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Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, of 

kortweg: Huygens ING, is een instituut van de Koninklijke Ne-

derlandse Akademie van Wetenschappen. Het instituut is per 

1 januari 2011 ontstaan door een fusie van het Instituut voor 

Nederlandse Geschiedenis (ING) en het Huygens Instituut. 

Het instituut houdt zich bezig met Nederlandse geschiedenis, 

Nederlandse literatuur en wetenschapsgeschiedenis. Veel 

van onze projecten combineren onderzoek, het uitgeven van 

bronnenmateriaal en nieuwe ICT-technieken.

In dit beknopte document doen wij verslag van de in 2014 

behaalde resultaten.
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Huygens ING verricht fundamenteel, geavanceerd en inter-

disciplinair onderzoek om nieuwe inzichten te verschaffen in 

de ontwikkeling van Nederland. Het instituut is er voor colle-

ga-onderzoekers, het onderwijs, het bedrijfsleven, de media, 

de erfgoedsector en iedereen die behoefte heeft aan nieu-

we en betrouwbare kennis over het Nederlandse verleden. 

De belangrijkste onderzoeksterreinen van het instituut zijn 

(wetenschaps)geschiedenis, letterkunde, filologie en digital 

humanities.

Huygens ING wil niet alleen vernieuwend onderzoek ver-

richten maar ook maatschappelijke waarde creëren door zijn 

producten voor een breed publiek toegankelijk te maken. Zo 

levert het instituut niet alleen research value, maar ook social 

and cultural value.

Het sterke punt van Huygens ING is dat het hoogwaardige 

bronnenpublicaties en onderzoeksdata produceert, tools 

ontwikkelt én vernieuwend onderzoek verricht. Het instituut 

combineert traditionele (en steeds zeldzamer wordende) 

geesteswetenschappelijke kennis over bronnen en teksten 

met expertise op het gebied van informatica en softwareont-

MISSIE EN  
DOELSTELLING



5jaarverslag 2014 huygens ing

wikkeling. Het instituut ziet zichzelf als een geestesweten-

schappelijk onderzoekslaboratorium, waarin ruimte is voor het 

experiment.

De ambitie van Huygens ING is om internationaal toonaange-

vend te zijn op het terrein van tekst- en bronnenonderzoek. 

De digitale edities, bronnenpublicaties, corpora, databases en 

daaraan gerelateerde tools zetten de toon: theoretisch, me-

thodologisch en technisch zijn zij vernieuwend.

Het instituut maakt zichzelf zichtbaar, niet alleen in de interna-

tionale wetenschappelijke wereld, maar ook in de Nederland-

se maatschappij. Het voert een aantal projecten uit met een 

hoog publiek profiel. Het instituut onderhoudt nauwe banden 

met het universitaire onderzoek en onderwijs.

In 2012 stelde de KNAW de Contourennota vast, waarin als 

beleid werd geformuleerd dat de KNAW zijn geestesweten-

schappelijke instituten, waaronder het Huygens ING, in Am-

sterdam concentreert. Huygens ING is er van overtuigd dat de 

impact van deze instituten daardoor zal toenemen, en juicht 

die ontwikkeling toe, hoewel we in Den Haag met belangrijke 

erfgoedinstellingen goed samenwerken. Die samenwerking 

houden we vanuit Amsterdam graag in stand. Voor het ko-

mende jaar en de komende jaren wil het instituut in nauwe 

samenwerking met de partners de rol binnen de digitale 

geesteswetenschappen in de clusteringsoperatie versterken, 

de clustering zelf verder vormgeven, de productiviteit zo-

wel kwalitatief als kwantitatief geleidelijk opvoeren, en meer 

aanvragen voor extern gefinancierde projecten indienen. Door 
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het binnenhalen van externe middelen en de vernieuwings-

gelden die de KNAW in het kader van de clustering in het 

instituut investeert, kan de staf de komende jaren op tijdelijke 

basis verjongd worden, totdat vanaf ca. 2020 door pensione-

ring weer voldoende structurele middelen vrijkomen voor een 

vaste aanstelling van jonge stafleden. Het is goed voor ogen 

te houden dat dit programma buitengemeen ambitieus is.
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WETENSCHAPPELIJKE 
RESULTATEN

In de hierbij geplaatste tabel zijn de aantallen wetenschap-

pelijke resultaten van Huygens ING uit 2014 opgenomen. Het 

jaar 2011 vormt voor de komende jaren de nulmeting waaraan 

de resultaten getoetst kunnen worden, aangezien het huidige 

Huygens ING toen opgericht is dankzij een fusie tussen het 

Huygens Instituut en het Instituut voor Nederlandse Geschie-

denis. Voor wat betreft de vergelijking met eerdere jaren kun-

nen de cijfers alleen naast die van het Huygens Instituut gezet 

worden; het ING had een andere manier van tellen. De weten-

schappelijke productie had in 2013 vrijwel dezelfde omvang 

als de voorgaande jaren, met uitzondering van de productie 

‘Artikelen in tijdschriften, gerefereerd’. In deze categorie is 

volgens doelstelling van het instituut duidelijk meer geprodu-

ceerd dan voorgaande jaren. Het streven is om deze lijn in de 

komende jaren door te zetten.
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2010 2011 2012 2013 2014

Wetenschappelijke publicaties

Artikelen in tijdschriften, gerefeerd 13 22 22 15 28

Artikelen in tijdschriften, niet gere-
feerd

6 17 11 6 6

Boeken en monografiën 3 2 3 4 5

Hoofdstukken in boeken 24 23 38 31 41

Dissertaties 1 0 2 1 2

Congresbijdragen (bundels en pro-
ceedings)

3 19 22 14 14

Vakpublicaties

Artikelen in tijdschriften 47 16 35 15 19

Lemmata 0 15 11 18 8

Rapporten 2 2 3 1 1

Recensies 11 17 25 19 14

Populariserende publicaties

Boeken 1 1 3 7 2

Artikelen in tijdschriften 3 19 32 30 12

Bijdragen in dag- /weekbladen 0 3 4 4 1

Overige publicaties

Boekredactie 8 7 11 10 4

Tijdschriftredactie 8 8 13 6 15

Bronontsluiting

Gedrukte tekstedities 3 3 5 2 1

Publicaties

›
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2010 2011 2012 2013 2014

Digitale tekstedities 1 4 4 3 2

Tekstedities, zowel gedrukt als digi-
taal verschenen

2 5 3 3 0

Gedigitaliseerde edities 3 1 2 0

Informatietechnologische producten

Onderzoeksprogrammatuur 1 2 0 5 7

Thematische websites/portals 1 5 1 7 2

Datasets 0 7 3 4 8

Voordrachten en bijeenkomsten

Lezingen als keynote speaker 9 11 5 8 2

Overige lezingen 109 109 128 123 78

Georganiseerde wetenschappelijke 
bijeenkomsten

16 17 19 18 23

Bij de rubricering van onze resultaten volgen wij de richtlijnen van de KNAW.

Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

Per 1 oktober 2014 werd het project Nederland en de Europe-

se integratie geheel volgens planning voltooid. In dit project 

worden een kleine 8.000 archiefstukken online beschikbaar 

gesteld waarin de wording en ontwikkeling van het Neder-

landse beleid ten aanzien van de Europese integratie wordt 

gedocumenteerd. Daarmee werd een onderzoek afgerond dat 

sinds 2008 is uitgevoerd in samenwerking met en bekostigd 

door het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

De bronnenuitgave biedt een selectie van kerndocumenten, 

Publicaties (vervolg)
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die beleidsintenties en de uitwerking daarvan inzichtelijk 

maken. Ze kunnen doorzocht worden op overkoepelende 

thema’s, of meer specifiek op trefwoorden, data, personen, 

geografische begrippen, of combinaties daarvan. Ook zijn de 

documenten voorzien van dwarsverwijzingen naar verwante 

stukken, waarmee de gebruiker ook langs een alternatieve 

weg kan speuren in de collectie. Van de 2185 personen die 

in Nederland en daarbuiten een rol hebben gespeeld in de 

ontwikkeling van het Nederlandse beleid zijn biografische ge-

gevens bijeen gebracht. Alle samengebrachte archiefstukken 

zijn voorzien van een samenvatting. De teksten van de stukken 

zelf zijn, voor zover de techniek het toelaat, doorzoekbaar op 

woordniveau.

