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AANWIJZINGEN VOOR DE LEZER 

 

Bij het citeren van achttiende-eeuwse teksten zijn interpunctie en hoofdlettergebruik ter 

bevordering van de leesbaarheid aangepast aan de moderne conventies. In laat achttiende-eeuwse 

geschreven en gedrukte teksten wordt voor de digraaf -ij- regelmatig het teken -y- gebruikt. Omdat 

dit voor de eenentwintigste-eeuwse lezer onnodig bevreemdend werkt, is er in deze gevallen voor 

gekozen toch een -ij- weer te geven. 

In de annotatie staat achter diverse pamfletten het woord Knuttel, gevolgd door een nummer. 

Dit nummer correspondeert met een nummer in de onder historici bekende ‘Knuttelcatalogus’, 

oftewel de catalogus van de pamfletten in het bezit van de Koninklijke Bibliotheek (KB), 

samengesteld door W.P.C. Knuttel: Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke 

Bibliotheek (9 delen, Den Haag 1889-1920). De pamfletten uit deze en enkele andere catalogi zijn 

voor leden van de KB online te raadplegen in The Early Modern Pamphlets Online-databank van 

de uitgever Brill: tempo.idcpublishers.info. Geen lidmaatschap is nodig voor Early Dutch Books 

Online (www.earlydutchbooksonline). Deze online databank, een samenwerkingsproject van de 

Universiteitsbibliotheek van Leiden, de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam en de KB, 

geeft sinds 2011 full-text toegang tot de meeste boeken en tijdschriften waarnaar in deze studie 

wordt verwezen. De databank bevat onder meer de voor deze studie geraadpleegde delen van het 

Dagverhaal van de Nationale Vergadering. De eerste reeks van het Dagverhaal en de bijbehorende 

Decreeten zijn eveneens online te vinden op www.dagverhaal.nl. Deze site is een gezamenlijk 

inititiatief van het Nationaal Archief en het niet langer bestaande Nederlandse Instituut voor 

Wetenschappelijke Informatiediensten. Vermeldenswaardig zijn tot slot ook de digtale 

Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd, 1795-1813 en het Repertorium 

van ambtsdragers en ambtenaren, 1795-1813 van het Huygens ING, te vinden op www.historici.nl.  

Hier volgt een overzicht van de gehanteerde afkortingen voor historische periodieken: 

 
AHRF  Annales Historiques de la Révolution Française 

BMGN  Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 

DEA  Documentatieblad Achttiende Eeuw / De Achttiende Eeuw 

FHS  French Historical Studies 

JDNPP  Jaarboek van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 

OHB  Overijsselse Historische Bijdragen 

PER  Parliaments, Estates & Representation 

TvG  Tijdschrift voor Geschiedenis 


