Richtlijnen bij het schrijven van een recensie voor De Moderne Tijd. De Lage Landen,

1780-1940
De Moderne Tijd publiceert recensies doorlopend op de website van het tijdschrift.
1) Recensies in De Moderne Tijd zijn voorzien van de volledige bibliografische gegevens van
het gerecenseerde boek (titel, naam auteur, uitgever en plaats, aantal pagina’s, ISBN en
prijs).
2) De lengte van een recensie is 800-1200 woorden.
3) Een recensie heeft die functies.
- Positioneren: de achtergrond van de auteur en de positie van het werk binnen de stand
van het onderzoek worden duidelijk. Het gerecenseerde boek dient in een
historiografisch kader geplaatst te worden, zodat de lezer het kan situeren in de
bestaande historiografie over het betreffende onderwerp.
- Beschrijven: een recensie dient een goede indruk te geven van de inhoud van het boek.
Wat is de centrale thematiek? Welke onderwerpen behandelt de auteur? Wat wil de
auteur betogen en hoe wordt dit betoog onderbouwd?
- Beoordelen: een recensie benoemt zowel de sterke als de zwakke punten van het
gerecenseerde werk; een kritische samenvatting is niet toereikend. Echter, zowel
waardering als kritiek dienen op constructieve wijze onderbouwd te worden.
4) Een recensie is goed leesbaar: te lange zinnen dienen vermeden te worden en specifieke
concepten of vakjargon dienen kort verklaard te worden.
5) Een recensie is helder en controleerbaar: gedane beweringen dienen onderbouwd te
worden (wanneer bijvoorbeeld gesteld wordt ‘dat cultuurhistorici veel kunnen leren van
musicologische benaderingen’ dan dient dit te worden uitgelegd, liefst met een concreet
voorbeeld).
6) Voor stijl en annotatie gelden de richtlijnen voor auteurs als uitgangspunt.
7) Recensies van bundels: hierbij wordt verzocht geen beknopte samenvatting te geven van
alle artikelen van de bundel. Wanneer de bundel een samenhangend thema of
overkoepelende benadering heeft, wordt de recensent verzocht dit kritisch te bespreken,
eventueel aan de hand van enkele artikelen. Indien dit ontbreekt, kies er dan voor om een
aantal artikelen te bespreken.

