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Het tijdschrift M&L is een tweemaandelijkse uitgave van die Keure Professional
Publishing, en brengt wetenschappelijk onderbouwde bijdragen rond onderzoek en
beheer van monumenten, landschappen en archeologie in Vlaanderen.
Een artikel voor het tijdschrift kan op vraag van de redactie of op eigen initiatief
worden ingestuurd. Het verdient aanbeveling om eerst een gemotiveerd voorstel
(signalement) voor een mogelijk artikel naar de redactie te sturen. Voor publicatie
komen enkel bijdragen in aanmerking die nog niet in die vorm in een Nederlandstalig
tijdschrift met een gemeenschappelijke doelgroep verschenen zijn.

PROCEDURE EN PEER REVIEW
U kan een gemotiveerd voorstel (signalement) voor een artikel overmaken aan de redactie, dat
wordt besproken op de redactievergadering. Indien het voorstel wordt aanvaard, kan u een
artikel en bijbehorende figuren indienen, opgemaakt volgens onderstaande auteursrichtlijnen.
De ontvangst van een artikel wordt door de redactie bevestigd. De tekst wordt op de
eerstvolgende redactievergadering besproken. De bevindingen worden aan de auteur
meegedeeld. Er zijn een aantal mogelijkheden:
1. de tekst is persklaar: de auteur krijgt bericht en de tekst wordt in de planning opgenomen;
2. de tekst is goed mits het uitvoeren van enkele redactionele aanpassingen;
3. de auteur wordt verwacht zelf enkele aanpassingen uit te voeren, gesuggereerd door de
redactie;
4. de tekst komt niet in aanmerking voor publicatie in M&L: het artikel wordt naar de auteur
teruggestuurd met een korte motivatie.
De auteur heeft de eindverantwoordelijkheid over de inhoud van zijn bijdrage. M&L is geen
commercieel tijdschrift, auteurs worden dan ook niet vergoed. Na de publicatie van een artikel
krijgt de auteur vijf auteursexemplaren van het tijdschrift M&L toegestuurd. Ook het
eventueel aangeleverde originele figuurmateriaal wordt daarbij terugbezorgd.
Het tijdschrift M&L is opgenomen in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de
Sociale en Humane Wetenschappen en gevalideerd als tijdschrift met peer review.
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HET ARTIKEL
1. TEKSTDOCUMENT
1.1. Technische aspecten
De tekst wordt in tekstverwerking (MS Word) aangeleverd. Gebruik Times New Roman, pt.
12, enkele interlinie. Zorg voor een doorlopende tekst. Maak zelf geen lay-out en verwerk de
foto's niet in de tekst.
1.2. Lengte en opbouw van de bijdrage
De tekst is min. 19000 / max. 54000 tekens inclusief spaties, dit komt ongeveer overeen met
min. 5 en max. 14 pagina’s in Word.
De bijdrage heeft een korte titel die duidelijk aan de inhoud refereert. Plaats geen
verwijzingen naar eindnoten in de titels of ondertitels. Het gebruik van citaten als/in titels
dient vermeden te worden.
Een intro van maximaal 200 woorden gaat aan het artikel vooraf. De intro wordt in het vet
gezet. Deze inleiding geeft weer wat het onderwerp van het artikel is. Eventueel wordt de
aanleiding (restauratie, erfgoedonderzoek, opgraving, herbestemming) voor het artikel
aangestipt. De grote lijn doorheen het artikel wordt uitdrukkelijk geformuleerd. De introductie
moet de aandacht van de lezers op het artikel vestigen. De intro heeft geen titel.
Het corpus is ingedeeld in paragrafen, met indien nodig subparagrafen. De titels van de
paragrafen worden in Times New Roman, pt. 14 geplaatst, de titel van een eventuele
subparagraaf wordt in het vet geplaatst. Gebruik geen nummering:
Historisch overzicht
paragraaf:
subparagraaf: De middeleeuwen
1.3. Spelling en vorm
De tekst is opgesteld in Standaardnederlands, volgens de recentste spellingsregels. Bij
twijfel brengen het Groene Boekje (http://woordenlijst.org), Van Dale Groot Woordenboek
van de Nederlandse taal en Taaladvies (http://taaladvies.net) raad. Ook de taalbanken van de
VRT (www.vrttaal.be) kunnen van pas komen.
 Schrijf rangtelwoorden als volgt
o 1ste, 5de (en dus niet met superscript), 2de eeuw na Christus
 Schrijf radiokoolstofdatering voluit, en dus niet 14C of C14 .
 Als een cijfer in een zin gebruikt wordt, dan voluit: driehonderd jaar later …
 Als een cijfer refereert aan afmetingen, inhoudsmaten, eeuwen, dan in cijfers:
o 30 meter, 17 liter, 13de eeuw
 Bij gebruik van eenheden en dergelijke is er een spatie:
o 3m
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 Vermijd zoveel mogelijk om tekst of verwijzingen, data en dergelijke tussen haakjes te
zetten: schrijf de zinnen uit of verwijs naar de eindnoten.
 Gebruik geen afkortingen (m.a.w.), maar schrijf voluit: met andere woorden
 Een initiaalwoord van vier letters of minder wordt geschreven met hoofdletters:
o NAVO, KCML
 Bij meer dan vijf letters wordt een initiaalwoord enkel met een beginhoofdletter
geschreven:
o Bloso, Pidpa
 Letterwoorden krijgen alleen een hoofdletter aan het begin van het woord:
o Unesco, Sabena, ...
 Afkortingen van de universiteiten:
o KU Leuven, U Gent, U Antwerpen, ULB Brussel, UCL Louvain‐la‐Neuve
 Vermeld de naam van een instelling voluit wanneer ze voor het eerst voorkomt en geef de
afkorting tussen haakjes: verder in de tekst kan de afkorting worden gebruikt:
o Richt u daarvoor tot het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen
(KMSKA). Het KMSKA verzorgt boeiende tentoonstellingen ...
o Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)
 Gebruik enkele aanhalingstekens (‘) om woorden of korte woordgroepen te benadrukken.
 Gebruik dubbele aanhalingstekens (“) en cursivering voor letterlijke citaten.
 Gebruik cursief voor
o titels van publicaties
o voor woorden in een andere taal (of in een oude vorm van het Nederlands):

