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Een goed essay heeft een heldere argumentatie, een goede opbouw, voldoet aan opmaakeisen en is goed 

leesbaar  en  correct  geschreven.  Deze  Quick  Reference  Guide  bevat  een  aantal  richtlijnen  voor  de 

argumentatie en structuur van je essay, voor de opmaak en tips met betrekking tot spelling en stijl. Deze 

richtlijnen hebben betrekking op kortere papers, maar gelden grosso modo ook voor langere werkstukken 

als scripties.  

 

Structuur en argumentatie 
 

Je essay heeft een logische opbouw met een titel, een kop (de inleiding), een romp (het middenstuk) en 

een staart (de conclusie). In de inleiding stel je een vraag, die je op systematische wijze in het middenstuk 

beantwoordt en waarop je in je conclusie nog eens kort en bondig terugkomt. Je kunt je conclusie dan 

afsluiten met een mening, een vraag of een gedachte naar aanleiding van je centrale argument. 

 

1. Titel 
 

Een titel heeft twee doelen: hij geeft aan waarover het stuk gaat en nodigt uit tot lezen. Ook tussenkopjes 

hebben zo’n dubbele functie. Gebruik je een combinatie van hoofd‐ en ondertitel, dan is de hoofdtitel vaak 

beeldend en de ondertitel meer toelichtend.  

 

2. Inleiding 
 

Een goede inleiding is prikkelend en herbergt al een betoog in zich. Doel van een inleiding is enerzijds de 

lezer te stimuleren om verder te lezen en anderzijds je hoofdthema’s te introduceren. In je inleiding geef 

je al een indruk van de belangrijkste boodschap van het stuk (argument). 
 

Een essay beginnen kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld: 

Antropologische teksten beginnen vaak met een anekdote die de lezer meeneemt 

 een persoonlijk begin; 

 een anekdote, bijvoorbeeld uit alledaagse werkelijkheid, de krant of het nieuws; 

 een prikkelende vraag of een stelling; 

 een citaat met interpretatie.  
 

Inleidingen in ontwikkelingsstudies‐teksten zijn vaak iets zakelijker en richten zich bijvoorbeeld direct op 

de relevantie van de besproken problematiek of op het debat waarin de vraagstelling begrepen moet 

worden. Beide openingen moeten nauw aansluiten bij de thematiek die in het essay behandeld wordt. 

Deze  thematiek  werk  je  na  de  opening  uit.  Hier  behandel  je  vaak  ook  de  wetenschappelijke  en/of 

maatschappelijke relevantie van je thema. Tot welk groter debat verhoudt jouw essay zich? Deze discussie 

leidt logisch naar je centrale vraagstelling. Een inleiding kan eindigen met de opzet van je essay. Langs 

welke stappen zet je je argument uiteen?  

Een inleiding bestaat dus uit vier onderdelen: 

 een pakkende of heldere opening; 

 een uitwerking van de thematiek en wetenschappelijke/maatschappelijke relevantie; 

 een duidelijke vraagstelling; 



4 
 

 eventueel een indicatie van de opbouw van je essay.  
 

Probeer deze verschillende onderdelen op een vlotte en leesbare manier met elkaar te verbinden. Je kunt 

bijvoorbeeld  in  je  bespreking  van  de  thematiek wijzen  op  een  tegenstelling,  die  je  in  een  vraag  laat 

uitmonden. Daarna kun je dan aangeven waar je essay over gaat. Dit kan bijvoorbeeld als volgt ‘Dit essay 

richt zich dan ook op…’ of ‘In dit essay ga ik nader in op…’ Vermijd constructies als ‘Mijn centrale vraag 

is….’  

 

3. Middenstuk 
 

Alinea 

Het middenstuk van een essay is opgebouwd uit paragrafen, die weer opgebouwd zijn uit alinea’s. Een 

alinea bevat één centraal idee en bestaat in de regel uit een aantal zinnen. Begin een alinea liefst met een 

sterke statement, die daarna uitvoerig wordt uitgelegd, en eindig een alinea met een concluderende zin 

die  weer  een  opstap  vormt  naar  de  volgende  alinea.  Met  behulp  van  ‘bruggetjes’  (verbindende  en 

verwijzende  woorden  en  zinnen)  maak  je  de  onderlinge  samenhang  tussen  opeenvolgende  alinea’s 

duidelijk.  
 

Paragraaf 

Een aantal alinea’s vormt een paragraaf. In een paragraaf snijd je een nieuw (deel)onderwerp aan. Het 

tussenkopje waarmee je paragraaf begint, signaleert dat je op een ander deel van je argument overgaat. 

Begin  een  paragraaf  nooit  met  een  verwijzing  (hij,  zij,  het,  die,  deze  et  cetera),  maar  benoem  je 

onderwerp. Laat de lezer niet terug zoeken naar de persoon/het onderwerp waarnaar je verwijst. Net als 

een alinea, geef je in de opening van de paragraaf duidelijk aan waar je het over gaat hebben en eindig 

een paragraaf met een conclusie en een opmaat naar de volgende paragraaf. 