Plannen om het project internationaal uit te bouwen hebben 

inmiddels vorm gekregen. Met zeven onderzoeksinstellingen 
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en archiefinstanties uit de zes oorspronkelijke EEG-landen, 

aangevuld met het historisch archief van de Europese Unie in 

Florence, is door Huygens ING een internationaal consortium 

gevormd voor het opzetten van een European Research infra-

structure on Integration Policy (ERIPO). Het voorgestelde project 

wil een digitale, open access infrastructuur vormen voor do-

cumenten uit archieven verspreid over Europa. De bedoeling 

is langs deze weg beter inzicht te verschaffen in de wellicht 

belangrijkste naoorlogse internationale ontwikkeling op het 

continent, hetgeen niet alleen van betekenis is voor onderzoe-

kers, maar ook voor de informatie- en bewijszoekende burger. 

Bezien wordt hoe voor dit zowel inhoudelijk als technisch ver-

nieuwende project middelen kunnen worden geworven.

Koeienoog in donkere kamer

Het onderzoek van Katrien van Agt die haar NWO Rubicon pro-

ject The eye as instrument – an instrument for the eye: the role of 

vision in the Scientific Revolution afrondde, resulteerde, afgezien 

van presentaties op prestigieuze onderzoeksinstituten zoals 
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het MaxPlanck Instituut in Berlijn en the Courtauld Institute in 

Londen, ook in een fraaie documentaire/video-installatie die 

ze samen met haar nicht Sarah van Agt maakte. De documen-

taire toont een experiment van de Amsterdamse arts Vopiscus 

Plempius uit 1632 met een koeienoog in een donkere kamer 

om uit te leggen hoe mensen thuis kunnen kijken hoe het zicht 

werkt. De documentaire met de titel In Waking Hours wordt 

tweemaal getoond op het International Filmfestival 2015 in 

Rotterdam en gepresenteerd op de volgende internationale 

filmfestivals:

♦  Courtisane Festival (Ghent)

♦  Ann Arbor Film Festival (Michigan)

♦  Indielisboa (International Independent Film Festival Lisboa)

♦  European Media Art Festival (EMAF - Osnabruck)

♦  FID International Film Festival Marseille (Ecran Fotokino ) 

♦  25 FPS Festival (Zagreb)

♦  EXIS Festival Seoul (South-Corea)

♦  Lo Schermo dell Arte (Firenze)

Bovendien is aan de documentaire de wetenschapshistori-

sche George Sarton Medaille toegekend door het Sartonco-

mité  van de Universiteit Gent. De prijsuitreiking vindt plaats in 

december 2015. Verder heeft de film de publieksprijs gewon-

nen op het International Independent Film Festival Lisboa (In-

dielisboa): Audience Award for Short Film (Prémio do Público 

para Curta Metragem Merrell).
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CLARIAH

CLARIAH bouwt een infrastructuur voor het digitale onderzoek 

in de Geesteswetenschappen. Het is in 2014 gehonoreerd met 

een subsidie van ruim 12 miljoen, toegekend in het kader van 

de National Roadmap for Large-Scale Research Facilities. Het 

is de eerste keer dat een geesteswetenschappelijk voorstel in 

dit programma in de prijzen valt. Huygens ING is penvoerder. 

Naast Huygens ING spelen ook het IISG en het Meertens Insti-

tuut een grote rol in dit project. De aangekondigde clustering 

van de drie KNAW instituten was voor de brede vertegenwoor-

diging van de Geesteswetenschappen die bij de aanvraag 

betrokken is, mede een aanleiding om de drie KNAW institu-

ten deze grote rol te laten spelen. Meer informatie is te vinden 

op www.clariah.nl.

Heineken Young Scientists Award 

Irene van Renswoude nam in oktober 2014 de Heineken Young 

Scientists Award in ontvangst in de categorie Historische We-

tenschap. Ze kreeg deze prestigieuze prijs voor haar werk over 

de vrijheid van meningsuiting in de Late Oudheid en Vroege 

Middeleeuwen. Ze rekent af met de gedachte dat de idealen 

van het vrije woord waren verdwenen met de ondergang van 

het Romeinse rijk, of een uniek kenmerk zouden zijn van de 

moderne maatschappij. Ook de Middeleeuwen kenden dis-

sidenten, en ook middeleeuwse heersers probeerden zich te 

omringen met eerlijke en kritische raadgevers. 



15jaarverslag 2014 huygens ing

Vijfjaarlijkse  prijs van de KANTL voor Herman Brinkman

De Vlaamse Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en 

Letterkunde heeft haar Vijfjaarlijkse Prijs voor de Studie van 

Oudere Taal, Literatuur en Cultuur in de Nederlanden 2014 

toegekend aan Herman Brinkman. Hij krijgt de prijs voor zijn 

standaardedities van de grote Middelnederlandse verza-

melhandschriften: zijn editie van het Gruuthuse-handschrift 

verschijnt in 2015. De jury schrijft: “Met Brinkman bekroont de 

KANTL een filoloog die heeft bewezen dat hij de traditione-

le technieken van zijn vak in al hun breedte tot in de details 

beheerst maar ze tegelijk weet te verbinden met de nieuwe 

computationele methodes die de geesteswetenschappen nu 

stormenderhand veroveren.”
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In het kader van het onderzoek naar de rol en de positie van 

vrouwelijke auteurs in Europa vóór 1900 verschenen twee 

boeken: Lieselotte Steinbrügge & Suzan van Dijk (eds.), Narra-

tions genrées. Ecrivaines dans l’histoire européenne jusqu’au dé-

but du XXe siècle (Proceedings of the ⤤Bochum conference May 

2009) (Louvain etc., ⤤Peeters, 2014) en: Amelia Sanz, Francesca 

Scott & Suzan van Dijk (eds.), ⤤Women Telling Nations. (Women 

Writers in History, 1) (Amsterdam/New York: Rodopi, 2014). Het 

eerstgenoemde boek is het laatste resultaat van het NWO-in-

ternationaliseringsproject New Approaches to European Wo-

men’s Writing (NEWW, 2007-2010). De tweede bundel is het 

eerste deel van een serie, voortgekomen uit de COST Action 

IS0901 Women Writers in History (2009-2013). 

©
Op 5 en 6 februari 2014 organiseerde het Huygens ING in 

samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Limburg 

en de Universiteiten van Gent en Namen een internationaal 

congres in Maastricht over de materiële aspecten van mid-

deleeuwse documenten, met als titel ‘Medieval Documents 

as Artefacts 1100-1600’. Het congres werd goed bezocht 

EEN OVERZICHT 
VAN HET JAAR

januari februari maart 

http://www.womenwriters.nl/index.php/Bochum%2C_May_2009
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz_print.asp?nr=9324
http://www.womenwriters.nl/index.php/Women_Telling_Nations
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door ongeveer honderd deelnemers uit tien Europese landen. 

Tijdens de papers kwam de volle breedte van het onderwerp 

aan bod: codicologie, paleografie, diplomatiek, kunstgeschie-

denis, en archiefwetenschap. 