Luftwaffe, Musée de l’Air et de l’Espace, Marché aux bêtes, de Groote Oorlog,
de ghereformeerde kercke
 Vermijd oude benamingen, zoals: Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE),
Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP), afdeling Monumenten &
Landschappen of Ruimte en Erfgoed, maar schrijf agentschap Onroerend Erfgoed, tenzij
het niet anders kan.
 Schrijf periodes als volgt:
o tertiair, pleistoceen, mesolithicum, paleolithicum, bronstijd, ijzertijd, middeleeuwen,
nieuwe tijd, …
o middenneolithicum, vroegpaleolithicum, vroegmiddeleeuws, …
o Romeins, laat-Romeins, inheems-Romeins, Merovingisch, Karolingisch, laatKarolingisch, …
 Schrijf elementen als hoog, laat, middel, nieuw, oud, plat, standaard en vroeg met een
hoofdletter in de naam van een taal of dialect.
o het Hoogduits, het Laatlatijn, het Middelnederlands, het Nieuwgrieks, het
Standaardnederlands
 MAAR: Schrijf elementen als hoog, laat, middel, nieuw, oud, plat, standaard en vroeg
klein als het geheel niet naar een taalnaam verwijst.
o laat-Romeinse keizers, vroeg-Griekse mythen
o Romeins, laat-Romeins, inheems-Romeins, Karolingisch, laat-Karolingisch, …
 Vermijd het gebruik van het onbepaalde ‘men’.
 Verwijzingen naar een persoon in de tekst worden voluit geschreven:
o Marjan Buyle in plaats van M. Buyle
o professor Jozef Mertens in plaats van prof. J. Mertens
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1.4. Bronvermelding via eindnoten
De redactie hecht veel belang aan de correcte bronvermelding van informatie die in het
artikel verwerkt is. Gebruikte bronnen dienen vermeld te worden via het gebruik van
eindnoten. Verwijs bij internetreferenties enkel naar wetenschappelijk verantwoorde artikels
of bijdragen die ook integraal online te lezen zijn. Verwijzingen naar te veel
internetreferenties die niet of weinig wetenschappelijk onderbouwd zijn, kunnen voor de
redactie aanleiding zijn om het artikel te weigeren voor publicatie in M&L.
De eindnoten zijn genummerd van 1 tot ... U kunt hiervoor het eindnotenapparaat in MS
Word gebruiken. Zorg er wel voor dat de nummering (zowel in de tekst als in de lijst van
eindnoten) niet in superscript staat (zet via het menu Opmaak, Lettertype, de functie
superscript uit). Zorg er ook voor dat de eindnoten steeds tussen haakjes staan: (1), (2), enz.
Probeer de verwijzingen te bundelen en niet nodeloos te vermenigvuldigen.
Een eventueel dankwoord komt in eindnoot 1, niet in of achteraan de tekst.
Voorbeeld van verwijzing naar een eindnoot in de tekst:

