Working Tutorial Leidraad voor juridische auteurs
In de stijl Leidraad voor juridische auteurs (UvA) – notes & bibliograpy zijn de volgende
‘Reference types’ geprobeerd zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de citatieregels uit
het boekje Leidraad voor Juridische auteurs 2010, Deventer: Kluwer 2010 (zesde
verbeterde druk):
-

Book, Whole
Book, Section
Book, Edited
Dissertation/Thesis
Generic
Journal article
Journal article (electronic)
Newspaper article
Website

In de commentaar velden – deze worden getoond in een geel tekstblok wanneer men
met de muisaanwijzer boven een veldnaam zweeft – is aanvullend commentaar te
vinden over de invoerwijze van een veld. Volg deze instructies op, bekijk de verwijzingen
naar de Leidraad hoofdstukken.
Met betrekking tot de Reference types de volgende opmerkingen:
Voor alle types
Er is altijd wel een uitzondering die niet goed past in een bepaald reference type; gebuik
dan generic.
Generic
De bibliotheek adviseert om dit veld te gebruiken voor alle juridische documenten
(kamerstukken, wetgeving, richtlijnen, jurisprudentie, verdragen etc.) het is
eenvoudigweg niet mogelijk om met de standaard aangeboden ‘reference types’ in
Refworks voor juridische documenten (Case/Court Decisions, Law/Statues e.d.) alle
verschillende typen, uitzonderingen en eigenaardigheden te ondervangen.
Je moet dus handmatig – volgens de regels van de ‘Leidraad’ juridische documenten
invoeren in het TITLE veld van het reference type GENERIC. Daarbij kan gebruik gemaakt
worden van de opmaakmogelijkheden die het veld title biedt, m.n. cursief.
Voordelen:
- als je de gegevens van een juridisch document juist invoert, dan worden deze
altijd volgens de juiste citeerregels getoond in zowel de voetnoten als
bibliografie

-

omdat de juridische documenten geen auteur hebben worden ze op volgorde
van citeren bovenin de bibliografie opgenomen (dit komt later handig van pas)

Nadeel:
- de ingevoerde documenten worden niet alfabetisch in de Refworks database /
Write‐N‐Cite functie getoond. Dit kan het terugvinden bemoeilijken; aangeraden
wordt een duidelijke mappenstructuur aan te maken.
Dissertation/Thesis
De Leidraad vraag om toevoeging van bijv. (diss. Amsterdam UvA) achter de titel van
een oratie of dissertatie. Voer dit handmatig in bij het titelveld (evt. cursivering zelf
aanbregen).
Verwijzen naar een specifiek paginanummer
Bij de hierboven opgesomde reference types – behalve webpage – kan in de voetnoot
na het invoegen met de Write‐N‐Cite functie ‘edit citation’ een specifiek paginanummer
ingevoerd worden. De p. verschijnt automatisch, alleen het paginanummer hoeft
ingevoerd te worden.
Toevoegingen in voetnoten en samengestelde namen
Het lukt niet om automatisch in de voetnoten de van, de, van der, ter etc. correct weer
te geven. Bijvoorbeeld de achternaam Van Hoof wordt in de verkorte weergave in de
voetnoten weergegeven als Hoof. Alle samengestelde achternamen zullen dus in de
afrondingsfase* nagelopen moeten worden en handmatig moeten worden gecorrigeerd.
Ook toevoegingen in de verkorte weergave, zoals de toevoegin (6‐III*) in de voetnoot
Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6‐III*), moet naderhand handmatig toegevoegd
worden.
De in deze verkorte weergave aangebracht slash (/) kan ook niet automatisch
toegevoegd worden en moet later handmatig aangebracht worden (dit zijn voor
Refworks lastige uitzonderingen).
Bibliografie
Doordat alle juridische documenten bovenaan in de bibliografie geplaatst worden zijn ze
in de afrondingsfase* gemakkelijk uit de literatuurlijst te ‘copy‐pasten’ en kunnen dan
daaronder worden opgenomen in een aparte ‘Wetgeving en jurisprudentielijst’ indien
gewenst. Deze moet handmatig gesorteerd worden.
* dit kan pas nadat Refworks en het Word‐document van elkaar losgekoppeld zijn. Maak
altijd eerst een kopie voordat je dit doet!! Ga naar Write‐N‐Cite ‐> Tools ‐> Remove
Field Codes. Dit proces is onomkeerbaar.
Vragen of opmerkingen: Pascal Braak (p.braak@uva.nl), Juridische Bibliotheek (UvA).

