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Het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis (BTNG) is een uitgave van het  
SOMA (Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij) 
Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel (België) 
Tel.: 00-32-(0)2/556.92.11   –    Fax: 00-32-(0)2/556.92.00 
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Hoofdredactie: Nico Wouters (CEGESOMA) en Catherine Lanneau (ULg) 
 

E-mail redactie: jbh@cegesoma.be  
E-mail administratie: hilde.keppens@cegesoma.be 

 

1° De doctoraatsrubriek 

Het BTNG publiceert jaarlijks de samenvattingen van de met succes verdedigde doctorale 

proefschriften met betrekking tot de Belgische contemporaine geschiedenis. Deze samenvattingen 

worden eveneens open access gepubliceerd op de website van het BTNG.  

 
De samenvattingen worden ingediend via de hoofdredactie of op volgend digitaal adres:  
jbh@cegesoma.be 

 

De volgende algemene richtlijnen zijn van toepassing: 

 

 de bijdrage bedraagt maximaal 10.000 tekens, spaties inbegrepen 

 de bijdrage volgt deze structuur: 

 

1° korte presentatie van het doctoraat (duurtijd, promotor, onderzoekscontext,…) 

2° centrale probleemstelling en positionering in een breder wetenschappelijk veld 

3° bronnen, methode, aanpak, problemen, verloop 

4° de belangrijkste conclusies van het onderzoek 

5° eventueel vooruitzichten publicatie(s) 

 

 de titel van de samenvatting bevat : titel doctoraat, instelling en onderzoeksgroep/departement, 

datum verdediging, promotor(en) 
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Specifieke richtlijnen  

 

 Gebruik steeds een heldere taal. Wanneer u specifieke termen gebruikt, leg ze dan uit, in de 

tekst 

 De tekst is opgesteld in de officiële spelling (het Groene Boekje). Gelieve voor het indienen 

ook de spellingscorrector te gebruiken. 

 De tekst bevat bij voorkeur geen voetnoten. Indien voetnoten noodzakelijk zijn, worden deze 

beperkt. Voor richtlijnen : zie de BTNG-auteursinstructies voor artikelen 

 De tekst bevat geen subtitels maar is een doorlopende tekst 

 Gelieve voor de tekstopmaak ook de BTNG-auteursinstructies voor artikelen te volgen 

 De auteurs krijgen enkel de eerste drukproef ter verbetering toegestuurd; de verbeterde 

drukproef moet binnen de week worden teruggestuurd; 
 

2° De debatrubriek (position papers) 

Het BTNG publiceert regelmatig een debatrubriek m.b.t. de Belgische contemporaine 

geschiedenis. De bijdragen hebben het format van een position paper.  

 

Een position paper is een wetenschappelijke tekst waarin een persoonlijke maar academisch 

onderbouwde positie wordt ingenomen. Hij kan geschreven worden door één auteur maar ook 

door meerdere auteurs of een onderzoeksteam. Er kan een concrete en specifieke aanleiding 

worden aangewend (zoals een project, een lopend debat, een conferentie, een recent boek, 

etc.), maar er kan ook worden gekozen voor een breder onderzoeksdomein of -thema.  

 

Essentieel is dat het gaat om een essay dat steunt op wetenschappelijke verwijzingen en 

ingebed is in de wetenschappelijke literatuur. Een position paper beperkt zich niet tot een 

beschrijving maar bevat altijd een duidelijke, persoonlijke stelling.  

 

Afhankelijk van het thema is het mogelijk om meerdere position papers op te nemen rond één 

thema binnen dezelfde debatrubriek van één nummer. De papers worden eventueel 

voorafgegaan door een korte introductie van de hoofdredacteur of een lid van het 

redactiecomité.   

 

Een position paper wordt niet onderworpen aan een externe anonieme peer review. Er is wel 

een kwaliteitsbewaking door het redactiecomité dat de position papers leest. De redactie 

beslist voorts over de aanvaarding en kan eventueel opmerkingen formuleren bij de eerste 

versie.  

 

Praktische criteria : 

 

- Een position paper is tussen de 10,000 en 25,000 tekens lang. 

- De bijdragen (of voorstellen voor bijdragen) worden naar een lid van de hoofdredactie 

of jbh@cegesoma.be gestuurd. 

- De tekst is opgesteld in de officiële spelling (het Groene Boekje). Gelieve voor het 

indienen ook een spellingscorrector te gebruiken. 

- De BTNG-auteursinstructies voor artikelen gelden ook voor deze teksten. 

- De tekst bevat bij voorkeur voetnoten en tussentitels. 

- De auteurs krijgen een drukproef ter verbetering toegestuurd; de verbeterde drukproef 

moet binnen de twee weken worden teruggestuurd. 
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