REVUE BELGE DE PHILOLOGIE ET D'HISTOIRE /
BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR FILOLOGIE EN GESCHIEDENIS

Richtlijnen aan de auteurs

1. In de tekst
- Breng de accenten aan op de hoofdletters (bijvoorbeeld État in plaast van Etat
- Citaten in een oude taal (Latijn, Middelnederlands, enz.) : cursief, zonder aanhalingstekens.
- Citaten in een moderne taal: in romeinse lettertekens, tussen aanhalingstekens ("").
- Voetnootnummering plaatsen vóór de interpunctietekens (, - . - ? enz.).
- Gelieve uw tekst, zo mogelijk, niet op te delen in genummerde onderdelen (1.2.1 of I A 1,
enz.).
- Data worden voluit geschreven (bv.: 29 mei 1933 en niet 29-5-1993 of 29. V.1933).
- Vermijd het gebruik van lettertekens in vetjes (tenzij voor de aanduiding van de
onderverdelingen van uw tekst), alsook van kapitalen (tenzij voor de bibliografische
verwijzingen in de voetnoten).
- Gebruik hoofdletters voor de eerste letter van alle woorden van namen van instellingen of
tijdschriften. Bijvoorbeeld: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis; Koninklijke
Commissie voor Geschiedenis. Enkel voor de titels van Engelstalige boeken worden bij elk
woord hoofdlettters gebruikt.

2. In de voetnoten
- De voornaam van auteurs moet voluit worden geschreven wanneer hij voor het eerst
vermeld wordt.
- Gebruik kleine kapitalen voor de auteursnamen (Jean STENGERS), voor Romeinse cijfers
(Leopold III, Verdrag der XXIV Artikelen) en voor de afkortingen van instellingen (ARA, KBR,
FNRS, FWO, ULB, VUB, KUL, UCL, enz.).
- Maak gebruik van volgend systeem :
Boek:
Jean BOUVIER, Initiation au vocabulaire et aux mécanismes économiques contemporains
(XIXe-XXe siècles), Paris, SEDES, 5e éd., 1977 (Regards sur l’Histoire, vol. 7).
Angus MADDISON, Ontwikkelingsfasen van het kapitalisme, Utrecht-Antwerpen, Uitgeverij
Het Spectrum, 1982 (Aula Paperback, nr. 68).

Stephen CONSTANTINE, Unemployment in Britain between the Wars (1918-1939), London,
Longman, 1980 (Seminar Studies in History, vol. 10).

Tijdschriftartikel :
Jean STENGERS, "Hitler et la pensée raciale", dans Revue Belge de Philologie et d’Histoire, t.
75, 1997, 2 , p. 413-441.
Dirk LUYTEN, "Het "Centrum Lippens", een Belgische Nieuwe Orde in een nazistisch
Europa?", in Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, dl. 71, 1993, 4, p. 875-912.
Martin DAUNTON, "Churchill at the Treasury: Remaking Conservative Taxation Policy
(1924-1929)", in Revue Belge de Philologie et d’Histoire, vol. 75, 1997, 4, p. 1063-1084.

Bijdrage in verzamelwerk :
Jean STENGERS, "Race et nationalité chez Émile de Laveleye", dans Pierre GUIRAL & Émile
TEMIME, eds., L'idée de race dans la pensée politique française contemporaine, Paris,
Éditions du CNRS, 1977, p. 110-135.
Alain PLESSIS, "Bankers in French society, 1860-1960", in Youssef CASSIS, ed., Finance and
Financiers in European History 1880-1960, Cambridge, Cambridge University Press, 1992,
p. 147-161.

Archiefdocumenten :
Bruxelles, Archives Générales du Royaume, Papiers Jaspar, 81, "Projet d'Arrêté-Loi", 29 mai
1933.
Brussel, Algemeen Rijksarchief, Papieren Jaspar, 81, "Projet d'Arrêté-Loi", 29 mei 1933.
London, National Archives, Cabinet, T171/239, Churchill to R. Hopkins, 28 November 1924.

Publicaties en bronnen op internet
Maurice CROUSE, "Citing Electronic Sources in History Papers", in
http://history.memphis.edu/mcrouse/elcite.html (4 April 2009), date de la consultation / datum
raadpleging / consultation date

- De titels van periodieken, de benamingen van instellingen, enz. mogen afgekort worden
vanaf de tweede maal dat ze voorkomen, op voorwaarde dat de afkorting duidelijk wordt
vermeld de eerste keer.
- Gelieve geen gebruik te maken van volgend verwijzingssysteem: MADDISON (1982).
- Indien U refereert aan een vroeger reeds aangehaalde publicatie, gelieve dan de woorden op.
cit . of loc. cit. te laten voorafgaan door de naam van de auteur (in hoofdletters), alsook door
de twee of drie eerste woorden van de titel van de betrokken studie <facultatief : u kan
verwijzen naar het nummer van de voetnoot waar de referentie voluit wordt gegeven>.
- Ook in de voetnoten worden de data voluit geschreven.
- De lijst van de gebruikte afkortingen (voor titels van tijdschriften, voor bewaarplaatsen,
enz.) dient opgenomen te worden in het begin van uw tekst (in voetnoot 1 of nota *).

- Indien U refereert aan de editie van een antieke of middeleeuwse auteur, gelieve de naam
van de uitgever en de datum van de uitgave te vermelden.

3. Samenvatting
- Voeg een samenvatting van een tiental regels aan uw tekst toe (in het Nederlands, het Frans
en het Engels). Vertaal ook de titel van uw artikel. Geef tevens enkele sleutelwoorden op.

