Algemene instructies voor auteurs
Bedankt voor uw interesse in Liberale Reflecties (LR). Auteurs kunnen kopij als worddocument opsturen naar kok@teldersstichting.nl .
LR kent zowel een papieren editie als een web-editie. Ingestuurde artikelen kunnen voor
beide platforms in aanmerking komen. Kopij wordt dubbelblind beoordeeld door twee of
meer leden van de redactieraad van LR met expertise aansluitend op het thema van het
ingestuurde artikel. Op basis van het advies van het redactieraadslid besluit de redactie van
LR of een artikel (na beperkte revisie en/of redactie) in aanmerking komt voor plaatsing op de
website, in de papieren editie of allebei.
Kopij wordt beoordeeld op de volgende criteria:
1. Artikelen zijn leesbaar en geschreven in correct Nederlands.
2. Artikelen beslaan in de regel 2.500 tot 3.500 woorden.
3. Artikelen hebben een duidelijke opbouw en een structuur met een inleiding, een
middenstuk en een slot.
4. Artikelen dienen (mede) relevant te zijn voor het liberale debat of voor de
geschiedenis van het liberalisme.
5. De centrale boodschap van het artikel is voorzien van een degelijke,
wetenschappelijke onderbouwing, gebruik makend van relevante literatuur. Auteurs
wordt mede daarom gevraagd gebruik te maken van bronvermeldingen.
6. De auteur wordt gevraagd om vakjargon en retoriek (in het bijzonder beledigingen) te
vermijden.
Auteurs wordt tot slot gevraagd om in twintig woorden (één zin) hun personalia toe te voegen.
Auteurs dienen rekening te houden met gebruikelijke eindredactionele aanpassingen. De
eindredactie kan tekstuele wijzigingen aanbrengen in de tekst om de leesbaarheid van kopij te
vergroten. Aanpassingen die de inhoud raken worden door de eindredacteur uiteraard
voorgelegd aan de auteur.

Verwijsstijl
Auteurs worden gevraagd om de volgende verwijsstijl aan te houden bij het schrijven van
artikelen.
In de tekst
Verwijzingen naar de algemene strekking van wat een auteur zegt, worden tussen haken,
zonder paginanummer, in de tekst aangegeven. Zo bijvoorbeeld: (Popper 2005). De eindpunt
komt ná de haakjes. Indien er wordt verwezen naar een specifieke uitspraak of een specifiek
argument van een auteur, dan plaatst men het paginanummer achter het jaartal, met daartussen
een komma: (Popper 2005, 73). Indien uit de lopende tekst expliciet blijkt waar de auteur naar
verwijst, dan is een verwijzing tussen haakjes niet nodig.
In de literatuurlijst
Aan het eind van het artikel wordt een literatuurlijst toegevoegd, voorzien van het kopje
‘Literatuurlijst’. Boeken worden als volgt opgenomen in die lijst, waarbij de titel van het boek
cursief:

Popper, K.R. The Open Society and Its Enemies: Vol. I: The Spell of Plato. Londen, 2005.

Hoofdstukken van boeken worden opgenomen als:
Schoorl, E. ‘Adam Smith (1723-1790) & Jean-Baptiste Say (1767-1832)’, in: Van de Velde, M.
(red.) Marktmeesters: portretten van vooraanstaande liberale economen, Amsterdam, 2004, pp.
21-48.

Artikelen in tijdschriften kunnen zo worden opgenomen, waarbij de titel van het artikel tussen
enkele aanhalingstekens staat en de naam van het tijdschrift cursief is:
Rawls, J. ‘The Idea of an Overlapping Consensus’, in: Oxford Journal of Legal Studies, 1987,
vol. 7, nr. 1, pp. 1-25.

Voetnoten
Inhoudelijke noten worden bij voorkeur in de tekst verwerkt. Gebruik voor het overige korte
voetnoten. In de tekst komt de voetnoot ná de punt.1
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Zo dus.