©
Het Huygens ING gaf in 2014 inhoudelijke en organisatorische 

medewerking aan de viering 200 Jaar Koninkrijk. Op 28 maart 

2014 vond in de Oude Zaal van de Tweede Kamer de finale 

van de GrondwetStrijd plaats, een wedstrijd waarin deelne-

mers een wijzigingsvoorstel voor de huidige Grondwet konden 

indienen, voorbereid tijdens workshops van het Huygens ING 

en de Raad van State. Daar werd ook de ⤤ ⤤film getoond van Bas 

Doppen (Huygens ING), die met de camera de juryberaadsla-

ging en enkele van de ruim honderd deelnemers volgde in de 

maanden dat zij hun voorstellen schreven. Een dag later vond 

het Grondwet Festival plaats dat eveneens door het Nationaal 

Comité 200 jaar Koninkrijk was georganiseerd. Ruim 85.000 

mensen bezochten dit evenement, waarbij het Huygens ING 

teksten verzorgde voor de ⤤ ⤤pop-ups die in woord en beeld 

een aantal belangrijke grondwetswijzigingen uit de afgelopen 

tweehonderd jaar weergaven. 

©
Jan Bloemendal presenteerde bij het congres van de Re-

naissance Society of America conferentie (27-29 maart 2014) 

te New York de door hem verzorgde Encyclopaedia of the 

Neo-Latin World (Brill 2014)). Berthold van Maris publiceerde 

n.a.v. het verschijnen van deze Encyclopaedia een uitgebreid 

januari februari maart 

https://vimeo.com/90624250
http://www.huygens.knaw.nl/
https://www.huygens.knaw.nl/wp-content/uploads/2014/04/Grondwetswijzigingen_GW-Festival.pdf
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artikel in het NRC-Handelsblad van 20 december 2014.

©
Op 1 april 2014 gingen twee onderzoekers aan de slag binnen 

het DiXiT-project. DiXiT is een Europees opleidingsnetwerk 

voor mensen die werken aan wetenschappelijke digitale 

edities. Het wordt door de EU ruimhartig ondersteund. Eén 

van de twee onderzoekers bij het Huygens ING werkt aan de 

economische houdbaarheid van de digitale editie: hoe kunnen 

we op lange termijn zorgen dat het onderhoud aan digitale 

edities betaalbaar blijft? De andere onderzoeker werkt aan de 

integratie van online editie-omgevingen, zoals eLaborate, en 

de meer technische kennis vereisende TEI-infrastructuur voor 

het maken van edities. 

In april 2014 werd een omvangrijke database over de sociale 

zekerheid in de 19e eeuw gepubliceerd op de website van het 

Huygens ING. Het betreft de Database zieken- en begrafenis-

fondsen, weduwefondsen en levensverzekeringen, 1827-1890, een 

resultaat van jarenlang onderzoek door historica Loes van der 

Valk. De database bevat circa 1500 instellingen van onderlinge 

hulp, opgericht door burgers in een periode dat de overheid 

nog nauwelijks een rol speelde in de sociale zekerheid. Deze 

nieuwe publicatie laat zien hoe burgers op lokaal niveau orga-

nisaties oprichtten om de risico’s van het leven te beheersen 

en vult het beeld van de Nederlandse civil society daarmee 

verder aan. 

©
In het voorjaar nam het instituut de zorg voor de populairwe-

maart april mei juni 
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tenschappelijke website www.voc-kenniscentrum.nl over van 

het Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde. Deze 

website is in 2002 ter gelegenheid van de herdenking van 400 

jaar oprichting van de VOC in het leven geroepen; sindsdien is 

dit een veel gewaardeerd en geraadpleegd online-bestand. 

Gerrit Knaap, die destijds bij de KITLV de website heeft opge-

zet, is namens het instituut verantwoordelijk voor de inhoude-

lijke kant van het beheer. 

©
Huib Zuidervaart voerde samen met Oscar Matsuura (Sao Pau-

lo) onderzoek uit naar de Sterrewacht in Mauritsstad in Ne-

derlands Brazilië. Op 14 april werd te Lissabon de verrassende 

conclusie gepresenteerd dat de oudste sterrenwacht naar 

Europees model op het Amerikaanse continent gebaseerd is 

op de Leidse Sterrenwacht.

©
Het onderzoek naar kenniscirculatie werd in het jaar na de op-

levering van het Circulation of Knowledge/ePistolarium project 

voortgezet in de deelname aan de COST-action Reassembling 

the Republic of Letters. Doel van deze COST-action is om een Eu-

ropese aanvraag voor te bereiden voor het bijeenbrengen van 

brievencollecties uit 15 Europese landen en daar een virtuele 

onderzoeksomgeving om heen te creëren. In deze Cost-Acti-

on die op 28 april 2014 officieel in Brussel van start ging neemt 

Charles van den Heuvel deel aan de stuurgroep, leidt de werk-

groep Texts and Topics en is coördinator van de Training School 

die voor het eerst in maart 2014 in Oxford zal worden gehouden. 

maart april mei juni 
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In 2014 verscheen De Bosatlas van het cultureel erfgoed, met 

onder meer een belangrijke bijdrage van de Databank sport-

bonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot 1940 

van het Huygens ING. Dit betrof het leveren van de gegevens 

voor de kaart met de oudste nog bestaande voetbalclubs. In 

deze atlas kregen ook monumentale sportaccommodaties, de 

Elfstedentocht en de Nijmeegse Vierdaagse aparte kaarten. 

Hiermee heeft sport (en de Databank van het Huygens ING, 

een project van Michel van Gent) een duidelijke rol in de studie 

van het cultureel erfgoed gekregen.

©
Van de dagboeken van Willem de Clercq (1795-1844), secre-

taris en later directeur van de Nederlandsche Handel-Maat-

schappij (NHM), en tevens dichter en voorman van het Reveil 

in Nederland, kwamen de transcripties van het jaar 1824 onli-

ne beschikbaar. Deze rijke bron voor de negentiende-eeuwse 

geschiedenis werd verzorgd door Marian Schouten m.m.v. dr. 

M.H. Schenkeveld. Aan dit project werkt een team van onder-

zoekers, geleid door Ton van Kalmthout en Ineke Huysman.

©
In het kader van het HERA-project Travelling TexTs, 1790-1914. 

The Transnational Reception of Women’s Writing at the Fringes of 

Europe (Finland, the Netherlands, Norway, Slovenia, Spain) zijn er 

twee bijeenkomsten gehouden dit jaar. De eerste vond plaats 

in Turku (Finland) in mei 2014, waar het wetenschappelijke ge-

deelte van de HERA TTT meeting werd gecombineerd met een 

aantal publieksactiviteiten, georganiseerd in samenwerking 

april mei juni 
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met de Turku Old City Library. De tweede bijeenkomst werd 

in september 2014 gehouden in Nova Gorica (Slovenië), in 

samenwerking met het jaarlijkse Vilenica International Literary 

Festival. 

©
Van 8 tot 10 mei 2014 is aan de Eötvös Loránd Universiteit 

(ELTE) in Boedapest de tweede workshop van het NWO-pro-

ject Circulation of Dutch Literature (CODL) gehouden. De 

conferentie stond overwegend in het teken van performatieve 

bewerkingen van Nederlandse literatuur. Op het programma 

stonden circa vijfentwintig sprekers uit acht verschillende 

landen. Ze hadden het niet alleen over toneel- en filmbewer-

kingen; er waren ook bijdragen over verstripping en vertaling, 

over intermediërende instellingen en culturele bemiddelaars, 

over internationale verspreiding en toeëigening. Keynote 

speakers waren de filmwetenschapper Patrick Cattrysse 

(Universiteit Antwerpen) en de neerlandici Frits van Oostrom 

(Universiteit Utrecht) en Herbert van Uffelen (Universität Wien). 

