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RICHTLIJNEN VOOR HET ANNOTEREN VAN ARTIKELEN. 
 
Er zijn meerdere manieren om naar literatuur en bronnen te verwijzen en voor elk 
daarvan valt ongetwijfeld wat te zeggen. Wat voor systematiek men kiest, hangt 
sterk samen met iemands persoonlijke voorkeuren. Teneinde in de publicaties in De 
Nederlandsche Leeuw een zekere eenvormigheid te bewerkstelligen, wordt het 
systeem van literatuur- en bronverwijzing dat is beschreven in P. de Buck e.a., 
Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk [laatst 
beschikbare druk], als uitgangspunt genomen. Het “systeem De Buck” is voor veel 
redacties de basis voor het opstellen van hun auteursinstructie. Dit was bv. ook het 
geval bij de redactie van de BMGN. 
 
In aanvulling op het voorgaande wordt hierna nog het volgende geëxpliciteerd. 
- Titels van publicaties letterlijk overnemen, dus bv. ook de ‘extra’ hoofdletters in 

Engelstalige artikelen; 
- Bij tweede en volgende verwijzingen de titels van publicaties inkorten; de inge-

korte titel dient de kern van de titel zo goed mogelijk weer te geven; 
- In verkorte titelbeschrijvingen kunnen lidwoorden al dan niet worden weggelaten; 

indien zij worden weggelaten mag dit de leesbaarheid niet schaden; 
- Paginanummers volledig weergeven, dus niet 122-27 of 122 e.v., maar 122-127; 
- Bij twee auteurs: tussen de naam van de 1e auteur en die van de 2e auteur het 

woordje en plaatsen; 
- Bij drie auteurs: tussen de naam van de 1e auteur en die van de 2e auteur een 

komma en tussen die van de 2e auteur en de 3e auteur het woordje en plaatsen; 
- Bij meer dan drie auteurs: alleen de naam van de 1e auteur vermelden, zonder 

het plaatsen van een komma gevolgd door de aanduiding e.a.; 
- Bij tweede en volgende verwijzingen voorletters van de auteur(s) weglaten; 
- Achter de naam van een redactievoerder(s) de aanduiding ed. plaatsen; 
- Indien een publicatie in meerdere plaatsen tegelijk is uitgegeven tussen de 

genoemde plaatsen een verbindingsstreepje zetten; 
- Van een auteur voorletters en naam vermelden, zonder academische of ‘andere’ 

(formulering in De Buck) titels vermelden. Indien de auteur met zijn voornaam op 
de titelpagina vermeld staat, dan de voornaam in de verwijzing opnemen; 
hetzelfde geldt voor adellijke titels en predicaat; 

- Verwijzing naar bv. de 3e druk van een bepaalde publicatie die te Amsterdam in 
1978 is verschenen luidt als volgt: (3e druk; Amsterdam 1978); 

- Meerdere verwijzingen in een noot scheiden door een punt-komma; 
- Bij verwijzingen naar een publicatie die deel uitmaakt van een meerdelig werk, 

achter de titel waarnaar wordt verwezen en gescheiden door een spatie (dus geen 
komma) het deelnummer plaatsen en daarna gescheiden door een spatie en 
tussen haken de plaats en het jaar van publicatie; het deelnummer wordt 
weergegeven d.m.v. een romeins cijfer; 

- Verwijzingen naar literatuur hebben het volgende stramien: 
 

Monografie: 
<voorletters en familienaam van de auteur(s)> komma <volledige titel van het 
boek (cursief)> spatie <tussen haken de plaats(en) (niet de naam van de uitgever) 
en (niet gescheiden door een leesteken) het jaar van verschijning> spatie 
<paginanummer(s) waarnaar wordt verwezen>; 
VOORBEELD: 
W.F. Leemans en E. Leemans-Prins, La noblesse de la principauté d’Orange sous 
le regne des Nassau et ses descendants aux Pays-Bas (’s-Gravenhage 1974) 23-
24. 
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VERKORTE VERWIJZING: Leemans en Leemans-Prins, La Noblesse, 23-24; of: 
Leemans en Leemans-Prins, Noblesse d’Orange, 23-24. 
 