 

Argument 

In het middenstuk bouw je in een aantal paragrafen systematisch je argument op. De elementen van je 

argument komen voort uit je centrale vraag. Je centrale vraag bevat verschillende thema’s die allemaal in 

het middenstuk aan de orde horen te komen. Een argument bouw je cumulatief op: iedere stap die je 

neemt  in  je  essay  volgt  logisch  uit  het  voorgaande.  Bovendien  is  er  sprake  van  een  toenemende 

complexiteit van je argument. Je werkt in het middenstuk naar je conclusie toe en geeft in de verschillende 

paragrafen deels antwoord op je centrale vraag. De conclusie volgt dan logisch op het middenstuk.  

  Vraag je zelf steeds af wat een specifieke paragraaf bijdraagt aan je argument. Het is van belang 

dat  de  verschillende  elementen  van  het  argument  (gestructureerd  in  paragrafen  en  alinea’s)  op  een 

elegante manier aan elkaar verbonden worden en in‐ en uitgeleid worden. Je kunt aan het begin en einde 

van elke paragraaf aangeven wat dit deel van je argument zegt over je centrale vraag.  
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4. Conclusie 
 

In de conclusie breng je alle draden uit je essay weer bij elkaar. Je komt terug op de centrale vraag die je 

in je inleiding stelde en geeft aan hoe je die beantwoord hebt. Daarna formuleer je een duidelijk antwoord 

op  je vraagstelling. Probeer dit op een meer  reflectieve of beschouwende wijze  te doen dan  je  in het 

middenstuk deed. Presenteer in de conclusie geen nieuw materiaal. Je kunt het essay afsluiten met een 

gedachte,  een  mening  of  een  vraag  naar  aanleiding  van  je  betoog.  Als  je  het  essay  opent  met  een 

anekdote, kom daar dan in je conclusie op terug. Besteed aandacht aan je slotzin. Vermijd open deuren! 
 

Een conclusie bestaat dus uit de volgende onderdelen: 

 een terugkoppeling naar je centrale vraag 

 een korte, inhoudelijke weergave van je argument; 

 een beantwoording van je centrale vraag; 

 een reflectie op je betoog en/of een terugkoppeling naar je opening. 
 

Ook hier geldt weer: probeer deze verschillende onderdelen op een vlotte en leesbare manier met elkaar 

te verbinden en vermijd woordelijke herhalingen en plichtmatige formuleringen.  

 

Vorm 
 

1. Opmaak 
 

Titelpagina   

De eerste pagina van het essay omvat: 

 Titel (grotere lettergrootte dan standaardtekst en dikgedrukt) 

 Eventueel ondertitel (kleiner lettertype dan titel maar liever groter dan standaardtekst) 

 Naam auteur 

 Studentnummer  

 Word count  
 

Een relatief kort essay heeft in de regel geen inhoudsopgave. Hetzelfde geldt voor het nummeren van de 

paragrafen. In de meer exacte hoek van de wetenschap gebeurt dit wel, bij antropologische teksten veel 

minder.  
 

Regelafstand en font 

Pas in de doorlopende tekst anderhalve regelafstand (1.5) toe en gebruik een 12 punts font, bij voorkeur 

Times New Roman. 
 

Paginanummers 

Voeg paginanummers in.  
 

Paragrafen en subkopjes 

Gebruik subkopjes aan het begin van elke paragraaf. Een subkopje heeft dezelfde  lettergrootte als de 

doorlopende tekst (lettergrootte 12) maar is dikgedrukt. Bovendien gaat er een witregel aan vooraf (en 

eventueel  achteraf).  Eventueel  kun  je  paragrafen  weer  onderverdelen  door  middel  van  bijv. 
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schuingedrukte  subkopjes.  Doe  dit  alleen  als  het  een  erg  lange  paragraaf  betreft  met  duidelijk  te 

onderscheiden subparagrafen.  
 

Alinea  

Binnen (sub)paragrafen gebruiken we geen witregels of tussenkopjes. Elke alinea begint op een nieuwe 

regel (geen witregel eraan vooraf laten gaan) en springt in, tenzij het de eerste alinea van een paragraaf 

of eerste regel van de pagina is, in dat geval begin je aan de kantlijn.  
 

Lay‐out 

 Bij een essay begint een nieuwe paragraaf gewoon direct na het einde van de vorige paragraaf (en 

niet  op  een  nieuwe  pagina),  met  inachtneming  van  de  witregels  voor  (en  eventueel  na)  het 

subkopje. 

 Links uitlijnen moet, uitvullen mag, het geeft een rustige bladspiegel. 
 

2. Richtlijnen voor cursiveren en citeren  
 

Vreemde woorden, cursiveren en ‘aanhalingstekens’ 

 In principe vertaal je woorden uit een andere taal, behalve als er geen vertaling is die de lading van de 

term dekt. In dat geval cursiveer je het woord. Het kan gaan om Engelse antropologische terminologie, 

maar ook om emic termen. Feud en prophet kun je bijvoorbeeld direct vertalen als vete en profeet, 

maar modesty is veel lastiger te vertalen. Betamelijkheid komt in de buurt, maar dekt ook de volledige 

lading niet. Modesty kun je dus, gecursiveerd, laten staan. Gebruik je het woord veelvuldig, dan is het 

voldoende om het de eerste keer te cursiveren en in het vervolg de cursivering achterwege te laten. 
 

 Ook als  je  iets wilt benadrukken kun  je cursiveren  (gebruik geen vet of onderstreping), maar wees 

matig in gebruik hiervan. 
  

