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De komende periode gaat de redactie van Recht der Werkelijkheid zich, in samen‐
spraak met de redactieraad, beraden op de koers van het tijdschrift. Ze gaat het
onder andere hebben over een blog van Willem van Boom.1 Hem is opgevallen dat
redacties van Nederlandstalige juridisch-wetenschappelijke tijdschriften ondoor‐
zichtig opereren. Zo is meestal nergens te vinden of redacties peer reviewed zijn,
hoeveel artikelen er jaarlijks worden aangeboden voor publicatie en hoeveel hier‐
van worden geaccepteerd of afgewezen, laat staan dat openbaar is gemaakt hoe
redacties omgaan met eventuele reviews en of ze beschikken over een klachten‐
procedure voor auteurs die zich tekort gedaan voelen door referenten. Van Boom
pleit voor meer transparantie, opdat auteurs bewuste keuzes kunnen maken ten
aanzien van het tijdschrift waar zij hun stukken willen indienen voor publicatie.
Zijn pleidooi past binnen een bredere maatschappelijke tendens om aanbieders
van diensten en producten aan te zetten tot betere prestaties, doordat zij weten
dat burgers en consumenten de keuze voor een aanbieder kunnen laten afhangen
van beschikbare informatie over zijn prestaties en werkwijzen. We kennen alle‐
maal de ranglijsten waar scholen, universiteiten en ziekenhuizen met elkaar wor‐
den vergeleken. Inmiddels weten we ook dat het verhogen van transparantie door
bekendmaking van prestatie-indicatoren niet alleen voordelen heeft. De aandacht
verschuift hierdoor vaak van het waarborgen van de kwaliteit van dienstverlening
naar het managen van de reputatie van een organisatie, registratieverplichtingen
leiden af van het eigenlijke werk, belangrijke taken die niet in prestatie-indicato‐
ren kunnen worden uitgedrukt verdwijnen naar de achtergrond, enzovoort. Nu
vermeldt Recht der Werkelijkheid in het colofon al wel summier dat ze in haar
beoordeling gebruikmaakt van externe referenten, maar niet of de procedure dou‐
ble blind is en hoe de redactie omgaat met de oordelen van de referenten. Ook zal
het verschaffen van informatie over bijvoorbeeld het redactiestatuut, de aantallen
aangeboden stukken en de aantallen geaccepteerde en afgewezen stukken heus
niet zo veel tijd kosten, maar het is wel belangrijk om stil te staan bij de vraag hoe
ver we als redactie willen gaan met het bieden van transparantie en of dit ook
gepaard kan gaan met negatieve onbedoelde gevolgen die op andere terreinen
spelen: verschuift hierdoor de aandacht van kwaliteit naar reputatiebescherming
of aantallen keren dat artikelen zijn gedownload, zet het aan tot tijdrovende pro‐
cedures met klagende auteurs die vinden dat hun stuk op onjuiste gronden is
afgewezen, enzovoort? Tegelijk kunnen we de blog van Van Boom ook opvatten
als uitnodiging om ons als redactie en redactieraad te bezinnen op de kwaliteits‐
borging van ons blad en op wat voor blad wij eigenlijk willen maken. Laat ik op

1 Van Boom 29 maart 2016.
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persoonlijke titel een voorschot nemen op deze discussie die dus uitdrukkelijk
niet het standpunt van de overige redactieleden of leden van de redactieraad ver‐
tegenwoordigt.
Recht der werkelijkheid wil een interdisciplinair platform zijn voor reflectie op de
rechtspraktijk in brede zin. Deze reflectie kan betrekking hebben op zowel het
bestuderen als het dienen van de rechtspraktijk. In het eerste geval ligt de nadruk
op het genereren van fundamentele kennis en het oplossen van cognitieve weten‐
schappelijke vraagstukken. In het laatste geval staat het genereren van kennis
centraal die toepasbaar kan zijn binnen de Nederlandse of Vlaamse beleidscon‐
text. Hoewel beide vormen van reflectie aandacht krijgen binnen ons blad, passen
de huidige rol en functie die de redactie vervult beter bij de wetenschappelijke
bestudering van het recht dan bij het dienen van de rechtspraktijk. De redactie
leunt primair op referenten die wetenschappelijk zijn gespecialiseerd op het ter‐
rein van de aangeboden artikelen. De voornaamste taak van die redactieleden is
om referenten te vinden en op basis van hun beoordelingen een beslissing te
nemen. Artikelen worden verdeeld onder redactieleden en binnen de redactie
vindt weinig inhoudelijke discussie plaats over de binnengekomen stukken.
