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naam van de auteur zelf in de tekst genoemd wordt vermeld dan alleen het jaartal van publicatie tussen haakjes
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zullen digitaal beschikbaar gesteld worden via de site van de volkskrant stijlboek 1992 den haag sdu drenth p j d 1970
sociale en ethische aspecten van het testgebruik in p j d drenth p j willems ch j de wolff, peter debrabandere vives
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