
 

INHOUDSOPGAVE 

  



WOORD VOORAF 

 

1 KIND VAN VERSCHILLENDE WERELDEN 

De wereld van de familie Eggen aan het Lindeplein in Brunssum 

De wereld van de familie Fijnaut op Klein-Brabant in Waterlandkerkje 

De verbindende schakels: mijn vader en moeder 

Politieman in oorlogstijd 

De wereld op de Schelsberg in Heerlerheide 

De wereld rondom de Sint-Corneliuskerk in Heerlerheide 

Een tussenstap: op de Sint-Henricusulo in Heerlen 

De wereld van het Missiehuis Sint-Willibrord in Deurne 

Het contrast tussen Heerlen en Deurne 

Een kwestie van volhouden 

Mijn vriend Piet Hein Hoebens 

Een wat wonderlijk afscheid van Deurne 

 

2 OP HET RIJKSINSTITUUT TOT OPLEIDING VAN DE HOGERE POLITIEAMBTENAREN 

Van de SVD naar het RIOHPA 

Villa Lommerrijk aan de Witte Kruislaan 6 

Rites de passage: outward bound en ontgroend 

De verhuizing naar de Politieacademie in Apeldoorn 

De keuze voor de Gemeentepolitie Tilburg 

 

3 HEEN EN WEER TUSSEN TILBURG EN LEUVEN 

De innesteling in de stad 

De organisatie en de staf van het korps 

De kennismaking met het werk 

Tussen de bezetters van de Karl Marx Universiteit 

Alsnog naar de Katholieke Universiteit Leuven 

De toenmalige studie in de criminologie 

(Over)leven in Leuven 

Tussen de bedrijven door getrouwd 

Magna cum laude in de criminologie 

Magna cum laude in de filosofie 

Weer in dienst van de Gemeentepolitie Tilburg 

Bij de Algemene Dienst: de organisatie van de surveillance en de bestrijding van bankovervallen 



Bij de Recherche: goede rechercheurs in een veranderende wereld 

Bij de Kinder- en Zedenpolitie: een mengelmoes van nieuwe vraagstukken 

 

4 VOOR DE TWEEDE KEER NAAR LEUVEN 

Een moeilijke keuze: bij de politie of naar de universiteit? 

Verhuizen naar een ander land: moeilijker dan gedacht 

Alweer denken aan de terugkeer naar Nederland 

De moeizame opstart van het onderzoek 

De toepassing van Kuhns paradigmatheorie 

De voortzetting van de rondgang 

Een diepe duik in een lange geschiedenis 

De bevordering van de publieke discussie 

De zijdelingse verbindingen met Nederland en andere landen 

De afronding van het proefschrift 

De hervorming van de Gemeentepolitie 

De zaak-François: een voorspelbaar debacle 

De oprichting van Panopticon 

In Leuven blijven of teruggaan naar Nederland? 

Naar het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

 

5 DE HEEL ANDERE WERELD VAN DEN HAAG 

Een ‘Vlaming’ in Haagse kringen 

Algemene indrukken van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

Hans Grosheide: een voorbeeldig topambtenaar 

De samenwerking met de Directie Politie en de Directie Vreemdelingenzaken 

Een gevecht om de macht bij de bestrijding van kleine criminaliteit 

Een zeer controversiële kwestie: de advocaat bij het politiële verdachtenverhoor 

De agendering van de georganiseerde misdaad en de Recherche 

De toekomst en het verleden van het politiewezen 

In de buitenbaan van het ministerie 

Naar de Erasmus Universiteit Rotterdam 

 

6 DE HEFTIGE TIJD OP CAMPUS WOUDESTEIN 

Een benoeming met een belast verleden 

De kennismaking met de vakgroep 

Een programmatische oratie 



Een omwenteling over vijf sporen: van personeelszaken tot onderzoeksprojecten 

Een Vlaamse perestrojka in het onderwijs 

Buitengaatse activiteiten in binnen- en buitenland 

Het bestuur van de faculteit 

Benoemd tot gewoon hoogleraar aan de KU Leuven 

 

7 DRUKKE JAREN OP VERSCHILLENDE FRONTEN 

Te veel plannen en bezigheden 

De perikelen bij de terugkeer naar de alma mater 

De colleges aan de KU Leuven 

 Criminologie en strafrechtsbedeling 

 Politionele en gerechtelijke organisatie 

 Vergelijkend strafprocesrecht 

 Europees strafrecht 

Slachtoffer van eigen succes 

Het Master Programme in European Criminology 

Een opleiding in de criminologie in Nederland 

De ontwikkelingen in Europa 

 De oprichting van het European Journal 

 Lezingen en conferenties dwars door de Europese Unie 

 Enkele bijzondere conferenties: Windsor, Tokio, Toronto en Florence 

De hervorming van het politiewezen in Nederland en België 

 De hervorming in Nederland 

 De hervorming in België 

 Vergelijkingen tussen Nederland en België 

De Rijkspolitie Award en de redding van de Politieacademie 

De beheersing van de georganiseerde misdaad 

 Organized crime en undercover policing in trans-Atlantisch perspectief 

 Georganiseerde misdaad in België en Nederland 

 De Italiaanse maffia: een gemeenschappelijk vertrekpunt 

 De ontwikkelingen in Nederland 

 De ontwikkelingen in België 

 De ondertekening van het Verdrag van Palermo 2000 

Ondernemende uitgevers in Amsterdam 

De hervorming van het politiewezen in Zuid-Afrika en Indonesië 

 Een merkwaardige confrontatie met het verleden: Zuid-Afrika 

 Een trip met verstrekkende academische gevolgen: Indonesië 



Gasthoogleraar aan New York University School of Law 

In twee stappen weg uit Leuven 

 