Wat de voordelen zijn van een opzet die meer ruimte biedt aan stukken waarin de
nadruk ligt op toepasbare kennis heb ik ervaren als redactielid van het Amster‐
dams Sociologisch Tijdschrift. Deze redactie vergaderde na werktijd tot diep in de
nacht bij een van de redactieleden thuis. Hoewel dit tijdschrift ook met referen‐
ten werkte, lazen de redactieleden alle binnengekomen stukken en bespraken die
uitgebreid. Doordat redactieleden gewend waren om stukken te lezen die buiten
hun eigen specialisme lagen, ging hun aandacht minder uit naar de vraag of een
stuk voldeed aan de laatste stand van zaken op een specifiek onderzoeksterrein
en meer naar de vraag of het stuk een problematiek aansneed die aansprekend
was voor een algemeen geïnteresseerd lezerspubliek. Ondanks chronisch kopij‐
gebrek slaagden we er wat mij betreft goed in om vooral dergelijke stukken te
publiceren. Het kwam geregeld voor dat we als redactie het oordeel van referen‐
ten naast ons neerlegden. Stukken die wellicht voor een kleine groep specialisten
de moeite waard waren, haalden het niet, terwijl stukken die maatschappelijk
relevante thema’s aansneden maar methodologisch gezien niet geavanceerd
waren het wel haalden. Dat de redactie toch gebruikmaakte van referenten was
niet alleen vanwege de extra kwaliteitscheck die ermee gemoeid ging, maar ook
omdat ze dacht dat auteurs zouden afhaken als we niet konden waarmaken dat
we peer reviewed waren. Dit laatste maakt duidelijk dat de keuzeruimte van redac‐
ties van Nederlandstalige tijdschriften mede is ingegeven door de prikkelstruc‐
tuur waarin auteurs zijn ingebed. Bewust kiezen voor een structuur waarin alleen
de redactie zelf stukken beoordeelt met als doel om stukken te publiceren die
interessant zijn voor een breed lezerspubliek van onderzoekers én praktijkmen‐
sen is riskant in een tijd waarin onderzoeksinstellingen hun medewerkers hoofd‐
zakelijk afrekenen op peer reviewed artikelen.
De huidige prikkelstructuur maakt het overleven van Nederlandstalige tijdschrif‐
ten sowieso tot een grote uitdaging. De sterke nadruk die binnen de huidige aca‐
demische context wordt gelegd op publiceren in Angelsaksische tijdschriften leidt
eerst en vooral tot chronische kopijnood. Onderzoekers kiezen er vaak voor om
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hun onderzoek pas aan een Nederlandstalig tijdschrift als Recht der Werkelijkheid
aan te bieden als het hen niet lukt of haalbaar lijkt om hun onderzoek te publice‐
ren in een internationaal tijdschrift. Bovendien zorgen onderzoekers er bij de for‐
mulering en de vraagstelling en opzet van hun onderzoek voor dat de resultaten
mogelijk interessant zijn voor een niet-Nederlandstalig publiek. Beide strategieën
maken het moeilijker voor Nederlandstalige tijdschriften om uit te buiten wat
hun voordeel kan zijn ten opzichte van internationale tijdschriften: het bij elkaar
brengen van wetenschap en praktijk en als zodanig een bijdrage te leveren aan het
publieke debat en beleid. De zorg die Michael Burawoy hierover heeft uitgespro‐
ken tijdens zijn benoeming als voorzitter van de American Sociological Association
in 2004 heeft de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) overgenomen in
haar advies aan onderzoeksinstellingen om Nederlandstalige tijdschriften en
publicaties meer gewicht toe te kennen.2 De sociologie-afdeling van Tilburg heeft
zich vervolgens dit advies aangetrokken door van onderzoekers te vragen om één
keer per drie jaar een Nederlandstalig artikel of boekhoofdstuk te publiceren.
Deze initiatieven laten zien dat tijdschriftredacties en beroepsverenigingen de
prikkelstructuur waarin ze zijn ingebed niet als een vanzelfsprekend gegeven hoe‐
ven te beschouwen, maar daar zelf (een bescheiden) invloed op kunnen proberen
uit te oefenen. Als de redactie van Recht der Werkelijkheid en de VSR bijvoorbeeld
hun adhesie zouden willen betuigen aan het advies van de NSV, dan zouden zij
daarmee tevens het signaal afgeven dat wat hen betreft de sociaalwetenschappe‐
lijke bestudering van het recht niet in het luchtledige kan functioneren, maar zijn
wortels moet hebben in de eigen samenleving. In dit opzicht kunnen digitale ont‐
wikkelingen wellicht ook een steuntje in de rug bieden. Via de lancering van
BoomPortaal zijn alle artikelen van Recht der Werkelijkheid nu vrij te raadplegen
binnen de overheid. Daarmee heeft ons blad toegang tot een grote groep potenti‐
ele lezers die werkzaam is in de praktijk. Om deze lezers daadwerkelijk te bereiken
is het wel nodig dat de stukken die in ons blad verschijnen ook interessant zijn
voor juristen, beleidsmakers en rechters en dat de redactie probeert deze doel‐
groepen te bereiken door bijvoorbeeld nieuwe nummers te voorzien van pers‐
berichten.
