
BA-eindwerkstuk KUNSTGESCHIEDENIS 2015-2016 
HANDLEIDING (zie ook de Syllabus Schrijven en presenteren) 
 
I. ALGEMEEN 
 
1. 
Het BA-eindwerkstuk bevat maximaal 8500 woorden (-/+ 10%) - exclusief 
noten, literatuur en bijlagen. Dat is ca. 17-20 pagina's. 
 
2. 
Het eindwerkstuk dient digitaal te worden ingeleverd. De student maakt 
met de begeleider afspraken over het aanleveren van exemplaren op 
papier. De definitieve versie moet worden ingeleverd via Blackboard, 
onderdeel [PERM] BA eindwerkstuk Kunstgeschiedenis, onder Uploaden BA 
Eindwerkstuk. 
  
3. 
Gebruik voor de lopende tekst een leesbaar font (12 pt) met regelafstand 
1,5. Voetnoten staan in hetzelfde lettertype (10-11 pt) met regelafstand 1. 
Gebruik geen verschillende lettertypes door elkaar en stel de kleur in op 
zwart. Gebruik zo min mogelijk macro's en codes. 
 
4. 
Het eindwerkstuk omvat de volgende onderdelen: 
 
* titelpagina met: 
 titel en ondertitel 
 colofon met naam student / studentnummer / e-mailadres / namen 
 van eerste begeleider en tweede lezer / specialisatie / academisch 
 jaar 
 
* inhoudsopgave 
* inleiding 
* betoog, ingedeeld in hoofdstukken, die elk op nieuwe pagina beginnen 
* conclusie 
* bijlagen (eventueel) 
* lijst van illustraties 
* bibliografie 
 
5. 
Alle pagina's worden genummerd, behalve de titelpagina en de 
inhoudsopgave. 
 
6. 
Alinea's worden ingesprongen met een tab, afgezien van de eerste alinea 
van een hoofdstuk. 
Gebruik geen witregels tenzij: 
- voor en na een langer citaat (meer dan drie regels) 
- binnen een hoofdstuk een geheel nieuw deel in het betoog begint. 
 



7. 
Het eindwerkstuk dient in grammaticaal correct, stilistisch verzorgd 
Nederlands te zijn geschreven. Gebruik geen spreektaal of afkortingen. Pas 
op voor telegramstijl en verzelfstandigde bijzinnen. (Raadpleeg ook de 
syllabus met Tips voor het Nederlands.) 
 
8. 
Namen van (historische) figuren dienen bij eerste vermelding altijd voluit te 
worden geschreven, met leefjaren vermeld tussen haken. 
 
9. 
Buitenlandse woorden of termen dienen te worden gecursiveerd, tenzij het 
een (langer) citaat betreft. 
 
 
II. CITATEN  (in de lopende tekst) 
 
1. 
Wees spaarzaam met citaten, zeker uit secundaire literatuur! 
 
2. 
Citaten worden aangegeven met dubbele aanhalingstekens ("...") en zijn 
niet gecursiveerd. 
 
3. 
Citaten in citaten worden aangegeven door enkele aanhalingstekens  
(" '...' "). 
 
4. 
Aanhaling van de titel van een boek, tijdschrift of kunstwerk moet worden 
gecursiveerd. 
 
5. 
Voor het aanhalen van de titel van een essay, lezing of artikel worden 
enkele aanhalingstekens gebruikt. Er wordt niet gecursiveerd.  
 
6. 
(Langere) citaten uit andere talen (m.u.v. Engels, Frans, Duits) moeten 
worden vertaald. De originele tekst wordt in dat geval bij voorkeur 
weergegeven in de voetnoot, met vermelding van de naam van de vertaler 
(indien eigen vertaling, dit ook vermelden). 
 
 
III.  VERWIJZINGEN (VOETNOTEN) 
 
1. 
Verwijzingen naar de herkomst van citaten, alsmede naar de herkomst van 
alle argumentatie en ideeën die niet - of niet exclusief - van de auteur van 
het eindwerkstuk zijn, moeten in voetnoten worden verantwoord. 
 



