AUTEURSRICHTLIJNEN VOOR VREDE EN VEILIGHEID
Algemeen
Teksten dienen bij voorkeur te worden ingestuurd op diskette, getypt in MSWord. U kunt Uw bijdrage ook
als attachment bij een e-mailbericht meezenden. De tekst dient in een ‘platte’ versie te worden aangeleverd,
zonder speciale (lay-out)codes; tussenkopjes kunt U wel vet aangeven. U kunt gewoon met (liefst eind)noten
werken. (n.b. Vrede en Veiligheid wordt gezet in het lettertype Book Antiqua. Indien U hierover de
beschikking heeft, wordt U vriendelijk verzocht Uw bijdrage in dit lettertype aan te leveren.) Het document
kan het best worden opgemaakt in standaard A4-formaat, met de afbreekfunctie uit en links uitlijnen (dus
niet uitvullen). Voor wat betreft de noten, citaten en literatuurverwijzingen dient U de hieronder
omschreven Vrede en Veiligheid-huisstijl te hanteren. U kunt uw bijdrage sturen naar het redactiesecretariaat
in Nijmegen.
Alvorens tot plaatsing te besluiten, worden artikelen en essays door twee deskundige leden van de redactie
en de hoofdredactie op hun wetenschappelijke kwaliteit en op hun leesbaarheid beoordeeld. U wordt van
deze beoordeling op de hoogte gesteld. Indien de redactie besluit dat aanpassing door de auteur
noodzakelijk is, wordt het aangepaste artikel nogmaals beoordeeld.
Indien uw bijdrage wordt geplaatst, ontvangt U bij verschijnen twee exemplaren van het betreffende
nummer van Vrede en Veiligheid, alsmede een boekenbon.
Artikelen die al in het Nederlands zijn gepubliceerd, worden niet geplaatst. Vertalingen van in het
buitenland verschenen dan wel te verschijnen artikelen worden slechts bij uitzondering geplaatst. De
redactie stelt het op prijs te vernemen of een eenmaal in Vrede en Veiligheid gepubliceerde bijdrage ook elders
zal worden gepubliceerd (al dan niet in vertaling). In het algemeen zal in zo’n geval de vereiste toestemming
alleen worden geweigerd indien Vrede en Veiligheid daarvan schade zou leiden.
De redactie behoudt zich het recht voor om teksten enige tijd na verschijning in Vrede en Veiligheid op de
internetpagina van het tijdschrift (www.kun.nl/vrede-en-veiligheid) te plaatsen.
Indien een artikel gelijktijdig ook aan een andere redactie wordt aangeboden, zou de redactie dit graag
vernemen.
Tekst
De redactie hanteert de zogenoemde voorkeurspelling (het ‘groene boekje’), aangevuld met
moderniseringen, zoals die zijn terug te vinden in Jan Renkema’s Schrijfwijzer, en het Stijlboek van de
Volkskrant.
Eventuele correcties van grammatica, spelling en taalgebruik worden zonder overleg met de auteur
doorgevoerd, tenzij dit gevolgen heeft voor de inhoud. Ook kunnen tussenkoppen door de redactie worden
aangebracht. Paragrafen worden niet genummerd.
Omvang
Voor de omvang van teksten gelden de volgende richtlijnen:
Artikel
maximaal 8.000 woorden (± 20 blz.) inclusief noten en tabellen e.d.
Literatuuressay
maximaal 3.000 woorden (± 7 blz.)
Boekbespreking maximaal 1.500 woorden (± 3,5 blz.)
Boekaankondiging maximaal 220 woorden, inclusief de titelgegevens (± 0,5 blz.)
Commentaar
maximaal 2.000 woorden (± 5 blz.)
Uitzonderingen op de lengte alleen in overleg met de redactie.
U dient bij Uw bijdrage te leveren:
1. een korte aanduiding (maximaal drie regels) van de personalia van de auteur. Ten behoeve van een
correcte naamsvermelding dient U Uw roepnaam, initialen, titel(s), functie/beroep en werkgever te
vermelden.
2. Uw werk- en huisadres, waar U te bereiken bent en waarheen correspondentie kan worden verzonden.

