
 

Richtlijnen voor auteurs  
 
Algemene richtlijnen 
 
- de tekst dient te worden aangeleverd in digitale vorm, met vermelding van het gebruikte programma 

en de naam van de auteur. Het verdient aanbeveling om er ook een papieren versie (met vermelding 
van de naam en het adres van de auteur) aan toe te voegen;  

- de tekst moet doorlopend worden getypt. Een harde return wordt geplaatst voor elke paragraaf, elke 
titel en elke ondertitel; 

- gebruik voetnoten (geen eindnoten) met een doorlopende nummering; 
- gebruik klein kapitaal, vet en cursief waar nodig; 
- gebruik geen tabs en vermijd elke verdere vorm van pagina-opmaak; 
- de leestekens (: ; ? ! . ,) worden gevolgd door een spatie. 
 
De tekst 
 
- citaten in oude talen (Latijn, Oud Frans, Middelnederlands, …) staan in cursief (zonder 

aanhalingstekens); citaten in moderne talen staan tussen aanhalingstekens (zonder cursief); 
- wat in cursief is, staat nooit tussen aanhalingstekens, wat tussen aanhalingstekens staat, is nooit 

gecursiveerd; 
- de aanduiding van de voetnoten in de tekst wordt in superschrift vóór het leesteken geplaatst; 
- het nummer van de voetnoot onderaan het blad wordt zonder insprong en in superschrift geplaatst. 

Laat een spatie na het voetnootnummer; 
- hoofdstukken, onderverdelingen van hoofdstukken en paragrafen worden niet genummerd; 
- respecteer de hiërarchie van de titels : klein kapitaal, vervolgens vet (zonder cursief) en ten slotte 

cursief (zonder vet). Plaats geen punt na de titel. Laat drie blanco regels vóór en twee blanco regels na 
elke titel of ondertitel; 

- schrijf de data voluit (29 januari 1946 en niet 29-1-1946); 
- vermijd vet en (klein) kapitaal in de tekst zelf. 
  
Bibliografische verwijzingen 
 
- auteurs worden geciteerd met de initialen van hun voornaam, gevolgd door hun naam in klein 

kapitaal; 
- de titel van een artikel of van een bijdrage in een collectieve publicatie wordt in romein en tussen 

aanhalingstekens geplaatst; 
- de titel van een werk of een tijdschrift staat in cursief; 
- de plaats van uitgave dient in de taal van de publicatie te worden vermeld (Anvers in plaats van 

Antwerpen voor een publicatie in het Frans ; Luik in plaats van Liège voor een publicatie in het 
Nederlands). De naam van de uitgever wordt niet opgenomen; 



- wat de tijdschriften aangaat, worden de delen en volumes aangeduid in Arabische cijfers ; de 
aflevering dient niet te worden vermeld indien er voor de hele jaargang een doorlopende paginering is 
gebruikt; 

- de titel van een reeks staat in romein en wordt gevolgd door de aanduiding van het nummer (in 
Arabische cijfers) van het deel in de reeks; 

- voor (anastatische) herdrukken dient te worden verwezen naar de originele uitgave en niet naar de 
herdruk (waarvan plaats en datum eventueel tussen haakjes op het einde van de referentie kunnen 
worden vermeld). Dit geldt uiteraard niet voor gewijzigde herdrukken; 

- vermijd verwijzingen zoals Janssen 1987 of Janssen 1987b; 
- wanneer verschillende malen naar hetzelfde werk wordt verwezen, volstaat het, na een eerste 

volledige vermelding, de initialen van de voornaam van de auteur, zijn naam en enkele significante 
woorden uit de titel te hernemen en het nummer van de pagina; 

- bij gebruik van afkortingen (bijvoorbeeld voor archiefbestanden of voor bepaalde tijdschriften of 
reeksen), moet de eerste voetnoot of noot * aan het begin van de tekst de lijst van gebruikte 
afkortingen bevatten. 
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