
Style sheet Tetradio 
 
 

1. Algemeen 
 
Tetradio, Tijdschrift van het Griekenlandcentrum  
 
Tetradio omvat 3 rubrieken: 

- teksten van voordrachten gehouden voor het centrum 
- essays, vooral samenvattingen van uitstekende scripties die een onderwerp 

behandelen dat aansluit bij de thema’s die het centrum bestudeert 
- boekbesprekingen, met de klemtoon op vertaalde Byzantijnse en Nieuwgriekse 

literatuur 
 
De ingezonden teksten worden door de redactie beoordeeld volgens twee criteria: (1) past het 
onderwerp binnen het opzet van het tijdschrift? (2) Voldoet de tekst aan onderstaande 
richtlijnen? Inhoudelijk interessante teksten die taalkundig of vormelijk niet in orde zijn, 
worden teruggestuurd met aanwijzingen ter correctie. De redactie behoudt zich het recht voor 
aanvaarde teksten te redigeren. De auteur krijgt voor de eigenlijke publicatie altijd een 
geredigeerde versie in pdf-formaat ter goedkeuring voorgelegd. 
 
 
Doelpubliek 
 
Het doelpubliek van Tetradio bestaat zowel uit academici (classici, byzantinologen, 
neohellenisten) als uit geïnteresseerde leken. De bijdragen moeten dus van academisch niveau 
zijn, maar tegelijkertijd ook toegankelijk voor niet-vakspecialisten. Dit impliceert onder meer: 

- een helder taalgebruik waarin technische termen verklaard worden 
- een spaarzaam gebruik van voetnoten 
- een bibliografie die beknopt is en zo mogelijk suggesties voor toegankelijke 

verdere literatuur bevat 
- dat Griekse termen en citaten vertaald worden 

 
 
Manuscripten 
 
Tetradio verschijnt éénmaal per jaar, doorgaans bij de eerste voordracht van het nieuwe 
burgerlijke jaar (eind februari): 

- teksten worden ten laatste eind oktober ingewacht voor publicatie in het volume 
van dat jaar, maar kunnen het hele jaar door toegestuurd worden 

- teksten worden per e-mail naar het redactiesecretariaat gestuurd: 
o Kristoffel Demoen (Kristoffel.Demoen@UGent.be) 
o Pieter Borghart (pb@academiapress.be) 

- behalve het artikel zelf verwachten we ook een Engels abstract van 5 à 10 regels en 
een 3-tal regels over de auteur (academische affiliatie en/of beroepsactiviteit, 
wetenschappelijke activiteit) 

- lengte: 7.000 à 10.000 woorden (inclusief voenoten en bibliografie) 
- auteurs ontvangen 1 presentexemplaar van het tijdschrift en het elektronische 

overdrukje van hun eigen artikel. Stuur dus postadres en e-mailadres mee!  
 



2. Redactionele richtlijnen 
 
Algemeen 
 

- vermijd opmaakcodes (opmaakstijlen) en gebruik overal platte tekst 
- plaats de naam van de auteur (12 pt.) onder de titel (14 pt., vet), beide gecentreerd 

en met één regel tussen; laat vervolgens twee regels tussen voor de aanvang van de 
eigenlijke tekst 

- gebruik bij voorkeur Times New Roman, 12 pt., 1 interlinie 
- Griekse fonts: gebruik een Unicode-font die ondersteund wordt door recente 

gangbare tekstverwerkingssoftware, bij voorkeur GR Times New Roman (voor 
polytonisch Grieks) en standaard Grieks voor Word (voor monotonisch Grieks); 
gebruik dus geen fonts zoals Supergreek, SGreek, etc. 

- vermijd spaties vóór leestekens en binnen haakjes: ‘zo,’ niet ‘zo ,’ / ‘(zo)’, niet ‘( 
zo )’ 

 
 
Paragrafen en alinea's 
 
Laat witregels tussen grotere gehelen of paragrafen (waana je aan de marge begint), en begin 
een nieuwe regel om daarbinnen alinea’s aan te geven (waarbij je met een ‘tab’ begint). 
 
 
Titels 
 

- in titels en tussentitels bij voorkeur geen verwijzing naar een noot aanbrengen 
- titels en tussentitels worden niét genummerd, maar onderscheiden door na elke 

titel het niveau aan te geven als volgt: [N1], [N2], [N3], etc. Probeer het aantal 
niveaus echter zoveel mogelijk te beperken! 

- titels en tussentitels niet in kapitalen 
- de tekst niet met een (tussen)titel (bijvoorbeeld ‘Inleiding’) beginnen 
- gebruik aansprekende en korte (tussen)titels 

 
 
Citaten 
 

- gebruik “dubbele aanhalingstekens” voor kortere citaten in de tekst (niet 
cursiveren) 

- langere citaten worden tussen twee witregels geplaatst, en springen in met een 
‘tab’; dergelijke ‘blokcitaten’ worden niet gecursiveerd noch voorzien van 
aanhalingstekens 

- voor citaten binnen citaten worden ‘enkele aanhalingstekens’ gebruikt 
- kortere citaten worden afgesloten met een punt ná de parenthetische verwijzing (cf. 

infra), blokcitaten worden afgesloten met een leesteken vóór de parenthetische 
verwijzing (cf. infra) 

 
 
Voetnoten 
 

- gebruik genummerde voetnoten (1, 2, 3, etc.), geen eindnoten 



- nummering in superscript 
- nummering vóór een (punt)komma, maar ná een punt 

 
 
