
Richtlijnen voor het schrijven van boekbesprekingen Theologia Reformata (versie 2021) 

 

De procedure voor het indienen van boekbesprekingen  is als volgt:  

1. De redactieleden zijn verantwoordelijk voor de recensies op hun vakgebied.  

2. De boekenredacteur (Henk van den Belt) bewaakt de verdeling van de recensies over de 

vakgebieden, is verantwoordelijk voor de verdeling van spontaan toegezonden boeken en 

de eindredactie van de recensies.  

3. De coördinator (Ron Kuil) bewaakt samen met de boekenredacteur het proces. 

4. Redactieleden kunnen boeken aanvragen bij de coördinator bijvoorbeeld naar aanleiding 

van de periodieke lijst die de bibliotheek van de PThU verzorgt.  

5. Als andere theologen, bijvoorbeeld promovendi, een suggestie doen voor een recensie, 

dan wordt dat beoordeeld door het voor dat vakgebied verantwoordelijke redactielid. Het 

maximum is één boek per persoon per jaar.  

6. De coördinator bestelt de boeken door een e-mail te sturen naar de uitgever (met CC aan 

de aanvrager).  

7. De redactieleden zijn verantwoordelijk voor de tekst van recensies op hun vakgebied. Zij 

moeten ook de omvang van maximaal 750 woorden bewaken.  

8. Zij kunnen de recensie zelf schrijven en aanbieden bij de coördinator. 

9. Zij kunnen ook externe auteurs vragen een recensie te schrijven. Deze recensie wordt door 

het redactielid beoordeeld en doorgezonden naar de coördinator. 

10. De coördinator houdt op een lijst bij welke boeken besteld en welke gerecenseerd zijn en 

herinnert de redactieleden daar eens per jaar aan.  

11. Inleverdata: maartnummer = 1 januari, juninummer = 1 april, septembernummer = 1 juli,  

decembernummer = 1 oktober. 

12. Inleveren bij R.W.N. Kuil: r.w.n.kuil@planet.nl na controle door het redactielid met wie 

de boekbespreking is afgesproken.  

 

A. Vermelding bibliografische gegevens 

De titelbeschrijving van te bespreken boeken verloopt volgens een vast stramien:  

a. Auteur(s)/redacteur(en) (max. 3), gevolgd door komma. De vermelding op de titelpagina 

is beslissend. Geen titulatuur. Nederlandse en anderstalige boeken altijd: (red.), geen (ed.). 

b. Titel en ondertitel cursief, gescheiden door dubbele punt. Bij Engelstalige boeken: 

hoofdletters in de titels. 

c. Wanneer van toepassing: band of deelnummer, en/of serieaanduiding tussen haken: […],  

plus nummer in de serie (niet cursief). 

d. (Plaats van uitgave: Uitgever, jaartal), niet gevolgd door komma. 

e. Aantal bladzijden, aangegeven met p. (Duitse uitgaven geen S.), gevolgd door komma. 

f. Prijs in valuta land van uitgave; spatie na €/$/£; bedrag in € met komma, in $/£ met punt; 

héle bedrag niet gevolgd door komma. 

g. ISBN-nummer, tussen haakjes en aaneengesloten uitgetypt, gevolgd door punt. 

Voorbeeld: Brian Bull en Fritz Guy, God, Genesis & Good News (Roseville, CA: 

Adventist Forum, 2019) 201 p., $ 14.99 (ISBN 9780578606859).  

 

B. Disciplineaanduidingen 

De boeken worden door de recensent ondergebracht in één van de volgende categorieën: 

1. Bijbelwetenschappen (inclusief judaïca) 

2. Kerk- en theologiegeschiedenis  

3. Missiologie en oecumenica 

4. Dogmatiek  

5. Ethiek  
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6. Praktische theologie 

7. Kerkrecht 

8. Wijsbegeerte (incl. cultuurfilosofie, godsdienstfilosofie) 

9. Cultuur (letteren, kunsten, cultuurgeschiedenis) 

 

C. Enkele aanwijzingen  

a. Het doel van de boekbesprekingen is de lezers op de hoogte te houden van ontwikkelingen 

in de wetenschappelijke theologie. Waar de recensent de discussie aangaat moet het voor 

de lezer goed te volgen zijn waar die discussie over gaat. Graag ook enige informatie 

verschaffen over de auteur(s) en/of de achtergronden van het boek.  

b. Bij citaten enkele aanhalingstekens ‘……’ gebruiken.  

c. De maximale (!) omvang is 750 woorden. Minder mag! 

d. De boekbespreking wordt ingeleverd bij de vakspecialist uit de redactie die de vrijheid 

heeft wijzigingen voor te stellen.  

e. Paginaverwijzingen tussen haakjes zonder p. …. (315).  

f. Boektitels in de lopende tekst cursiveren. 

g. Onder de boekbespreking: plaatsnaam, rechts voorletter(s) en achternaam. 

 

D. Boekaankondigingen en Focus  

Boekaankondigingen (max. 175 woorden) zijn voor a) ongevraagd toegezonden boeken, b) 

aangevraagde boeken die bij nader inzien toch minder geschikt zijn voor TR. In elk nummer 

verzorgt de redactie een Focusartikel (1500-2500 woorden). 

