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Het Huygens Instituut voor

Nederlandse Geschiedenis voert

analytisch onderzoek uit op het

gebied van de Nederlandse

letterkunde, geschiedenis en

wetenschapsgeschiedenis in

combinatie met innovatieve digitale

methoden. Door fundamenteel,

geavanceerd en interdisciplinair

bronnenonderzoek verschaft het

Huygens ING nieuwe inzichten in de

(lange‐termijn) ontwikkeling van

Nederland, zonder het zicht te

verliezen op Europa en de rest van

de wereld. 

We gebruiken daarbij een

geavanceerde digitale

infrastructuur die we met partners

uit binnen- en

buitenland grotendeels zelf

ontwerpen, bouwen en beheren.  

Daarin maken we de bronnen

toegankelijk. Met onze

onderzoeksresultaten (studies,

edities en analytische tools) dragen

we bij aan het continue debat

binnen wetenschap, onderwijs en

samenleving. Daardoor is het

Huygens ING er niet alleen voor

collega-onderzoekers uit de geestes-

en sociale wetenschappen, maar ook

voor de erfgoedsector, het onderwijs,

het bedrijfsleven, de media, en

iedereen die behoefte heeft aan

relevante en betrouwbare kennis

over de Nederlandse geschiedenis

en cultuur. 
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CLUSTERING

KNAW HUMANITIES
CLUSTER

Het KNAW Humanities Cluster is een alliantie van het 
Meertens Instituut, het Huygens ING en het IISG. Het 
KNAW Humanities Cluster is in 2016 opgericht om 
samenwerking tussen drie wetenschappelijke instituten te
stimuleren, met als doel het geesteswetenschappelijk 
onderzoek, nationaal en internationaal, te verbeteren door 
continue innovatie op het terrein van infrastructuur en 
Digital  Humanities. 

KNAW HUMANITIES CLUSTER
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OVERZICHT

PUBLICATIES

49%
MEER 

WETENSCHAPPELIJKE 

PUBLICATIES

A big project involves 

overseeing a lot of moving 

parts, oftentimes from 

different people. To have a 

successful rollout.

183
VOORDRACHTEN

Deze manier 

van kennisoverdracht zet de 

koers van 183 in 2015 voort.

20%
ALGEMENE STIJGING 

IN PUBLICATIES

Totaal aan 146 publicaties, 20% 

meer dan in 2015. Opvallend is dat 

voordrachten een van de manieren 

waarop onderzoekers actief kennis 

delen,  dezelfde positieve koers van 

183 per jaar aanhoudt.  
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HOOGTEPUNTEN 

GESCHIEDENIS
De internationale workshop Migrant 

(R)e-collections in het kader van het 

project Migrant. Mobilities and 

Connection vond plaats op het NIAS 

LORENTZ instituut. Met historici, 

computer scientists en 

vertegenwoordigers uit de 

erfgoedsector  werd gekeken naar 

hoe met behulp van digitale 

technieken een infrastructuur kan 

worden ontwikkeld om het 

bewaarde verspreide, schriftelijke en 

materiële, erfgoed van migranten 

virtueel bij elkaar te brengen en 

duurzaam toegankelijk te maken. 

Ook ‘citizen science’ kwam aan bod, 

en hoe we geïnteresseerden uit de 

maatschappij, en in dit geval 

migranten,  actief bij dit project 

kunnen betrekken.  

De lancering van de Briefwisselingen 

van de Hollandse en Friese 

Stadhoudersvrouwen: De database, 

met meer dan 3.600 brieven, werd 

in samenwerking met Koninklijke 

Verzamelingen Den Haag en 

Oxford's Cultures of Knowledge, 

gepubliceerd in de open access 

brievencatalogus van Early Modern 

Letters Online (EMLO). De online 

catalogus van de correspondenties 

van zes zeventiende-eeuwse 

Hollandse en Friese 

stadhoudersvrouwen werd geopend 

door José van Dijck, president van 

de KNAW. Ter gelegenheid van deze 

lancering is het symposium 

Epistolary Power: the 

Correspondence of the Dutch and 

Frisian Stadtholders' Wives, 1605- 

1725’ georganiseerd. Sprekers gingen 

in op de positie van vrouwen in de 

historiografie en de 

kunstgeschiedenis, en op de 

betekenis van het ontsluiten van 

deze collectie voor het beeld dat wij 

tot nu toe hadden van de invloed 

van deze vrouwen. 

NIEUWE PROJECTEN

Eastbound 

Managing the Crisis 

Brieven van Johan de Witt 

Prize Papers 

Generale Missiven 

Nieuwe Maritieme Geschiedenis van

Nederland  
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HOOGTEPUNTEN 

WETENSCHAPS-

GESCHIEDENIS
Wetenschapsgeschiedenis richt zich 

op twee Digitale Speerpunten 

Wetenschapsgeschiedenis : 

1. ePistolarium in de conext 

van Networks of Knowledge. Het 

 ePistolarium werd uitgebreid met de 

correspondenties van Pierre Bayle en 

Antonie van Leeuwenhoek, deze 

worden in 2017 gepubliceerd. 