 Aanhalingstekens kunnen dubbel “…” of enkel ‘…’ zijn. De Britten werken met enkele aanhalingstekens: 

‘…’, de Amerikanen met dubbele “…”. In Nederland kunnen beide, maar wees consequent! Voor een 

citaat binnen een citaat gebruik je enkele aanhalingstekens waar je normaal dubbele gebruikt en vice 

versa. 
 

 Aanhalingstekens worden gebruikt voor het weergeven van letterlijke citaten en voor woorden met 

een  speciale  status,  zoals  zelfgemaakte  woorden.  Ook  als  je  je  van  bepaald  woordgebruik  wil 

distantiëren, kun je aanhalingstekens gebruiken of het betreffende woord vooraf  laten gaan door het 

woord zogenaamd(e). Bijvoorbeeld: Steinmetz spreekt over zogenaamde natuur‐ en cultuurvolkeren of 

Steinmetz spreekt over “natuur‐ en cultuurvolkeren”. Ga ook hier spaarzaam mee om in het licht van 

de beperkte tolerantie van lezers ten aanzien van zogenaamde scare quotes.  
 

Citeren 

Een essay bestaat niet uit een aaneenschakeling van citaten. Citeer niet als  je het citaat even goed kunt 

parafraseren. Dit laatste betekent dat je in je eigen woorden een gedachtegang van een ander weergeeft. 

Een citaat dient in‐ en uitgeleid te worden, waarbij je duidelijk maakt wat je met dit citaat wil aantonen. In de 

meeste gevallen geef je in de zin na het citaat aan wat je er mee wil zeggen. 

 Integreer je citaten in de tekst. Bijvoorbeeld:  
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‘We have to study man, and we must study what concerns him most intimately, that is, the hold which life 

has on him,’ aldus Malinowski (1978, 35).  

Zoals  Thomas  Hylland  Eriksen  (2001,  263)  stelt:  ‘Ethnicity  occurs  when  cultural  differences  are  made 

relevant through interaction’. 
 

 Een citaat staat tussen ‘enkele’ aanhalingstekens en is geschreven in het standaard lettertype, net zoals 

de lopende tekst van het essay. Dus niet cursief! Staan er al woorden tussen aanhalingstekens in de 

betreffende  passage,  dan  gebruik  je  voor  die  woorden  “dubbele”  aanhalingstekens.  Bijvoorbeeld: 

‘Although in the dominant society’s law the words “temporary” and “permanent” ostensibly refer only 

to the length of planning permission…, the Travellers correctly interpreted “permanent” as “settled”’ 

(Okely 1983, 113‐114). Bovenstaande betreft de Britse stijlconventies, waaraan we de voorkeur geven. 

In Amerikaans Engels geldt het omgekeerde. 
 

 Gebruik 3 punten … wanneer je een woord of zinsdeel uit een citaat weglaat. Gebruik 4 punten …. 

wanneer je een woord of woorden aan het einde van de zin weglaat. Bij weglatingen aan het begin van 

een citaat is dit niet nodig! 
 

 Citeer  je  meerdere  zinnen  (de  vuistregel  is  40  woorden  of  meer)  maak  er  dan  een  zogenaamd 

blokcitaat van. Laat het citaat (aan beide zijden) inspringen en laat de aanhalingstekens aan het begin 

en einde weg. Vaak staat er voor en na het blokcitaat een witregel. In een blokcitaat worden alleen 

enkele aanhalingstekens gebruikt als de auteur dit zelf ook doet. Een blokcitaat ziet er als volgt uit: 
 

Although in the dominant society’s law the words ‘temporary’ and ‘permanent’ ostensibly 

refer  only  to  the  length  of  planning  permission  ...,  the  Travellers  correctly  interpreted 

‘permanent’ as ‘settled’. The authorities feared that temporary sites with minimum provision 

would be used as ‘transit’ sites. The notion of the ‘transit’ site is generally misplaced, since it 

presumes that there are two ‘types’ of Travellers. (Okely 1983, 113‐114) 
 

 Wil je een deel van het citaat benadrukken, dan zet je het betreffende woord of de passage cursief. Je 

vermeldt dan na de bronverwijzing ‘mijn cursivering’. Voeg je aan een citaat iets toe, bijvoorbeeld om 

iets te verduidelijken, dan doe je dat tussen vierkante haken. Bijvoorbeeld:  
 

Although in the dominant society’s law the words ‘temporary’ and ‘permanent’ ostensibly 

refer  only  to  the  length  of  planning  permission  ...,  the  Travellers  correctly  interpreted 

‘permanent’  as  ‘settled’.  The  authorities  [dat wil  zeggen de  Britse  overheid]  feared  that 

temporary sites with minimum provision would be used as ‘transit’ sites. The notion of the 

‘transit’ site is generally misplaced, since it presumes that there are two ‘types’ of Travellers. 