Speciale gast was ook theaterregisseur Hans Croiset, tevens 

docent aan de Toneelschool Amsterdam, die een seminar ver-

zorgde over de manier waarop Vondels Lucifer te realiseren 

is in een moderne enscenering. Het seminar vond plaats in de 

residentie van de Nederlandse ambassadeur, Z.E. Hugo Gajus 

Scheltema, alwaar een receptie de workshop besloot.

©
Er werd in 2014 veelvuldig beroep gedaan op de expertise 

van Huib Zuidervaart van wetenschappelijke instrumenten 

april mei juni 
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naar aanleiding van de vondst van het oudst bekende verrekij-

kertje van de Nederlanden bij een archeologische opgraving. 

Zo verzorgde hij op 14 mei voor de NOS een radio-optreden 

op NPO 1 voor het programma Met het Oog op Morgen. Verder 

werd Huib op 8 augustus geïnterviewd door de VPRO voor het 

nachtprogramma Nooit Meer Slapen over kometenonderzoek 

in de 17de en 18de eeuw n.a.v. de landing van de ruimtesonde 

Giotto op een komeet. 

©
Op 15 mei 2014 aanvaardde Marjolein ’t Hart met een oratie de 

leerstoel Geschiedenis van Staatsvorming in Mondiale Con-

text aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in de Faculteit der 

Letteren. Haar exposé droeg de titel ‘Waarom belastingen 

goed zijn voor democratie. Staatsvorming en politieke cultuur 

in wereldhistorisch perspectief’. Zij betoogde daarin dat de 

noodzaak om belastingen te heffen de interactie tussen staat 

en burgers bevordert. Landen die weinig belastingen hoeven 

te heffen omdat zij bijvoorbeeld veel olieinkomsten hebben, 

kunnen die interactie omzeilen en zijn daarom minder demo-

cratisch. 

©
Het project Huygens Brieven Online, met de briefwisseling 

van Constantijn Huygens, secretaris van stadhouder Frederik 

Hendrik, werd fors uitgebreid met 1.290 brieven dankzij het 

werk van Ineke Huysman m.m.v. Marlies Janse. Deze bron 

biedt inzicht in de achtergronden van allerlei staatsaangele-

genheden tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden, 

februari mei juni juli
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naast onderwerpen als hofcultuur en patronage. Daarnaast 

werden nog andere transcripties van brieven online beschik-

baar gesteld, onder meer van Helena Liefferts en Juliana van 

Oost-Friesland met behulp van Naomi Bikker, Joset Mons, 

Esther van Tol en Milo van de Pol.

©
Op 1 juni 2014 ging het project Brieven van Allard Pierson van 

start, waarin meer dan duizend brieven van deze negentien-

de-eeuwse predikant, theoloog, filoloog en geschiedkundige 

worden ontsloten. Het is de voortzetting van een door prof.dr. 

W. Balke geëntameerd editieproject. De Coornhert Stichting 

heeft een subsidie toegekend om de werkzaamheden te conti-

nueren onder de vlag van het Huygens ING, waar de inmiddels 

beschikbare transcripties van Piersons brieven worden gecon-

troleerd en gereed gemaakt voor publicatie online. Uitvoer-

der hiervan is Benjamin van Bilsen; projectleider is Ton van 

Kalmthout. Het project komt naar verwachting gereed in 2015.

©

Het thema van kennisvisualisatie kreeg bijzondere aandacht 

in de oratie van Eric Jorink De Ark, de Tempel, het Museum. 

Veranderende modellen van kennis in de Eeuw van de Verlichting. 

Daarmee aanvaardde hij op 16 juni zijn leerstoel aan de Uni-

versiteit Leiden vanwege de Teylers Stichting met als leerop-

dracht ‘Verlichting en Religie in Historisch en Sociaal-Cultureel 

Perspectief’.

©

juli augustus september 
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Op 26 juni 2014 is een Memorandum of Understanding gete-

kend tussen Huygens ING en het Nationaal Archief. Het be-

treft de digitale samenwerking rond twee grotere historische 

projecten, te weten de uitgave van de Resoluties Staten-Ge-

neraal over de periode 1630-1795 en de Generale Missiven 

(van de VOC) over de periode 1768-1795. Inmiddels is de pilot 

Resoluties Staten Generaal onder leiding van Ida Nijenhuis 

gestart, terwijl de digitalisering van de Generale Missiven 

ingepland is voor de jaren vanaf 2015 (leidinggevende: Gerrit 

Knaap). Een ander project zal een Digitale Charterbank Neder-

land tot 1500 opzetten, dat tevens samenwerking impliceert 

met meerdere archiefinstellingen in Nederland. Ook hiervoor 

zijn de werkzaamheden gestart, onder leiding van Jan Burgers.

©
Het Mondriaan Fonds heeft in 2014 een startsubsidie van 

€300.000,— toegekend aan Levend Literair Erfgoed, een 

gezamenlijk project van het Huygens Instituut en het Letter-

kundig Museum. Hierbij heeft het VSB Fonds zich aangesloten 

met een bijdrage van nog eens €100.000,—. Het project is 

voorbereid door een commissie bestaande uit Irma Benliyan 

en Ingrid Verkiel (beiden LM), Peter de Bruijn, Suzan van Dijk, 

Ton van Kalmthout en Peter Kegel (alle vier Huygens ING). In 

september is het van start gegaan met Peter de Bruijn en Irma 

Benliyan als projectleiders.

©
Op 4 september verdedigde Marijke van Faassen haar proef-

schrift, getiteld ‘Polder en emigratie. Het Nederlandse emi-

juli augustus september 
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gratiebestel in internationaal perspectief 1945-1967’ bij de 

Rijksuniversiteit Groningen. De promotores waren Ida Nijen-

huis (Huygens ING) en Pim Kooij (RUG). Het boek zoomt in op 

de wijze waarop de verschillende hoofdrolspelers uit kringen 

van overheid en maatschappelijk middenveld vorm gaven aan 

emigratiebeleid tijdens de opkomst van de Nederlandse ver-

zorgingsstaat, waarbij een opmerkelijk brede maatschappelijk 

participatie in beleid en uitvoering mogelijk werd gemaakt. 

Tijdens de plechtigheid werd met name het belang van dit 

governance-aspect van het onderzoek benadrukt, niet in de 

laatste plaats vanwege de hedendaagse maatschappelijke 

relevantie ervan.

Onderdeel van het proefschrift was ook de onderzoeksgids 

⤤‘Emigratie 1945-1967’, die personen, overheidsinstellingen en 

particuliere organisaties in kaart brengt die betrokken zijn ge-

weest bij het Nederlandse emigratiebestel. De gids verheugt 

zich sinds de release op 4 september in een uitstekende 

belangstelling en wordt meer dan gemiddeld gevonden door 

nieuwe gebruikers

©
Van 6-8 oktober vond in Kew (London) de conferentie “All 

at sea: the Prize papers as a source for a global microhistory” 

plaats, georganiseerd door het Huygens ING samen met The 

National Archives en de Universiteit van Oldenburg. De ‘Prize 

Papers’ zijn documenten op schepen die in de vroegmoderne 

periode tijdens oorlogen in beslag zijn genomen. Een groot 

deel van die documenten betreffen persoonlijke brieven, mee-

september ooktober november 

http://resources.huygens.knaw.nl/emigratie
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gestuurd met de zeepost, die een prachtige bron zijn voor de 

sociale geschiedenis. Vervolgstappen zijn gericht op verdere 

ontsluiting van deze bron in internationale samenwerking. 

