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Ten behoeve van de jaarvergadering van de VSR op 10 en 11 januari 2019 te 

Schiermonnikoog 
 

 

Redactiesamenstelling 
 

Hilke Grootelaar, Carolien Klein Haarhuis en Carolien Jacobs hebben aan het einde van het 

jaar afscheid genomen als redactielid. Paulien de Winter, Elbert de Jong en Bregje 

Dijksterhuis hebben hen opgevolgd.  

 

De samenstelling van de redactie is nu als volgt: 

 

Naam Jaar van 

toetreden 

Jaar van 

terugtreden 

Universiteit/Organisatie 

Bernard Hubeau 

Rob Schwitters (vz) 

Suzan Verberk 

Nina Holvast  

Peter Mascini 

Paulien de Winter (secr) 

Elbert de Jong  

Bregje Dijksterhuis  

2013 (begin) 

2013 (begin) 

2013 (begin) 

2014 (half) 

2015 (half) 

2018 (eind) 

2018 (eind) 

2018 (eind) 

2019 

2019 

2019 

2020 

2021 

2024 

2024 

2024 

UA 

UvA 

Raad voor de rechtspraak 

EUR 

EUR 

RUG 

UU 

VU 

 

Verschijning RdW 2018 
 

In 2018 zijn (naast het themanummer) dertien van voor in review in aanmerking komende 

manuscripten aangeboden aan de redactie. Daarvan zijn er vijf als artikel verschenen in de 

twee reguliere nummers van het jaar. Van de acht andere artikelen zijn er twee na te zijn 

gerefereerd door een interne en een externe referent, afgewezen door de redactie. Drie 

artikelen zijn direct afgewezen door de redactie omdat deze qua vorm en inhoud niet 

aansloten bij Recht der Werkelijkheid. Twee artikelen zitten op dit moment in het 

reviewproces. Eén artikel schuift door naar 2019-1.  

 

Reguliernummer 2018-1 

Dit nummer bevatte twee artikelen, twee In Memoria, een bijdrage aan Werk in Uitvoering en 

vier boekbesprekingen. Het nummer is uitgekomen in juni.   

 

Themanummer 2018-2 

2018-2 betrof een themanummer over John Griffiths. Het werd samengesteld voor Carolien 

Jacobs, Albert Klein, Keebet vond Benda-Beckmann en Heleen Weyers. Het nummer bevat 

vijf artikelen, drie In Memoriams en een inleiding door de themaredactie. Het nummer komt 

naar alle waarschijnlijkheid eind december 2018 uit.   

 

Reguliernummer 2018-3 

Het derde nummer van 2018 bestaat uit drie artikelen, een bijdrage aan Werk in Uitvoering, 

vier signaleringen en drie boekbesprekingen. Het nummer komt naar alle waarschijnlijkheid 

uit in januari 2019.  
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Nieuws van de uitgever 

Naast de leden van de VSR zijn advocatenkantoren, universiteiten en de overheid abonnee. 

Het aantal paginaweergaven van Recht der Werkelijkheid op bjutijdschriften.nl is dit jaar met 

5% gestegen. Het aantal paginaweergaven van Recht der Werkelijkheid op boomportaal.nl is 

dit jaar met 45% gestegen. Waarschijnlijk is een gedeelte van dit grotere aantal gebruikers te 

danken aan het contract dat Boom met de overheid heeft.  

 

Vooruitblik naar nummers 2019 

Voor nummer 2019-1 zijn een aantal auteurs aan het werk om een artikel in te dienen, twee 

artikelen zitten in de review procedure. De rubriek Forum is ook al deels ingevuld met een 

bijdrage van Floris Bex over digitalisering van de rechtspraak. De redactie zal tijdens de 

VSR-jaarvergadering uitkijken naar mogelijk relevante bijdragen voor het nummer 2019-1.  

 

Het nummer 2019-2 betreft een bijzonder nummer dat wordt opgedragen aan het 

veranderende omgevingsrecht. Dit nummer wordt samengesteld door Tobias Arnoldussen en 

Danielle Chevalier in samenwerking met een nog nader te bepalen redactielid.  

 

Kort verslag van de vergadering met de redactieraad 

In november 2018 vond een vergadering met de redactieraad plaats. De redactieraad was zeer 

te spreken over het themanummer ‘Recht als conflictoplosser’. De raad deed de suggestie om 

niet te veel over overleden collega’s te publiceren. De raad stelt voor dat hier terughoudend in 

moet worden opgetreden. De redactieraad geeft het advies om wel aandacht te geven aan het 

overlijden van collega-rechtssociologen, maar dan op één pagina. Het laatste nummer van 

2017 (2017-3) vond de redactieraad wat magertjes. Dit kwam voornamelijk door het 

kopijtekort. De boekbesprekingen worden gewaardeerd. Ook vindt de redactieraad de 

recensies respectvoller en aanzienlijk verbeterd. De redactieraad stelt voor om met de rubriek 

Werk in Uitvoering af te sluiten. We bespreken dat we tot nu toe pragmatisch omgaan met het 

aanbod van Engelstalige artikelen. In het verleden zijn er ook Engelstalige themanummers 

geweest.  

 

Beleid voor komend jaar  

Er vindt deze periode een grote verandering plaats in de samenstelling van de redactie. We 

hebben goede opvolgers kunnen vinden voor redactiesecretariaat en het redactielid belast met 

verantwoordelijkheid voor de boekbesprekingen. In de loop van 2019 zullen ook Nienke 

Doornbos (voorzitter), Koen van Aeken en Roland Eshuis tot de redactie toetreden.  

 

Voor de samenstelling van de redactie is sterk bepalend dat belangrijke onderzoeksinstituten 

en Vlaanderen vertegenwoordigd zijn. Niet altijd lukt dat, maar afwezigheid in de redactie 

kan gecompenseerd worden door aanwezigheid in de raad. 

 

Nieuw is dat een redactielid (Bregje Dijksterhuis) in het bijzonder verantwoordelijk is 

gemaakt voor public relations. Door een betere zichtbaarheid op het web, via sociale media en 

op congressen hopen wij de lezerskring te verbreden, een meer auteurs aan te kunnen trekken.  

 

Bestuur van de Vereniging en de Redactie hebben besloten om op de VSR-site een speciale 

rubriek RdW in te richten. Daar zal informatie te vinden zijn over samenstelling redactie, 

auteursrichtlijnen en links naar Special Issues. Daarnaast zal het vignet van de Vereniging 

vanaf de edities in 2019 ook op nummers van RdW aan te treffen zijn.  
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Uitdaging blijft de in 2018 ingezette koerswijziging (een meer actieve redactie en iets meer 

aansluiting bij de rechtspraktijk) te verzilveren met een groter aanbod van kopij. Er zijn 

tekenen dat we op de goed weg zijn.  

 

Besluit 

De redactie van Recht der Werkelijkheid wenst u een voorspoedig 2019.  

 

Hilke Grootelaar en Paulien de Winter, namens de redactie van Recht der Werkelijkheid 

 