(Okely 1983, 113‐114, mijn cursivering) 
 

 In tegenstelling tot losse woorden en korte zinnen in een andere taal, cursiveer je een citaat in een 

andere  taal dan de  rest van de  tekst niet. Mocht  je een citaat vertalen, vermeld dit er dan  tussen 

haakjes achter (eigen vertaling). Wanneer je veel vertalingen in je tekst opneemt kun je dit ook in het 

begin van je verhandeling opmerken, bijvoorbeeld: Tenzij anders vermeld zijn alle vertalingen van mijn 

hand. 
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3. Verwijzen en bibliografie 
 

Controleer of  je  correct hebt  geciteerd en  verwezen naar  je bronnen.  Citeren of parafraseren  zonder 

bronvermelding  is  plagiaat.  Probeer  altijd  zo  precies  mogelijk  te  verwijzen,  dus  waar  mogelijk  naar 

specifieke pagina’s.  
 

Verwijzingen in de lopende tekst 

 Een citaat wordt gevolgd door de referentie/ bronvermelding waarbij je tussen haakjes de volgende 

informatie  geeft:  de  achternaam  van  de  auteur,  het  jaartal  van  het  aangehaalde werk  en  na  een 

komma gevolgd door een spatie het paginanummer (of de paginanummers). De afsluitende punt van 

de zin komt na het haakje sluiten. Bijvoorbeeld: (Malinowski 1922, 73‐75). 
  

 Ook als je parafraseert, verwijs je door tussen haken de achternaam van de auteur, het jaar van uitgave 

en paginanummer(s) te vermelden, bijvoorbeeld: (Okely 1983, 113‐114). Wanneer je meerdere auteurs 

hebt geraadpleegd, scheid je hun namen door een puntkomma en een spatie, bijvoorbeeld: (Geertz 1983, 

12; Okely 1983, 113‐114).  
 

 Als je naar een werk in zijn geheel wilt verwijzen, noem je achternaam van de auteur en jaar van uitgave, 

bijvoorbeeld: (Geertz 1983). 
 

 Citeer of verwijs je meerdere malen achtereen naar hetzelfde werk, dan gebruik je het woord ibid. Ter 

illustratie: Okely stelt dat Travellers er specifieke reinheidsopvattingen op na houden (1983, 80‐86). Zo 

vinden zij zeep potentieel onrein (ibid., 82). Zoals je in voorgaand citaat ziet, hoeft de naam van de auteur 

in de literatuurverwijzing niet te worden herhaald als deze in de eerste zin in de tekst wordt genoemd. 

Een  andere  mogelijke  weergave  is:  Okely  (1983,  80‐86)  stelt  dat  Travellers  er  specifieke 

reinheidsopvattingen op na houden. Het wordt steeds gebruikelijker om deze tweede vorm te gbruiken, 

waarbij de referentie direct volgt op de auteursnaam. 
  

 Bovenstaande richtlijnen voor referenties gebruik je alleen in het geval van geschreven teksten met 

auteur. Dit geldt dus ook voor digitale teksten met auteur. 
  

 In geval krantenartikelen, websites en blogs geen melding maken van een specifieke auteur, wordt 

deze vervangen door de naam van de krant/magazine of organisatie die verantwoordelijk is voor de 

website/blog,  die  gecursiveerd wordt. Daarna  volgt  jaartal  en, waar mogelijk,  een  paginanummer. 

Voorbeeld: “In een bespreking van een recent verschenen rapport over armoede in Afrika, concludeert 

een journalist dat… (The Guardian 2016)”. Deze bron wordt vervolgens opgenomen in de bibliografie 

met The Guardian als auteur.  

 Bij verwijzingen naar persoonlijke communicatie, hoorcolleges en lezingen vermeld je de persoon, de 

datum en eventueel de gelegenheid  (De Koning,  persoonlijke  communicatie 23  februari 2016; Van 

Kempen, hoorcollege Inleiding Academische Vaardigheden, 30 augustus 2016). 
 

 Verwijzingen naar bronnen binnen een bron (indirecte verwijzing) verdienen extra aandacht. Stel je 

komt  in  een  boek  van  Eriksen  (1993)  een  beschrijving  tegen  van  Anderson’s  notie  van  imagined 

communities, oorspronkelijk uit 1983, en je wil hier in je tekst aan refereren. Stelregel is dat je op zoek 

gaat naar de originele bron en deze opneemt in de tekst volgens de standaardregels (Anderson 1983), 

zonder verwijzing naar Eriksen. Echter, als de originele bijdrage niet traceerbaar is, verwijs je als volgt 

op indirecte wijze: (Anderson in Eriksen 1993, 27). In de bibliografie neem je alleen Eriksen op. Voor 

een indirect citaat geldt eenzelfde procedure.       
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Bibliografie 

Zorg ervoor  dat  je  alle  genoemde  referenties  in de  literatuurlijst  opneemt. Noem echter  geen  literatuur 

waarnaar je in de tekst niet hebt verwezen. De volgorde van de geraadpleegde literatuur is alfabetisch naar 

de achternaam van de auteur. Gebruik qua  lay‐out de optie “hangend”, waarbij de eerste  regel van een 

referentie  niet  wordt  ingesprongen,  maar  de  overige  regels  wel.  Dit  zorgt  voor  een  overzichtelijkere 

bronnenlijst.   
 

De onderstaande regels voor het opstellen van een bibliografie zijn gebaseerd op de Chicago Manual of Style 

(17e  editie),  author‐date  style.  Bron:  Chicago‐Style  Citation  Quick  Guide 

(http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html,  kies  Author‐Date).  In  de  onderstaande 

voorbeelden worden de referenties in bibliografie gevolgd door de juiste verwijzingen in de tekst zelf. Deze 

lijst is niet uitputtend. Voor een uitgebreidere lijst zie de Chicago Manual of Style Online (toegankelijk via 

RU‐netwerk): 

https://www.chicagomanualofstyle.org/book/ed17/frontmatter/toc.html 

 

Boek  
 

Eén auteur:  

Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin. 

