
 
 
Help uw artikel aan een breder publiek 

 

Schrijfwijzer voor een 'actualiteitsparagraaf' bij artikelen uit de BMGN-LCHR  
 

Als redactie en bureau willen we de artikelen uit de BMGN onder de aandacht brengen van een 
breder publiek. De hulp van de auteur is daarbij onontbeerlijk. We vragen u, auteur van een 
geaccepteerd artikel, om een titel plus intro aan te leveren over het artikel dat in de BMGNLCHR 
gaat verschijnen. Dat kunnen wij, de medewerkers van de KNHG, gebruiken voor nieuwsberichten 
op onder andere historici.nl, voor nieuwsbrieven en voor berichten op Twitter, Facebook en 
LinkedIn. Hieronder vindt u een korte uitleg, drie tips en vier geannoteerde voorbeelden. 
 

Uitleg 
 

Schrijf een intro van 80 tot 200 woorden dat we kunnen gebruiken om uw artikel breder onder de 
aandacht te brengen. Het is dus geen abstract of samenvatting. U mag: 

- een link met de actualiteit leggen (Prinsjesdag, dierendag, Halloween, sinterklaas, Pasen).  
- linken aan grote problemen/uitdagingen (oorlog en geweld, klimaatverandering, vergrijzing, 

de zorg etc)  
- ‘persoonlijk leed’ (puberteit, pesten, eenzaamheid).  
- een ‘nieuwigheid’ eruit lichten ('eerste onderzoek aan de hand van ansichtkaarten') of een 

opvallend feit noemen ('zingen tijdens rampen zorgde voor solidariteit'). 
 

Tip 1 - Maak een dubbele kop 
 

Het voordeel van een dubbele kop is dat je een korte, pakkende bovenkop kunt maken plus een wat 
langere uitleggerige onderkop. Een voorbeeld: 
 
<bovenkop> Verwoestende liederen 
<onderkop> Zingen over natuurrampen in vroegmodern Nederland 
 

Tip 2 - Denk aan uzelf én de BMGN-LCHR 

 

Zet in het intro ook iets over het BMGN-artikel: waar het over gaat, door wie het geschreven is, waar 
het te vinden is en over welke periode (liefst met jaartallen!) het gaat. 
 
Bijvoorbeeld: In een artikel in BMGN 134(2) analyseert Minne De Boodt de kronieken van 
Middeleeuwse opstanden tussen 1250 en 1500. Haar conclusie is, kort gezegd, dat wanbestuur een 
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goede reden is voor een opstand. 

 
Tip 3 - Verloochen jezelf niet: gebruik termen als 'kort gezegd', 'min of meer' 
 

Een handigheid om kort en bondig te formuleren, is het gebruik van zinsneden als 'kort gezegd', 'min 
of meer', 'in grote lijnen', 'kort door de bocht', 'gechargeerd', 'is te vergelijken met', 'gedachte die 
opkomt', 'parallellen te trekken', 'net even anders'. 
 

Voorbeelden 
 

Hieronder staan vier voorbeelden ter inspiratie van mogelijke actualiteitsparagrafen bij recente 
artikelen uit de BMGN-LCHR. 
 

Voorbeeld 1: Groetjes uit Java - Ansichtkaarten als promotiemiddel voor koloniaal rijk 
Groetjes uit Java 
Ansichtkaarten als promotiemiddel voor 
koloniaal rijk 
 
Ansichtkaarten die Nederlandse kolonisten 
vanuit Java stuurden, bevatten niet alleen 
wensen voor de achterblijvers, maar dienden 
ook als propagandamiddel voor de promotie van 
het koloniale rijk. Dat blijkt uit onderzoek van 
Sophie Junge aan prentbriefkaarten van 1880 
tot 1930. De kaarten waren vormgeven volgens 
de laatste mode en beantwoordden aan de 
Europese ideaalbeelden van een succesvol 
geregeerde kolonie. Bovendien werden ze niet 
alleen door kolonisten gebruikt om berichtjes 
naar het thuisfront te sturen. Ook bijvoorbeeld 
bedrijven als drukkerijen gebruikten de kaarten 
om bestellingen te bevestigen en zo, reclame te 
maken voor zichzelf en de kolonie. Junge 
publiceert haar bevindingen in BMGN 134(3). 

Aantrekkelijke kop. (tip 1) 
Verklarende onderkop. (tip 1) 
 
 
In dit voorbeeld staat geen link met de 
actualiteit, maar wordt een opmerkelijk feit 
uitgelicht. 
 
