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Voorwoord

Navelstaren wordt doorgaans niet gezien als een erg productieve 

bezigheid. Toch heeft de redactieraad van Justitiële  verkenningen 

besloten om voor één keer, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum 

van JV, de blik naar binnen te richten en dit laatste  themanummer 

van de 40e jaargang te wijden aan het tijdschrift zelf. Daar zijn 

twee  redenen voor. De eerste is het vermoeden dat zo’n terugblik 

een heel aardig tijdsbeeld kan opleveren van maatschappelijke 

 ontwikkelingen en discussies, in het bijzonder op het terrein van 

 justitie, (straf)recht en criminologie. Ten tweede markeert dit 

40-jarig jubileum een belangrijk omslagpunt door het besluit van het 

WODC om met ingang van 2015 het tijdschrift niet langer in gedrukte 

vorm te verspreiden. Dit besluit is vooral door kostenoverwegingen 

ingegeven, het WODC ziet zich gesteld voor grote bezuinigingen.

Het is bekend dat veel lezers gehecht zijn aan de karakteristieke 

vorm van JV: de kleine, kleurige boekjes die je zo gemakkelijk in je 

tas meeneemt en in de trein leest. Ook in dit themanummer komen 

we die geluiden tegen. Tegelijkertijd zien we dat JV ook steeds vaker 

op de websites van het WODC en van uitgever Boom Lemma1 wordt 

geraadpleegd. Er zitten onmiskenbare voordelen aan digitaal publice-

ren, vooral als het gaat om het zoeken op auteur, onderwerp, jaargang 

en dergelijke. Ook de mogelijkheid om door te linken naar andere 

webomgevingen en zo extra (achtergrond)informatie te verschaffen is 

een verrijking. Zoals u in deze JV kunt lezen in de column van Frans 

Leeuw, zal het WODC zich inspannen om de webomgeving van JV 

zodanig aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk te maken dat maximaal 

kan worden geprofiteerd van de digitale zegeningen.

Niettemin zijn er veel lezers die de combinatie van JV op papier én 

digitaal graag hadden zien gecontinueerd. Vooralsnog zal uitgeverij 

Boom Lemma doorgaan met het uitbrengen van Justitiële verkenningen 

op papier, maar dan voor betalende abonnees. Het WODC, de redactie 

en de redactieraad zijn de uitgever erkentelijk voor de toe zegging 

dat auteurs die bijdragen aan een themanummer, hiervan ook in de 

toekomst enkele fysieke exemplaren zullen ontvangen.

Terug naar dit jubileumnummer. Hoe onderzoek je veertig jaar gangen 

Justitiële verkenningen en hoe breng je daarvan op een  aantrekkelijke 

1 www.wodc.nl en www.boomlemmatijdschriften.nl.

JV_06_2014.indd   5 24-11-2014   10:24:43

http://www.wodc.nl
http://www.boomlemmatijdschriften.nl


6 Justitiële verkenningen, jrg. 40, nr. 6, 2014

manier verslag uit? Dat is geen gemakkelijke opdracht. Het WODC, 

de redactie en de redactieraad zijn veel dank verschuldigd aan 

Albert Klijn2 en Frits Huls3, die – blijmoedig en  onverschrokken – 

deze Sisyfusarbeid op zich hebben genomen. Door hun aanpak 

– een ABC waar je als lezer met hinkstapsprongen doorheen kunt – 

is het verhaal over de geschiedenis van JV een caleidoscoop aan 

‘kleine’ verhalen, getuigenissen, observaties, trendanalyses en 

‘harde’ cijfers geworden. Wie meer wil weten over de wijze waarop 

Albert Klijn en Frits Huls hun onderzoek hebben aangepakt, kan 

daarover informatie vinden in het digitale dossier bij dit jubileum-

nummer, op de website van het WODC.4 In dit dossier staan voorts 

enkele documenten waarnaar in hun bijdrage wordt verwezen en 

die nog niet eerder in digitale vorm beschikbaar waren.

Het JV-jubileum markeert tevens het afscheid van Bert Berghuis als 

redactieraadlid. In dit nummer geeft hij een korte analyse van de 

veranderende rol van het WODC door de jaren heen en de positie 

van Justitiële verkenningen daarbinnen.

Het is altijd de missie geweest van JV om de werelden van weten-

schappelijk onderzoek, beleid en de ‘werkvloer’ van Veiligheid en 

Justitie met elkaar te verbinden, maatschappelijke ontwikkelingen 

relevant voor V&J te signaleren, discussies daarover te stimuleren 

en vooruit te lopen op de beleidsagenda. Daar gaan we als redactie 

en redactieraad mee door, voor lezers binnen en buiten V&J, op de 

universiteit of in de media, in de rechtbank of bij DJI, bij de kinder-

bescherming of op het beleidsdepartement. Via beeldscherm, tablet, 

mobiele telefoon en op papier. 

Bert Berghuis

Ben Rovers

Marit Scheepmaker5

2 Albert Klijn is parttime wetenschappelijk adviseur bij SSR, Studiecentrum Rechtsple-
ging. Hij was voorheen o.a. werkzaam bij het WODC en de Raad voor de rechtspraak.

3 Frits Huls was tot 2012 als senior onderzoeker verbonden aan het Centraal Bureau voor 
de Statistiek.

4 Zie www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201407-jubileumdossier.
aspx?cp=44&cs=6796.

5 Bert Berghuis is redactieraadlid van JV. Hij was tot voor kort werkzaam als raadadvi-
seur bij de directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding van het ministerie 
van Veiligheid en Justitie. Ben Rovers is redactieraadlid van JV en directeur/onderzoe-
ker van het Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek te ’s-Hertogenbosch. Marit 
Scheepmaker is hoofdredacteur van JV.
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