VSR Jaarverslag 2020

Beste leden,
Het was voor de vereniging een bewogen jaar, net als voor de rest van de wereld. Op 16 en
17 januari 2020 hadden we een zeer geslaagd jaarcongres in Nijmegen, waarbij Benjamin
van Rooij een bevlogen keynote lecture hield. Iets meer dan een maand later werd in
Nederland het eerste coronageval geconstateerd. En niet lang daarna belanden we ineens in
een zelfverklaarde intelligente lockdown. Gegeven deze omstandigheden, besloot het
bestuur om de activiteiten tot nader order op te schorten. In juni vond er derhalve niet,
zoals gebruikelijk, een bijeenkomst van de vereniging plaats. Op 1 september nam Ashley
Terlouw afscheid als voorzitter van het bestuur. Vervolgens heb ik het voorzitterschap
tijdelijk, voor de periode van een jaar, op mij genomen. Namens het bestuur en de
vereniging dank ik Ashley hartelijk voor haar jarenlange inzet. Ze heeft het voorzitterschap
op een heel prettige en doortastende manier ingevuld. Om het veertigjarige bestaan van de
vereniging en van het tijdschrift Recht der Werkelijkheid niet onopgemerkt voorbij te laten,
hebben we op 1 oktober een digitale borrel gehouden.
Daarnaast zijn er dit jaar drie zeer gewaardeerde leden van de vereniging van ons
heengegaan: Erik Herber, verbonden met Japanstudies in Leiden, Roland Eshuis, werkzaam
bij het WODC, en André Hoekema. Hoekema, voorzitter van het eerste bestuur van de
vereniging, heeft met zijn vele publicaties en presentaties een belangrijke bijdrage geleverd
aan discussies in onze vereniging en, meer algemeen, aan de ontwikkeling van de
rechtssociologie in Nederland. Wij gedenken hen drieën met eerbied en respect.
Op 15 januari 2021 houden we het jaarcongres en de ALV, georganiseerd vanuit Tilburg,
naar alle waarschijnlijkheid weer online. Ondanks deze moeilijke situatie constateer ik met
vreugde dat de vereniging actief blijft en dat de leden elkaar nog steeds weten te vinden.
Komend jaar wordt een spannend jaar. Hopelijk verdwijnt met de vaccinaties het
coronavirus en kunnen we elkaar weer vaker fysiek treffen. Medio juni treedt er een nieuwe
voorzitter aan: Danielle Chevalier, als de leden akkoord gaan met haar toetreding tot het
bestuur. Ik ben heel blij dat zij bereid is om deze rol op zich te nemen. Tot die tijd zal ik mij,
samen met de rest van het bestuur, blijven inspannen om activiteiten voor de vereniging te
organiseren, binnen de bestaande beperkingen.
Bart van Klink, 11 december 2020
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Verslag Communicatie
Dat we een modernere site hebben is geen nieuws meer. Men lijkt hem goed te kunnen
vinden en hij wordt bezocht en gebruikt, dat blijkt uit de statistieken. Wel is er altijd een
enorme piek in januari, dus hem middels dit verslag en presentatie nog eens onder de
aandacht brengen kan geen kwaad. Dan stijgt de waarde ervan weer met een veelvoud. De
site is een succes, maar we willen nog een slag maken met de vernieuwing van de
communicatie binnen VSR. Nu hebben we noodgedwongen een geheel digitale ALV, maar
het afgelopen jaar heeft natuurlijk ook laten zien wat er allemaal mogelijk is als
verschillende media worden gecombineerd. We missen het fysieke contact natuurlijk
enorm, aan de andere kant blijkt het ook weer mogelijk om interessante mensen te spreken
van over de hele wereld tijdens dezelfde conferentie. Dat is ook een verrijking waar we met
de VSR op willen inhaken.
Daarvoor is het nodig om allereerst te weten wat de leden willen en waar behoefte aan is.
