Westhoek, tijdschrift voor geschiedenis en familiekunde v.z.w.
Opmaakregels voor auteurs

Deadlines 15 maart en 15 september
Wij bevelen aan uw tekst in MS-Word 2007 aan te leveren en volgens de onderstaande opmaak. Zo
hebt u zelf ook al een goede benadering van de te verwachten bladspiegel.

1. Papier en marges (Word 2007: Pagina-indeling / Marges / Aangpaste Marges )
Papier:
Marges:

A4 (210 x 297 mm)
Boven
Links

2,4 cm
3,7 cm

Onder
Rechts

4,5 cm
3,7 cm

- elk artikel start op een linkerbladzijde (desnoods wordt een tegenoverliggende blanko
rechterbladzijde ingelast)
- noten worden onder de bladzijde geplaatst (voetnoten, zie ook verder).
- afbeeldingen, figuren en tabellen zoveel mogelijk binnen het tekstblok plaatsen en gecentreerd; te
brede afbeeldingen, figuren of tabellen (en hun legende eronder) mogen tot 1,7 cm extra doorlopen in
de rechtermarge.
- volblad afbeeldingen en figuren bij voorkeur op een linkerbladzijde.
2. Lettertypes en –grootte
Titel opmaak
- naam auteur (voornaam, fam.naam):
- tussen auteursnaam en titel:
- titel:
- [ ondertitel ] :
- tussen [onder] titel en begin tekst:
Tekst opmaak
- tekst:
- vóór een sectietitel:
- sectietitel:

Calibri 12 point, HOOFDLETTERS
1 blanko regel Calibri 12 point
Calibri, 20 point, vet
Calibri, 14 point, vet
2 blanko regels Calibri 12 point
Times New Roman 12 point, uitgevuld
Paragrafen niet laten inspringen
2 blanko regels Times New Roman 12 point
Calibri 12 point, vet

Noten
Times New Roman 10 point, uitgevuld
- gebruik voetnoten: geplaatst onderaan elke bladzijde
- genummerd in arabische cijfers, beginnend bij 1 voor elk nieuw artikel
Indexen op naam/plaats:
Legende onder afbeelding :

Times New Roman, 11 point, in 2 kolommen
Calibri, 11 point, gecentreerde tekst

Titels, subtitels, bijschriften bij
figuren, tabellen, hoofdingen, enz…

géén punt aan het einde van de (laatste) zin.

Voorbeeld titel en tekst opmaak:

GADIFEER VANDE KELLENAERE

Tiendenboek Haerleboutshove
Een verdronken heerlijkheid herontdekt
Er was eens, lang geleden (toen de dieren net het spreken verleerd hadden) een
woeste doorbraak van de zee …

3. Alineas:

4. Vormgevingsregels voor de tekst
4.1. Afkortingen
GA♦♦
SA►
PA♦♦
RA►
BA►
AE►
AM►
SB►
PB♦♦
AM►

Gemeentearchief ♦♦…
Stadsarchief ►…
Provinciaal Archief ♦♦…
Rijksarchief te ►…
Bisschoppelijk Archief te ►…
Archives de l’État à ►…
Archives Municipales de ►…
Stadsbibliotheek ►…
Provinciale bibliotheek ♦♦…
Bibliothèque Municipale de ►…

Hs
BS
PR
FA
RK
AGSB
ARA
ADN
KBR
BnF
KA♦♦

Handschrift
Registers Burgerlijke Stand
Parochieregisters
Familiearchief
Rekenkamers
Archief Groot Seminarie Brugge
Algemeen Rijksarchief
Archives Départementales du Nord
Koninklijke Bibliotheek Albert I
Bibliothèque nationale de France
Kerkarchief ♦♦…

► =

1 of enkele Hoofdletters, bv.: I(eper), V(eurne), N(ieuwpoort), K(ortrijk), R(oeselare),
B(rugge), G(ent), R(onse), BW (Beveren-Waas), A(ntwerpen), L(euven) H(asselt), BR(ussel),
D(uinkerke), H(ondschoote), SWB (Sint-Winoksbergen), L(ille), D(ouai),

♦♦ =

Naam voluit, bv.: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, ..
Boezinge, Nieuwkerke, …

4.2. Literatuurreferenties
Eerste verwijzingen:
♦ Monografie:
R. MONIER, Les institutions financières du comté de Flandre du XIe siècle à 1384, Parijs,
1948 (Bibliothèque de la Société d’Histoire du Droit des Pays flamands, picards et wallons,
19), p. 93.
♦ Artikel in verzamelwerk:
J. GOETHALS, ‘Wet tot bescherming van de maatschappij in historisch
Perspectief’, in: J. CASSELMAN (red.), Internering, Leuven-Apeldoorn, 1997 (Geestelijke
Gezondheidszorg en Recht, 2), p. 24-27.
♦ Artikel in tijdschrift:
E. LAVISSE, ‘Etude sur le pouvoir royal au temps de Charles V’, in: Revue historique, 26
(1884), p. 233-280.
♦ Archiefbron
OUDENAARDE, Stadsarchief, Stenen Man, 1488, f. 3v-5r.
Volgende verwijzingen:
♦ Naar een artikel of monografie: de auteur wordt steeds voluit geschreven, de titelgegevens worden
beperkt tot de twee à vijf eerste betekenisvolle woorden.
voorbeelden:
- eerder aangehaalde monografie:
R. MONIER, Les institutions financières, p. 75.
- eerder aangehaald artikel:
E. LAVISSE, ‘Etude sur le pouvoir royal’, p. 233.
♦ Archiefbronnen daarentegen worden steeds voluit in de voetnoten weergegeven.

