Recht der Werkelijkheid
Tijdschrift voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht
Jaarverslag 2020
Ten behoeve van de jaarvergadering van de VSR op 15 januari 2021
Algemeen
Het jaar 2020 was een bewogen jaar voor de redactie. Het veertigjarig bestaan van zowel
Recht der Werkelijkheid als de Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van
het recht bood een mooie gelegenheid om een jubileumnummer samen te stellen, waarin
leden van de redactie en de redactieraad volop terugblikken en vooruit kijken.1 Aan de andere
kant had de redactie te kampen met de gevolgen van de coronacrisis, waardoor het
redactieproces vertraging opliep en sommige plannen geen doorgang konden vinden. In het
voorjaar werd de redactie opgeschrikt door het plotselinge overlijden van redactielid Roland
Eshuis op 20 april 2020. Met droefenis en grote verslagenheid heeft de redactie afscheid
genomen van Roland. Hij was een consciëntieus en zeer gewaardeerd redactielid.
Redactiesamenstelling
Nina Holvast heeft in 2020 afscheid genomen als redactielid. Marijke ter Voert en Myrte
Hoekstra zijn in 2020 toegetreden tot de redactie. De samenstelling van de redactie is nu als
volgt:
Naam
Peter Mascini
Paulien de Winter (secr)
Elbert de Jong
Bregje Dijksterhuis
Danielle Chevalier
Koen van Aeken
Nienke Doornbos (vz)
Marijke ter Voert
Myrte Hoekstra

Jaar van
toetreden
2015 (half)
2018 (eind)
2018 (eind)
2018 (eind)
2019 (begin)
2019 (begin)
2019 (eind)
2020 (eind)
2020 (eind)

Jaar van
terugtreden
2021
2024
2024
2024
2025
2025
2025
2026
2026

Universiteit/Organisatie
EUR
RUG
UU
Molengraaff Instituut
LU
UA
UvA
Radboud
WODC

Verschijning RdW 2020
In 2020 zijn (naast het themanummer) elf bijdragen voor artikelen aangeboden aan de
redactie. Daarvan zijn er vier als artikel verschenen in de twee reguliere nummers van het
jaar. Vijf artikelen zijn na te zijn gerefereerd, afgewezen door de redactie. Twee bijdragen
schuiven door naar 2021-1.
Regulier nummer 2020-1
Het eerste nummer van Recht der Werkelijkheid in 2020 is verschenen in juni. Het nummer
bestaat uit een redactioneel over het coronavirus door Nienke Doornbos, een in memoriam
over Roland Eshuis, twee artikelen, een forumbijdrage, een recensie en een werk in
uitvoering.
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Recht der Werkelijkheid bestaat eigenlijk al 41 jaar, maar omdat we dit feestje graag gezamenlijk met de VSR wilden
vieren, hebben we het jubileum een jaartje uitgesteld.