In‐text: (Pollan 2006, 99–100) 

Meerdere auteurs:  

Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. 2007. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf. 

In‐text: (Ward and Burns 2007, 52) 

Bij vier of meer auteurs, vermeld alle auteurs in  je bibliografie.  In de tekst vermeld je alleen de eerste 

auteur, gevolgd door et al. (“en anderen”): (Barnes et al. 2010) 

Editor, vertaler of samensteller in plaats van auteur: 

Lattimore, Richmond, trans. 1951. The Iliad of Homer. Chicago: University of Chicago Press. 

In‐text: (Lattimore 1951, 91–92) 

Editor, vertaler of samensteller in combinatie met auteur: 

García Márquez, Gabriel. 1988. Love in the Time of Cholera. Translated by Edith Grossman. London: 

Cape. 

In‐text: (García Márquez 1988, 242–55) 

Hoofdstuk of ander deel van een boek: 

Kelly, John D. 2010. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” In 

Anthropology and Global Counterinsurgency, edited by John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean 

T. Mitchell, and Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press. 

In‐text: (Kelly 2010, 77) 
 

Tijdschriftartikel 
 

Artikel in een papieren tijdschrift: 

Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104:439–58. 

In‐text: (Weinstein 2009, 440) 
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Artikel in een online tijdschrift: 

Kossinets, Gueorgi, and Duncan J. Watts. 2009. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” 

American Journal of Sociology 115:405–50. Accessed February 28, 2010. 

doi:10.1086/599247.  

In‐text: (Kossinets and Watts 2009, 411) 

 

Voeg een DOI (Digital Object Identifier) toe als het tijdschrift die vermeldt. Een DOI is een permanente 

ID die, wanneer toegevoegd na http://dx.doi.org/ in de address bar van een Internet browser, naar de 

bron leidt. Als er geen DOI vermeld wordt, geef dan de URL.  

 

Kranten‐ of magazineartikel  

Neem het krantenartikel in de bibliografie op als volgt:  

Hoebink, Paul. 2014. “Geen Goede Gronden voor Stoppen Hulp aan Afrika.” De Gelderlander, 29 april. 

Stolberg, Sheryl Gay, and Robert Pear. 2010. “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.” 

New York Times, February 27. Accessed February 28, 2010. 

http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html 

The Guardian. 2016. “High Birth Rates and Poverty Undermine a Generation of African Children – 

Report.” Global Development (blog), August 25. Accessed September 12, 2016. 

https://www.theguardian.com/global‐development/2016/aug/25/high‐birth‐rates‐poverty‐

undermine‐generation‐african‐children‐odi‐report 

In‐text: (Hoebink 2004) 

In‐text: (Stolberg and Pear 2010) 

In‐text: (The Guardian 2016) 

 

Recensie 

Kamp, David. 2006. “Deconstructing Dinner.” Review of The Omnivore’s Dilemma: A Natural History 

of Four Meals, by Michael Pollan. New York Times, April 23, Sunday Book Review. 

http://www.nytimes.com/2006/04/23/books/review/23kamp.html. 

Thorp, Rosemary. 1990. Review of The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World, by 

Hernando de Soto. Journal of Latin American Studies 22(2): 403–405. 

http://www.jstor.org/stable/156868. 

In‐text: (Kamp 2006) 

In‐text: (Thorp 1990) 

 

Scriptie of dissertatie 

Choi, Mihwa. 2008. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD 

diss., University of Chicago. 

In‐text: (Choi 2008) 

 

Conferentiepaper  

Adelman, Rachel. 2009. “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic 

Targumim and Midrashic Tradition.” Paper presented at the annual meeting for the Society 
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of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21–24. 

In‐text: (Adelman 2009) 

 

Website 

Voor verwijzingen naar een website kan vaak volstaan worden met een verwijzing in de tekst (“As of 

July 19, 2008, the McDonald’s Corporation listed on its website . . .”). In de bibliografie kun je op de 

volgende manier naar websites verwijzen (geef daarbij wel aan wanneer je de site het laatst bezocht 

hebt of wanneer deze website het laatst aangepast is):  

Google. 2009. “Google Privacy Policy.” Last modified March 11. 

http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html. 

McDonald’s Corporation. 2008. “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts.” Accessed July 19. 

http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html. 

In‐text: (Google 2009) 

In‐text: (McDonald’s 2008) 

 

De fijne kneepjes 

 Nieuwe editie of herdruk: Indien de door jou gebruikte editie afwijkt van de eerste, wordt hier in 

de referentielijst vermelding van gemaakt. De vermelding van de door jou gebruikte editie komt 

in de referentielijst na de titel van de publicatie waarnaar je verwijst. De betreffende druk wordt 

net als in de tekstverwijzing ook in de referentielijst niet genoemd. Voorbeeld: Jenkins, R. 2004. 

Social Identity. 2nd ed. London: Routledge. Enkel bij uitgesproken klassieke werken wordt in de 

referentielijst tussen haakjes na de uitgeversinformatie per uitzondering vermelding gemaakt van 

het jaartal van de oorspronkelijke uitgave. In de tekst verwijs je daarnaar als volgt: (Malinowski 

1989 [1922], 310). 

