwantitatieve inventarisatie leert dat in de twintig SCR’s 

in totaal 80 referenties naar JV zijn te vinden.46 Een gemiddelde 

van bijna 4 verwijzingen per rapport dus. Er zijn twee rapporten 

die ver boven dat gemiddelde scoren: 1984 met 11 en 1988 met 

8 verwijzingen.

46 Om een indruk te krijgen of dat veel of weinig is: ter vergelijking hebben we ook het 
aantal referenties naar het Tijdschrift voor Criminologie geteld: 44. Gelet op het karakter 
van het SCR is de richting van het verschil ons inziens begrijpelijk.
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Nu heeft zo’n totaalcijfer maar betrekkelijke waarde. Meer inzicht 

biedt een ‘breakdown’ van dit totaal naar de verschillende thema’s 

binnen het JV-aanbod. Deels zal de relevantie voor het SCR 

beïnvloed zijn door de (wisselende) maatschappelijke actualiteit, 

deels door beleidsontwikkelingen die een langere duur hebben. 

De selectie die het SCR over de jaren heen heeft gerealiseerd, treft 

men hieronder aan.

Tabel 3 Thema’s in de SCR’s en in Justitiële verkenningen, 
1975‑2014 (procenten, afgerond)

Thema
SCR JV totaal

(n=80) (n=304)a

Kind en gezin 1 6

Vervolgings- & bestraffingsinstanties 6 13

Criminaliteit en veiligheid 15 19

Immigratie en illegaliteit 0 4

Juridische infrastructuur 1 5

Justitiële beleidsvelden 25 16

Maatschappelijke beschouwingen 36 20

Overig 15 16

100 100

a Het betreft hier alle themanummers van JV (excl. de Onderzoek- en 
Varianummers).

Zichtbaar is dat het SCR naar verhouding veel JV-informatie 

ontleent aan nummers die betrekking hebben op ‘Maatschappelijke 

beschouwingen’ en ‘Justitiële beleidsvelden’. Opmerkelijk weinig 

aandacht is er daarentegen voor zaken op het terrein van ‘Vervol-

ging & bestraffing’.

WRR- en RMO-analyse

Het SCR biedt in zekere zin een chronologisch perspectief; het 

fungeert als een monitor van de ontwikkelingen binnen de spe-

cifieke Justitiesector. Voor een meer thematisch perspectief 

kan men terecht bij de twee al eerder genoemde instituten: de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de Raad 

voor Maatschappelijk Ontwikkeling (RMO).
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De WRR publiceert Rapporten en Verkenningen, die door veel 

beleidsvoerders worden geraadpleegd. Op het moment van schrijven 

waren er 90 Rapporten en 28 Verkenningen verschenen. In de 90 Rap-

porten treft men welgeteld 23 referenties aan (tegen 47 afkomstig 

uit Beleid en Maatschappij). Dat is een heel wat lagere gemiddelde 

frequentie: een op de vijf publicaties.47

In de 28 Verkenningen wordt in totaal 24 keer naar JV verwezen, dus 

krap eenmaal per publicatie.48 Twee publicaties nemen nagenoeg 

alle referenties voor hun rekening: ‘Een bijdrage aan waarden en 

normen’ (2004) met 6 en ‘Speelruimte voor een transparante recht-

spraak’ (2013) met 15 verwijzingen.49

De 21 Adviezen van de RMO blijken in totaal 11 verwijzingen naar 

JV (en 16 maal naar Beleid en Maatschappij) te herbergen. Dat levert 

voor JV een gemiddelde frequentie op die vergelijkbaar is met de 

WRR.

47 Kijken we naar de publicaties die door het panel (eerder geïntroduceerd in lemma G) 
zijn geselecteerd, dan ziet het beeld er als volgt uit. Van de 90 WRR-Rapporten werden 
er 19 als JV-relevant getypeerd; daarin werden 16 verwijzingen naar JV aangetroffen 
(van de 23 in het totale bestand aangetroffen verwijzingen). In de 16 als JV-relevant 
getypeerde Verkenningen werden 16 verwijzingen (van de in totaal 24) aangetroffen. 
In de 21 JV-relevante RMO-Adviezen werden 10 JV-verwijzingen aangetroffen op de 
in totaal 11 verwijzingen in het totale RMO-bestand. Dat wijst erop dat de publicaties 
die de beoordelaars (ongelezen uiteraard) als JV-relevant zagen, in werkelijkheid ook 
informatie uit JV doorgeven.