©
Het Huygens ING was goed vertegenwoordigd op het elfde 

congres van de European Society for Textual Scholarship (ESTS) 

van 30 oktober tot 1 november in Helsinki. Het thema was 

‘Textual Trails. Transmission of Written and Oral. Drie medewer-

kers van het Huygens ING vulden dit thema op verschillende 

manieren in. Jan Gielkens, bestuurslid van de ESTS, liet in zijn 

bijdrage ‘To Hell and Back. From Literary Fiction to Pulp Fiction’ 

aan de hand van de wederwaardigheden van de oorlogsno-

velle Het vagevuur van de Nederlandse schrijfster Marie-Loui-

se Doudart de la Grée zien dat een boek een geschiedenis kan 

hebben die de tekst onaangetast laat maar wel bepaald wordt 

door externe, ‘para-tekstuele’ invloeden. Ineke Huysman ver-

telde in ‘The Huygens Correspondence: From an Old Edition into 

a New One’ over het opzetten van een nieuwe digitale editie 

van de correspondentie van Constantijn Huygens en over de 

voordelen en complicaties van zo’n editie op basis van een 

maatgevende papieren editie (die van J.A. Worp) uit het begin 

van de twintigste eeuw. Ton van Kalmthout gaf in ‘The Vicissitu-

des of a Topical Work of Art’ een overzicht van de drukgeschie-

denis van een van de bekendste – en in vele talen vertaalde 

– Nederlandse romans en illustreerde daarmee de ondertitel 

van zijn paper: ‘How De stille kracht by Louis Couperus Became 

Both a Prophetic and a Historical Novel’. 

september ooktober november 
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september oktober november december
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©
Op 10 november hield Gerrit Knaap zijn inaugurele rede als bij-

zonder hoogleraar Overzeese en koloniale geschiedenis aan 

de Universiteit Utrecht. De titel van de rede was ‘De core busi-

ness van de VOC: Markt, macht en mentaliteit vanuit overzees 

perspectief’. Gerrit Knaap zette vraagtekens bij de collectieve 

herinnering van Nederland, waarin de VOC bekend staat als 

een positief handelssucces uit de Gouden Eeuw, door het 

perspectief naar het personeel op de schepen en vestigingen 

overzee te verplaatsen. De VOC functioneerde daar meer als 

een machtsbeluste koloniale staat dan als een vredelievende 

handelsonderneming in tropische koopwaar.

©
Op dinsdag 11 november vond in het Cultuurgebouw te 

Hoofddorp de presentatie plaats van de biografie ‘Anthony 

Fokker. Een vervlogen leven’ van Marc Dierikx over de hoogst 

merkwaardige handel en wandel van deze excentrieke lucht-

vaartpionier wiens levensweg drie continenten omspande. 

De bijeenkomst, die onderdeel uitmaakte van een grotere 

tentoonstelling over Anthony Fokker, trok enkele honderden 

bezoekers. Een opmerkelijk element in de feestelijkheden 

vormde een vliegshow met vier oude Fokkervliegtuigen boven 

het plein voor het Cultuurgebouw. 

©
De onderzoeksgroep Marginal Scholarship onder leiding van 

Mariken Teeuwen organiseerde op 13 en 14 november een 

september oktober november december
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meeting over kenniscirculatie via annotaties van handschriften 

in de Universiteitsbibliotheek Leiden met de titel: “Voices from 

the Edge”, waaraan 11 experts uit het binnen- en buitenland 

deelnamen.

©
De Engelse publicatie van de monografie van Henk Nellen, 

Hugo Grotius, A Lifelong Struggle for Peace in Church and State, 

1583-1645, Leiden, Boston: Brill 2014 werd voor een groot pu-

bliek gepresenteerd op 21 november in het Vredespaleis. Tij-

dens deze bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van 

Henk Nellen als senior-onderzoeker bij het Huygens ING, werd 

de bundel In vriendschap en vertrouwen. Cultuurhistorische es-

says over confidentialiteit gepresenteerd. Henk Nellen is een van 

de eerste onderzoekers die het belang van vertrouwelijkheid 

als object van onderzoek heeft ingezien en aan de orde heeft 

gesteld.

©
Op 27 en 28 november 2014 kwamen neerlandici van binnen 

en buiten de Lage Landen, vertalers, letterkundigen en thea-

termakers bijeen voor het symposium ‘De glans van Vondels 

Lucifer / The Splendour of Vondel’s Lucifer 1654-2014. Cultural 

Memory, Translations, Performances’. Het symposium werd 

gehouden in het kader van het project Circulation of Literatu-

re (CODL), dit keer aan de Universiteit van Bologna. De reeks 

lezingen van CODL-onderzoekers werd voorafgegaan door 

beschouwingen van en discussies met de schrijver Willem-Jan 

Otten en de toneelregisseurs Hans Croiset (Nederland) en 

november december
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Antonio Syxty (Italië). 

©
Daan Wegener, wetenschapshistoricus en natuurkunde 

docent, voltooide op 30 november 2014 in opdracht van het 

Huygens ING een educatieve module binnen het Circulation of 

Knowledge/ePistolarium project die tijdens een training school 

in Oxford zal worden getest. De ontwikkeling van deze module 

was mogelijk dankzij een subsidie van CLARIN-NL.

©
Het KNAW PPS project Mapping Notes and Nodes in Networks. 

Exploring potential relationships in biographical data and cultural 

networks in the creative industry in Amsterdam and Rome in the 

Early Modern Period werd in december 2014 afgerond en heeft 

geleid tot een succesvolle vervolgaanvraag. 

©
Op 4 en 5 december organiseerde het Huygens ING de inter-

nationale conferentie ‘The Economic Impact of War, 1648-1815’ 

op het NIAS in Wassenaar. Patrick O’Brien opende de confe-

rentie met een keynote over hoe economen de invloed van 

oorlog in de geschiedenis hebben bestudeerd. De lezingen, 

gepresenteerd door deelnemers uit meerdere landen, behan-

delden de historische relatie tussen oorlog en economie in 

Europa , Noord- en Zuid-Amerika.

©
In de ASD-Erasmusreeks verschenen in 2014 drie delen:

♦  VI-10, Erasmus’ Annotationes in Novum Testamentum, (1. Tim. 

november december



32 jaarverslag 2014 huygens ing

- Apokalyps), een tekstkritische uitgave met commentaar 

bezorgd door Miekske van Poll 

♦  IX, 6, De polemieken met Pio, bezorgd door Chris L. 

Heesakkers, i.s.m. Wilhelmina G. Heesakkers-Kamerbeek

♦  IX, 7, De Declarationes, weerslag van de polemieken met de 

faculteit theologie van de Parijse Sorbonne, bezorgd door 

Clarence H. Miller, met een inleiding van James K. Farge.

©
Het Impulsfonds van de Katholieke Universiteit Leuven heeft 

het mogelijk gemaakt om met ingang van 2015, op de campus 

Brussel van de universiteit, voor twee jaar een promoven-

dus aan te stellen voor het project En Route. The International 

Trajectories of Flemish Literature in the 20th Century. En Route 

komt voort uit het NWO-project Circulation of Dutch Literature 

(CODL). Het nieuwe project ‘aims at investigating translations 

and adaptations of Flemish literature written in the 20th century 

in order to give insight into the complex mechanism of bringing 

literature into circulation, both in a national and a transnational 

context, and to challenge the widely accepted dichotomy and 

hierarchy between centre and periphery in the literary space’. De 

board van het project wordt gevormd door Ton van Kalmthout 

(Huygens ING), Reine Meylaerts (KU Leuven) en Orsolya Rét-

helyi (ELTE Boedapest); promotor is Elke Brems (KU Leuven, 

campus Brussel). 

december
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DIGITALE
NASLAGWERKEN /
DIGITAAL DATABEHEER

In het voorjaar van 2014 is besloten om de afdeling Digitale 

Naslagwerken om te vormen tot een afdeling Digitaal Databe-

heer. Aanleiding voor deze omvorming waren onderzoeksver-

nieuwingen en organisatorische knelpunten. Het Huygens ING 

profileert zich in de wetenschappelijke wereld en daarbuiten 

met innovatief onderzoek, met de inzet van nieuwe technolo-

gie en met een groot aanbod aan digitale onderzoeksdata. De 

verzameling onderzoeksdata van het Huygens ING vormt in-

middels een van de omvangrijkste digitale historische collec-

ties in Europa en groeit elk jaar gestaag verder. Deze databe-

standen behoeven onderhoud: niet alleen dient de integriteit 

en duurzame opslag van de data te worden gewaarborgd, 

maar er is ook sprake van aanvulling met nieuwe gegevens, 

kwalitatieve verbetering van de bestaande data, en in enkele 

gevallen migratie naar nieuwe platforms. 