De verbinding die ik legde met de VSR brengt mij bij het punt dat Recht der Werke‐
lijkheid ook een belangrijke functie kan vervullen die min of meer losstaat van de
inhoud: de vorming en instandhouding van een professionele gemeenschap. Recht
der Werkelijkheid besteedt hier al bewust aandacht aan door middel van verschil‐
lende rubrieken. In de rubriek Werk in uitvoering probeert het blad jonge onder‐
zoekers aan zich te binden door hen een podium te bieden waarin zij in een vroeg
stadium over hun onderzoek kunnen rapporteren. In de rubriek forum gaan
auteurs in debat over actuele thema’s binnen ons onderzoeksveld. Met de rubriek
boekrecensies probeert Recht der Werkelijkheid lezers enigszins op de hoogte te
houden van relevante literatuur, in het bijzonder van proefschriften die anders
makkelijk in de vergetelheid raken, terwijl juist die een schat aan onderzoek op‐
leveren. Door nieuwe generaties onderzoekers aan Recht der Werkelijkheid te bin‐
den, te reflecteren op ontwikkelingen binnen ons vakgebied en door nieuwe

2 Burawoy 2015; NSV 2013.
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publicaties te signaleren, probeert het blad mee te werken aan de vorming en ver‐
sterking van een gemeenschap van vakgenoten. Deze functie zou nog meer aan‐
dacht kunnen krijgen door stil te staan bij oraties en afscheidsredes, terug te blik‐
ken op de bijdragen die kopstukken aan ons vakgebied hebben geleverd of bijdra‐
gen van praktijkmensen onder de aandacht te brengen.
Recht der Werkelijkheid probeert vooralsnog verschillende ballen tegelijk in de
lucht te houden. Naast peer reviewed artikelen verschijnen er ook artikelen in een
van de andere rubrieken. Nederlandstalige en Engelstalige artikelen evenals num‐
mers met losse artikelen en soms een symposium en themanummers wisselen
elkaar af. De prikkelstructuur waarin de redactie is ingebed, legt duidelijke beper‐
kingen op in nieuwe keuzes die zij kan maken. Zolang publiceren in Angelsaksi‐
sche tijdschriften de norm is waarop medewerkers worden afgerekend, valt niet te
verwachten dat de kopijnood verdwijnt en dat de noodzakelijke voorwaarden aan‐
wezig zijn om als redactie goed een brug te kunnen slaan tussen wetenschap en
praktijk. Dit betekent niet dat er niets mogelijk is. In plaats van Engelstalige
publicaties toe te staan, zouden we bijvoorbeeld de regel kunnen overnemen van
het tijdschrift Sociologie die stelt dat auteurs artikelen wel in het Engels mogen
aanbieden, maar dat ze in het Nederlands moeten worden vertaald als ze worden
geaccepteerd voor publicatie. We zouden als redactie en als vereniging kunnen
aansluiten bij initiatieven die zijn bedoeld om de erkenning van Nederlandstalige
tijdschriften te vergroten, we zouden actiever kunnen proberen om nieuwe lezers
aan te boren via BoomPortaal, en we zouden kunnen kijken hoe ver we willen
gaan in het transparant maken van de werkwijze en de resultaten van ons blad.
Hoewel deze suggesties weliswaar een richting vertegenwoordigen die mij per‐
soonlijk aanspreekt, zijn ze toch vooral bedoeld om te benadrukken dat Recht der
Werkelijkheid mijns inziens mogelijkheden heeft om dingen te veranderen of te
verbeteren, gegeven de beperkingen die haar academische omgeving met zich
meebrengt. Als opgemerkt gaat de redactie zich de komende tijd bezinnen op de
vraag wat voor soort blad zij wil maken en of er aanleiding is om accenten te ver‐
leggen of een andere koers te gaan varen. Hierin wordt zij bijgestaan door de
redactieraad. U als lezer kunt ons hierbij verder helpen door ook uw mening te
geven. Wat is het blad dat u zelf voor ogen heeft? Wat voor redactiebeleid hoort
daar bij? En wat zou er wat u betreft anders of beter kunnen? Kortom: laat u
horen.
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