Bij een artikel dient U bovendien te leveren:
3. een (Nederlandstalige) samenvatting van ± 200 woorden
Termijnen
Vrede en Veiligheid is een kwartaalblad. De volgende deadlines worden gehanteerd:
Nummer 1: Kopij moet uiterlijk 1 februari zijn ingezonden (verschijnt eind maart)
Nummer 2: Kopij moet uiterlijk 1 mei zijn ingezonden (verschijnt eind juni)
Nummer 3: Kopij moet uiterlijk 1 augustus zijn ingezonden (verschijnt eind september)
Nummer 4: Kopij moet uiterlijk 1 november zijn ingezonden (verschijnt eind december)
Vrede en Veiligheid hanteert de volgende huisstijl:
Cursiveringen
We cursiveren woorden en uitdrukkingen uit andere talen die (nog) geen deel uitmaken van de Nederlandse
taalschat. Korte citaten – een paar woorden – in een vreemde taal kunnen worden gecursiveerd. Langere
citaten worden tussen aanhalingstekens geplaatst. Eveneens cursief gezet worden titels van boeken, kranten,
tijdschriften, etc. Anderstalige eigennamen daarentegen worden niet gecursiveerd. (voorbeeld: Volgens The
New York Times zijn de New York Giants en de New York Yankees nog steeds de meest tot de verbeelding
sprekende honkbalteams.) Een spaarzame toepassing van het cursiveren van te benadrukken woorden is
gewenst.
Noten:
Er wordt gewerkt met eindnoten. Bronvermeldingen dienen zo volledig mogelijk te zijn. Vermeld bij
literatuurverwijzingen de volgende gegevens:
Bij boeken achtereenvolgens: Achternaam auteur(s)[,] Voorletters [(]jaar van uitgave[)][,] Volledige titel van
het boek[,] Plaats van uitgifte[:] Uitgever.
Voorbeeld: Hellema, D. (1994), Buitenlandse politiek van Nederland, Utrecht: Het Spectrum.
Bij hoofdstukken uit boeken achtereenvolgens: Achternaam auteur(s) van het hoofdstuk[,] Voorletters
[(]jaartal[)][,] Volledige titel van het betreffende hoofdstuk[,] [in:] Voorletters plus achternaam auteur(s)
/redacteur(en) van het boek[,] Volledige titel van het boek[,] Plaats van uitgifte[:] Uitgever[,]
paginanummers.
Dus geen aanhalingstekens in de tekst! Geen onderstrepingen!
Voorbeeld: Baehr, P.R. (1991), De ‘zachte sector’ in het buitenlands beleid. Afweging van prioriteiten, in: Ph.P.
Everts (red.), Nederland in een veranderende wereld. De toekomst van het buitenlands beleid, Assen: Van Gorcum,
120-168.
Bij meerdere auteurs alleen bij de eerste auteur de initialen achter de achternaam. Tussen de voorlaatste en
laatste auteursnaam [&]
Voorbeeld: Baehr, P.R. & Ph.P. Everts (1991), De ‘zachte sector’ in een veranderende wereld, Gorinchem: Van
Assen.
Bij tijdschriften: Auteur(s)[,] Voorletters [(]jaar van uitgifte tijdschrift[)][,] Titel van het artikel[,]
Tijdschrifttitel[,] jaargang[,] nummer[,] paginanummers.
Dus geen aanhalingstekens in de tekst! Geen onderstrepingen!
Voorbeeld: Everts, Ph.P. (1990), De omslag in Europa en de crisis in de leer der internationale betrekkingen,
Internationale Spectator, 44, 8, 19-27.
Afwijkingen of overige bronnen (achiefstukken en dergelijke): Volg zoveel mogelijk de regels voor
literatuurverwijzingen; cursiveer uitsluitend de hoofdaanduiding van de bron; vermeld de nummers van
paragrafen en (sub)artikelen.
Voorbeeld; Results of symposium of military experts on the military utility of anti-personel mines (1994), Geneva:
ICRC-report, vol. II.
Bij vermelding van krantenartikelen: auteur(s)[,] voorletter(s)[,] titel[,] krant[,] datum.

Voorbeeld: Wecke, L., Aanval op Irak was verkeerd signaal op verkeerde ogenblik, de Gelderlander, 27 februari
2001.
Vermelding van internetadressen tussen <teksthaken>
Voorbeeld: <www.kun.nl/svv>
Een tweede of latere aanhaling van een reeds genoemd werk s.v.p. op deze wijze: auteur(s) [(]jaartal[)].
Indien meerdere publicaties van een auteur in een jaar: toevoegen van a, b, c, enz.
Voorbeeld: Hellema (1994c).
In titels van boeken en artikelen gelden de normale regels voor het gebruik van hoofdletters. Dus niet alle
hoofdwoorden in een titel met hoofdletters.
Bij buitenlandstalige literatuur s.v.p. handhaven van de gebruikte taal: red/Hrsg/ed., London/Paris, Auteur
A & auteur B, laten staan van Spring, February en dergelijke.
Romeinse cijfers voor jaargangen en nummers van tijdschriften vervangen door cijfers: XIII wordt 13.
Geen volledig uitgeschreven voornamen van auteurs: Ramses Alexander Wessel wordt R.A. Wessel.

Citaten
In alle gevallen worden enkele aanhalingstekens gebruikt, behalve bij citaten. Citaten staan tussen “dubbele
aanhalingstekens”. Citaten of aanhalingen binnen citaten krijgen ‘enkele aanhalingstekens’.
Bij compleet geciteerde zinnen of passages vallen de leestekens binnen de aanhalingstekens. Bij citaten die
een onderdeel vormen van een zin vallen de leestekens buiten de aanhalingstekens.
Inkortingen van de auteur van geciteerde zinnen of passages worden aangegeven met drie puntjes en rechte
teksthaken [...], vooraf gegaan en gevolgd door een spatie.
Engels-, Duits- en Franstalige citaten mogen onvertaald blijven. Bij Frans- en Duitstalige citaten kan de
vertaling eventueel in een noot worden gegeven. Bij alle andere talen komt een Nederlandse vertaling in de
tekst en het origineel desgewenst in een noot.
In citaten blijft de spelling van de bron gehandhaafd.
voorbeelden:
Volgens de Fransman Voltaire was “elke Europese oorlog een burgeroorlog”.
Bismarck toonde groot inzicht in de betrekkelijkheid van het begrip ‘tijd’, toen hij schreef: “Wie eens op het
slagveld een stervende krijgsman in de brekende ogen heeft gezien, zal zich lang bedenken voor hij een
oorlog begint.”
“Als er onder de sterfelijke menschen iets bestaat dat uitgeroeid moet worden ... dan is het zonder twijfel de
oorlog.” (Erasmus)
“De gangbare mening dat geld de essentie van de oorlog is, is volkomen onjuist.”1

Machiavelli, Prima Deca di Livio 2, 10: “Nè può essere più falsa quella commune opinione che dice che i
danari sono il nervo della guerra.”
1