2. VRE for Pre-Modern Handwritten 

Texts  in de context van de 

debatcultuur.  

Binnen het project The Art of 

Reasoning zal een VRE worden 

ontwikkeld. Deze VRE bouwt voort 

op de database van Marginal 

Scholarship.  

Daarnaast werd in 2016 een NWO- 

groot infrastructuursubsidie 

toegekend aan het project Golden 

Agents. Creative Industries and the 

Making in the Dutch Golden Age. Het 

consortium van het Golden Agents 

project bestaat uit instituten van de 

KNAW (Huygens ING en het 

Meertens Instituut), de Universiteit 

van Amsterdam, de Universiteit 

Utrecht, de Vrije Universiteit 

Amsterdam, het Rijksmuseum, de 

Koninklijke Bibliotheek, het 

Stadsarchief van Amsterdam, RKD 

Nederlands Instituut voor 

Kunstgeschiedenis en Lab1100.  Het 

Huygens ING is  penvoerder en 

verantwoordelijk voor de 

implementatie van de Golden 

Agents infrastructuur. 

NIEUWE PROJECTEN

Republic of  Materials. 

COST Actie IS1310 Reassembling the

Republic of Letters, vervolg actie op

ePistolarium. Het brengt

academische- en

erfgoedinstellingen uit 32 Europese

landen samen.  
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HOOGTEPUNTEN

LETTERKUNDE

NIEUWE PROJECTEN

In 2016 ging het Mondriaan

Editieproject van start. In

samenwerking met de RKD wordt

een editie gemaakt van de brieven

en theoretische en literaire

geschriften van Piet Mondriaan.  

Het online platform 

Literatuurmuseum.nl werd 

gelanceerd. Het online platform 

voor literatuurliefhebbers, 

wetenschappers en het onderwijs, 

waar grote en kleine verhalen uit 

de Nederlandse literatuur tot 

leven worden gebracht aan de 

hand van de archieven die de 

stichting beheert. 

In 2016 heeft de afdeling verhalen 

geleverd over Elsschot, Hermans, 

Mulisch en Zwagerman. Maar ook 

met een aantal vrouwelijke 

auteurs uit de negentiende eeuw. 

Omdat ik iets te zeggen had. 

Nederlandse schrijfsters uit de 19e 

eeuw, die in 2016 langs 

verschillende Nederlandse 

instellingen reisde. 

Het meest omvangrijke 

editieproject is dat van de 

Volledige Werken van Willem 

Frederik Hermans, in 

samenwerking met het Willem 

Frederik Hermans Instituut en 

geproduceerd door De Bezige Bij. 

In 2016 verschenen opnieuw twee 

delen in deze reeks. Het deel met 

Mandarijnen op zwavelzuur en 

supplement bevat een facsimile 

van de oorspronkelijke uitgaven 

van Hermans zelf en biedt ruimte 

aan een omvangrijk 

notenapparaat van de editeurs. 

In het kader van het internationale 

Marie Curie Initial Training 

Network DiXiT: Digital Scholarly 

Editions leidt de afdeling twee 

fellows op, Zij organiseerden de 

zeer succesvolle workshop ‘Code 

and Collation’ waarin de 

deelnemers leerden omgaan met 

software voor semi-automatische 

tekstvergelijking. 
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DIGITALE
INFRASTRUCTUUR 

Digitaal Databeheer en IT 

De afdelingen IT en Digitaal

Databeheer van het Huygens ING

brengen expertise samen om

infrastructurele producten en

diensten te leveren in ons domein. In

de praktijk betekent dit dat wij

steeds bruggen vormen tussen

onderzoekers, data en computer

scientists en collectiemanagers bij

archieven en bibliotheken.  

De afdelingen hebben de

ontwikkeling van een generieke

infrastructuur voor

geesteswetenschappelijke data in

2016 krachtig voortgezet. De

infrastructuur kan worden

beschouwd als een digitaal

‘ecosysteem’ dat is ingericht voor de

zeer complexe en heterogene data 

In de ontwikkeling ervan worden

activiteiten in het CLARIAH-CORE

project (de Common Lab

Infrastructure for the Arts and

Humanities) gecombineerd met

andere, intern en extern

gefinancierde, projecten om de

komende jaren een geïntegreerd

(inter)nationaal platform voor

onderzoek op te leveren. CLARIAH-

CORE (2015-2019) staat onder

voorzitterschap van Huygens ING en

grote delen van de infrastructuur

worden door de IT afdeling van het

instituut gecoördineerd. 