Voorbeeld van eindnoten achteraan de tekst:
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1.5. Bibliografie
U gebruikt voor de eindnoten volgend bibliografisch systeem.
De auteursnaam komt in hoofdletters, eerst de naam, dan de eerste letter van de voornaam.
Titels worden altijd overgenomen zoals ze op de titelpagina staan, wat betreft gebruik van
hoofdletters, spelling en dergelijke.
 Verwijzing naar een boek
VAN HUMBEECK F., Gids voor het Belgisch luchtvaartpatrimonium, Erembodegem,
2007, p. 58-62.
HOLYOAK V., Military Aircraft Crash Sites, Londen, 2002.
 Verwijzing naar een artikel in een tijdschrift
NUYTTEN D., Het Hollandcollege in Leuven: een boeiende geschiedenis van Uten
Lieminghe over de Hollandse missie tot Paridaens, in M&L. Monumenten,
Landschappen en Archeologie, jg. 28, nr. 6, 2009, p. 37-70.
 Boek in een reeks
BERGMANS A., Middeleeuwse muurschilderingen in de 19de eeuw (KADOC Artes,
2), Leuven, 1998, p. 27-47.
 Verwijzing naar een catalogus
VAN DEN BUSSCHE W., BUYCK J.F., COPPENS B. e.a., Jozef Peeters (18951960), tent.cat., Oostende, 1995, p. 17.
 Verwijzing naar een niet gepubliceerde bron
PAESMANS G., Leuven, Pater Damiaanplein 9, het vml. Hollands College (onuitg.
beschermingsdossier), Archief dienst Vlaamse Overheid, Onroerend Erfgoed, Leuven.
HIMPENS G., Het Sint-Janshospitaal te Brugge, onuitg. lic.verh., KU Leuven, 1956.
 Verwijzing naar een archivalische bron
Brussel, Rijksarchief: Dossier Rijke Klarenklooster, 3748, brief van 27-8-1937.
 Verwijzing naar een miniatuur
Koninklijke Bibliotheek van België: Grandes chroniques de Hainaut (Brabant, ca.
1324), ms. 7, f. 16v.
 Verwijzing naar de in de vorige noot geciteerde auteur, maar een ander werk:
(1a) DE SMET E., De bezittingen van het Rijke Gasthuis in Eeklo, in De Appeltjes
van het Meetjesland, nr. 27, 1976, p. 207.
(1b) ID., De Huysmanshoeve in Eeklo, Brussel, 1986, p. 7.
 Verwijzing naar het in de vorige noot geciteerde werk:
(2a) VIOLLET-LE-DUC E., Dictionaire raisonné de l’architecture française, dl. 5,
Parijs, 1851, p. 538.
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(2b) Ibidem, p. 17.
 Verwijzing naar het eerder (niet in de vorige noot!) aangehaalde werk van een auteur :
(3a) LEMAIRE R., Les origines du style gothique en Brabant, Brussel, 1906, p. 67.
(3b) LEMAIRE R., op. cit., p. 38.
 Verwijzing naar website: geef indien mogelijk ook de naam van de auteur, de titel van het
stuk, de titel van de website en de datum van verschijnen, zoals u dat voor een papieren
uitgave zou doen. M&L publiceert enkel analoog, vermijd daarom verwijzingen naar
complexe URL’s. Geef tussen vierkante haakjes aan dat het om een onlinepublicatie gaat en
vermeld de datum van raadpleging.
[www.onroerenderfgoed.be, geraadpleegd op 5 mei 2014]
2. FIGUREN
2.1. Technische aspecten
De figuren moeten digitaal en van professionele kwaliteit zijn en worden bezorgd op cd-rom
(niet via e-mail) of in één bestand via bijvoorbeeld ‘wetransfer’. De redactie geeft er de
voorkeur aan dat de foto’s genomen worden door een professionele fotograaf verbonden aan
de redactie. Hiervoor dient u tijdig contact op te nemen met de redactie. De figuren dient u te
nummeren.
Originelen (oude foto, document, plannen, calques) kunnen ook aangeleverd worden. De
redactie zorgt dan voor een digitale scan of foto. Zorg voor voldoende figuren (richtlijn:
maximaal twee per pagina tekst). De auteur kan aangeven welke figuren eventueel kunnen
wegvallen indien er niet voldoende beschikbare ruimte is.
Het tijdschrift M&L wordt gedrukt met 300 dpi.
Om het aantal dpi van een foto te controleren kan je het volgende doen:
 selecteer de foto en klik met de rechtermuisknop op de foto
 selecteer onderaan Eigenschappen en klik op de tab Samenvatting of Details (in
Windows 7)
 selecteer onderaan de optie Geavanceerd (extra stap in versies ouder dan Windows 7).
Dan krijg je een volledig overzicht van de eigenschappen van de foto, waar je kan nakijken of
een foto voldoende dpi heeft en ook het benodigde aantal pixels (breedte en hoogte).
Om een foto in M&L af te drukken is ook het aantal pixels van belang:
 voor een volledige pagina (aflopend) is dus ongeveer 3540 pixels x 2500 pixels vereist (en
is een 10 megapixel camera nodig)
 voor een halve pagina is ongeveer 1770 pixels x 2500 pixels vereist
 voor een foto van ongeveer 11 cm x 7,5 cm is ongeveer 1320 pixels x 900 pixels vereist.
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3540 pixels hoog x 2500 pixels breed 1770 pixels hoog x 2500 pixels breed

