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Taal en tekst 
Lengte: maximaal 800 woorden.  
Structuur: maak gebruik van ankerpunten om de boodschap over te brengen:  

 Pakkende titel 
 Tussenkopjes 
 Inleidende eerste alinea 
 Hyperlinkteksten (verwijs door naar organisaties, publicaties of personen) 
 Afbeeldingen 
 Niet-Nederlandse woorden cursief 
 Citaten tussen dubbele aanhalingstekens 

Taal:  Wees compact, gebruik korte zinnen en maak je tekst pakkend. Let op de titels, 
eerste alinea en eerste zin van iedere paragraaf. 
De voorkeur gaat uit naar blogs die in het Nederlands geschreven zijn, bij uitzondering 
kunnen Engelstalige blogs gepubliceerd worden.  
Wees spaarzaam in het gebruik van Engelse termen.  

Afbeeldingen:  minstens 1 bijpassende afbeelding in .png of .jpg, van > 1MB, voorzien van 
beschrijving. 
De voorkeur gaat uit naar een rechtenvrije afbeelding. Mochten er rechten op de foto 
zitten, is het aan de auteur om toestemming voor gebruik van de afbeelding te verkrijgen 
en vergoeding af te kopen. Stuur deze toestemming door naar de webredactie, samen 
met een bijschrift. 
 

Inhoud 
Doelgroep:  U schrijft voor historici, maar breder dan uw specifieke vakgebied. Licht 

daarom waar nodig termen toe en geef context. De belangrijkste doelgroepen van 
historici.nl: 
 historici in de academische sector: medewerkers universiteiten, medewerkers 

onderzoeksinstituten, studenten geschiedenis. 
 historici in de andere sectoren, zoals het onderwijs en de erfgoedsector 

(archivarissen, museummedewerkers). 
Onderwerp: Zet het onderwerp waar mogelijk in een bredere wetenschappelijke en/of 

maatschappelijke context.  
 
Evenement 

Het artikel is geen letterlijk verslag. Het is voor het publiek niet interessant om in detail te 
lezen precies wie wat heeft gezegd en in welke volgorde. Daar zijn notulen voor. 
Probeer in het artikel de focus te leggen op één interessant element dat typerend is voor 
de bijeenkomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan één van de volgende invalshoeken:  
 Specifieke tegenstelling/ debat of conflict 
 Vernieuwend element 
 Metawetenschappelijke vraagstelling 
 Kritische beschouwing van de bijeenkomst 

Deadline is 5 werkdagen na het evenement. 
 
Auteur 

Graag aanleveren: korte bio van maximaal twee zinnen en een recente foto.+ 
 
Historici.nl stelt geen financiële vergoeding beschikbaar voor het schrijven van blogs voor 
onze website. De redactie van Historici.nl behoud het recht uw blog niet te plaatsen. 
 


