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Met droefenis en grote verslagenheid heeft de redactie van Recht der Werkelijkheid kennisgenomen 

van het onverwachte overlijden van mede-redactielid Roland Eshuis. Roland stond volop in het leven 

en is veel te jong plotseling ziek geworden en gestorven.  

Als redactielid was Roland altijd tot in de puntjes voorbereid; hij had alle kopij tot in detail gelezen en 

van feedback voorzien. Hij was zeer betrokken bij het tijdschrift en bewaakte een hoge standaard bij 

de beoordeling van manuscripten. Hij had een voorkeur voor een multidisciplinaire aanpak die heel 

goed bij Recht der Werkelijkheid past. Dreigde de inhoud van het tijdschrift te veel louter 

rechtssociologisch van aard te worden, dan bracht hij – terecht – met verve naar voren dat Recht der 

Werkelijkheid een tijdschrift is voor álle onderzoekers op het terrein van de sociaalwetenschappelijke 

bestudering van het recht (zelf had hij een achtergrond in de sociale- en organisatiepsychologie). Hij 

stapte naar voren indien dat nodig was, en anders niet. Roland luisterde vooral veel en als hij sprak 

was het waardevol en kwam hij vaak met een nieuw perspectief. In zijn feedback op teksten was hij 

kritisch, analytisch en integer.   

Rolands werkwijze binnen de redactie is kenmerkend voor zijn werk in het algemeen: dat is zonder 

uitzondering van hoog niveau, methodologisch goed onderbouwd en scherp in de conclusies. De 

meeste redactieleden kennen Roland al langer: als trouwe deelnemer aan de congressen van de 

Vereniging voor Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht of andere (buitenlandse) 

congressen, als lid van een begeleidingscommissie, als collega, co-auteur, stadgenoot en zelfs als 

buurman.  

Na een tijdje als organisatieadviseur te hebben gewerkt, trad Roland in 1993 als onderzoeker in dienst 

bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie 

en Veiligheid. Hij specialiseerde zich in empirisch onderzoek naar het functioneren van de civiele 

rechtspleging. In 2007 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met een studie naar 

de werking van interventies ter verkorting van doorlooptijden in de civiele rechtspraak. Daarna heeft 

hij onder meer onderzoek gedaan naar de effecten van andere interventies op de toegang tot het 

recht, zoals de verhoging van de competentiegrens van de kantonrechter en de schaalvergroting 

binnen de rechterlijke organisatie. Ook deed hij onderzoek naar de naleving van rechterlijke 

uitspraken. Daarnaast was Roland ook op internationaal niveau actief. Zo fungeerde hij als 

wetenschappelijk adviseur bij de ontwikkeling van de landenvergelijkende studie van de European 

Commission for the efficiency of justice (CEPEJ) van de Raad van Europa naar de rechtspleging in 45 

landen en participeerde hij in adviescommissies van de CEPEJ over veranderingen in de rechtspraak in 

de lidstaten. 

Met zijn zowel theoretisch als empirisch gefundeerde onderzoeken heeft Roland algemeen aanvaarde 

opvattingen – bijvoorbeeld over de vermeende opkomst van een claimcultuur, misstanden rond Tank 

Cleaning Rotterdam en bestuurdersaansprakelijkheid – weten te nuanceren of te ontkrachten en 

onmisbare bouwstenen aangedragen voor evidence based beleid. Bij het WODC was hij in de 

gelegenheid om onderzoek te verrichten dat dienstbaar was aan de beleidspraktijk, juist doordat het 

wetenschappelijk verantwoord was gedaan. Om deze reden was hij ook zo goed op zijn plaats bij het 

WODC. 

Als redactielid en collega was Roland behalve betrouwbaar en vertrouwenwekkend bovenal ook een 

fijne collega. Na een goed gevulde redactievergadering was het prettig om met hem na te praten, 

bijvoorbeeld in de trein of een café. Roland was een bescheiden mens. Liever dan in het openbaar zijn 



mening te verkondigen, werkte hij in stilte aan een gedegen onderzoek. Een wetenschapper ‘pur sang’, 

met een flinke dosis droge humor.  
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