 Meerdere auteurs: Alleen bij de eerste auteur wordt eerst de achternaam vermeld, waarna de 

initialen volgen. Bij volgende auteurs worden eerst de initialen vermeld waarop de achternaam 

volgt. Voorbeeld: Oudenhoven J.P. van, K.I. van der Zee en M. van Kooten. 2001 titel et cetera.  

 Meerdere referenties van dezelfde auteur (of auteurcombinatie): gebruik de zogenaamde ‘3‐em 

dash’, een lange streep die de herhaalde auteursna(a)m(en) vervangt.  

 

Voorbeeld: 

o Jenkins, Robert. 1997. Rethinking Ethnicity. Arguments and Explorations. London: Sage. 

o ———. 2004. Social Identity. 2nd ed. London: Routledge.  

Noem je meerdere werken van een auteur uit een en hetzelfde jaar, dan onderscheid je door middel 

van toevoeging van letters aan een jaar (1983a, 1983b, 1983c). 

 Auteurs met dezelfde achternaam: noem bij de verwijzing in de tekst de voorletter(s), voorbeeld 

(A. de Koning 2013; M. de Koning 2012). 

 Sorteren  van de  referenties:  Referenties worden  in  alfabetische  volgorde op naam  van  eerste 

auteur in de lijst opgenomen. Let echter op: de volgorde van de namen binnen een referentie mag 

je  nooit  zelf  veranderen.  Referenties  met  maar  één  auteur  gaan  vooraf  aan  referenties  met 

meerdere auteurs. Als bijvoorbeeld Oudenhoven ook op jouw lijst staat als enige auteur van nog 
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één  of  meer  publicaties  dan  komt  dit  voor  zijn  andere  publicaties  met  co‐auteurs  te  staan. 

Wanneer referenties van eenzelfde auteur in een en het zelfde jaar gepubliceerd zijn, rangschik 

je  alfabetisch  op  titel  en  maak  je  gebruik  van  de  toevoegingen  a,  b,  c  et  cetera  achter  het 

publicatiejaar. 

 Wat betreft verwijzingen naar online audiovisueel materiaal (bijvoorbeeld YouTube video’s), is de 

standaard  nog  in  ontwikkeling.  Er  zit  niets  anders  op  dan  op  zoek  te  gaan  naar  vergelijkbare 

voorbeelden in de Manual of Style. Hierbij twee (tentatieve) voorbeelden: 

Rosling, Hans. 2015. “How to End Poverty in 15 Years”. YouTube video, 5:53, from a performance 

televised by BBC Two on September 23, 2015, posted by “BBC News”, September 

23, 2015. https://www.youtube.com/watch?v=5JiYcV_mg6A.    

Harari, Yuval Noah. 2017. “Nationalism vs. Globalism: The New Political Divide.” Filmed February 

2017. TED video, 1:00:08. Posted February 2017. 

https://www.ted.com/talks/yuval_noah_harari_nationalism_vs_globalism_the_

new_political_divide. 

 
4. Illustraties 

 

 Ter  ondersteuning  van  je  argument  kun  je  verschillende  typen  illustraties  opnemen  (tabellen, 

grafieken,  diagrammen,  kaders,  foto’s,  kaarten).  Doe  dit  alleen  wanneer  deze  een  duidelijke 

toegevoegde waarde hebben, zoals het inzichtelijk maken van een veelheid aan informatie of het 

visualiseren van complexe relaties of zaken die niet treffend in woorden te vangen zijn. Naar elke 

illustratie dient in de tekst verwezen te worden. Geef daarin ook duidelijk de  functie van de illustratie 

in de context van je argument aan. In geval je cijfermateriaal wilt presenteren, bedenk dan goed welk 

type illustratie, bijvoorbeeld een tabel of een grafiek, het meest geschikt is. Varieer, waar mogelijk, 

met illustratietypen.   

 Tabellen en kaders worden als zodanig aangeduid en apart genummerd. Alle overige illustraties zijn 

‘figuren’ en worden doorlopend genummerd. Een essay met een tabel, twee grafieken en een kaart 

kent dus een  Tabel  1,  Figuur  1,  Figuur  2 en  Figuur 3. De  aanduiding  ‘Tabel’  en  ‘Kader’,  inclusief 

nummer en beknopte titel  (“Tabel 1: aantal malariagevallen  (x1.000) per district  in Ghana, 2008‐

2012”), wordt boven de illustratie geplaatst, de titel van figuren staat juist weer onder de illustratie. 

 Voorzie elke illustratie van een bronvermelding, die geplaatst wordt onder de illustratie (in geval van 

figuren  onder  de  titelaanduiding).  Indien  de  illustratie  van  je  eigen  hand  is, maar  gebaseerd  op 

gegevens uit andere bronnen, gebruik je “Bron:” (Eng “Source:”), zoals  bijvoorbeeld “Bron: Mansuri 

en Rao 2013”. Wanneer  je een  illustratie zonder noemenswaardige aanpassingen uit een andere 

bron overneemt, geef je dit aan met “Uit:” (Eng “In:”) en vermeld je het nummer van de illustratie in 

het  origineel  en  het  paginanummer:  “Uit:  Mansuri  en  Rao  2013,  Tabel  4.2,    103).  Op  de 

bronvermelding bij illustraties zijn dezelfde regels van toepassing als voor ‘verwijzingen in de tekst’. 