Het artikel van Anke Ramakers (Geen VOG, geen werk? Een studie naar VOG-aanvragen en
werkkansen na vrijlating) gaat over de rol van het beleid over verklaringen omtrent gedrag
(VOG) bij re-integratie van ex-gedetineerden. Het artikel van Michelle Bruijn en Michel
Vols (Upperdogs Versus Underdogs) bouwt voort op Galanters framework van repeat players
en one-shotters, en gaat over het bestuursrechtelijk optreden van burgemeesters tegen
drugsrelateerde activiteiten. De forumbijdrage van Leny de Groot-van Leeuwen gaat over de
rol van deskundigen in de rechtspraak. Robert Knegt heeft een recensie geschreven over het
proefschrift van Paulien de Winter naar de handhavingspraktijk van het UWV en de sociale
diensten. In de rubriek Werk in uitvoering presenteert Elke Olthuis haar interdisciplinaire
promotieonderzoek naar de rol van attitudes bij rechterlijke oordeelsvorming.
Jubileumnummer 2020-2
Het tweede nummer van Recht der Werkelijkheid in 2020 is verschenen in december. Dit
feestelijke jubileumnummer bestaat uit een redactioneel over veertig jaar Recht der
Werkelijkheid, twee artikelen, een forumbijdrage, een recensie, een werk in uitvoering en zes
speciale jubileumbijdragen.
In het redactioneel beschrijven Nienke Doornbos en Paulien de Winter het verleden, heden en
de toekomst van Recht der Werkelijkheid. Ook doen zij daarin verslag van een enquête onder
de lezers van het tijdschrift. Het artikel van Roosmarijn van Es, Janne van Doorn, Jan de
Keijser & Maarten Kunst (Het effect van een pro Justitia-rapportage op de bewijsbeslissing)
onderzoekt in hoeverre en op welke wijze de aanwezigheid van een pro Justitia-rapportage en
informatie over een psychische stoornis invloed kan hebben op de bewijsbeslissing. Het
artikel van Niels Rijke (Onzekerheid over consistentie en het enkele feit) gaat over
gelijkebehandelingswetgeving en identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodoxprotestantse scholen. In de rubriek Forum gaan Albert Klijn en Rogier Hartendorp in discussie
over maatschappelijk effectieve rechtspraak. André Verburg heeft een dubbelrecensie
geschreven over de proefschriften van Perquin-Deelen en Baas. In de rubriek Werk in
uitvoering presenteert Iris Becx haar promotieonderzoek naar herstelrecht op het terrein van
verkeersongevallen. De zes speciale jubileumbijdragen geschreven door leden van de
redactieraad van Recht der Werkelijkheid: Bert Niemeijer, Marc Hertogh, Leny de Groot-van
Leeuwen, Jean van Houtte, Bernard Hubeau, Agnes Schreiner en Nick Huls. De
redactieraadleden zijn door de redactie uitgenodigd om te reflecteren op bijdragen die door de
jaren heen zijn verschenen in RdW op een specifiek aandachtsgebied.
Themanummer 2020-3
Het themanummer gaat over Corona en Recht. Dit nummer bestaat uit een redactioneel van
Koen van Aeken, drie artikelen en een essay. In het eerste artikel rapporteren Frans van Dijk
en Eddy Bauw (Coronacrisis en rechtspleging) over een empirische verkenning van de impact
van de coronacrisis op de rechtspleging. In het tweede artikel (De gelegenheid te baat
nemen?) bestudeerden Edwin Kruisbergen, Marco Haas, Joanieke Snijders en Ron Maas de
evolutie van verschillende types van criminaliteit tijdens de verplichte semiquarantaine.
Tobias Anoldussen grijpt in het derde artikel, (Dividing the goods or dividing the beds?) de
gelegenheid om de theorie van reflexieve modernisering van Ulrich Beck empirisch te
toetsen. De laatste bijdrage is een essay (Coronapandemie 2020: een kritisch perspectief) van
Roel Pieterman over de vraag of het middel niet erger is dan de kwaal. Zijn standpunt is dat
de politiek kansen op een realistischer onderbouwd beleid mist, doordat geen gebruik
gemaakt wordt van de inzichten die een kosten-batenanalyse kan opleveren. Naar aanleiding
van dit themanummer is een podcast met de auteurs verschenen.
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Nieuws van de uitgever
Lezers weten het tijdschrift in toenemende mate te vinden via digitale kanalen. Het tijdschrift
is in de eerste 10 maanden van 2020 3.962 keer geraadpleegd (ter vergelijking in 2015 was dit
2.060). Het tijdschrift heeft een breder bereik gekregen onder institutionele abonnees, zoals
bibliotheken, rechtbanken, advocatenkantoren, et cetera. Vanuit Boom zijn er initiatieven om
het tijdschrift verder te promoten: bijvoorbeeld door het open zetten van artikelen en het
gebruik van social media. Boom juridisch heeft ook een bijdrage geleverd aan de podcast
voor het themanummer. De PR vindt plaats in samenwerking met Bregje (redactie) en Tobias
(VSR-bestuur). Het aanbod van Boom is om oplages van RdW bij te maken bij presentaties,
congressen en lezingen. Dit moet op tijd (minimaal 10 dagen) doorgegeven worden.
Vooruitblik naar nummers 2021
Voor nummer 2020-1 zijn een aantal auteurs aan het werk om een artikel in te dienen en ook
wordt er gewerkt aan de bijdrage Werk in Uitvoering. De redactie zal tijdens de VSRjaarvergadering uitkijken naar mogelijk relevante bijdragen voor het nummer 2021. Het
themanummer van 2021 gaat over de rolverschuiving van professionals binnen het justitiële
werkveld. De call for papers is in december 2020 verspreid.
Kort verslag van de vergadering met de redactieraad
In november 2020 vond een vergadering met de redactieraad digitaal plaats. Besproken is dat
het jaar in allerlei opzichten een dubbel jaar was met hoogte- en dieptepunten. Over het
algemeen is de redactieraad positief; het tijdschrift is kwalitatief goed en gevarieerd.
Aandachtspunten van de redactie
In het voorgaande jaarverslag waren drie speerpunten geformuleerd: een tijdige en
regelmatige verspreiding van het tijdschrift, een verbetering van de communicatie met de
externe referenten en het creëren van een gezamenlijke werkomgeving binnen de redactie.
Hoewel dat eerste speerpunt door de coronacrisis sterk werd bemoeilijkt, lukte het
ternauwernood om alle nummers in 2020 te laten verschijnen. Het tweede aandachtspunt is
geconcretiseerd door aanpassing van het referentenfomulier, waardoor het duidelijker is
waarvoor het referentenrapport is bedoeld en dat het ook de auteurs onder ogen komt. De
gezamenlijke werkomgeving is eveneens tot stand komen. Een volgende stap daarbij is om
die gezamenlijke werkomgeving ook een archieffunctie te geven, waarin onder meer notulen
en jaarverslagen kunnen worden bewaard. Dit mag als een eerste (bescheiden) speerpunt voor
2021 worden genoteerd. Een tweede (meer ambitieuzer) aandachtspunt voor het komende jaar
is om in samenspraak met de uitgeverij te kijken hoe de redactie de naamsbekendheid van het
tijdschrift verder kan vergroten. De podcast over het themanummer Corona en recht zal
hopelijk hieraan bijdragen. De redactie wil in de toekomst vaker een podcast maken over
themanummers. Daarnaast willen we kijken of we actiever gebruik kunnen maken van social
media. Een derde speerpunt voor 2021 hangt hiermee samen en dat is om het tijdschrift beter
onder de aandacht te brengen van Vlaamse onderzoekers. De afgelopen jaren is overwegend
door Nederlandse auteurs in Recht der Werkelijkheid gepubliceerd. Inbreng vanuit
Vlaanderen is echter ook zeer welkom.
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Tot slot
De redactie van Recht der Werkelijkheid wenst u een voorspoedig en inspirerend 2021. Het
tijdschrift staat, als altijd, open voor nieuwe kopij.
Paulien de Winter,
namens de redactie van Recht der Werkelijkheid
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