Nadruk 
 

- woorden met nadruk worden gecursiveerd 
- woorden uit vreemde talen en (technische) begrippen worden niet gecursiveerd 

maar krijgen ‘enkele aanhalingstekens’ 
- vet of onderlijningen worden in principe niet gebruikt, tenzij absoluut noodzakelijk 
- nadruk in citaten wordt als volgt aangegeven: 

o cursiveren en ‘mijn/onze cursivering’ toevoegen aan de parenthetische 
verwijzing (cf. infra) 

o nadruk weergeven zoals in het origineel en ‘nadruk in origineel’ toevoegen 
aan de parenthetische verwijzing (cf. infra) 

- titels van literaire teksten (romans, gedichten, etc.) en wetenschappelijke werken 
(boeken) worden gecursiveerd, titels van (wetenschappelijke) artikelen krijgen 
“dubbele aanhalingstekens” 

 
 
Griekse teksten 
 

- Griekse namen en termen:  
o de transcriptie gebeurt volgens een zelf te bepalen (maar consistent!) 

systeem 
o voor namen vermeld je de eerste keer voor- en achternaam voluit (indien 

mogelijk), in het vervolg bij voorkeur enkel de achternaam (of roepnaam) 
o de eerste keer dat een naam of term voorkomt vermeld je zowel de 

transcriptie (in de lopende tekst) als het Griekse origineel (tussen haakjes); 
in de rest van de tekst gebruik je bij voorkeur de transcriptie, tenzij de 
inhoud anders vereist 

- Griekse titels: idem, behalve dat de transcriptie vervangen wordt door de vertaling 
- Griekse citaten: 

o kortere citaten in de tekst: het origineel komt in de tekst tussen dubbele 
aanhalingstekens, de vertaling volgt tussen haakjes of in voetnoot 
(eveneens dubbele aanhalingstekens) 

o langere citaten: het origineel en de vertaling volgen op elkaar als twee 
‘blokcitaten’ 

- getranscribeerd Grieks wordt in principe niet van accenten voorzien: 
uitzonderingen hierop kunnen enkel op voorwaarde dat het consequent gebeurt  

 
 
Afbeeldingen 
 

- het aantal afbeeldingen wordt in overleg met de redactie bepaald; we verwachten 
van auteurs dat ze illustraties aanleveren van goede kwaliteit onder één van de 
volgende vormen: foto, elektronische afbeelding (met hoge resolutie: 300 dpi), of 
de originele boeken waaruit we zelf de scans kunnen maken; afbeeldingen die van 
het internet worden gehaald voldoen doorgaans niet aan de gestelde 
kwaliteitseisen! 



- afbeeldingen worden voorzien van een bijschrift dat de volgende informatie bevat: 
titel van de afbeelding en eventuele bron (museum, plaats, boek, etc.) 

- bijschriften worden tussen twee witregels in de tekst gezet op de plaats waar de 
afbeelding ongeveer moet komen 

 
 
Afkortingen 
 

- auteurs en hun werken worden voluit geschreven (cf. supra) 
- voor de aanduidingen vóór en na Christus gebruiken we: v.C. en n.C. (indien er 

verwarring mogelijk is) 
- voor andere courante afkortingen verwijzen we naar het Groene Boekje 

 
 
Getallen 
 

- getallen tot en met twintig worden voluit in letters geschreven, daarna cijfers 
- data (25 maart), jaartallen (1821) en maten (50 kg, 2 m²) worden in cijfers 

geschreven 
- aanduidingen van eeuwen: 

o 1ste, 2de , 3de, 20ste, 21ste eeuw 
o 1ste-eeuwse, 2de-eeuwse, 20ste-eeuwse 

 
 
Referentiesysteem 
 
Tetradio verkiest parenthetische verwijzingen: 
 

- voor bibliografische verwijzingen worden in principe in de tekst de auteursnaam 
en het jaartal ingevoegd tussen haakjes, niet gescheiden door een komma; pagina’s 
worden na een dubbel punt geplaatst: (Veloudis 1970), (Veloudis 1970: 68-70), 
(ibid.: 71-75), (ibid.), (Veloudis 1970: 68; mijn cursivering), (Beaton & Tziovas 
2009), (Beaton, Mackridge & Tziovas 2009), (Veloudis 1970: 68, 75), (Veloudis 
1970: 68; 1985: 51), (Veloudis 1970: 68; Beaton 2009: 57) 

- voetnoten worden enkel gebruikt wanneer de auteur een opmerking wil toevoegen 
 
 
Bibliografie 
 

- voeg aan het einde van de tekst een lijst met geraadpleegde werken toe onder het 
kopje ‘Bibliografie’ 

- stel de bibliografie op conform het voorbeeld hieronder; enkele aandachtspunten: 
o alfabetisch op achternaam (voor Griekse publicaties wordt énkel voor 

auteursnamen het Latijnse alfabet gebruikt), vervolgens chronologisch 
o voornamen worden afgekort (bij meerdere voornamen: géén spaties) 
o jaartal van uitgave: na de afgekorte voornaam 
o titels van boeken en tijdschriften worden gecursiveerd, titels van artikelen 

voorzien van “dubbele aanhalingstekens” 
o exacte paginanummers aangeven zonder toevoegingen zoals pp., e.v. of ff. 



o plaats van uitgave en uigeverij (voor boeken), en precieze tijdschrift-
gegevens (voor artikelen) vormen onontbeerlijke informatie! 
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