 

E. Tijdpad  

Een recensie moet een halfjaar na ontvangst van het boek worden ingeleverd. Wanneer dat 

niet lukt moet de recensent contact opnemen met het betrokken redactielid.  

 

 

 

 

  



Richtlijnen spelling in Theologia Reformata (versie 2021) 

 

1. Bij spellings- en grammaticale kwesties zijn respectievelijk de Woordenlijst Nederlandse 

taal en J. Renkema's Schrijfwijzer (laatste druk) normstellend. We volgen de zogenaamde 

witte spelling: Reformatie, Kerstfeest, Eerste Kerstdag, Nieuwjaar(sdag), Pasen, 

Paasfeest. 

2. Inspringen (tab) bij elke nieuwe alinea. 

3. Woorden in een vreemde taal worden (zolang ze niet in de Nederlandse woordenlijst 

staan) consequent cursief afgedrukt, behalve in citaten. 

Voorbeeld 1. De theologia naturalis van Thomas van Aquino was überhaupt geen 

Fremdkörper in het corpus Christianum.  

Voorbeeld 2. Terecht spreekt Kenneth Cragg van een ‘christology outside theology’ in 

de Koran (vgl. TR 47.2, 98).  

Griekse en Hebreeuwse karakters worden getranscribeerd in Romeinse.  

4. We gebruiken bij voorkeur de Herziene Statenvertaling, maar daarin zijn scribenten vrij.  

5. Enkele veelvoorkomende aandachtspunten voor theologische bijdragen zijn:  

a. Spelling van de Godsnamen bij voorkeur: Heere, HEERE, Drie-enige, Heilige 

Geest, Hij, Hem, maar mij(n), zijn, zich(zelf), die, wie, wiens, goddelijk, godsleer, 

christocentrisch etc. 

b. Koninkrijk van God, maar koninkrijk. 

c. Evangelie naar Markus etc., maar evangelie. 

d. Bijbel, Schrift, Woord, maar samenstellingen met een kleine letter: schriftleer, 

godsdienst, bijbelse, bijbelboek, schriftuurlijk, woordverkondiging etc. 

e. Jood/Jodendom (etnisch), maar jood/jodendom (religieus; zoals christen, hindoe, 

en moslim). 

f. Calvijn, Luther, maar calvinistisch, luthers etc. 

g. vroege kerk.  

6. Telwoorden t/m twintig in letters, idem tien-, honderd- duizendtallen, vanaf 21 in cijfers, 

rangtelwoorden bij eeuwaanduidingen in cijfers (19de eeuw, 20ste eeuw). 

7. Bij citaten enkele aanhalingstekens ‘……’.  

8. Bijbelboeken voluit, maar bij vermeldingen tussen ( ) afkorten: Exodus 20/(Ex. 20:5), zie 

de lijst met te gebruiken afkortingen hieronder. 

9. Paginaverwijzingen in de hoofdtekst tussen haakjes zonder p.: …  (315), eventueel met v 

of vv (zonder punt). 

10. Boektitels in lopende tekst cursiveren (mits het boek is uitgegeven, andere titels tussen 

enkele aanhalingstekens). 

11. In lopende tekst geen afkortingen, voor Christus,  mijns inziens, enzovoort. Tussen ( ) wel 

afkortingen: v.Chr., n.Chr. (zonder spatie), m.i., enz. 

12. Voor en na schuine streep  / geen spaties. 

13. “Desbetreffend’ als het over zaken gaat, ‘betrokken’ bij personen. 

14. Afkorting voor ‘redactie’ altijd ‘red.’. 

15. Zo#veel mogelijk, gedachtengoed, farizeeër, etc. 

 

 

 Afkortingen bijbelboeken  

Genesis Gen.  Mattheüs Matth. 

Exodus Ex.  Markus Mark. 

Leviticus Lev.  Lukas Luk. 

Numeri Num.  Johannes Joh. 

Deuteronomium Deut.  Handelingen Hand. 



Jozua Joz.  Romeinen Rom. 

Richteren Richt.  Korinthe Kor. 

Ruth Ruth  Galaten Gal. 

Samuël Sam.  Efeze Ef. 

Koningen Kon.  Filippenzen Filipp. 

Kronieken Kron.  Kolossenzen Kol. 

Ezra Ezra  Thessalonicenzen Thess. 

Nehemia Neh.  Timotheüs Tim. 

Esther Esth.  Titus Tit. 

Job Job  Filemon Fil. 

Psalmen Ps.  Hebreeën Hebr. 

Spreuken Spr.  Jakobus Jak. 

Prediker Pred.  Petrus Petr. 

Hooglied Hgl.  Johannes Joh. 

Jesaja Jes.  Judas Jud. 

Jeremia Jer.  Openbaring Openb. 

Klaagliederen Klgl.    

Ezechiël Ez.    

Daniël Dan.    

Hosea Hos.    

Joël Joël    

Amos Amos    

Obadja Ob.    

Jona Jona    

Micha Micha    

Nahum Nah.    

Habakuk Hab.    

Zefanja Zef.    

Haggaï Hagg.    

Zacharia Zach.    

Maleachi Mal.    

 

 

  