▼▼

▲
1320 pixels hoog x 900 pixels breed

De foto’s worden het best in een TIFF-bestand aangeleverd. Als dit niet kan, in een JPEGbestand (met een compressie van minimaal 8 tot 12 en liefst zo hoog mogelijk).
2.2. Situering van de figuren
Voorzie een sprekende foto als eerste figuur bij het begin van het artikel (dus geen plan om
te beginnen bijvoorbeeld). De tekst bevat geen verwijzingen naar figuren. De figuren in het
tijdschrift zijn immers niet genummerd. Het bijschrift bij de figuur moet voldoende duidelijk
zijn.
Duid in de tekst aan waar de figuren zich ongeveer situeren door middel van track-changes
(functie opmerkingen). Hier kan de auteur eventueel aangeven welke afbeeldingen groot/klein
mogen afgedrukt worden.
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Voorbeeld van situering figuren in de tekst:

2.3. Bijschriften bij de figuren
Voorzie een aparte genummerde lijst van bijschriften. Een bijschrift vermeldt de volgende
gegevens:

Een korte uitleg/identificatie, richtlijn: maximum 200 tekens inclusief spaties.

Herkomst, tussen haakjes:
o document uit boek of tijdschrift (uit M&L, jg. 24, nr. 2, p. 9)
o archief, bibliotheek (KB Brussel)
o fotograaf, tekenaar: voorbeeld (foto O. Pauwels)
o copyright: voorbeeld (© KIK)
Voorbeeld van een figuur met bijschrift:
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3. PRAKTISCHE INFO
Indien het besproken monument, gebouw, park, … toegankelijk is en voor zover dit voor de
lezer relevant is, kan een blokje met praktische info toegevoegd worden na het artikel. Het
gaat hier evenwel niet om het meegeven van omstandige (en vaak aan wijzigingen
onderworpen) praktische info, zoals de openingsuren e.d., maar om de eenvoudige vermelding
van de locatie (het fysieke adres van het monument, gebouw, park, …) en/of van de website.
4. AUTEURSBLOKJE
Het artikel wordt afgesloten met een auteursblokje. Het auteursblokje is geen curriculum
vitae. De auteur stelt zichzelf kort voor: naam en huidige functie of specialisatie.
Voorbeeld van een auteursblokje:

5. SAMENVATTING
Van de tekst wordt een samenvatting in het Nederlands bezorgd (digitaal MS Word), die
door de redactie in het Engels wordt vertaald. Uiteraard mag de samenvatting ook in het
Engels worden ingediend. Uit de samenvatting moet een anderstalige het verhaal kunnen
volgen, in combinatie met de figuren bij het artikel. De redactie vraagt een informatieve
samenvatting, dat is een zo getrouw mogelijke, verkorte kopie van de tekst, geschreven in de
directe rede. Deze samenvatting wordt achteraan in het tijdschrift gepubliceerd. De
samenvatting is een halve tot een pagina lang, in verhouding tot de lengte van het artikel.
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6. CHECKLIST
Een artikel bestaat uit:
1. een digitaal tekstdocument zonder situering van de figuren
2. een digitaal tekstdocument met situering van de figuren
3. digitaal of analoog aangeleverde genummerde figuren
4. een genummerde lijst met bijschriften bij de figuren
5. een blokje met praktisch info (indien relevant en toegankelijk)
6. een auteursblokje
7. een samenvatting

CONTACT
Eindredactie: Marjan Buyle (marjanbuyle@hotmail.com)
Secretariaat: Die Keure Professional Publishing
Tijdschrift M&L
t.a.v. Catherine Vandermeersch (M&L@diekeure.be)
Kleine Pathoekeweg 3
8000 Brugge
Tel. 050.47.12.72
Fax 050.33.51.54
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