
Informatie voor auteurs 

 

Kopij 

De redactie gaat ervan uit dat een aangeboden artikel niet eerder is gepubliceerd of elders ter 

publicatie in aanbieding is. De omvang van een artikel, inclusief de noten mag maximaal 

zesduizend woorden zijn. Een artikel in het Engels, Frans of Duits kan worden opgenomen na 

overleg met de redactiesecretaris. 

Kopij moet digitaal in Word worden aangeboden aan de redactiesecretaris. Adres en e-

mailadres van het redactiesecretariaat zijn vermeld in het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. 

Voor opmaak, tekstbewerking en annotatie moeten de Richtlijnen voor auteurs Tijdschrift 

voor Zeegeschiedenis worden geraadpleegd. Deze richtlijnen zijn beschikbaar via de website 

van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis (www.zeegeschiedenis.nl). De 

richtlijnen kunnen op verzoek door de redactiesecretaris per e-mail worden toegestuurd. 

De redactie heeft het recht om, in overleg met de auteur, wijzigingen in taalkundige zin in de 

tekst aan te brengen. 

De auteur dient met de kopij een kort curriculum vitae en een korte samenvatting van het 

artikel in het Engels te zenden, evenals haar of zijn adres en telefoonnummer. 

 

Illustraties 
Illustraties kunnen digitaal, mits met voldoende resolutie, via de e-mail of op een CDROM 

worden aangeleverd. De auteur moet aangeven waar de illustraties in de tekst behoren te 

worden geplaatst. De auteur regelt zelf auteursrechten van derden op fotomateriaal. 

 

Proeven 

Auteurs ontvangen van de redactiesecretaris een eerste drukproef in PDF. Deze dient binnen 

de aangegeven termijn met correcties teruggezonden te worden aan de redactiesecretaris. 

Wijzigingen of aanvullingen die achteraf door de auteur gedaan zijn in afwijking met de 

origineel ingeleverde tekst, dienen apart vermeld te worden. Extra correcties is buitengewoon 

kostbaar: deze kosten kunnen de auteur in rekening worden gebracht. 

 

Auteursexemplaar  
Iedere auteur krijgt in totaal drie exemplaren van het tijdschrift waarin zijn of haar bijdrage 

gepubliceerd is toegezonden. Op aanvraag is bovendien een PDF van het bewuste nummer 

beschikbaar. 

 

Reacties 
Inhoudelijke reacties op voorgaande nummers van het tijdschrift kunnen schriftelijk of per e-

mail aan de redactiesecretaris worden toegezonden. In de rubriek ‘aanvullingen’ kunnen deze 

reacties verkort worden opgenomen. 