Daarnaast is het investeren in een beter beheer van onder-

december
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zoeksdata een belangrijke voorwaarde om de ambities van 

het instituut op het gebied van de digital humanities te kunnen 

verwezenlijken. Er is een toenemende vraag van onderzoekers 

naar grotere, samengestelde datasets waarmee nieuwe ana-

lyses kunnen worden uitgevoerd. Een fundamentele taak voor 

de afdeling is daarom het valideren en aan elkaar koppelen 

van bestaande datasets voor nieuw onderzoek. 

In de komende jaren gaan bovendien meerdere onderzoeks-

assistenten met pensioen, terwijl er financieel geen ruimte is 

om opvolgers aan te trekken. Juist deze groep medewerkers is 

echter hard nodig bij het onderhoud en de uitbouw van onze 

databestanden.

Dit alles bracht het Huygens ING er toe te kiezen voor een ver-

ruiming van de taakstelling van de afdeling. Het beheer en de 

curatie van de digitale databestanden en het functioneel be-

heer van de tools kwamen daarmee bij de afdeling te liggen. 

Daarnaast werd de nog aanwezige capaciteit op het terrein 

van onderzoeksassistentie binnen de afdeling geconcentreerd 

om dit nieuwe takenpakket goed te kunnen uitvoeren.

Last but not least was er ook een belangrijke personele wijzi-

ging: Els Kloek, die vanaf de start de drijvende kracht achter 

de afdeling Digitale Naslagwerken is geweest, maakte de 

keuze om als zelfstandig historica een vervolgproject op te 

zetten van het Digitaal Vrouwenlexicon Nederland. Het Huy-

gens ING heeft toegezegd haar project in 2015-2017 financieel 

te ondersteunen. Sebastiaan Derks is benoemd tot hoofd van 

de afdeling Digitaal Databeheer.
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In 2014 is de bouw van een data repository-infrastructuur verder 

voortgezet. Hiermee wordt ingespeeld op twee belangrijke 

trends in de geesteswetenschappen.

De eerste is het koppelen van gegevens uit verschillende 

onderzoeksprojecten. In het verleden werd voor ieder onder-

zoeksproject een aparte database opgezet. Dit had tot gevolg 

dat gegevens niet makkelijk uitgewisseld konden worden 

tussen projecten en ook niet gemakkelijk hergebruikt konden 

worden in nieuwe projecten. Alle gegevens in de reposito-

ry daarentegen zijn van het begin af aan gekoppeld. Bij het 

aanmaken van nieuwe personen, instellingen of documenten 

kunnen onderzoekers kijken of in een ander project al een 

record is aangemaakt waarna ze kunnen besluiten deze ge-

gevens over te nemen of aan te passen. Deze koppeling stelt 

de onderzoekers in staat informatie te bekijken in een bredere 

context, zodat nieuwe inzichten kunnen ontstaan, en nieuwe 

onderzoeksvragen kunnen worden gesteld.

De tweede is de opkomst van Virtual Research Environment 

(VRE): online werkomgevingen voor onderzoekers gericht op 

een bepaald thema of periode. Een VRE stelt onderzoekers 

VERNIEUWING 
ICT-INFRASTRUCTUUR
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in staat om informatie te doorzoeken op zowel verschillende 

facetten als full text, gecombineerd met bijpassende visuali-

satietools waarmee zoekresultaten op verschillende manie-

ren weergegeven kunnen worden. Bovendien bevat een VRE 

een bewerkingsomgeving waarbinnen onderzoekers kunnen 

samenwerken met anderen zowel binnen het instituut als 

daarbuiten.
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Het Huygens ING voert projecten uit in samenwerking met bij-

na alle Nederlandse universiteiten en ook met veel archieven, 

bibliotheken en musea. Zo is het instituut penvoerder van de 

Onderzoekschool Politieke Geschiedenis, een samenwerkings-

verband van een twintigtal universiteiten en instituten. Ook 

met buitenlandse universiteiten wordt samengewerkt, zoals in 

het geleerdenbrievenproject met de universiteiten van Stan-

ford en Oxford.

Met het Letterkundig Museum werd een samenwerkingsver-

band aangegaan met als doel literair erfgoed op een aanspre-

kende manier toegankelijk te maken voor nieuwe generaties 

lezers en bezoekers. De ambitie is om door krachten te bun-

delen beider nationale kernfuncties op het terrein van literair 

erfgoedbeheer en -verspreiding te versterken en uit te bou-

wen. Met het het Descartes Center van de Universiteit Utrecht 

wordt samengewerrkt op het terrein wetenschapsgeschiede-

nis. De samenwerking met het Nationaal Archief, gericht op 

het online beschikbaar stellen van een aantal centrale bron-

nen voor de Nederlandse Geschiedenis werd met een formele 

overeenkomst bekrachtigd, en uiteraard inhoudelijk voort-

SAMENWERKING EN 
KENNISBENUTTING
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gezet. Met het Rijksmuseum wordt onder meer een congres 

over kunst en wetenschap voorbereid, met het Rijksbureau 

voor Kunsthistorische Documentatie een bronnenuitgave van 

brieven en werken van Piet Mondriaan. Om de in het instituut 

geproduceerde kennis snel te laten doordringen in het onder-

wijs stelt het Huygens ING een flink aantal van zijn senioron-

derzoekers in deeltijd beschikbaar aan universiteiten. In 2014 

werd Lex Heerma van Voss aan de Universiteit Utrecht be-

noemd op een leerstoel Geschiedenis van de Sociale Zekerheid, 

ingesteld door Instituut Gak. 

In 2014 waren de volgende medewerkers als hoogleraar aan een 
universiteit verbonden:

Herman Brinkman Universiteit van 
Amsterdam

Tekstoverlevering en tekstedi-
tie, i.h.b. van de Middeleeuwen 
(hoogleraar tot april 2014)

Jan Burgers Universiteit van 
Amsterdam

Bronontsluiting en apparaat 
voor historisch onderzoek van 
de geschiedenis van Neder-
land

Karina van Dalen-Oskam Universiteit van 
Amsterdam

Computationele Literatuurwe-
tenschap

Marjolein ’t Hart Vrije 
Universiteit

Geschiedenis van de staatsvor-
ming in mondiale context

Lex Heerma van Voss Universiteit 
Utrecht

Vergelijkende geschiedenis 
van arbeid en arbeidsverhou-
dingen

Charles van den Heuvel Universiteit van 
Amsterdam

Digitale methoden en ge-
schiedwetenschappen
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Eric Jorink Universiteit 
Leiden

Verlichting en religie in histo-
risch en sociaal-cultureel per-
spectief

Annemarie Kets-Vree (*) Vrije 
Universiteit

Editiewetenschap

Gerrit Knaap Universiteit 
Utrecht

Overzeese en koloniale ge-
schiedenis

Henk Nellen (*) Erasmus 
Universiteit

Ideeëngeschiedenis van de 
vroegmoderne tijd in haar soci-
ale context

Ida Nijenhuis Radboud 
Universiteit

Bronontsluiting en bronnenkri-
tiek ten behoeve van historisch 
onderzoek

Mariken Teeuwen Universiteit 
Utrecht

Transmissie van Middeleeuwse 
Latijnse teksten

*Annemarie Kets en Henk Nellen zijn in de loop van 2014 met pensioen gegaan,  
maar bleven verbonden aan het instituut als gastmedewerker.
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Het Huygens ING is penvoerder van de in 2011 opgerich-

te Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. De OPG is het 

samenwerkingsverband voor politiek historici in Nederland 

en Vlaanderen en verzorgt onderwijs voor promovendi en 

research masters. In juni vond de eerste door de OPG georga-

niseerde Summer School voor research masters plaats onder 

de noemer de ‘The Limits of Democracy’. Voor de promovendi 

verzorgde de OPG vier research seminars, een master class en 

een internationaal congres. 

