Strijdigheden
Auteursinstructies
De Stichting ACOO biedt graag een platform voor presentatie en discussie van alle mogelijke
onderzoeken naar (modern) oorlogserfgoed. Eén van onze middelen hiervoor is de jaarlijkse
congresbundel. Zowel op het congres gepresenteerde lezingen, als ook andere onderzoeken kunnen
in de bundel gepresenteerd worden. Om de opmaak te bespoedigen hebben we een aantal regels
opgesteld.
Geestelijk eigendom
De artikelen zijn het geestelijk eigendom van de auteur. Bij hem/haar blijft het copyright van de
bijdrage. Bij verspreiding buiten Strijdigheden vraagt de redactie wel vooraf op de hoogte te worden
gesteld. Aan het aanleveren van een artikel kan geen bezoldiging worden gekoppeld; het schrijven
van een artikel gebeurt op vrijwillige basis.
De auteur blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Deze inhoud hoeft niet per se met de
visie van de stichting SACOO overeen te komen. Wel houdt de redactie het recht om een artikel te
weigeren.
Artikelen worden alleen op feitelijke onjuistheden, grammaticale fouten en spelfouten
gecontroleerd. Deze laatste twee categorieën worden tijdens het redigeren meegenomen. Bij
feitelijke onjuistheden wordt vooraf contact opgenomen met de auteur.
De deadline voor het inleveren van artikelen is anderhalve maand voor de congresdatum. Alle
artikelen worden ingediend bij de hoofdredacteur: military.legacy@gmail.com
Opmaak van de tekst
De artikelen worden digitaal aangeleverd in Word. De artikelen zijn in het Nederlands volgens de
gangbare spelling. Artikelen zijn niet groter dan 3000 woorden, en voorzien van maximaal 5
afbeeldingen. Een tabel geldt ook als illustratie. Afwijkingen op voorgeschreven taal en grootte zijn
alleen toegestaan na voorafgaand overleg met de redactie.
Het artikel heeft bij voorkeur een logische opbouw met inleiding, hoofdtekst en conclusie. Echter de
auteur is vrij om van dit schema af te wijken. Er wordt echter geen samenvatting of serie
kernbegrippen (keywords) gevraagd/geplaatst.
De titel van het artikel is maximaal twee regels. Aan het eind van de titel van een artikel staat geen
punt. Een uitroepteken of vraagteken kan wel. Bestaat een titel uit meer delen, dan staat daar een
punt of komma tussen.
Lettertype is Calibri.
De titel en naam van de auteur (Voornaam voluit, eventueel overige voorletters en achternaam;
zonder titulatuur): in lettergrootte 12 pt. en vet.
De lopende tekst in lettergrootte 11.
Voetnoten (dus geen eindnoten!) in lettergrootte 10.
Bijschriften bij afbeeldingen in lettergrootte 10 en cursief.
De regelafstand is ‘ten minste 14 pt.’.
Tekst links uitlijnen, inclusief de titel en auteursnaam/-namen.
Plaats géén extra wit regels, strepen of dubbele strepen tussen titels, naam en/of tekstdelen.
Plaats bij het inleveren géén paginanummering.

Tussenkoppen in de tekst staan vet en in lettergrootte 11. De tussenkoppen staan direct boven de
volgende regel, dus zonder extra witregel eronder.
Afbeeldingen
Afbeeldingen worden bij voorkeur los aangeleverd in een hanteerbaar bestand zoals .jpg, .png of .tif.
De resolutie van de afbeeldingen is minimaal 300 dpi bij een breedte van 12 cm. In de tekst wordt
wel aangegeven waar de afbeelding dient te staan. Indien dit niet wordt aangegeven dan acht de
redactie zich vrij om tijdens de opmaak de meest geschikte positie te kiezen.
Afbeeldingen worden per artikel doorlopend genummerd, beginnen bij 1. Het bijschrift is dan
bijvoorbeeld:
Afb. 1. Duitse bunker op het Midden Sluiseiland te IJmuiden (foto: Military Legacy, Dordrecht).