Geesteswetenschappelijk 

onderzoek vooruit helpen 

door alle relevante data in 

een open en dynamisch 

systeem met elkaar te 

verbinden en interpretabel 

te maken.
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HOOGTEPUNTEN

DIGITALE 

INFRASTRUCTUUR

TRIADO: Tribunaalarchieven als

digitale onderzoeksfaciliteit.  

ArtLives: haalbaarheidsstudie

kunsthistorische

onderzoeksfaciliteit 

MS Azure Cloud: Microsoft 

samenwerking digitaal

geesteswetenschappelijk

onderzoek. 

NIEUWE PROJECTEN
Wetenschappelijke Infrastructuren 

CLARIAH-PLUS kwamen in 2016 op 

de Nationale Roadmap 

Grootschalige Wetenschappelijke 

Infrastructuren. De roadmap omvat 

een dertigtal onderzoeksfaciliteiten 

die de komende vier jaar prioriteit 

hebben voor de wetenschap in 

Nederland. Deze faciliteiten komen 

in aanmerking voor grootschalige 

financiering door NWO. 

Huygens ING en de Koninklijke 

Bibliotheek ondertekenden 

Memorandum of Understanding om 

Nederlandse versie van DBpedia te 

ondersteunen en verder te 

ontwikkelen en gaven daarmee het 

als startschot voor een 

Nederlandstalig consortium. Het 

consortium vertegenwoordigt 

Nederland en Vlaanderen in de 

DBpedia Association, een open 

community die gestructureerde 

data haalt uit Wikipedia en deze 

vervolgens als linked data via het 

web toegankelijk maakt. 
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VAN GEDIGITALISEERDE 

BRONNEN TOT DIGITALE EDITIES

RESOURCES

0

50

100

150

bi
o 

po
rta

al
re

tro

ge
sc

hi
ed

en
is

le
tte

rk
un

de

wge
sc

hi
ed

en
is

eL
ab

or
at

e

ge
di
gi
ta

lis
ee

rd

BRONNEN VOOR HET VOETLICHT

Met 445.548 views is het Biografisch Portaal 

de best bekeken website van Huygens ING. 

De site biedt de gebruiker toegang tot bijna 

150.000 levensbeschrijvingen van circa 

80.000 Nederlanders en buitenlanders met 

een claim to fame in de Nederlandse 

geschiedenis. 

In 2016 is het Portaal uitgebreid met 

Persoonlijkheden in het Koninkrijk der 

Nederlanden in Woord en Beeld met 

portretten uit de collectie van het 

Rijksmuseum. Voor het komende jaar worden 

de data van het Biografisch Portaal 

opgenomen in de CLARIAH-infrastructuur 

voor persoonsentiteiten, waardoor het 

mogelijk zal worden de data via Linked Open 

Data met nog meer relevante informatie over 

de personen in het portaal te verbinden. 

Biografisch Portaal BoschDoc
Een online database met bijna duizend 

documenten over de schilder. De database 

bevat niet alleen documenten waarin de 

kunstenaar zelf wordt genoemd, maar 

presenteert ook informatie over zijn sociale 

omgeving, over zijn opdrachtgevers en over 

zijn kunstwerken. De database maakt deel uit 

van het Bosch Research and Conservation 

Project en is gerealiseerd ter gelegenheid van 

het 500ste sterfjaar van Jheronimus Bosch 

(ca. 1450-1516). Het project is mede mogelijk 

gemaakt door Huygens ING, Radboud 

Universiteit Nijmegen en Stadsarchief ’s 

Hertogenbosch 
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PROMOTIES, ORATIES EN

POSITIES UNIVERSITEITEN

KENNISOVERDRACHT

11%
MEER BIJZONDER 

HOOGLERERAREN

Na een afname van 30% van 

2014 naar 2015 in het aantal 

bijzonder hoogleraren aan 

universiteiten is dit aantal in 

2016 met 11% gestegen. Meer 

kennis uit onderzoek wordt 

aan de universiteiten 

overgedragen.

2
PROMOTIES

1
PROMOTIE CUM 

LAUDE MARGINAL 

SCHOLARSHIP

Dankzij het vernieuwingsfonds van

de KNAW trok Huygens ING in 2016

twee high potentials aan als

postdoc.

