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Voorwoord
Paul Minderhoud & Anita Böcker
Op 28 juni 2019 werd ter gelegenheid van het ‘afscheid’ van Tetty Havinga als universitair hoofddocent Rechtssociologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de
Radboud Universiteit Nijmegen het seminar ‘Reguleren en procederen’ gehouden. Dit
boekje bevat de uitgeschreven teksten van de op dit seminar gehouden presentaties.
Tetty heeft zich in de 36 jaar dat ze bij de rechtenfaculteit werkzaam was met vele
onderwerpen bezig gehouden, van de regulering van collectief ontslag tot de ervaringen
van grote bedrijven met gespecialiseerde rechtspraak en van de sociale werking van de
gelijkebehandelingswetgeving tot de regulering van voedselveiligheid. Daarom werd
voor het afscheidsseminar voor het brede thema ‘reguleren en procederen’ gekozen.
Hoewel Tetty nu de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt mogen we van haar
nog niet spreken van een ‘afscheid’, omdat er nog zoveel interessant werk te doen is.
Dat heeft in ieder geval als voordeel dat haar aanwezigheid op de derde verdieping van
het Grotius gebouw nog een tijdje gewaarborgd blijft. Voor velen is Tetty jarenlang een
belangrijk anker in hun professionele bestaan geweest. Een rechtssociologische rots in
de branding die ons op het rechte wetenschappelijke pad hield.
Dat Tetty nog niet gaat stoppen blijkt onder andere uit de twee onderzoeksprojecten waar ze nu en ook de komende tijd bij betrokken is. Allereerst het project ‘externe uitdagingen voor gebiedsgebonden politiewerk’, waarbij vragen centraal staan als
wat betekent de digitalisering van de sociale werkelijkheid voor gebiedsgebonden politiewerk en hoe gaat de politie om met superdiversiteit in bepaalde stadswijken? Dit
onderzoek verricht ze samen met Jan Terpstra, Renze Salet en Ivo van Duijneveldt in
opdracht van Politie en Wetenschap.
Daarnaast loopt een onderzoeksproject naar convergentie van uitvoeringsstijlen in
de Europese Unie. Vanwege de gemeenschappelijke wetgeving verwachten sommige
auteurs dat beleidsstijlen en uitvoeringsstijlen steeds meer zullen convergeren tussen
de lidstaten. Anderen verwachten echter dat de verschillen tussen de nationale stijlen
zullen blijven bestaan ondanks de druk tot convergentie. Op basis van bestaand empirisch onderzoek (over o.a. waterbeheer, voedselveiligheid) onderzoekt Tetty samen met
Mark Wiering of sprake is van convergentie en wat de oorzaken zijn van convergentie
of het ontbreken daarvan.
Het was overigens nog lastig om de faculteit ervan te overtuigen dat Tetty weliswaar pensioengerechtigd werd maar nog geen afscheid wilde nemen. Voor ze het wist
was haar persoonspagina op de facultaire website verdwenen. Maar gelukkig is Tetty
via de constructie van een fellowschap weer verbonden aan de faculteit en weer zichtbaar
en vindbaar.
De vijf bijdragen aan dit boekje bestrijken verschillende terreinen, van voedsel en
water tot zorg, en richten de aandacht op verschillende actoren, van gebruikers tot
toepassers en makers van regelgeving. Twee zijn afkomstig van promovendi van Tetty
(Mark Wiering en Jos Hoevenaars) die beiden na hun promotie hun carrière in de wetenschap succesvol hebben voortgezet. Twee zijn er van naaste collega’s. Allereerst
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Anita Böcker met wie Tetty meer dan 30 jaar intensief heeft samengewerkt op zowel
het gebied van rechtssociologisch onderzoek als onderwijs. En daarnaast Paul Verbruggen, expert onder andere op het terrein van regulering van voedselveiligheid, die nu bij
de Universiteit van Tilburg werkt. Daarvoor heeft hij echter in Nijmegen gewerkt en
vormde daar het perfecte onderzoeksmaatje voor Tetty, die verder vooral omringd
werd door alleen op migratie georiënteerde collega’s. En last but not least een bijdrage
van de ‘gepensioneerde’ zelf, inmiddels als fellow drukker dan ooit.
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