Link naar de BMGN (tip 2) 
(en jaartallen) 
 
 
 
'niet alleen'. Truc om wat eerst wel heel kort 
door de bocht was, iets te nuanceren. (tip 3) 
 

 
 
Voorbeeld 2: Koninklijk koekhappen - Het nut van Blijde Intredes 

Koninklijk koekhappen 
Het maatschappelijk nut en de historische 
achtergrond de van Blijde Intrede 
 
Op Koningsdag mengen Willem-Alexander en 
Máxima zich onder het volk en krijgen ze uitleg 
van de bewoners. Koningsdag vertoont veel 
overeenkomsten met de Blijde Intredes in de 
late middeleeuwen. Deze kleurrijke optocht door 
de stad behelsde veel meer dan een vrolijke, 
fysieke ontmoeting tussen vorst en volk. Het 
was een communicatiemiddel waar niet alleen 
de vorst zijn legitimiteit onderbouwde en 
propaganda voerde, maar de stedelingen hun 
kans grepen privileges vast te stellen en 
ambities te tonen. In BMGN 134(2) analyseren 
Mario Damen en Kim Overlaet de Blijde Intrede 
van Maximiliaan van Oostenrijk in Antwerpen op 
13 januari 1478. 

Aantrekkelijke bovenkop. (tip 1) 
Verklarende onderkop. (tip 1) 
 
 
Link met terugkerende actualiteit: Koningsdag 
 
'vertoont veel overeenkomsten'. (tip 3) 
 
Uitleg over Blijde Intredes. De gemiddelde lezer, 
ook al is het een historicus, weet zo in een paar 
zinnen waarover het ongeveer gaat. 
 
 
 
 
Verwijzing naar het BMGN-artikel. (tip 2) 
 
Afbakening dat het artikel vooral handelt over de 
Blijde Intrede van 13 januari 1478. (jaartal) 
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Voorbeeld 3: Trump kan leren van Middeleeuwse opstanden 

Trump kan leren van Middeleeuwse 
opstanden 
Analyse van gewelddadige opstanden en 
misbruik van gezag tussen 1250 en 1500 
 
Trump én de democratische partij die hem willen 
afzetten, kunnen lessen trekken uit het verleden. 
Dat is de gedachte die opkomt na lezing van het 
artikel in BMGN 134(2) van Minne de Boodt over 
de politieke literatuur en opstanden in het 
veertiende-eeuwse Brabant. De Amerikaanse 
democraten verwijten Trump 'misbruik van 
gezag' en komen in opstand tegen het 
wanbestuur. Er zijn opvallende parallellen met 
het misbruik van gezag in de Middeleeuwen dat 
leidde tot veel gewelddadige opstanden. De 
Boodt laat zien dat wanbestuur een goede reden 
was voor opstand. Dat is ook leerzaam voor 
hedendaagse (politieke) leiders. 

Aantrekkelijke bovenkop. (tip 1) 
 
Verklarende onderkop. (tip 1) 
(en jaartallen) 
 
Link met zeer recente actualiteit. 
 
'gedachte die opkomt' 
 
Verwijzing naar artikel. (tip 2) 
 
 
 
'parallellen' (tip 3) 
 

 
Voorbeeld 4: Verwoestende liederen - Zingen over natuurrampen in vroegmodern Nederland 

Verwoestende liederen 
Zingen over natuurrampen in vroegmodern 
Nederland 
 
Marco Borsato en Ronnie Flex realiseren zich 
het vast niet, maar zingen over rampen is van 
alle tijden. Dat blijkt uit het artikel van Lotte 
Jensen over rampliederen in Nederland tussen 
1600 en 1900 in BMGN 134(2). Jensen laat wel 
zien dat de functie van liederen over 
dijkdoorbraken, mislukte oogsten en ander 
natuurgeweld in vorige eeuwen nét even anders 
was dan de huidige protestliederen. De liederen 
vormden een manier om informatie te 
verspreiden en morele lessen te trekken. En, en 
dat hebben de liederen wel gemeen met die van 
Borsato en Flex, om gevoelens van solidariteit 
en saamhorigheid te versterken. 

Aantrekkelijke kop. (tip 1) 
Verklarende onderkop. (tip 1) 
 
 
Link met actualiteit. 
 
Verwijzing naar het artikel in de BMGN (tip 2). 
(en jaartallen) 
 
 
 
'nét even anders'. Truc om het kort door de 
bocht te houden. (tip 3) 
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