Verleden jaar is daar en enquête over uitgezet onder de leden. De respons daarop was
jammer genoeg niet heel hoog, maar er kwamen wel een aantal interessante uitkomsten
uit, die we vanwege de lage respons natuurlijk met de nodige voorzichtigheid moeten
interpreteren. Ten eerste hechten veel respondenten aan het Nederlands als taal van
communicatie. Alleen Engels is duidelijk een minderheidscategorie, maar geen voorkeur en
‘beiden’ scoren als opties tezamen ongeveer even hoog als louter Nederlands. Daarbij valt
wel op dat het met name de jongere leden zijn die minder aan het Nederlands lijken te
hechten en meer Engels willen. Een andere opvallende uitkomst is dat de VSR een platform
moet blijven waar jongere onderzoekers zich thuis voelen. Het binden van jongere
onderzoekers zou volgens veel respondenten een speerpunt moeten zijn waar de vereniging
op inzet. Het bestuur onderschrijft die doelstelling van harte, maar dat houdt wellicht in het
verbreden van het aantal communicatiemiddelen, meer internationalisering en wellicht
meer Engelstalige communicatie.
Het lijkt erop dat de VSR verschillende rollen vervult waar verschillende typen academici
onderdak vinden. Voor sommige mensen is juist het verenigingsaspect belangrijk en is de
VSR een plek om elkaar te ontmoeten en het glas te heffen met oude bekenden. Voor
anderen is het ook een platform om onderzoek op te presenteren en van nieuw onderzoek
kennis te nemen. Daarnaast is de VSR ook een bibliotheek van kennis, gebundeld in de
verschillende leden. Veel van ons hebben een lange staat van dienst in de
sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht. Men kan daar gebruik van maken,
maar dan moet men ons wel weten te vinden. Vandaar dat we verder willen kijken dan
alleen de site. Daarnaast is het wellicht ook een goed moment om ons internationaal meer
te profileren. Ook contacten met zusterorganisaties kunnen wellicht makkelijker gelegd
worden nu we allemaal digitaal wat stappen hebben gemaakt.
Bij die activiteiten zullen we wel allemaal als leden betrokken moeten worden. Daartoe zijn
we als bestuur bezig met het opzetten van een nieuwe communicatiestrategie.
Verschillende ideeën passeren hierin de revue. Zo kunnen we als onderzoekers voelsprieten
uitsteken bij de verschillende onderzoeksgroepen die er in de verschillende faculteiten zijn
geformeerd rond sociaalwetenschappelijke thema’s. Docenten kunnen hier ook een rol in
spelen. Veel studenten willen een sociaalwetenschappelijke component in hun scriptie
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verwerken, maar lang niet altijd komen ze daarvoor bij ons terecht als de groep
wetenschappers met de juiste methodologische kennis. Docenten van ons kunnen hen
wijzen op de VSR als vraagbaak. Daarnaast kan ook in colleges aandacht besteed worden
aan de VSR. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is mogelijk de VSR te pluggen
zonder dat het al te gekunsteld over kwam, bleek uit eigen ervaring.
Verder denken we aan de uitbreiding van de sociale-media-accounts. Instagram voor de
mooie plaatjes, linkedin voor het zakelijk verkeer en twitter om kort en bondig een
boodschap te verkondigen. Dat ligt echter ook aan de leden, want zo’n account floreert als
veel mensen er iets op willen zetten, zodat het continue onder de aandacht blijft en
bovenaan komt te staan de timeline van leden en belangstellenden. Wat dat betreft is
Barbara Oomen een lichtend voorbeeld voor ons. Zij twitterde vanuit het vorige congres
met een #VSR erbij. Dus twitter tijdens het congres allemaal dat de VSR met een
veelbelovende communicatiestrategie bezig is en… hij wordt vanzelf veelbelovend!