48 Als referentie hebben we hier gekozen voor het tijdschrift Beleid en Maatschappij. Het 
aantal referenties daarnaar bedraagt 48. Ook deze uitslag verbaast niet, gelet op het 
karakter van de WRR.

49 Dit impliceert dat de aandachtsverdeling binnen de SCR-rapporten, zoals weergegeven 
in tabel 3, bepaald wordt door die twee rapporten.
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Tabel 4 Thema’s in de WRR‑ en RMO‑publicaties en in Justitiële 

verkenningen, 1975‑2014 (procenten, afgerond)

Thema
WRR/RMO JV totaal

(n=58) (n=304)a

Kind en gezin 5 6

Vervolgings- & bestraffingsinstanties 3 13

Criminaliteit en veiligheid 17 19

Immigratie en illegaliteit 10 4

Juridische infrastructuur 12 5

Justitiële beleidsvelden 24 16

Maatschappelijke beschouwingen 22 20

Overig 7 16

100 100

a Het betreft hier alle themanummers van JV (excl. de Onderzoek- en 
Varianummers).

WRR en RMO maken, net als het SCR, opmerkelijk weinig gebruik 

van informatie uit het JV-aanbod waar het gaat om kwesties op het 

terrein van ‘Vervolging & bestraffing’. Ze maken naar verhouding 

veel gebruik van de JV-informatie over ‘Justitiële beleidsvelden’ en 

‘Juridische infrastructuur’. Opmerkelijker lijkt het feit dat in hun 

publicaties naar verhouding veel uit JV geput wordt voor thema’s 

op het terrein van ‘Immigratie en illegaliteit’. Eerder zagen we 

– lemma G – dat dit onderwerp nogal mager, althans wat frequen-

tie betreft, door JV geadresseerd is. Maar kennelijk is de geboden 

informatie van belang en doet JV er dus toch toe op dit terrein. Het 

totaalbeeld is grafisch weergegeven in figuur 14.
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Figuur 14 Frequentie van referenties naar JV in SCR‑ en WRR & 
RMO‑publicaties thema’s, 1975‑2014 (in percentages)
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Kwalitatief bezien

Welke onderwerpen hebben nu de aandacht gekregen van het 

‘beleidsgremium’ in ons land via de hier geanalyseerde drie kana-

len? In totaal is er naar 75 themanummers verwezen. Iets meer 

dan de helft (41) is twee of meerdere keren genoemd: ‘De markt 

van misdaad en straf’ (1988, nr. 2) zes keer, ‘Toekomst van de 

rechtshandhaving’ (2002, nr. 4) vijf keer en ‘Visuele technieken in 

opsporing en rechtspraak’ (2011, nr. 7) ook vijf keer.

Wat daarvan te zeggen? Volgens onze codering betreft het nummers 

op het terrein van ‘Maatschappelijke beschouwing’ en ‘Justitiële 

beleidsvelden’, in het bijzonder: strafrechtelijk beleid. Opgevat als 

de meest kernachtige samenvatting van de beleidsrelevantie van JV 

is dat naar onze mening een fraai portret, sterk gelijkend.

Zie verder 	U Uiterlijkheden
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Zomaar wat wetenswaardigheden 
(om te epateren)

Epateren van de eigen kennis, een misschien niet zo fraai, maar 

soms toch leuk en ook niet geheel onnuttig vermaak. Hieronder 

enkele suggesties voor vragen die u, naar bevind van zaken, al dan 

niet kunt stellen en beantwoorden in gezelschappen waar JV ter 

sprake komt.

1. Dat Buikhuisen het initiatief nam tot JV weet ieder, maar wie 

verzon de nieuwe naam?

Dat was mr. John van der Kaaden, toen werkzaam op het WODC en 

auteur van verschillende bijdragen aan het tijdschrift in de jaren 

1975-1978. Thans is hij officier van justitie bij het ressortsparket te 

Den Bosch.

2. Hoeveel nummers zijn er tot nu toe verschenen?

Het exacte antwoord luidt: 361 (304 themanummers, 

33 Onderzoeknummers, 24 Varianummers).

Nooit zomaar noemen natuurlijk. U doet er beter aan voor te wen-

den dat u het berekent door hardop te zeggen: 40 x gemiddeld ‘pak 

‘m beet’ 9 nummers per jaar (want Varianummers en Onderzoek-

nummers zijn eraf gegaan en de laatste jaren is er ook bezuinigd), 

dus u schat om en nabij dat getal. Daarna verwijst u naar ons!

