Jacquelien de Savornin Lohman

Studieperiode en promotie
Prof. mr. dr. J. de Savornin Lohman (1933) verbleef tot 1946 in Indonesië. Zij studeerde
Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden. Zij promoveerde in 1975 (promotor dr. A. Heijder,
hoogleraar strafprocesrecht van de Juridische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam) op
een proefschrift getiteld "Kwaad dat mag - Strafrechtspleging tussen traditie en vernieuwing".
In 1982 werd zij benoemd tot hoogleraar Sociale Hulpverlening bij de UvA, faculteit
Andragologie. Toen deze faculteit werd opgeheven werd zij benoemd tot deeltijdhoogleraar
Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening bij de Pedagogische en Onderwijskundige faculteit
van de UvA; deze functie vervulde zij tot haar pensioen (1998). Zij was van 1961-1992
gehuwd met drs. J.R. Soetenhorst, en heeft drie kinderen. Tot 1993 publiceerde zij onder de
naam J. Soetenhorst - de Savornin Lohman.
Loopbaan:
Hoofdfuncties
Trainee Unilever van 1958 tot 1960.
Advocaat en procureur van 1960 tot 1972.
Hoofdmedewerker juridische faculteit, Rijksuniversiteit Leiden van 1972 tot 1976.
Stafmedewerker Sociaal en Cultureel Planbureau van 1976 tot 1982.
Hoogleraar sociale hulpverlening, Universiteit van Amsterdam van 1 december 1982 tot 1992.
De rode draad in deze - wat grillige - loopbaan ligt in het spanningsveld tussen hulp en recht;
beide praktijken bedoeld om sociale problemen op te lossen zitten elkaar in werkelijkheid
nogal eens in de weg. Daarbinnen concentreert haar werk zich op de positie van de
uitvoerende werkers: maatschappelijk werkers, politiemensen, gezinsvoogden. Zij
bevinden zich in de frontlinie, staan in direct contact met burgers, die van hun diensten
afhankelijk zijn en zijn dus essentieel voor de kwaliteit van het bestaan. Haar boek ”In de
frontlinie tussen hulp en recht”, dat zij samen met een docente uit het HBO drs. H. Raaff,
publiceerde, wordt veelvuldig gebruikt in de sociaal juridische opleiding van het Hoger
Beroepsonderwijs.
Van 1991-1995 was zij tevens lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (D66). Deze
functie beslaat een dag in de week. Zij was woordvoerster volksgezondheid, onderwijs en
wetenschapsbeleid. Zij stond bekend als een gedegen Eerste - Kamerlid, dat met kennis van
zaken sprak over de onderwerpen waarmee zij zich bezighield.
Nevenfuncties (voorheen)
Lid Adviescommissie inzake veiligheidsonderzoeken vanaf 1971.
Lid reclasseringsraad Den Haag van 1980 -1984.
Lid commissie herziening decoratiestelsel van 1979 -1981.
Voorzitter S.T.E.O. (Stimuleringsgroep Emancipatie Onderzoek) van 1985 tot 1991.
Lid College van Curatoren Institute of Social Studies van 1985- 1995.
Lid Centrale raad van advies gevangeniswezen (thans raad voor de strafrechtstoepassing) van
1971 - 1980.
Lid staatscommissie veel voorkomende criminaliteit (Cie Roethof) van 1981-1985.
Lid Raad voor maatschappelijke ontwikkeling van 1996 - 2002.
Lid Adviesraad Gedragswetenschappen NWO (Nederlandse organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek) 1999 – 2004.
Lid Programmeringscollege Onderzoek Politie en Wetenschappen van 1995 - 2005.
Lid Programmeringscollege Onderzoek in de Gezondheidszorg (BBO - beleidsondersteunend
onderzoek in de AWBZ) van1998 – 2006.

Nevenfuncties (thans)
Voorzitter landelijke geschillencommissie GGZ vanaf 1987.
Voorzitter landelijk geschillencommissie lichamelijk gehandicapten vanaf 2002.
Lid bestuur Genootschap van oud-senatoren vanaf 1998.
Adviseur onderzoek op het terrein van Justitie van het Verweij - Jonker instituut te Utrecht
vanaf 1998.
Huidige activiteiten:
Scriptiebegeleiding studenten die vast dreigen te lopen op hun
scriptie.
Cabaret, one woman show.
Boek-publicaties:
Auteursnaam: J. Soetenhorst - de Savornin Lohman:
"Kwaad dat mag - Strafrechtspleging tussen traditie en vernieuwing" (dissertatie, 1975)
"Dwang om bestwil" (1977)
"Zuinig met het recht" (1980)
"Seksueel geweld zal de wetgever een zorg zijn: herziening van de zedelijkheidswetgeving in
Denemarken, Zweden en Nederland" (medeauteur U. Jansz)
"Slachtoffers van misdrijven: ontwikkelingen in hulpverlening, recht en beleid" (red.)(1988)
"Doe wel en zie om" (1990)
Auteursnaam: J.de Savornin Lohman:
“In de frontlinie tussen hulp en recht” (2003; 2005). (medeauteur drs H.Raaff).
“Omgaan met klachten, een professionele aanpak” (medeauteur dr. D. Oudenamptsen)
(2004)
Mede auteur van diverse rapporten van het Verwey - Jonkerinstituut van 1998-2002
Informatie
Zie de website: www. Jdesavorninlohman.nl
Hier is ook een uitgebreide lijst met publicaties te vinden.
Actueel:
Vaste route: Interview met Jacquelien de Savornin Lohman
in Ons Amsterdam, februari 2014
Interventie teams : Werken op het snijvlak van rechtstaat en maatschappelijke urgentie
in Journal of Social Intervention: Theory and Practice 2009 – Volume 18, Issue 2, pp. 29–42.