2. 
Voetnoten worden aangegeven door opeenvolgende cijfers in superscript 
aan het einde van de zin, na de punt: ( .3 ).  
Wanneer een voetnoot verwijst naar een specifieke term of deel van een zin 
mag het voetnootnummer hierna worden geplaatst.  
Gebruik slechts één voetnoot aan het einde van de zin of alinea; hierin 
mogen meerdere bronnen worden vermeld. 
 
3. 
Verwijzingen naar gebruikte literatuur worden als volgt afgekort: 
 
 Keblusek 2014, p. 97. 
 Crowne 1637, p. 11. 
 
4. 
Verwijzingen naar archivalia, handscriften, kunstwerken en websites dienen 
zo specifiek mogelijk te zijn: 
 
 Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 96 Novi, ff. 93r-
94v (7 August 1636). 
 
5. 
Voor verwijzingen naar dezelfde bron zoals in de voorgaande voetnoot (als 
laatste titel), kan Ibidem worden gebruikt: 
 
 Ibidem, p. 112. 
 
6. 
Langere voetnoten kunnen worden gebruikt om iets uit te leggen (een 
stroming, een concept of term etc.); om een bron in de oorspronkelijke taal 
te citeren of om een aspect van het onderzoek aan de orde te stellen dat 
niet evident relevant is in de lopende tekst. Maak zo summier en beperkt 
mogelijk gebruik van dergelijke explicatieve voetnoten! 
 
 
 
IV.  BIBLIOGRAFIE 
Het laatste onderdeel van het eindwerkstuk is de bibliografie. Deze omvat: 
a) een lijst van primair, niet gepubliceerd bronnenmateriaal (indien 
gebruikt); b) een lijst van (secundaire) literatuur en c) een lijst van 
websites. 
Wees consistent in je titelbeschrijvingen! Gebruik van programma's als 
Endnote kan zeer handig zijn, mits rekening wordt gehouden met de 
gevraagde wijze van titelbeschrijven. 
 
1. 
De lijst van primaire bronnen bevat niet-gepubliceerd (archief-)materiaal. 
Dit wordt gepresenteerd in alfabetische volgorde van de bewaarplaatsen: 
 
 Leiden, Erfgoed Leiden en omstreken, Notarieel archief. 



 
2. 
De lijst van (secundaire) literatuur is alfabetisch en bevat artikelen en 
boeken (met uitzondering van algemene naslagwerken zoals woordenboeken 
en encyclopedieën). 
De beschrijvingen zijn als volgt opgesteld: 
 
a. Boek: 
 
Initialen en naam van auteur(s), Titel. Ondertitel. Plaats van uitgave: 
Uitgever, Jaar van uitgave. 
 
 M. O'Malley, The business of art. Contracts and the commissioning 
process in Renaissance Italy. New Haven/London: Yale University Press, 
2005. 
 
b. Artikel in tijdschrift: 
Initialen en naam van auteur(s), 'Titel. Ondertitel', Titel van tijdschrift 
jaargangnummer (jaar), paginanummers. 
 
 H.F. Westgeest, 'Photography and painting in multi-mediating 
pictures', Visual studies 24 (2009), 122-131. 
 
c. Artikel in boek/bundel: 
 
Initiaal en naam van auteur(s), 'Titel. Ondertitel', in: Initiaal en naam van 
redacteur(s), Titel boek. Plaats van uitgave: Uitgever, jaar van uitgave, 
paginanummers. 
 
 C.A. van Eck, 'Semper's metaphor of the Living Building. Its origins in 
18th-century French theories and its function in architectural theory', in: A. 
Gerber (ed.), Metaphors in architecture and urbanism. Bielefeld: 
Transcript, 2013, 133-147. 
 
4. 
Speciale gevallen en uitzonderingen: 
 
a. plaatsnamen 
Vermeld plaatsnamen in het Nederlands, indien mogelijk: 
 
 Parijs in plaats van Paris; Londen in plaats van Londen; Turijn in 
plaats van Turino etc. 
 
b. series 
Wanneer een boek deel uitmaakt van een serie, moeten naam en nummer 
na het jaar van publicatie tussen haken worden vermeld. 
 