3. JV: een damesblad?

Daar valt wat voor te zeggen. Van de zeven hoofdredacteuren waren 

er vier vrouw; gezamenlijk hebben ze 26 jaar de hoofdredactie 

gevoerd. Het aantal bijdragen als hoofdredacteur (30) overtreft dat 

van de drie mannen (18).

4. Neemt het gesprek een wending in de richting van grote auteurs 

en de daarmee gepaard gaande status van een periodiek?

U zit gebeiteld, want refereer dan aan de bijdrage van God (J.H.I.), 

gerechtsdeurwaarder te Tilburg. Hij beschreef in het nummer over 

gerechtsdeurwaarders een dag uit het leven van.

Z
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5. Het oudste artikel waarnaar verwezen?

In: Sociaal Cultureel Rapport 1996: 1987, nr. 2: Civielrechtelijke 

verkenningen; E. Blankenburg & J. Verwoerd, ‘Civielrechtelijke ver-

kenningen door middel van statistiek en dossieronderzoek’

In: WRR-Verkenning, Speelruimte voor transparante rechtspraak 

(2013): 2003, nr. 1: Rechter en samenleving; M. Malsch, ‘De leek als 

rechter en de rechter als leek’

In: WRR-Rapport: De toekomst van de nationale rechtsstaat (2002): 

1995, nr. 8: Crisis in de gedoogcultuur; R. Foqué, ‘Gedogen en de 

openbaarheid van de rechtsstaat’

In: RMO-Advies: Straf en zorg (2007): 1996, nr. 4: De TBS ter 

discussie

6. Het nummer waarnaar het meest verwezen is?

1988, nr. 2: ‘De markt van misdaad en straf’

1992, nr. 2: ‘De toekomst van de rechtshandhaving’

2011, nr. 7: ‘Visuele technieken in opsporing en rechtspraak’ (5x in 

dezelfde bron)

7. Het aantal nummers dat door een en dezelfde auteur geschreven 

is?

2012, nr. 7: ‘Deuren op slot’

De rede die Jan van Dijk uitsprak bij de uitreiking van de Stockholm 

Prize in Criminology

1987, nr. 5: ‘Computercriminaliteit’

Alle vier bijdragen werden geschreven (minstens ten dele) door Bert 

Berghuis.

8. Hoe lang blijft een JV-bijdrage courant?

Anders dan de (eendags)krant, een artikel in JV blijft 2,5 jaar fris!

De berekening: de 115 met name genoemde bijdragen leveren geza-

menlijk een duurzaamheid op van 288 jaar (gemeten tussen jaar van 

verschijning en jaar van verwijzing). Tel uit!

De grootste kans om te ‘overleven’ biedt (naar verwachting) de WRR 

met een time lag van gemiddeld 3,3 jaar, die bij het SCP bedraagt 

2 jaar. Uiteraard hangt dat samen met het verschil in opzet van de 

publicaties.
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Figuur 15 Tijdsverschil in jaren tussen publicatie en citatie in 
WRR‑ en SCP‑rapporten
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Zie niet verder: U kunt gerust zijn: over JV kunt u uw zegje doen.

PS Viel het u ook op? De afbeelding voorop en dan de grootte van de 

rubriek Maatschappelijke beschouwingen en de in verhouding toch 

kleinere Justitiële beleidsvelden. Een grafische karakterisering van 

de inhoud van 40 jaar JV. Geeft dat niet te denken?

Nu is een totaalbeeld in zekere zin een artefact dat geen recht doet 

aan de dynamiek die inherent is aan een periodiek. Het is instruc-

tiever om in dit verband uit te gaan van verschillende tijdstippen als 

ijkpunt. Hieronder daarom de twee verbeeldingen van het aan-

dachtsprofiel van zowel het eerste als het laatste quintiel.
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1975-1979

2010-2014

Die vergelijking biedt een duidelijk beeld. Men ziet het naar 

verhouding sterke accent op de ‘harde kant’ van Justitie (met dank 

aan Folkert Jensma) via de aandacht voor de rubriek ‘Vervolgings- & 

bestraffingsinstanties’. Dat accent is vandaag de dag naar de achter-

grond verdrongen ten gunste van de aandacht voor de inhoudelijk 

meer onduidelijke rubriek ‘Overige’. Die voor ‘Justitiële beleids-

velden’ is per saldo licht gestegen, net zoals dat het geval is voor 

‘Criminaliteit en veiligheid’ en ‘Maatschappelijke beschouwingen’.

