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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS 
 
ALGEMEEN 
 

• Een artikel voor rekto:verso is in de eerste plaats goed geschreven: het heeft een duidelijke 
structuur en is geschreven in een vlotte, niet-academische stijl.  

• Een artikel voor rekto:verso is diepgaand én toegankelijk.  
• Een artikel voor rekto:verso is polemisch of vertrekt minstens vanuit een bepaald kritisch 

standpunt.  
• Een kritiek is positief of negatief maar is in elk geval onderbouwd.  
• Een artikel voor rekto:verso vertrekt vanuit een duidelijke vraagstelling; voor portretten, 

carrièreoverzichten e.a. zijn andere media beter geschikt.  
• Een artikel voor rekto:verso vertrekt vanuit een concreet kunstobject of -gebeuren, beschrijft, 

beoordeelt en kadert dat.  
• De lengte varieert: een kort artikel is 4500 tekens lang, een doorsneeartikel 9000 tekens en 

een langer, beschouwend artikel kan tot 18.000 tekens lang zijn. Telkens inclusief spaties. De 
lengte wordt uiteraard bepaald door de aanpak: niet elke tekst/vraagstelling vraagt dezelfde 
lengte.  

• Teksten voor rekto:verso kunnen lang maar mogen niet langdradig zijn. Ze kunnen evengoed 
scherp en kort zijn.  

• Een theoretisch kader kan maar hoeft zeker niet. Als je een theoretisch kader gebruikt, zorg er 
dan voor dat je het toegankelijk verwoordt. Die toegankelijkheid heeft vooral met stijl te 
maken.  

 
CONCREET 
 
Werkwijze: je stuurt ons (redactie@rektoverso.be) een 'opzet’, waarin je op een half A4-blad schetst 
hoe je artikel er zal uitzien. Wij bespreken je voorstel en laten je weten of we geïnteresseerd zijn.  
 
Deadline: ligt altijd twee maanden voor de publicatiedatum. Een artikel voor bijvoorbeeld het 
maartnummer lever je dus TEN LAATSTE op 1 januari in. Respecteer de deadline, zodat wij je de 
nodige feedback kunnen geven. 
 
Betaling: je krijgt een apart document over de betalingsmodaliteiten. Rekto:verso betaalt zo snel 
mogelijk, na levering van de nodige bewijsstukken.  
 
Online:  
 

• rektoverso.be: alle artikels die in rekto:verso verschijnen, komen automatisch ook op onze 
website.  

• apache.be: rekto:verso en de onafhankelijke nieuwssite hebben een 
samenwerkingsovereenkomst die inhoudt dat Apache.be op zeer regelmatige basis stukken 
van rekto:verso plaatst. Door artikels te delen met apache.be willen we ons lezerspubliek 
verruimen en nog meer dan nu een stem zijn in het publieke debat. Bovendien kunnen we door 
samenwerking met een meer algemene en frequenter publicerende nieuwssite als apache.be 
wat vaker kort op de bal spelen. 

 
 
  



 

Rektoverso v.z.w. – Gouvernementstraat 7 – 9000 Gent - België –  www.rektoverso.be – redactie@rektoverso.be 

 
 
TYPOGRAFIE 
 
Algemeen  
Geen opmaak in de tekstschikking (dus geen uitlijning, tabs, pagina-einde, speciale regelafstand, auto-
opmaak)  
 
Bladspiegel  
TITEL (ondertitel op tweede regel) + witregel  
AUTEUR + witregel  
inleiding max. 70 woorden  
dubbele witregel  
broodtekst 
 
Cursief  
titels van films, boeken, theaterstukken, tentoonstellingen, tijdschriften  
vaste uitdrukkingen in een andere taal; vreemde woorden  
citaten NIET cursief!  
 
Aanhalingstekens 

• Enkele aanhalingstekens 
• citaten  
• titels van songs, gedichten … (alles wat deel uitmaakt van een groter geheel,  

  bv. artikels in een tijdschrift)  
 

• Dubbele aanhalingstekens  
 Als het woord of zinsdeel deel uitmaakt van een zin die tussen enkele aanhalingstekens staat.  
 
Gedachtestreepje 
Spatie voor en na, lang streepje: – 
 
Beletselteken  
Spatie voor en na: …  
 
Getallen 
Zo veel mogelijk voluit schrijven (bv. twintig, jaren tachtig, achttien, …)  
 
Hoofdletters 
namen van boeken, films, etc. die cursief moeten staan: alleen eerste letter heeft een hoofdletter. 
(Engelse titels: elk inhoudelijk woord met hoofdletter beginnen)  

• mp3, cd, tv, dvd, … in kleine letters  
 
Disco- en bibliografie/ bronnen/ …  

• www.hotmail.com en voornaam.achternaam@hotmail.com  
• Bronvermelding boek: Pascal Gielen, Kunst in netwerken, Brussel: Lannoo, 2003.  
• Bronvermelding artikel: Pascal Gielen, ‘Kunst in netwerken’, in: rekto:verso, jg. 0, nr. 4, 2004, 

pp. 21-34.  
• Cd: artiest (als nodig) ‘titel’ (label/distributeur, jaartal)  
• Film: Titel (eventueel regisseur, jaartal) 
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Taallinks 
 

• De elektronische ANS: http://www.let.ru.nl/ans/e-ans/  
• Taaladvies van de Nederlandse Taalunie: http://taaladvies.net/  
• Synoniemen: http://synoniemen.net/  
• VRT: http://vrttaal.net/taaldatabanken_master/algemeen/home.shtml  

 
 
 
 
 
 