Tijdens de seminars kwamen diverse thema’s uit de politieke 

geschiedenis aan bod. Defensiebeleid en militaire geschiede-

ONDERZOEKSCHOOL 
POLITIEKE GESCHIEDENIS
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nis stonden centraal op 17 april. Op 22 mei vond in Maastricht 

een internationaal research seminar plaats onder de titel 20th 

Century Political History in Comparative and International Per-

spective. Concepten van democratie stonden centraal tijdens 

de masterclass op 2 juli. De International Conference for Poli-

tical History vond plaats van 4-6 september en telde ruim 70 

deelnemers . De OPG wilde deze conferentie organiseren om 

de internationalisering van onderwijs en onderzoek te verster-

ken. Dat de behoefte aan internationalisering breed gedra-

gen wordt, bleek uit het feit dat er afspraken zijn gemaakt 

om vervolgconferenties te organiseren in Bielefeld, Aarhus, 

Jyväskylä, Parijs en Londen, gecoördineerd door de nieuw 

opgezette internationale Association for Political History. Het 

secretariaat van de APH wordt voor drie jaar ondergebracht bij 

het Huygens ING. 
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Huygens ING biedt gastvrijheid aan het bureau van de groot-

ste beroepsvereniging voor professionele historici in Ne-

derland: het ⤤Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap 

(KNHG) organiseert de beroepsgroep van historici, bevordert 

de geschiedbeoefening en biedt een platform aan de leden 

en aan de historische gemeenschap als geheel. Het KNHG 

mengt zich bovendien actief in maatschappelijke discussies 

die voor historici van belang zijn. Van oudsher creëert het 

KNHG daartoe plaatsen waar historici elkaar ontmoeten en 

kennis kunnen uitwisselen. In levende lijve op conferenties en 

bijeenkomsten, of ‘in druk’ via ⤤BMGN – Low Countries Histori-

cal Review en andere uitgaven. De digitale wereld opende een 

rijkdom aan nieuwe mogelijkheden die het KNHG de afgelo-

pen jaren aangreep om een voortrekkersrol te vervullen voor 

studenten, onderzoekers, docenten, archivarissen, museum-

medewerkers en andere historisch geïnteresseerden. Dat doet 

het KNHG in samenwerking met het Huygens Instituut voor 

Nederlandse Geschiedenis; beiden zien daarin belangrijke 

voordelen voor historici en voor het historisch onderzoek.

Zo organiseerden KNHG en Huygens ING op 14 en 15 janu-

KONINKLIJK 
NEDERLANDS HISTORISCH 
GENOOTSCHAP

http://www.knhg.nl/
http://www.bmgn-lchr.nl/index.php/bmgn
http://www.bmgn-lchr.nl/index.php/bmgn
http://www.huygens.knaw.nl/
http://www.huygens.knaw.nl/
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ari 2014 samen een zeer succesvol eerste ⤤THATCamp (The 

Humanities and Technology Camp) in Nederland, een unconfe-

rence waar de deelnemers zelf de invulling bepalen. Hier was 

het overkoepelende thema ‘digitale geschiedenis’. Het ver-

schijnen van het themanummer ⤤Digital History van BMGN – 

Low Countries Historical Review vormde een eerste belangrijke 

aanleiding voor het organiseren van het THATCamp. Digitale 

ontwikkelingen beïnvloeden ons vak sterk maar over de vraag 

of er sprake is van een verrijking of van een transformatie van 

het historisch onderzoek wordt heel verschillend gedacht. 

De bijdragen in dit nummer vormen samen een actuele en 

afgewogen discussie over de beloftes en valkuilen van digita-

le geschiedenis. Daarnaast lanceerden KNHG en Huygens ING 

op de eerste dag van het THATCamp de vernieuwde versie 

van de website ⤤www.historici.nl. Voor professionele historici 

dé startpagina voor informatie en actualiteit, die daarnaast 

toegang biedt tot een schat aan digitale resources en een 

platform voor online discussie en samenwerking. Een mooi 

http://thehague2014.thatcamp.org/
http://www.bmgn-lchr.nl/515/volume/128/issue/4/
http://www.historici.nl
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voorbeeld van dat laatste is ⤤de groep over het THATCamp 

waar behalve een overzicht van voorgestelde thema’s me-

teen ook alle verslagen werden gepost door de deelnemers: 

historici zowel als specialisten in digitale geschiedenis/gees-

teswetenschappen. De site wordt mogelijk gemaakt door het 

KNHG en het Huygens ING maar is redactioneel onafhankelijk: 

redactie en de bezoekers van de site bepalen samen de in-

houd. Voorafgaand aan de feitelijke lancering door de redactie 

van ⤤historici.nl vond een publieksdebat plaats waar aan de 

hand van prikkelende stellingen gediscussieerd werd over de 

(on)mogelijkheden van digitale geschiedenis. 

In juli 2014 vond de eerste evaluatie plaats van de site. Hoofd-

conclusie was dat de belangrijkste gestelde doelen voor het 

eerste halfjaar werden gehaald in alle onderdelen van de 

site: nieuws/agenda, digitale bronnen en community, en er 

een succesvolle sociale mediacampagne werd gevoerd. Dit 

ondanks de structurele technische problemen die de site een 

groot deel van het afgelopen jaar teisterden en die oneven-

redig veel aandacht eisten van redactie en redactiebureau. 

Om de bezoekers nog beter te informeren en tegelijkertijd de 

bekendheid met historici.nl onder collega’s te vergroten werd 

eind 2014 een begin gemaakt met de opzet van een ⤤corres-

pondenten netwerk: historici afkomstig uit onderzoek, archief, 

museum en onderwijs, die fungeren als ambassadeurs voor 

de site en bijdragen aan een nog betere nieuwsvoorziening, 

scherpere opiniëring en daarmee aan meer debat onder vak-

genoten. Het netwerk gaat in januari 2015 van start. 

https://www.historici.nl/groepen/thatcamp?page=1
http://www.historici.nl
https://www.historici.nl/correspondenten
https://www.historici.nl/correspondenten
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Ultimo 2014 zag de organisatie en het management er als volgt uit:

Directie Lex Heerma van Voss 
(algemeen directeur)
René T. Jongerius 
(directeur bedrijfsvoering)

Onderdeel Leiding

Onderzoeksgroep Geschiedenis Marjolein ’t Hart

Onderzoeksgroep

Wetenschapsgeschiedenis

Charles M.J.M. van den Heuvel

Onderzoeksgroep Letterkunde Karina van Dalen-Oskam

Digitaal Databeheer Sebastiaan Derks

Staf (secretariaat/receptie/beheer/PR) directeur bedrijfsvoering

ICT-beheer en -ontwikkeling directeur bedrijfsvoering

ORGANISATIE EN 
MANAGEMENT
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In 2014 werd, conform de regels van het evaluatieprotocol, 

een midterm review gehouden. Volgens de planning zal het 

Huygens ING in 2017 extern geëvalueerd worden. Als uit-

gangspunt voor deze midterm review is niet zoals gebruikelijk 

de voorgaande evaluatie door een externe evaluatiecom-

missie (ING 2005, Huygens Instituut 2007) genomen. Deze 

stammen van voor de fusie in 2011 tot Huygens ING. In plaats 

daarvan is het Onderzoeksprogramma van Huygens ING uit 

2012 tot uitgangspunt genomen. Hoofden van de afdelingen 

hebben voor hun afdeling gerapporteerd over de voortgang 

van het werk aan het onderzoeksprogramma.