Een eerste draft van de strategie is geschreven door Dorien en ondergetekende en het
bestuur heeft inmiddels input geleverd dus nu zouden we een min of meer finale versie
kunnen schrijven waar de leden dan over worden geïnformeerd. Dat komt dus in het nieuwe
jaar. We denken dat we daarmee spraakmakender kunnen worden en in het verlengde
daarvan meer leden te werven. Dat wordt echter wel een teamprestatie.

Verslag VSR-jaarcongres 2020
Afgelopen jaar werd op 16 en 17 januari het jaarlijkse VSR-congres gehouden in het
prachtige Nijmegen vanuit Radboud University en voor het eerst waren er tegelijkertijd
Nederlandstalige en Engelstalige sessies. Het thema van het jaarcongres was: Recht en
onzekerheid / Law and Uncertainty. Onder de bezielende leiding van Ashley Terlouw, Tetty
Havinga en Anita Böcker werden alle deelnemers warm onthaald op 16 januari 2020 in de
Berchamaniumkapel. Het jaarcongres werd geopend Benjamin van Rooij (UvA) met zijn keynote "Sociological Gobbledigook": The Unbearable Uncertainty of Socio-Legal Research and
the Difficult Relationship between Law and Social Science’. Daarna werd de middag gevuld
met panels over diverse onderwerpen, zoals ‘Onbepaaldheid in het recht’, ‘Legal and
practical aspects of (open) data visualization in the Netherlands’ en ‘Onzekerheid en
juridische besluitvorming, die allemaal plaatsvonden in het Grotiusgebouw. Aan het einde
van de middag vonden de deelnemers hun weg naar restaurant de Waagh in het centrum
van Nijmegen. Hier konden de aanwezigen genieten van het traditionele, en zeer
gewaardeerde, ‘schemerlampgesprek’ waar Phillip Paiement een geanimeerd gesprek had
met Tetty Havinga. Hierna kon men allemaal genieten van een heerlijke diner in de Waagh.
Op vrijdagochtend 17 januari 2020 was het tijd voor de ALV waar de leden onder meer
instemden met de voordracht van twee nieuwe bestuursleden: Daniel Blocq en Elke
Olthuis. De rest van de ochtend waren er wederom diverse panels en het jaarcongres werd
afgesloten met een panel van jonge onderzoekers onder leiding van Ashley Terlouw. In dit
panel ging zij in gesprek met Daniël Blocq (Leiden), Elke Olthuis (UvA), Sara Miellet
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(Middelburg/Utrecht) en Ralph Severijns (Nijmegen) over ‘New perspectives on law and
uncertainty’. Dit was een mooie afsluiting van een zeer geslaagd jaarcongres met mooie
inhoudelijke discussies, fijn weerzien, waar nieuwe contacten werden gelegd en waarna
iedereen vol inspiratie thuiskwam.

Verslag 40-jarig jubileum
Op donderdag 1 oktober 2020 hebben we samen gezamenlijk het 40-jarig jubileum van de
VSR en RdW gevierd. Vanwege de pandemie moesten we het online met een Zoomborrel
doen, maar het was nog steeds een feestelijk gebeuren. Tijdens het jubileum heeft Nienke
Doornbos namens de redactie van de RdW een toelichting gegeven op de special issue over
40 jaar RdW en rechtssociologische onderzoek in Nederland. Malouke Kuiper (UvA) en
Alison Fischer (KITLV hebben) als exponenten van de volgende generatie rechtssociologische
onderzoekers een korte reflectie gegeven op enkele bijdragen uit de special issue. Daarna
hielden we ter lering en vermaak een pubquiz over de geschiedenis van de VSR aan de hand
van vragen van Marc Hertogh, Agnes Schreiner en Rob Schwitters. Het evenement
betekende ook het formeel einde van het voorzitterschap van Ashley Terlouw. Huidig
bestuurslid Bart van Klink zal tot medio juni volgend jaar als interim-voorzitter optreden.
Danielle Chevalier zal daarna de functie overnemen, als de leden instemmen met haar
toetreding tot het bestuur. We willen alle leden bedanken voor een geslaagde viering van
het verleden en de toekomst van onze vereniging.
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