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Introductie bij nieuwe rubriek ‘Brieven aan de redactie – Letters to the editor’

Het discussiedossier ‘Omgang met de Tweede Wereldoorlog: integriteit
en nivellering’ en de commentaren erop van de betrokkenen hebben veel
reacties losgeweekt. Zowel over de concrete aanleiding van deze discussie –
het proefschrift van Ad van Liempt en het essay van Rudolf Dekker – als
over de bredere thematieken is het laatste woord duidelijk nog niet gezegd.
Het was ook nooit de bedoeling van de redactie van bmgn – Low Countries
Historical Review om dat laatste woord voor zich op te eisen, wel om het debat
over de belangrijke kwesties te stimuleren. We begrijpen dat het kader van
een discussiedossier te beperkt is om alle facetten van dergelijke complexe
kwesties volwaardig in beeld te krijgen. Dat geldt voor het voorliggende
debat over integriteit en nivellering, maar evengoed voor discussies die zich
in de toekomst wellicht zullen ontspinnen naar aanleiding van individuele
artikelen, recensies, fora en/of discussiedossiers.
Daarom hebben we als redactie beslist om een nieuwe rubriek in het
leven te roepen, meer bepaald de ‘Brieven aan de redactie – Letters to the
editor’. De richtlijnen voor deze nieuwe rubriek zetten we hieronder uiteen.
De reacties naar aanleiding van het discussiedossier ‘Omgang met de Tweede
Wereldoorlog: integriteit en nivellering’ zijn de eerste die in deze rubriek
worden opgenomen, maar we hopen deze sectie in de toekomst verder te
kunnen uitbouwen tot een plaats van meerstemmige, open en integere
geschiedbeoefening.

Richtlijnen
bmgn – Low Countries Historical Review biedt graag ruimte voor publieke
discussie over de artikelen, discussiedossiers, fora en recensies die zij laat
verschijnen. Deze discussie verloopt uitsluitend online op het platform van
het tijdschrift en de reacties worden zo snel mogelijk na ontvangst geplaatst.
Op deze manier wil de redactie ervoor zorgen dat het proces van woord en
wederwoord snel en transparant kan gebeuren.
De ingezonden brieven bedragen maximaal 1500 woorden en worden
niet aan externe reviewers voorgelegd. De redactie stelt zich neutraal op
en komt niet tussen in de discussies, maar bewaakt wel het inhoudelijke
karakter ervan. Zij behoudt zich het recht voor om ad hominem-aanvallen
of formuleringen die als smadelijk kunnen worden ervaren te weren. De
briefschrijvers krijgen in dergelijke gevallen steeds de kans om hun tekst te

herformuleren. Wij geloven bij bmgn – lchr dat discussies tegelijk scherp en
respectvol kunnen zijn.
Daarnaast kan de redactie ook kleine redactionele wijzigen
aanbrengen vooraleer de tekst te plaatsen. Het betreft typografische en
grammaticale correcties en aanpassingen aan de huisstijl. Op het ogenblik dat
de brief online wordt geplaatst, worden de auteurs van de tekst(en) waarop de
reactie betrekking heeft daarvan op de hoogte gesteld en worden zij expliciet
uitgenodigd te reageren. Het staat ook anderen vrij inhoudelijk bij te dragen
tot de discussie.
Brieven aan de redactie kunnen per e-mail worden gericht aan
bmgn@huygens.knaw.nl.