De volledige referentie hoort weer opgenomen te zijn in de bibliografie, ook als het een instantie als 

auteur betreft.      
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Stijl 

 

Zinnen 

Vermijd wolligheid en  cryptische  zinnen: een  tekst moet duidelijk  zijn. Gebruik  geen  ‘dure’ woorden om 

indruk te maken. Ze zijn zelden informatief. Houd zinnen kort. Dat komt de begrijpelijkheid van je tekst 

vaak ten goede. Heb je het schrijven eenmaal wat beter onder de knie, dan kun je korte en wat langere zinnen 

afwisselen. Dat leest prettiger dan een staccato tekst.  

Een tekst moet stilistisch, grammaticaal en wat spelling betreft correct zijn. Gebruik geen spreektaal en 

wees zuinig met superlatieven (zeer, heel, erg, et cetera). Elke zin heeft een werkwoord. Let er op dat je 

niet voortdurend wisselt tussen verleden en tegenwoordige tijd. Gebruik de actieve vorm. Vermijd zoveel 

mogelijk zinsconstructies in de passieve vorm (met het werkwoord worden). Dus niet: ‘Door de auteur 

wordt gesteld dat...’ Maar: ‘De auteur stelt dat...’ Frasen als ‘op zich’, ‘als het ware’, ‘vanzelfsprekend’ en 

dergelijke kun je beter weglaten.  

  Voorkom herhalingen. Beweer niet steeds opnieuw dingen die al aan de orde zijn geweest. Ook 

het herhaaldelijk gebruik van dezelfde woorden dien je te vermijden. Probeer je woordgebruik te variëren. 

Word heeft een handige thesaurus (shift F7) en indien nodig kun je altijd een synoniemenwoordenboek 

raadplegen.  
 

Gender  

Machtsrelaties  tussen mannen  en  vrouwen  vinden  hun weerklank  in  geschreven  teksten.  Probeer  zo 

genderneutraal  mogelijk  te  schrijven.  Dit  geldt  ook  voor  andere  vormen  van  machtsongelijkheid, 

bijvoorbeeld gebaseerd op klasse of ras.  

 Vermijd seksespecifieke termen als het over beide seksen gaat. Voorbeeld: niet: ‘mankracht’ maar: 

‘árbeidskracht’; niet: ‘We zijn met twintig man’ maar: ‘We zijn met twintig personen’. 
  

 Gebruik niet de woorden hij, hem of zijn om te verwijzen naar een persoon in het algemeen. Vaak kun 

je dit voorkomen door meervoud te gebruiken. Dus niet: ‘Een student leest veel omdat hij kennis wil 

verzamelen’ maar: ‘Studenten lezen veel omdat zij kennis willen verzamelen’. 
 

 Vermijd  een  impliciet  waardeoordeel  in  de  woordkeuze  en  let  op  denigrerende  betekenis  van 

woorden.  Voorbeeld:  Vrouwen  roddelen  en  kletsen,  mannen  praten  of  discussiëren;  een 

‘secretaresse’ is iets heel anders dan een ‘secretaris’. Neger, halfbloed of inboorling zijn zeer beladen, 

racistische termen. 
 

 Let op onnodig gebruik van verkleinwoorden. Voorbeeld: het werk van vrouwen wordt een ‘baantje’, 

mannen hebben een ‘baan’. ‘Het is een leuk vrouwtje’.  
 

Spelling en grammatica 

Let  op  het  correcte  gebruik  van  d’s  en  t’s.  Denk  bij  terugverwijzen  aan  het  geslacht:  ‘De  magie  is 

alomtegenwoordig; het [sic] raakt aan elk aspect van het leven’ is geen goede zin (magie is vrouwelijk). Er 

bestaat vaak een betekenisverschil tussen woorden die je aaneen schrijft en woorden die je niet aaneen 

schrijft (vergelijk bijvoorbeeld: aanbod – aan bod; tenslotte – ten slotte [tenslotte betekent per slot van 

rekening; ten slotte betekent tot slot).  

Raadpleeg bij  twijfel over de betekenis of  spelling van een bepaald woord de  spellingscontrole van  je 

computer,  een woordenboek  of  het Groene Boekje. Het  verdient  verder  aanbeveling  om  eens  in  het 
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Stijlboek van de Volkskrant of het Handboek Stijl te grasduinen. Voor Engelstalige teksten kun je de korte 

Style Guide van de American Anthropological Association  (zie onder  links) of de uitgebreidere Chicago 

Manual of Style (17th edition) raadplegen. 

 

Leestekens 

Let op een juist gebruik van leestekens. ‘Nederlanders die gierig zijn worden steeds rijker’ betekent iets 

anders  dan  ‘Nederlanders,  die  gierig  zijn, worden  steeds  rijker’:  de  eerste  zin  stelt  dat  alleen  gierige 

Nederlanders steeds rijker worden (de afwezigheid van een komma werkt beperkend), de tweede dat alle 

Nederlanders gierig zijn en steeds rijker worden. 