Twee groepen senior-medewerkers, en het management 

team zijn bevraagd over zwakke en sterke punten van het 

instituut. De conclusies zijn besproken met het personeel en 

de wetenschapscommissie, en daarna aan de KNAW aange-

boden. 

Geconcludeerd werd dat de wetenschappelijke productie vol-

doende is, maar nog niet voldoende gericht op A-tijdschriften. 

De externe financiering is de afgelopen jaren belangrijk toe-

genomen, maar verdere groei is gewenst. De hoofdconclusie 

MIDTERM REVIEW
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is dat het instituut goed op weg is om zijn missie te verwezen-

lijken bij te dragen aan de infrastructuur voor geestesweten-

schappelijk onderzoek en aan dat onderzoek zelf, in de eerste 

plaats door digitale edities. 
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CLUSTERING

In 2014 werden verdere stappen gezet om te komen tot een 

cluster van geesteswetenschappelijke instituten van de 

KNAW, die aan de infrastructuur voor geesteswetenschappe-

lijk onderzoek ieder op hun eigen wijze bijdragen. De directeu-

ren van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 

het Meertens Instituut en Huygens ING publiceerden in juni 

een plan de drie instituten nauw samen te laten werken als 

de Advanced Humanities Group van de KNAW. Deze groep zal 

samenwerken bij het doen van onderzoek en het bouwen aan 

de infrastructuur voor de Digitale Geesteswetenschappen. 

De digitale wending in de geesteswetenschappen maakt de 

ontwikkeling van een geïntegreerde infrastructuur steeds 

belangrijker, en maakt dat die ontwikkeling steeds meer input 

van gespecialiseerde IT-ers vergt. In vereniging zijn de gees-

teswetenschappelijke instituten van de KNAW beter op die 

ontwikkeling ingericht, dan apart. 

In de Contourennota van 2012 had de KNAW een dergelijke 

ontwikkeling al tot haar beleid gemaakt. In de loop van de 

herfst werden op verzoek van het KNAW-bestuur verschillen-

de aspecten van de plannen nader uitgewerkt. De instituten 
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blijven zelfstandig, maar zullen nauw samenwerken in een 

aantal infrastructurele en onderzoeksprojecten, en bij het digi-

tal humanities onderzoek en op het terrein van de informatie-

technologie. Ook zullen zij een bedrijfsbureau delen. Ook het 

NIAS, het Netherlands Institute for Advanced Studies, zal nauw 

met de AHG samenwerken. Voor NIAS, Meertens Instituut en 

Huygens ING werd gezamenlijke huisvesting in het centrum 

van Amsterdam gezocht. 
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Het prudente financiële beleid uit voorgaande jaren is in 2014 

opnieuw voortgezet, waardoor een positief resultaat van k€ 

227 bereikt werd. Wel vielen de opbrengsten en de personele 

lasten lager uit dan in 2013, doordat een aantal meerjarige 

extern gefinancierde projecten in 2014 afliepen. Daarnaast 

liepen ook een aantal niet projectgebonden contracten af, 

waarvoor geen vervanging aangenomen is. Aan vervanging 

van de meerjarige projecten wordt hard gewerkt, maar resul-

taat is nog slechts in beperkte mate geboekt. Dat blijft een 

stevig aandachtspunt voor de komende jaren, zeker waar nu 

al duidelijk is dat zich vanaf 2015 tot tenminste 2020 in toe-

nemende mate negatieve exploitatiesaldi voor zullen doen. 

Oorzaak daarvan is dat de personele kosten toenemen zonder 

dat deze in de lumpsum worden gecompenseerd, terwijl ze 

ook niet volledig vanuit externe financiering kunnen worden ge-

dekt. Huygens ING heeft deze problematiek inmiddels bij de KNAW 

aangekaart en ondersteuning van die kant is toegezegd, naast de 

eigen inspanningen om de tekorten zo goed mogelijk te adresse-

ren. De groei van het vermogen met het saldo van 2014 is dan ook 

een welkome bijdrage.

FINANCIËN EN 
PERSONEEL
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In 2015 zal duidelijkheid ontstaan over de voorgenomen 

clustering van geesteswetenschappelijke instituten in Am-

sterdam. Dit zal uiteraard consequenties hebben voor de 

begroting van het Huygens ING (bedrijfsvoering, ondersteu-

ning, gebouwbeheer, verhuizing). Verder zullen in 2015 de 

inrichting van de Clariah-organisatie en het Clariah-bureau 

hun beslag krijgen.

Baten 2012 €k 2013 €k 2014€k 

Basisfinanciering KNAW 5.051 5.079 5.020

Strategiefonds en andere interne bijdra-
gen

770 916 755

Externe baten 1.475 1.422 1.157

Totaal 7.296 7.417 6.932

Kosten 2012 €k 2013 €k 2014€k 

Personele lasten 5.744 6.064 5.849

Materiële en rentelasten 1.162 988 799

Afschrijvingen 75 73 56

Subtotaal 6.981 7.125 6.704

Exploitatieresultaat 315 289 228

Algemene reserve ultimo jaar 677 841 1.079

Bestemmingsreserve ultimo jaar 38 12 1
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In de tabel hierna wordt de personeelsbezetting ultimo 2014 

weergegeven. Waar in 2013 de omvang van de staf na enige 

groei dankzij toename van projecten weer terug was op het 

niveau van 2011, heeft deze teruggang zich in 2014 verder 

voortgezet voor wat betreft het aantal personen (van 87 naar 

82); het aantal fte nam daarentegen toe (van 70 naar 79). 

De personeelsbezetting zag er ultimo 2014 als volgt uit:

personen fte 

Vast wetenschappelijk personeel 33 34,5

Tijdelijk wetenschappelijk personeel 6 (+2) 5,1 (+1,2)

Promovendi 5 5,7

Vast ondersteunend personeel 30 27,3

Tijdelijk ondersteunend personeel 8 (+1) 6,8 (+0,8)

Totaal 82 (+3) 79,4 (+2,0)

w.v. vrouw 36 34,2

w.v. man 46 (+3) 45,2 (+2,0)
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De bezetting ultimo 2014 uitgesplitst naar afdeling:

personen fte 

Directie 2 2

Staf (secretariaat, receptie, communicatie) 9 7,3

Wetenschapsgeschiedenis 12 (+1) 12,6 (+0,8)

Letterkunde 17 (+1) 15,4 (+0,4)

Geschiedenis 15 (+1) 14,2 (+0,8)

Digitaal Databeheer 12 11,9

ICT-beheer en -ontwikkeling 14 13,9

Elders gedetacheerd 1

totaal 82 (+3) 77,3 (+2,0)

(tussen haakjes: medewerkers elders in dienst doch mede door Huygens ING betaald)

Met deze menskracht werd in 2014 de volgende onderzoeksinzet 
gerealiseerd:

2012 2013 2014

Vast wetenschappelijk personeel 24,1 26 24,1

Tijdelijk wetenschappelijk personeel 4,9 3,7 2,5

Promovendi 1,8 2,7 3,7

Ondersteunend personeel 20,6 21,8 20,1

totaal     51,5 54,2 50,4

In het jaar 2014 waren 19 stagiaires, 20 gastonderzoekers en 25 vrijwilligers gedurende 
kortere of langere periode bij Huygens ING actief.

Huygens ING werkt nauw samen met het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap 
(KNHG), dat administratief is ondergebracht bij Huygens ING maar een zelfstandige 
rechtspersoon is.

De cijfermatige gegevens in dit jaarverslag zijn exclusief de cijfers voor het KNHG.




