
Literatuurverwijzingen in de opleiding Archeologie 

Algemeen 

Binnen de opleiding Archeologie wordt voor het verwijzen naar geraadpleegde 
literatuur gebruik gemaakt van voetnoten. Dit houdt in dat je achter een citaat of een parafrase 
een nootnummer plaatst. In de voetnoot zelf geef je de naam van de auteur, het jaartal van 
verschijnen en de relevante pagina(s), figuren, secties etc. Verwijzingen in de voetnoot 
refereren naar de lijst met van geraadpleegde werken. Voetnoten kunnen naast bibliografische 
verwijzingen ook informatie bevatten die wel relevant maar eigenlijk niet belangrijke genoeg 
is om in de hoofdtekst te worden opgenomen. 

NB: Verwijzingen naar antieke, literaire bronnen worden over het algemeen in de hoofdtekst 
gegeven, maar steeds tussen haakjes en afgekort. Bijv. ‘(Hom., Il. 5.402-3)’ of ‘(Tac., Hist. 
2.32)’. 

Formaat van de verwijzingen in de voetnoten  

Één auteur: 

1 Harrison 1982, 40-53. 
2 Blümel 1966, pl. 36b. 
3 Jones 1937, 30 n. 23.  

Meerdere auteurs:  

1 Renfrew/Bahn 1991, 80. 

2 Albarella/Ceglia/Roberts 1993, 158-204. 

Bij meer dan drie auteurs wordt alleen de eerste auteur genoemd gevolgd door et al. (et al. 
betekent hier ‘et alii’ = Latijn voor ‘en anderen’), 

3 Boersma et al. 1990.  
 

Meerder werken in één voetnoot: 

1 Carlisle 1998, 265-287; Balzer 1996, 164-182; Margreth 1993.  

Meerder werken van dezelfde auteur: 

1 Lancaster 1998; 1999. 
2 Fitzmyer 1983, 47-106; 1990, 306. 
 
Wanneer een auteur meerdere werken in hetzelfde jaar heeft geschreven, wordt met behulp 
van letters (a, b, c, etc.) verduidelijkt om welke publicatie het gaat. Vanzelfsprekend is de 
specifieke jaartallettercombinatie ook in de bibliografie terug te vinden. 
 



3 Hamilton 1997a; 1997b. 
4 Geagan 1995a, 16-20, 42.  

Paginanummers: 
Afkortingen als f. of ff. voor " en de volgende pagina(s)" liever vermijden. Indien meerdere, 
maar niet aaneensluitende pagina’s relevant zijn: 

7-14, 100-104, 205-206, 417-542. 
 

Verwijzingen naar afbeeldingen, grafieken etc.: 

Gebruik bij verwijzingen naar afbeeldingen, tabellen etc. dezelfde omschrijving als in de 
oorspronkelijke tekst staat, dus als er in een Italiaanse tekst ‘mappa 3’ staat, deze 
omschrijving aanhouden en niet vertalen naar ‘kaart 3’. Wel mag er worden afgekort, dus 
‘plate 4’ mag worden aangeduid met ‘pl. 4’, ‘Tafel 3’ met ‘Taf. 3’. 
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