Monografie bestaande uit meerdere delen: 
VOORBEELD: 
H.M. Werner, Gelderse kasteelen. Historische, oudheidkundige en genealogische 
studiën I (Zutphen 1906) 33. 
VERKORTE VERWIJZING: Werner, Geldersche kasteelen I, 33. 
 
Bijdrage aan monografie onder redactie: 
VOORBEELD: 
A.Th. van Deursen, ‘De zestiende eeuw, 1522-1603’, in: J. Heringa e.a. (ed.), 
Geschiedenis van Drenthe (Meppel-Amsterdam 1985). 
VERKORTE VERWIJZING: Van Deursen, ‘De zestiende eeuw’, 250; of: Van Deursen, 
‘Zestiende eeuw’, 250. 
 
Artikel in tijdschrift of jaarboek: 
<voorletters en familienaam van de auteur> komma <volledige titel van het artikel 
tussen enkele aanhalingstekens (‘ en ’)> komma <in:> spatie <volledige titel van 
het tijdschrift/jaarboek (cursief)> spatie <jaargang> spatie <tussen haken het 
jaar van verschijning> spatie <pagina(’s) waarnaar wordt verwezen>; 
VOORBEELD 1: 
H.F.K. van Nierop, ‘“Het Quaede Regiment”. De Hollandse edelen als 
ambachtsheren, 1490-1650’, Tijdschrift voor Geschiedenis 95 (1980) 443. 
VERKORTE VERWIJZING: Van Nierop, ‘“Het Quaede Regiment”’, 443; of: Van Nierop, 
‘“Quaede Regiment”’, 443. 
 
VOORBEELD 2: 
J. Dronkers en H. Schijf, ‘Van de publieke naar de culturele of economische 
sector? Een vergelijking tussen de Nederlandse adel en het patriciaat in de 
twintigste eeuw’, Virtus 11 (2004) 117. 
VERKORTE VERWIJZING: Dronkers en Schijf, ‘Van publieke naar culturele of 
economische sector?’, 120. 
 
Bijdrage aan een bundel met meerdere auteurs: 
<voorletters en familienaam van de auteur> komma <volledige titel van het artikel 
tussen enkele aanhalingstekens (‘ en ’)> komma <in:> spatie <volledige titel van 
het tijdschrift/jaarboek (cursief)> spatie <tussen haken de plaats (niet de naam 
van de uitgever) en (niet gescheiden door een leesteken) de datum van 
verschijning> spatie <paginanummers van het artikel> komma <ald.> spatie 
<pagina’s waarnaar wordt verwezen>; 
VOORBEELD: M. Thierry de Bye Dólleman, ‘Het Haarlemse geslacht Geltsack’, in: 
Liber amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg (’s-Gravenhage 1985) 82. 
Verkorte verwijzing: Thierry de Bye Dólleman, ‘Het Haarlemse geslacht Geltsack’, 
85; of: Thierry de Bye Dólleman, ‘Haarlemse geslacht Geltsack’, 85. 
 
Bijdrage aan een bundel met meerdere auteurs onder redactie: 
VOORBEELD: R.[R.F.] Habiboe, ‘Ambindo. Moluks-Indische families’, in: W. 
Willems e.a. (ed.), Uit Indië geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis (Zwolle 
1997) 31. 
VERKORTE VERWIJZING: Habiboe, ‘Ambindo’, 31. 
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- Wat betreft verwijzingen naar archiefbronnen zijn enkele veelgebruikte varianten 
mogelijk: 
- <omschrijving archiefstuk>, <datum archiefstuk>, <naam archiefbewaar-

plaats>, <naam archief>, <naam archiefonderdeel>, <inv.nr., evt tussen haken 
gevolgd door titel>, <folio- of stuknummer> 

- <naam archiefbewaarplaats>, <naam archief>, <naam archiefonderdeel>, 
<inv.nr., evt tussen haken gevolgd door titel>, <folio- of stuknummer>  

 
 