0

2

4

6

8

10

pr
om

ot
ie

bi
jz.

 h
oo

gl
er

aa
r

or
at

ie

Een vast aantal van 2 

promoties per jaar, zoals in 

2014 en 2015.
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NETWERKEN EN ORGANISATIES

SAMENWERKING

CLARIAH

CLARIN ERIC

KONINKLIJK 

NEDERLANDS 

HISTORISCH 

GENOOTSCHAP 

ONDERZOEKSCHOOL 

POLITIEKE 

GESCHIEDENIS

PROFESSOR VAN 

WINTERPRIJS

E-DATA AND 

RESEARCH

https://www.clarin.eu/
https://knhg.nl/
http://onderzoekschoolpolitiekegeschiedenis.nl/
https://www.edata.nl/
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HOOGTEPUNTEN

KNHG

In 2016 lanceerde het KNHG de

Historicidagen 2017   

Oprichting Jong KNHG. Hiermee

kan het KNHG beter aansluiting bij

de wensen en behoeftes van

startende historici.  

NIEUWE PROJECTEN
Geschiedenis heeft een grote 

maatschappelijke waarde. KNHG, de 

beroepsorganisatie van historici, komt 

op voor de belangen van het vak en 

verbindt historici. We zijn een 

professioneel platform, eigentijds 

maar met een lange geschiedenis. 

Het bureau is gevestigd in hetzelfde 

pand als het Huygens ING in 

Amsterdam, het instituut waarmee 

het KNHG intensief samenwerkt, 

onder andere in de website 

Historici.nl. 

Als uitgever van BMGN – Low 

Countries Historical Review – dat in 

Open Acces verschijnt – draagt het 

KNHG bij aan de 

geschiedbeoefening als 

wetenschappelijke discipline. Het 

themanummer van dit jaar ging over 

de beeldenstorm in de Lage Landen. 

Tjamke Snijders won in 2016 de Low 

Countries History Award, waarbij de 

juryvoorzitter Benjamin Schmidt zijn 

visie gaf op het vakgebied in ‘ Dikes 

and Dunes: On Dutch History and 

Dutchness’. Eind 2016 lanceerde het 

KNHG twee nieuwe activiteiten: de 

Historicidagen 2017 (24-27 augustus 

in Utrecht) en Jong KNHG. Door 

kritische reflectie op de 

beroepspraktijk wil het KNHG de 

kwaliteit van ons werk bevorderen. In 

2016 stond daarom beroepsethiek 

voor historici hoog op de agenda van 

het KNHG. 
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HOOGTEPUNTEN

OPG

Aan de jaarlijkse conferentie van de

Association for Political History

(initiatief van OPG), namen diverse

Nederlandse promovendi deel. 

De OPG participeert in het

landelijke project

Kwaliteitsindicatoren

Geesteswetenschappen, gericht op

het ontwikkelen van criteria om de

kwaliteit van

geesteswetenschappelijk onderzoek

te bepalen.  

NIEUWE PROJECTEN
Het Huygens ING is penvoerder van 

de Onderzoekschool Politieke 

Geschiedenis (OPG), de 

werkgemeenschap van politieke 

historici in Nederland en Vlaanderen. 

Na een positieve evaluatie in 2015 

volgde in het verslagjaar de promotie 

van kleine tot middelgrote 

onderzoekschool.  

De belangrijkste taak van de OPG is 

het geven van hoogwaardig 

onderwijs aan promovendi en 

research masters op het gebied van 

politieke geschiedenis. Daartoe 

verzorgde de OPG in 2016 een 

inleiding in het vakgebied voor 

research masters evenals een 

Summer School over War and 

Violence in Contemporary History. 

 Hiervoor werd samengewerkt met 

historici van Nederlandse, Vlaamse, 

Frans en Duitse Universiteiten, , Law 

and Eurocentrism.  
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OVERZICHT

ORGANISATIE

De grafiek van de verdeling van het 

personeel over de afdelingen 

weerspiegelt de missie van Huygens 

ING. Zwaartepunten liggen op 

onderzoek en digitale infrastructuur. 

onderzoek 
49%

eInfrastructuur 
33%

directie 
1%

staf 
2%

andere afd. 
15%

Tot overige afdelingen behoren Clariah 

(1 fte), e-humanities (1 fte), KNHG (5,3 

fte) en project management & 

consultancy (3,4 fte). 

De verdeling mannen en vrouwen was 

in 2016 in aantal 60% en 40%, in fte 

63% en 37%. 
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FINANCIËN 

In 2016 is een negatief resultaat

gerealiseerd van 138k€. Daarmee

nam het vermogen af tot 1.088k€. De

basisfinanciering van de KNAW nam

toe, maar was onvoldoende om de

stijging van de vaste personele lasten

op te vangen. De belangrijkste

ontwikkeling in 2016 was het tot

stand komen van het umanities

Cluster van de KNAW,  

Waarin Huygens ING nauw samen

werkt met Meertens Instituut en IISG.

Voor Huygens ING betekende dit een

verhuizing naar het Spinhuis in

Amsterdam. Voor 2017 staat de

nadere uitwerking van de

samenwerking in het Humanities

Cluster op het programma. Uiteraard

gaat het gewone onderzoekswerk

gewoon door. 