Een ideaal profiel? De neiging is groot de vraag bevestigend te 

beantwoorden in aansluiting op onze Lofsprekers. En toch ... niet 

zonder meer, dunkt ons. Er is reden voor enige aarzeling. De grond 

daarvoor biedt het laatste te presenteren overzicht, waarin de 
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ontwikkeling van de rubrieken per quintiel over de gehele periode 

staat weergegeven.

Figuur 16 Aandachtsgebieden in vijfjaarsklassen (1975‑2014)  
(in percentages)
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Het is de opwaartse trend bij ‘Overige’ die zorg baart of minstens 

alertheid vergt. Een opmars die zich inzette vanaf het begin 

van deze eeuw. Mede in combinatie met vergrote aandacht voor 

‘Maatschappelijke beschouwingen’, geëxplodeerd in de vroege 

jaren negentig. We ontwaren hier een zekere mate van ‘justitiële 

verbleking’.

Natuurlijk, deze kwalificatie hangt af van de justitiële grondkleur 

die men de juiste acht. Is dat de kleur van de ‘hardere’ justitie uit 

de jaren tachtig met themanummers over de politie (de opleiding, 

de stress in het werk), de gevangenis (de agressie daarbinnen, de 

knelpositie van de bewaarders, de subculturen), de teloorgang van 

het resocialisatie-ideaal en natuurlijk de kleine criminaliteit en de 

preventie? Het tijdperk van de nota Samenleving en criminaliteit 

(1985)? Nee, die kleur is niet zonder meer de enig passende; tijden 

veranderen en daarmee ook het kleurengamma van een tijdschrift 

dat mee wenst te bewegen (en zelfs op de beleidsontwikkelingen 

vooruit wil lopen). Niet te ontkennen valt anderzijds dat de justitie-

functie in een samenleving altijd gekoppeld is aan ordeningsvoor-

schriften en de handhaving daarvan. Aandacht daarvoor – de aard 
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van de regulering en de maatschappelijke omstandigheden waar-

onder die gelden – is vanuit die opvatting pièce de résistance van het 

kritisch bezien van het gedachtegoed dat ten grondslag ligt aan het 

justitieel beleid en de praktijk van justitiële instanties. Ligt daar niet 

uiteindelijk het vertrekpunt voor JV? Die kleur – om in de metafoor 

te blijven – lijkt wat te verschieten in de jaren negentig.

Misschien een te gewaagde stap: maar juist de meebewegende 

attitude – in de bewoording van die tijd: ‘het open karakter’ – van 

de redactie geeft aanleiding tot die stap. Dat waren de jaren van 

wat Nederland als gidsland met betrekking tot ‘vrijheid, blijheid: 

tolerantie en gedogen’ op de kaart zette. Nadien – begin van deze 

eeuw – kijkt menigeen daar toch wat beteuterd op terug. Onder 

redactie van Ten Hooven (2001) verschijnt De lege tolerantie, een 

bundel die zijn aanleiding vond in een reflectie van politicologen op 

de publieke sfeer in Nederland. Gechargeerd: in plaats van de open 

samenleving waarin burgers elkaar in gemoede aanspreken op het 

niet-wenselijke gedrag, is er een klimaat ontstaan van: ‘bemoei jij je 

niet met mij, dan bemoei ik me niet met jou’. Onverschilligheid in 

plaats van tolerantie. De basis daarvan is: het extreme cultuurrela-

tivisme waarin geen plaats is voor een moreel vast punt. Vervangen 

we ‘moreel’ door ‘justitieel’ en de lezer begrijpt de analogie die hier 

de basis vormt van onze stap: de zorg voor het juiste kleurenpalet 

die we hier verwoorden.

Maar zie: dat relativisme neemt een keer. Er komt weer aandacht 

voor de waarde van minder vrijblijvendheid ten gunste van de 

justitiële hand, zoals blijkt uit het ‘pieken’ van ‘Criminaliteit en 

veiligheid’ in het eerste twintigste-eeuwse quintiel. Generale pre-

ventie, veiligheid (in de lucht en in ‘space’, ter land, op tafel en in de 

gebouwde omgeving), de politie en de detentie: toch meer justitie.

Vandaar onzerzijds: geen verwijt of neerslachtigheid, maar een 

monter: JV let op uw Saeck! Uw kleur!
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