
Lijst van de belangrijkste afkortingen

abb :  Archief- en Bibliotheekwezen in België
advn :  Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme
amsab-isg :   Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging – 

Instituut voor Sociale Geschiedenis
amvc :   Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (nu Letteren-

huis)
ara :  Algemeen Rijksarchief
arca :  Archives du Monde catholique
avg :  Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis
bcrh :  Bulletin de la Commission royale d’Histoire
beg :  Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis
bihbr :  Bulletin de l’Institut historique belge de Rome
bmgn :   Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Neder-

landen
bs :  Belgisch Staatsblad
btfg :  Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis
btng :  Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis
btsz :  Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid
carcob :  Centre des Archives communistes en Belgique
carhif :  Centre d’Archives et de Recherche en Histoire des Femmes
carhop :   Centre d’Animation et de Recherche en Histoire ouvrière et popu-

laire
chtp :  Cahiers d’Histoire du Temps présent
cihc :  Centre interuniversitaire d’Histoire contemporaine
ch crisp :   Courrier hebdomadaire du Centre de Recherche et d’Information 

socio-politiques
dacob :   Documentatie- en Archiefcentrum van de Communistische Bewe-

ging in België
fod :  federale overheidsdienst
gmg :  De Gids op Maatschappelijk Gebied
gw :  grondwet
hkcg :  Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis
ichg :  Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis
ihoes :  Institut d’Histoire économique, ouvrière et sociale
ilhs :  Institut liégeois d’Histoire sociale
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kadoc :   Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en 
Samenleving (voormalig Katholiek Documentatie- en Onderzoeks-
centrum)

kb :  Koninklijke Bibliotheek Albert I
kb :  koninklijk besluit
kul :  Katholieke Universiteit Leuven
la :  Liberaal Archief
mb :  ministerieel besluit
pod :  programmatorische overheidsdienst
ra :  Rijksarchief
rbhc :  Revue belge d’Histoire contemporaine
rbph :  Revue belge de Philologie et d’Histoire
soma :   Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maat-

schappij
spf :  service public fédéral
tseg :  Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
tvsg :  Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis
ucl :  Université catholique de Louvain
ua :  Universiteit Antwerpen
ug :  Universiteit Gent
ulb :  Université libre de Bruxelles
ulg :  Université de Liège
vub :  Vrije Universiteit Brussel