 S. Cohen, Transformations of time and temporality in Medieval and 
Renaissance art, Leiden/Boston: Brill, 2014 (Brill's studies in intellectual 
history 228/6). 



 
c. boeken in meerdere delen 
In het geval dat een boek uit meerdere delen bestaat, moet in de 
beschrijving het aantal delen na de titel worden vermeld. 
  
 E.S. Eistenstein, The printing press as an agent of change, 2 vols, 
Cambridge/New York: Cambridge University Press, 1980.  
 
In de verwijzing (voetnoot), wordt het specifieke deel aangegeven. 
 
 Eisenstein 1980, vol. I, p. 213. 
 
d. Nummer van tijdschrift 
De meeste wetenschappelijke tijdschriften gebruiken één paginering per 
jaargang (er wordt dus doorgenummerd in de afzonderlijke nummers). 
Wanneer dat niet het geval is, en er per afzonderlijke aflevering in een 
jaargang wordt gepagineerd, moet het afleveringnummer worden 
aangegeven na het jaargangnummer. 
 
 L. Lansink, 'Het Museumplein in Amsterdam. Een historisch overzicht', 
Jong Holland. Tijdschrift voor kunst en vormgeving na 1850 15-2 (1999), 6-
13. 
 
e. 
boeken/artikelen zonder auteur 
Wanneer geen auteur wordt vermeld, wordt de titel alfabetisch geordend op 
het eerste woord - met uitzondering van lidwoorden. 
 
 Twintig jaar buismeubelen in de Bijenkorf, The Hague: De Bijenkorf, 
1975 - opgenomen onder de T 
 
f. hoofdlettergebruik 
Hoofdletters worden niet gebruikt voor afzonderlijke titelwoorden, behalve 
in talen waar dat grammaticaal correct is (bijv. Duits). 
 
5. websites 
De lijst van websites wordt alfabetisch geordend, en bestaat uit de URL (bij 
voorkeur vaste URL).  
Datum van laatste raadpleging wordt tussen haken vermeld. 
 
 http://www.moma.org/learn/resources/archives/index (20 October 
2014). 
 
Let op: artikelen die alleen in een elektronisch tijdschrift/boek zijn 
gepubliceerd - waarvan dus geen papieren variant (meer) bestaat - moeten 
worden opgenomen in de literatuurlijst en niet in de lijst van websites. 
Achter de beschrijving volgens de regels hiuerboven wordt dan de DOI 
opgenomen; het digitale identificatienummer aan de hand waarvan het 
artikel kan worden teruggevonden. 
 



V. ILLUSTRATIES 
 
1. 
Illustraties kunnen afzonderlijk worden geplaatst binnen de tekst, of bij 
elkaar in een bijlage worden opgenomen. 
 
2. 
Illustraties worden voorzien van een nummer dat in de lopende tekst 
gebruikt kan worden om naar de illustratie te verwijzen: (Ill.) 
 
3. 
Illustraties worden voorzien van een kort onderschrift. De volledige 
beschrijving is opgenomen in de lijst van illustraties, en bevat de volgende 
elementen: 
Naam van kunstenaar, Titel van kunstwerk, datering, materiaal/techniek, 
afmetingen, locatie, inventarisnummer. 
 
(bijschrift) 
 Fig. 4. Henry Moore, King and Queen, 1952-1953  
 
(lijst van illustraties)  
 Henry Moore, King and Queen, 1952-1953, bronze, 165 x 150 x 95 cm, 
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institute, Washington, 
D.C.,  no. 66.3635  
 
 
 
VI. PLAGIAAT 
 
Het gebruik van andermans werk, argumentatie, ideeën etc., zonder 
verwijzing hiernaar is onethisch en daarmee onacceptabel. 
In geval van plagiaat wordt het eindwerkstuk niet geaccepteerd en volgen 
mogelijk ook andere sancties. 
 
Voor meer informatie zie: 
 
http://hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/plagiaat.html  

http://hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/plagiaat.html

