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Richtlijnen voor essays – aanvulling op Richtlijnen voor auteurs. 

 

Naast wetenschappelijke artikelen en landschapsontwerpen plaatst Landschap ook essays. Een essay 
is een betoog waarin een stelling wordt gepresenteerd en verdedigd. De belangrijkste eisen aan zo'n 
betoog zijn de volgende. 

(1) De stelling die wordt geponeerd door de auteur(s) is helder en van belang voor de lezers van 
Landschap. De stelling kan bestaan uit één of meerdere claims, maar de claims dienen samen een 
duidelijk geheel te vormen. De strekking van de stelling en de relevantie ervan worden uiteengezet 
in de introductie. 

(2) Het betoog is opgebouwd uit duidelijke en onderscheiden stappen. Elke stap bestaat uit een 
samenhangend geheel van feiten en overwegingen ter ondersteuning van de stelling of ter 
bestrijding van een tegenargument. Deze stappen worden gepresenteerd in een logische opbouw.  

(3) De conclusie vat deze stappen samen en laat zien hoe zij gezamenlijk de stelling onderbouwen. In 
het verlengde van de conclusie kan worden gereflecteerd op de implicaties van de stelling en een 
uitnodiging worden gedaan tot verder debat. 

In vergelijking met een wetenschappelijk artikel zijn er overeenkomsten en verschillen. 

• In een wetenschappelijk artikel staat de onderzoeksvraag centraal en hangt het antwoord 
daarop af van de verzamelde gegevens. Bij een hypothesetoetsend onderzoek kan het 
antwoord dus ook zijn dat de hypothese wordt verworpen. In een essay staat een stelling 
centraal, die door het betoog ondersteund moet worden. 

• In een wetenschappelijk artikel dienen claims die geen algemeen bekend inzicht verwoorden 
te worden onderbouwd met bewijsvoering in de vorm van referenties of eigen 
onderzoeksresultaten. In een essay is onderbouwing met referenties eveneens van belang, 
maar mag een auteur ook gebruik maken van argumenten die niet wetenschappelijk 
vaststaan, zolang deze plausibel worden gemaakt. 

• Omdat een essay methodisch minder eisen stelt en in zijn geheel het karakter van discussie 
draagt, kunnen de onderdelen 'methoden' en 'discussie', zoals die gangbaar zijn in een 
wetenschappelijk artikel, vervallen. Verder vervalt het strikte onderscheid tussen 
conceptueel raamwerk en resultaten; in de betooglijn kunnen meer feitelijke en meer 
conceptuele argumenten gebruikt worden in de volgorde die volgens de auteur(s) het meest 
effectief en duidelijk is.  

• Omdat ten opzichte van wetenschappelijk artikel onderdelen vervallen en een kernachtige 
stelling plus een bondig betoog belangrijk zijn voor de kwaliteit van een essay, is het 
toegestane aantal woorden kleiner (zie auteursrichtlijnen).  

Net als bij een wetenschappelijk artikel worden bij een essay trefwoorden en een Engelstalige 
abstract gevraagd, evenals een korte 'lead' die de lezer op het spoor zet van de inhoud en relevantie 
van het essay. 

 

 


