
 

 

 
 
Richtlijnen voor (a) signalementen en (b) recensies 
 

(A) Signalementen 
 
Lengte  
Een signalement bestaat uit max. 3000 karakters/tekens (inclusief spaties, kop, naam van de recensent). In de 
praktijk zijn dat ca. 400 woorden, exclusief kop en naam. 
De minimale lengte van een signalement is 300 woorden, exclusief kop en naam van de recensent. 
 
Lay-out 
- Bovenaan het signalement staat de kop, d.w.z. de bibliografische gegevens van het besproken boek (zie 
hieronder voor meer informatie). De kop is tegelijk de titel van het signalement.  
- Onderaan de tekst staat de naam van de recensent. 
- In een signalement worden geen voetnoten gebruikt. Verwijzingen naar secundaire literatuur dienen in de 
tekst zelf te worden verwerkt. 
- Paginanummers worden als volgt vermeld: (p. 10). 
- Lever de tekst digitaal in als Word-document, in ‘platte tekst’, zonder opmaak. 

 
Functie/inhoud 
Een signalement geeft een goede indruk van het boek. Een signalement kan overwegend beschrijvend zijn (een 
korte inhoudelijke samenvatting), bedoeld als eerste oriëntatie voor geïnteresseerde lezers. Waardering voor 
of kritiek op het boek is mogelijk, maar niet noodzakelijk. Als een beoordeling plaatsvindt, moet die worden 
onderbouwd. Hetzelfde geldt voor een eventuele plaatsing in het relevante cultuurhistorische debat. 
 
Stijl 
- Een signalement dient goed leesbaar te zijn, vermijd daarom lange zinnen. 
- Het signalement dient toegankelijk te zijn voor een breder publiek dan alleen specialisten.  
- De spellingsregels van het Groene Boekje worden gehanteerd, te vinden op http://woordenlijst.org. 
- Indien niet anders vermeld dienen inzake spelling, citaten en afkortingen de richtlijnen voor auteurs (Author 
Guidelines) als uitgangspunt. 
 
Kop  
= bibliografische gegevens van het besproken boek.  
Let op de vaste interpunctie, namelijk:  
Auteur, titel. (reeks, nr.) plaats van uitgave, uitgeverij, jaar van uitgave. aantal pagina’s. ISBN. prijs. 
 
bijv. Raingard Esser, The Politics of Memory. The Writing of Partition in the Seventeenth-Century Low 

Countries. (Brill’s Studies in Intellectual History, vol. 208.) Leiden/Boston, Brill, 2012. 364 pp. ISBN 978-
90-04-20807. € 119,00. 
 
Roger Downing and Gijs Rommelse, A Fearful Gentleman. Sir George Downing in The Hague, 1658-
1672. Hilversum, Verloren, 2011. 248 pp. ISBN 978-90-8704-251-6. € 31,00. 

 
Inlevertermijn  
Vier weken na ontvangst van het te bespreken boek. 
 
 

http://woordenlijst.org/


 

 

(B) Recensies 
 
Lengte 
Een recensie bestaat uit 1000-1200 woorden. 
 
Lay-out 
- Bovenaan de recensie staat de kop, d.w.z. de bibliografische gegevens van het besproken boek (zie hieronder 
voor meer informatie). De kop is tegelijk de titel van de recensie.  
- Onderaan de tekst staat de naam van de recensent. 
- In een recensie worden geen voetnoten gebruikt. Verwijzingen naar secundaire literatuur dienen in de tekst 
zelf te worden verwerkt. 
- Paginanummers worden als volgt vermeld: (p. 10). 
- Lever de tekst digitaal in als Word-document, in ‘platte tekst’, zonder opmaak. 
 
Functies  
 

1. Beschrijving van het boek: 
Een recensie dient een juiste indruk te geven van de inhoud van het boek. Wat is het 
thema/de centrale vraagstelling, welke onderwerpen worden behandeld, wat wordt er 
betoogd? 

2. Beoordeling van het boek: 
Een recensie vormt benoemt op constructieve wijze de sterke én zwakke punten van het 
besproken boek. Kritiek en waardering worden onderbouwd.  

3. Positionering van het boek: 
Een recensie dient het (cultuurhistorische) kader weer te geven, zodat de lezer het boek kan 
plaatsen in het bestaande onderzoek over dit thema. 
 

Inhoud/stijl 
- De drie boven genoemde functies dienen in de recensie te worden verwerkt. 
- Een recensie dient controleerbaar te zijn: gedane beweringen dienen onderbouwd te worden. 
- Een recensie dient goed leesbaar te zijn, vermijd daarom te lange zinnen. 
- De recensie dient toegankelijk te zijn voor een breder publiek dan alleen specialisten. 
- Indien niet anders vermeld dienen inzake spelling, citaten en afkortingen de richtlijnen voor auteurs (Author 
Guidelines) als uitgangspunt. 
 
 
Spelling  
De spellingsregels van het Groene Boekje worden gehanteerd, te vinden op http://woordenlijst.org. 
 
Kop  
= bibliografische gegevens van het besproken boek.  
Let op de vaste interpunctie, namelijk:  
Auteur, titel. (reeks, nr.) plaats van uitgave, uitgeverij, jaar van uitgave. Aantal pagina’s. ISBN. prijs. 
 
bijv. Raingard Esser, The Politics of Memory. The Writing of Partition in the Seventeenth-Century Low 

Countries. (Brill’s Studies in Intellectual History, vol. 208.) Leiden/Boston, Brill, 2012. 364 pp. ISBN 978-
90-04-20807. € 119,00. 
 
Roger Downing and Gijs Rommelse, A Fearful Gentleman. Sir George Downing in The Hague, 1658-
1672. Hilversum, Verloren, 2011. 248 pp. ISBN 978-90-8704-251-6. € 31,00. 

 
Inlevertermijn  
Acht weken na ontvangst van het te bespreken boek. 
 

http://woordenlijst.org/