  Gebruik een dubbele punt (:) voor een opsomming, toelichting of citaat; een puntkomma (;) voor 

het verbinden van twee gelijke delen van een zin of voor de scheiding tussen zinsdelen in een opsomming. 

(Zet je een hele zin tussen haken, dan komt de punt voor de afsluitende haak.) Wees spaarzaam met het 

gebruik van uitroeptekens! 

 

Trema en koppelteken 

Maak op een correcte wijze gebruik van trema’s en koppeltekens. Bijvoorbeeld:  industrieën, koloniën, 

ceremoniën (maar: ceremonieel – geen trema). Valt de klemtoon op de voorlaatste lettergreep, dan schrijf 

je –iën (bijvoorbeeld: poriën), als de klemtoon op de laatste lettergreep, dan schrijf je –ieën (bijvoorbeeld: 

democratieën). Schrijf alle samenstellingen van woorden die zelfstandig kunnen voorkomen aan elkaar 

(bijvoorbeeld: marktsegment).  

 

Schrijven is herschrijven 

Kijk  kritisch  naar  je  teksten  en  schroom niet  te  schrappen.  Corrigeer  slechtlopende  zinnen,  verwijder 

overbodige woorden en zinsdelen. Ben je niet zeker van datgene wat je beweert, laat die bewering dan 

weg. Beoordeel of de structuur logisch is en verplaats zo nodig tekstdelen. Lees de tekst ook na herziening 

kritisch  en  nauwkeurig  na  en  verbeter  waar  gewenst.  Laat  zo  mogelijk  een  ander  je  essay  lezen  en 

becommentariëren. Schrijven en herschrijven leer je vooral door het regelmatig te doen.  
 
 

Tips 
 

Outline 

Denk voordat je gaat schrijven na over de structuur van het essay. Probeer je argument in het kort weer 

te geven alsof  je aan  iemand vertelt waarover  je  essay gaat.  Kijk daarna of  je argument een  logische 

opbouw heeft en of het duidelijk is hoe je van vraag naar antwoord komt (sluit het ene deelargument aan 

op het voorgaande, kun  je  in de conclusie alle  lijnen van  je argument weer samenbrengen en geef  je 

daarmee  antwoord  op  je  vraag?).  Bedenk  vervolgens  tussenkoppen  en  maak  aan  de  hand  van 

trefwoorden een voorlopig schema van de opbouw in alinea’s.  
 

Links 

Het Radboud Writing Lab helpt studenten bij het verbeteren van hun schrijfvaardigheid. Er zijn workshops, 

maar het Writing Lab biedt ook individuele begeleiding. Zie: https://www.ru.nl/writinglab/ 

Daarnaast zijn er tal van websites met tips met betrekking tot taal en schrijven: 
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 Over spelling: 

Nederlands: Woordenlijst Nederlandse Taalunie. Raadpleeg deze site als je niet zeker weet hoe een 

woord gespeld wordt: http://woordenlijst.org/ 

Engels: American Anthropological Association Style Guide: 

http://www.aaanet.org/publications/style_guide.pdf  

Chicago Manual of Style Online (toegankelijk via RU‐netwerk) 

https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html 
 

 Over schrijven: 

Taalwinkel, een site over taal en schrijven van de UvA/HvA: http://www.taalwinkel.nl/ 

Site van de Rijksuniversiteit Groningen over schriftelijke vaardigheden: 

http://www.rug.nl/noordster/schriftelijkevaardigheden/voorstudenten/index 

 

Checklist  

Hieronder hebben we een aantal veelgemaakte fouten opgesomd. Loop dit lijstje nog eens na vóór je je 

essay inlevert. 
 

 Voldoet je essay aan de opmaakeisen en woordlimiet? 
 

 Formuleer helder. Ga na of je zelf weet wat je precies met een bepaalde zin wilt zeggen. Is dit niet het 

geval, herformuleer deze dan, of laat hem weg.  
 

 Gebruik alleen hele zinnen. Een zin moet altijd ten minste een onderwerp en een werkwoord hebben. 

Promoveer bijzinnen niet tot zelfstandige zinnen (dergelijke bijzinnen beginnen vaak met ‘Terwijl’ of 

‘Maar’). 
 

 Zijn je citaten in de tekst ingebed?  
 

 Verwijs je voldoende naar bronnen? Zijn al je uitspraken te herleiden op een duidelijk geïdentificeerde 

bron? 
 

 Vermijd de passieve constructie. De passieve constructie  (te herkennen aan  ‘worden’ plus  voltooid 

deelwoord) maakt een tekst langzaam, vaag en anoniem. Stel jezelf de vraag ‘door wie?’, herschrijf de 

zin en maak er een actieve zinsconstructie van. 
 

 Vermijd informeel taalgebruik, superlatieven (enorm, gigantisch et cetera) en woorden als ‘men’ en ‘je’. 

Zinnen waarin ‘je’ wordt gebruikt zijn vaak té informeel, met ‘men’ te vaag.  
 

 Maak duidelijk wie  aan het woord  is.  Jouw woorden mogen niet  verward worden met die  van  de 

informanten of andere auteurs.  
 

 Vermijd afkortingen. Je ontkomt er niet altijd aan om afkortingen te gebruiken. Vergeet nooit de eerste 

keer  dat  een  afkorting  in  de  tekst  voorkomt  ook  de  volledige  term  of  naam  te  benoemen.  
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