
Richtlijnen voor scribenten in Theologia Reformata   

 

Artikelen omvatten inclusief noten maximaal 7000 woorden. Indien de bijdrage een 

reactie op een artikel betreft, is de omvang de helft, tenzij anders afgesproken. Focus-

artikel lengte: 1500-2500 woorden. Voor de reflexen geldt een omvang van ca. 3000-

4000 woorden. 

 

1. Onderverdeling in kleinere (liefst genummerde) eenheden is toegestaan, maar 

dient niet te ver doorgevoerd te worden (dus geen par. 5.1.3.2 etc.). De tekst dient 

zorgvuldig ingedeeld te zijn in alinea's; alinea's zijn in principe niet heel groot 

(bijv. één bladzijde) en niet heel klein (bijv. twee zinnen).  

Nota bene: alinea's worden zichtbaar gemaakt door in te springen. 

2. Bij spellings- en grammaticale kwesties zijn resp. de Woordenlijst Nederlandse 

taal en J. Renkema's Schrijfwijzer (laatste druk) normstellend. 

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

woordenlijst staan) consequent cursief afgedrukt, behalve in citaten.  

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

Fremdkörper in het corpus Christianum. 

Vb. 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. Met het oog op de toegankelijkheid dient de hoofdtekst zoveel mogelijk ver-

schoond te blijven van citaten in vreemde talen; beter is het om de bronnen in de 

oorspronkelijke taal te laten spreken in de voetnoten – die echter per pagina niet 

onevenredig lang dienen te worden ten opzichte van de hoofdtekst. 

5. Wat de voetnoten betreft gelden de volgende bronvermeldingsconventies. 

a. Naar boeken wordt als volgt verwezen: 

- W. Verboom, De Alpha-cursus onderzocht. Een onderzoek naar hedendaag-

se missionaire catechese, Zoetermeer 2002, 61. 

b. Naar artikelen in tijdschriften wordt als volgt verwezen: 

- P.J. Visser, ‘Zicht op de islam’, Theologia Reformata 47 (2004), 77-82. 

c. Naar artikelen in bundels (of encyclopedieën etc.) wordt als volgt verwezen: 

- A. de Reuver, ‘Kohlbrügge, Hermann Friedrich’, in: Trevor A. Hart (red.), 

The Dictionary of Historical Theology, Grand Rapids 2000, 305-307. 

Bij meer dan drie redacteuren van een bundel wordt bij de auteursvermelding 

volstaan met de naam van de eerste, gevolgd door de afkorting ‘e.a.’  

- F.G. Immink e.a. (red.), Levensrituelen en sacramentaliteit. Tussen continuï-

teit en discontinuïteit, Kampen 2003. 

d. Naar krantenartikelen wordt als volgt verwezen: 

- G.C. den Hertog, ‘Spreek vrijmoedig over God…’, Nederlands Dagblad, 23-

8-2004, 7. 

   e.  Naar een online-bron wordt als volgt verwezen:  

Auteur(s). ‘Titel van de tekst/bron’. Titel van het volledige werk. versie,  

nummer van de jaargang (jaartal): aantal paragrafen/pagina’s [tekstgenre], 

geraadpleegd volledige datum. Beschikbaar via URL.  

- Jakob Nielsen, ‘Does the Internet make us lonely?,’ Useit. (2000): 5 pars. 

[online tijdschrift], geraadpleegd 14 september 2000. Beschikbaar via 

http://www.useit.com/alertbox/20000220.html. 

f. Herhaald citeren van een bron liefst met auteursnaam zonder initialen en met 

afkorting van de titel; de afkorting ‘a.w.’ (niet: ibid., etc.) alleen gebruiken als 

o.g.v. de voorgaande no(o)t(en) meteen duidelijk is waar deze naar verwijst. 

- Verboom, Alpha-cursus onderzocht, 63. 

- Verboom, a.w., 65.  

http://www.useit.com/alertbox/20000220.html


g. Bij klassieke werken hoeft niet per se een specifieke editie vermeld te worden:  

- Augustinus, Confessiones IX V, 13. 
Enkele algemene richtlijnen in dit verband: 

- cursief is elke titel die ‘bibliografisch naspeurbaar’ is (andere titels tussen aanhalingstekens) 

- in Engelse titels én ondertitels krijgen alle naamwoorden een hoofdletter 

- initialen of voornamen worden vermeld afhankelijk van wat in de publicatie zelf gebeurt 
6. Een Engelstalige samenvatting (maximaal 125 woorden) waarin de pointe 

omschreven wordt, dient aan het artikel vooraf te gaan. Voor controle van het 

Engels kan men zich wenden tot prof.dr. Arie C. Leder, Calvin Theological 

Seminary, Grand Rapids, MI, USA. lede@calvinseminary.edu  

7. Procedure: een artikel wordt op verschillende manieren bij TR aangeleverd. Voor 

iedere wijze is de procedure als volgt: 

 a.    Geheel op initiatief van een externe auteur: het artikel wordt aan alle 

redactieleden toegezonden en de eindredacteur verzoekt twee leden het ter 

vergadering van commentaar te voorzien. De redactie beslist of en onder welke 

voorwaarden het artikel geplaatst wordt. Eventuele verbeterpunten worden 

teruggekoppeld naar de auteur. Indien het zonder aanpassingen uitvoerbaar is het 

om het artikel anoniem door de leden te laten beoordelen, geniet dit de voorkeur. 

 b.   Op initiatief van een externe auteur na een suggestie vanuit de redactie : idem, 

waarbij de auteur duidelijk wordt gemaakt dat een suggestie van een van de 

redactieleden (of van een van de leden van het HB van de GB) geen garantie 

vormt voor plaatsing in TR.  

c.    Op verzoek van de redactie: twee door de redactie aan te wijzen leden lezen 

en becommentariëren het artikel voor plaatsing. Eventueel kan het teruggekoppeld 

worden naar de voltallige redactie. 

d.   Door een redactielid van TR: twee andere redactieleden lezen en 

becommentariëren het artikel voor plaatsing. In geval van twijfel beslist de 

voltallige redactie over plaatsing. Uitzondering hierop vormen de ‘Reflexen’ en 

het ‘Focus’-artikel. 

e.   In het kader van een themanummer onder hoofdredactie van een van de 

redactieleden: het betreffende redactielid vraagt per artikel aan een van de andere 

redactieleden om commentaar. De hoofdredacteur van dat nummer is 

verantwoordelijk voor de verwerking daarvan. 

 

Deadlines: maartnummer = 01.01 alle kopij binnen bij Van den Belt en De Graaf 

juninummer = 01.04 

septembernummer = 01.07  

decembernummer = 01.10 

Voor de reflexen en boekbesprekingen geldt inleveren op de 15de daaraanvolgend. 
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