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Referenties: Waarom en hoe refereren? 
 
Bij het refereren en het opstellen van de referentielijst worden vaak vele fouten gemaakt. Daarom dat 
we er hier wat dieper op ingaan. 
 
 

 Waarom refereren we? 
 

Heel eenvoudig, omdat we natuurlijk niet alles zelf uitgevonden hebben. Dus telkens we in een 
manuscript iets vermelden dat we niet zelf waargenomen of gevonden hebben, maar dat we uit de 
literatuur hebben gehaald, moeten we verwijzen naar de desbetreffende referentie. 
In het manuscript verwijzen we dus naar een referentie onder volgende vorm:  

 … (Sintubin, 2000) … : als één enkele auteur; 
 … (Muchez & Sintubin, 1998) … : als twee auteurs; 
 … (Kenis et al., 1999) … : als meer dan twee auteurs; 
 indien er verwarring mogelijk is, d.w.z. als er meerdere referenties éénzelfde verwijzing in 

het manuscript zouden hebben, dan voegen we er een letter bij, bv.  
… (Sintubin, 2000a) …, … (Kenis et al., 1999b) …, etc.; in dit laatste geval hoeft het 
echter niet te gaan om dezelfde co-auteurs; 

 zijn er meerdere referenties, dan zetten we deze achter elkaar, bv. … (Sintubin, 1995; 
Kenis et al., 1999) … ; de boodschap hierbij is niet te overdrijven met referenties. Anders 
wordt de tekst onleesbaar; de referenties worden naar ouderdom gerangschikt; 

 hebben we meerdere referenties van éénzelfde auteur, dan zetten we de jaartallen achter 
de auteur, dus … (Muchez, 1995, 1996a, 1996b, 1999) …; de jaartallen worden naar 
ouderdom gerangschikt; 

 vaak gebruik je figuren uit publicaties, maar waaraan je wijzigingen hebt aangebracht; in 
dat geval verwijzen we naar de oorspronkelijke publicatie met … (naar Debacker et al., 
1997) … . 

 verwijs je naar een referentie in een andere publicatie (dan gaat het meestal over 
syntheseartikels of handboeken) dan gebruik je … (Ferket et al. in Sintubin et al., 1998) 
…; 

 het kan ook zijn dat je de auteur(s) als persoonlijk naamwoord in een zin wenst te 
gebruiken; dan schrijf je  … . Muchez & Sintubin (1998) beweren dat …; 

 
 

 Wat is het verschil tussen een referentielijst en een bibliografie? 
 

Een bibliografie is een inventaris van alle artikels, boeken, … die je hebt gelezen gedurende een 
welbepaalde periode. Een referentielijst is een inventaris van enkel die artikels, boeken, … 
waarnaar je in je manuscript verwijst! Bij uw eindverhandeling hoort een referentielijst, en geen 
bibliografie. Het is dan ook noodzakelijk dat al uw verwijzingen in de tekst opgenomen zijn in de 
referentielijst, maar ook dat er in de referentielijst enkel die artikels, boeken, etc. staan waarnaar je 
verwijst in het manuscript! 
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 Wat zijn de regels voor de referentielijst? 
 

Het belangrijkste is dat je consequent bent in uw referentielijst. De regels die hierna volgen zijn dus 
niet bindend. Elk tijdschrift heeft dan ook zowat zijn eigen regels. 
Een referentielijst is alfabetisch geordend. Zijn er meerdere referenties van één auteur, dan komen 
eerst de artikels met de auteur als enige auteur, geordend volgens ouderdom, dan de artikels met 
één co-auteur, alfabetisch geordend op basis van de naam van de co-auteur, dan de artikels met 
twee co-auteurs, en dan al de artikels met meer dan twee auteurs. 
De volgende stijl kan toegepast worden: 

 Artikels in tijdschriften: 
SINTUBIN, M., NEFLY, M., RIJPENS, J. & VAN ZEGBROEK, B. 1997. Faulting history at the eastern 

termination of the High Atlas Fault (Western High Atlas, Morocco). Geologie en Mijnbouw 
76, 187-195. 

 Artikels of hoofdstukken in een geredigeerd boek: 
SINTUBIN, M. 1994. Texture types in shales and slates. In: BUNGE, H.J., SIEGESMUND, S., 

SKROTZKI, W. & WEBER, K. (Editors), Textures of Geological Materials, DGM 
Informationsgesellschaft-Verlag, 221-229. 

 Boeken: 
VAN DER PLUIJM, B.A. & MARSCHAK, S. 1997. Earth Structure. An introduction to structural 

geology and tectonics. McGraw-Hill, New York, 495p. 

 Geredigeerde boeken of speciale volumes van tijdschriften: 
BUNGE, H.J., SIEGESMUND, S., SKROTZKI, W. & WEBER, K. (Editors) 1997. Textures of Geological 

Materials. DGM Informationsgesellschaft-Verlag, Oberursel, 399p. 
SINTUBIN, M., VANDYCKE, S. & CAMELBEECK, T. (Editors) 1999. Paleozoic to recent tectonics in 

the NW European Variscan front zone. Tectonophysics 309, 273p. 

 Proceedings/Abstracts van symposia: 
KENIS, I., VANDENBERGHE, N. & SINTUBIN, M. 2000. Paleoseismites and penecontemporaneous 

deformation in the Namurian strata in the northern Variscan front zone (Namur Citadel, 
Belgium). Abstracts 20th Regional European Meeting of the IAS, Dublin (Ireland), 108. 

 
SIMILOX-TOHON, D., SINTUBIN, M., MUCHEZ, P., VANHAVERBEKE, H. & WAELKENS, M. 2004. A 

historical surface-rupturing event at ancient Sagalassos (SW Turkey): 
palaoeseismological evidence. In: 5th International Symposium on Eastern 
Mediterranean Geology (edited by CHATZIPETROS, A. & PAVLIDES, S. B.), Thessaloniki, 
Greece, 952-955. 

 Niet gepubliceerd materiaal (interne rapporten, thesissen, doctoraten, …): 
TRAPPENIERS, G. 1995. Structurele analyse van de sokkel van het Teletskoye Meer in Zuidwest 

Siberië. Niet gepubliceerde Licentiaatsthesis, K.U.Leuven, 55p. 

 Kaarten: 
Buffel, P., Claes, S. & Gullentops, F. 1999. Geologische kaart van België, kaartblad Rekem 

(26) & verklarende tekst. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel, schaal 
1/50.000. 

 URL’s: 
REX MINING CORPORATION 2000. Stages in Diamond Exploration, 

http://www.rexmining.be/rdmc/linksandinfo.htm. 
 