Het onderschrift eindigt dus met een punt. Tussen aanhalingstekens wordt de bron vermeld. Ook kan
worden volstaan door in een voetnoot te vermelden dat bijvoorbeeld alle foto’s zijn gemaakt door de
auteur.
De redactie gaat er vanuit dat eventueel op de afbeeldingen voorkomende personen geen bezwaar
hebben tegen publicatie. Het is de verantwoording van de auteur zelf hier vooraf navraag naar te
hebben gedaan. Sowieso is de auteur verantwoordelijk voor het regelen en eventueel betalen van
rechten voor het gebruik van de foto’s in deze bundel.
Doorlopend genummerde (Arabische cijfers) voetnoten bevatten lopende tekst of verwijzingen naar
bronnen. Bij een literatuurverwijzing volstaat: Bosman 2019, 15. Bij twee auteurs volstaat: Bosman &
Geerts 2018, 10. Bij meer dan twee auteurs is er voorkeur voor: Bosman e.a. 2017, 5.
Bij vermeldingen van een website staat deze zonder hyperlink, en eventueel met tussen haakjes de
(datum waarop de website is geraadpleegd).
Een voetnoot eindigt altijd met een punt, echter met uitzondering van vermeldingen van een
website, waarbij een punt aan het eind juist voor verwarring kan zorgen.
Bronvermelding
De gebruikte bronnen kunnen in aparte lijstjes worden opgevoerd voor 1. Archieven en
archiefstukken (incl. kaarten en luchtfoto’s), 2. Websites en 3. Literatuur. Tussen elke opgave in de
lijst staat een witregel.
In de literatuurlijst is de annotatie voor boeken:
Achternaam, voorletters (niet vet; bij meer auteurs allen voluit, maar dan achternamen
voorafgegaan door de voorletters), jaartal, (hier dus een komma, geen (dubbele) punt), titel cursief
(indien de titel uit meer delen bestaat, deze scheiden d.m.v. een komma en géén punt), plaats van
uitgave (zonder naam van de uitgever). Bijvoorbeeld:
Bosman, A.V.A.J., 2016, Rome aan de Noordzee, Burgers en barbaren te Velsen, Leiden.
Joode (red.), K. de, 2019, De Nederlandse stalen helm 1916-1992, Amsterdam.
Ginkel, E.J. van & A.V.A.J. Bosman, 2017, Opgegraven Strijd, Archeologie van de oorlog, Leiden.
Grimm, P., E. van Loo & R. de Winter (red.), 2017, Vliegvelden in oorlogstijd, Nederlandse
vliegvelden tijdens bezetting en bevrijding 1940-1945, Den Haag (2e druk).

Onderzoeksrapporten worden als boeken beschouwd. Het volgt daarmee bovenstaande regels,
alleen wordt tevens het rapport met nummer vermeld. Bijvoorbeeld:
Bosman, A.V.A.J., 2018, Een dijk van een verdediging, Archeologisch onderzoek Verbreding
Beatrixsluis - WO2, Sweco archeologische rapporten 2148, Rotterdam.
Bosman, A.V.A.J. & P. van de Geer, 2018, Van ijzertijd tot Koude oorlog, Inventariserend
veldonderzoek proefsleuven (Proefsleuvenonderzoek) op het voormalige marinevliegkamp
Valkenburg - locatie A, Archol rapport 390, Leiden.
Bij de annotatie van artikelen in een tijdschrift, staat niet de titel maar de naam van het tijdschrift
cursief. Na de titel van het tijdschrift staat het nummer van de jaargang zonder komma hiertussen.
Daarna volgt na een komma het desbetreffende nummer. Afgesloten wordt met de pagina’s waar
het artikel staat, zonder aanduiding van p., pp. of blz.:
Ginkel, E.J. van & A.V.A.J. Bosman, 2015, Archeologie van WOII: nog wat mijnen te ruimen?,
Westerheem 64, nr. 3, 149-158.
Een annotatie van een artikel in een boek of bundel volgt de volgende regels. De titel van het boek of
rapport staat cursief, niet de bijdrage van de auteur. Na een komma staat het woord in: (en een
dubbele punt) om aan te geven waar de aanduiding van het boek of rapport begint. Deze volgt dan
de bovenstaande annotatie, gevolgd door de paginanummers:
Bosman, A.V.A.J., 1999, Battlefield Flevum: Velsen 1, the latest excavations, results and
interpretations from features and finds, in: W. Schlüter & R. Wiegels (red.), Rom und die
Ausgrabungen von Kalkriese, Internationaler Kongress der Universität Osnabrück und des
Landschaftsverbandes Osnabrücker Land e.V. vom 2. Bis 5. September 1996, Osnabrück, 91-96.
Bosman, A.V.A.J., 2016, 6. Militair erfgoed: Determinatie van vondsten uit Vroenhoven, Riemst,
in: Loopik, J. (red.), Riemst – Archeologie aan de Bloesemstraat, Een archeologische opgraving,
VEC Rapport 33, Brugge, 47-129.
Zoals boven staat aangegeven wordt een redacteur of redactie afgekort met (red.), ook wanneer het
een buitenlandstalig boek betreft. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van bijvoorbeeld (ed.), (eds.)
of (Hrsg.).
Bij de auteursnamen in de literatuurlijst wordt bij voorkeur geen gebruik gemaakt van het vermelden
van titels. Een uitzondering vormen militaire rangen of -functies als deze expliciet worden vermeld.
Hierbij zijn afkortingen geoorloofd:
Brongers, luit-kol. b.d. E.D., 1998, De Nederlandse cavalerie in de meidagen van 1940, Amersfoort.
Voor onduidelijkheden of overige vragen email de redactie: military.legacy@gmail.com
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