8 IN DE POLITIEKE VUURLINIE, IN BELGIË EN IN NEDERLAND 

Wetenschappelijk onderzoek in een parlementaire context 

De commissie-Vande Lanotte: het onderzoek naar de vrouwenhandel 

 De aanleiding en de opstart van het onderzoek 

 De strafzaak tegen de ‘bende van de Miljardair’ in Rotterdam 

 Prostitutie, vrouwenhandel en politiecorruptie in Antwerpen 

De commissie-Van Traa: het onderzoek naar de opsporingsmethoden 

 Een beetje persoonlijke voorgeschiedenis 

 De opmaat naar het parlementaire onderzoek 

 Bijna een zware kink in de kabel... 

 De uitvoering van het onderzoek 

 De publieke verhoren door de commissie 

 Na de publicatie van het eindrapport 

 De onverhoedse dood van Van Traa 

 Een forse nabrander: het post-Fort-onderzoek 

De commissie-Van Parys: het onderzoek van het onderzoek naar de ‘bende van Nijvel’ 

 Hof van Cassatie contra Stefaan De Clerck 

 De opstart van de onderzoekscommissie 

 De harde kern van de onderzoeksstrategie 

 De uitvoering van het onderzoek 

 Onze bevindingen en de aanbevelingen van de commissie 

De commissie-Verwilghen: het onderzoek naar Dutroux-Nihoul en consorten 

De commissie-Vandenberghe: de georganiseerde misdaad in België 

In het kielzog van de commissies 

 Voordrachten aan weerskanten van de grens 

 Voordrachten op internationaal niveau 

Het Octopus-project in Hongarije, Tsjechië en Slowakije 

In de prijzen gevallen: ridder en commandeur 

Parlementaire onderzoekscommissies: mogelijkheden, grenzen en risico’s 

 

9 TERUG IN TILBURG: EEN CONGLOMERAAT VAN ONDERZOEKEN EN ACTIES 

De overgang van Leuven naar Tilburg 

De naweeën van de commissie-Van Traa 



De afronding van lopende onderzoeken 

De bevordering van de integriteit en de kwaliteit van de politie 

De veiligheid en de beveiliging van Pim Fortuyn 

 Urgente telefoontjes uit Den Haag 

 Het begin en het einde van het onderzoek 

 De redactie van het rapport 

De sociale (on)veiligheid in Eindhoven, Tilburg en Almere 

 Uitgaansgeweld op Stratumseind 

 Veilig samenleven in Tilburg 

 Veel te winnen in Eindhoven 

 De Schaalsprong in Almere 

Grondlegger van de Dienst Speciale Interventies 

 Een bijzondere vraag en een radicaal antwoord 

 De machtsstrijd om de Aanhoudingseenheden 

 Het besluit van het kabinet: een riskant compromis 

Emergo, Frans Banninck Cocq en Gonsalves 

 Een rol als extern wetenschappelijk adviseur 

 De operationalisering van het convenant 

 Het ‘titanenwerk’ van de rapportage 

 De feestelijke afronding van het project 

Het institutionele eredoctoraat van de Universiteit Gent 

Een steeds groter probleem: overvallen en overvallers 

 De oprichting van een speciale taskforce 

 Onderzoek en een actieprogramma 

 Pittige discussies achter de schermen 

 Wel een gewelddadig bendewezen maar geen strike force 

 

10 VIER KEER BASSO CONTINUO 

Basso continuo 1. De geschiedenis van de politie in het Koninkrijk der Nederlanden 

 Doorlopende belangstelling 

 De opstart en opzet van het moederproject: de Nederlandse politiegeschiedenis 

 De uitvoering en de presentatie van de studies 

 Het behoud van de collectie-Frima 

 De politie in Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen 

 De vorming van het Nationale Politiekorps 

Basso continuo 2. De politiële en justitiële samenwerking in de Europese Unie 

 Toch geen onderzoek betreffende de Benelux 



 Een buitenkans: de samenwerking in de Euregio Maas-Rijn 

 De strafrechtelijke samenwerking vanuit Nederlands perspectief 

Basso continuo 3. De regulering van kansspelen in de Europese Unie en in Nederland 

Basso continuo 4. Het Nederlands drugsbeleid in internationaal perspectief 

 Onderzoek en beleid in de Euregio Maas-Rijn 

 De commissie-Van de Donk 

 De derde weg een uitweg? 

 De integratie en expansie van de Nederlandse en Belgische drugsmarkten 

Een afscheidscollege met grote onderscheiding 

 

11 OP WEG NAAR HET EINDE 

Vier ‘obstakels’ voor mijn naslagwerken 

 Hoofdredacteur van het European Journal 

 Voorzitter van de Adviescommissie Afgesloten Strafzaken 

 Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit aan de Universiteit Tilburg 

 Voorzitter van de Raad van Toezicht Rechtswinkel Eindhoven 

De gedeeltelijke mislukking van goede voornemens 

Een deel van de wetenschappelijke nalatenschap in drievoud 

Toch weer projecten aan weerszijden van de Belgisch-Nederlandse grens 

 Aan de Belgische kant van de grens 

 Aan de Nederlandse kant van de grens 

De afbouw van de infrastructuur: mijn bibliotheek en archief 

Het overlijden van mijn soulmates 

 De dood van Brice de Ruyver 

 De dood van Jim Jacobs 

Mijn vooruitzicht voor de komende jaren 
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