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Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, of kortweg: Huygens ING,  

is een instituut van de Koninklijke Nederlandse 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 2013 behaalde resultaten.

The Huygens Institute for the History of the Netherlands (Huygens ING for short)  

is an institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW),  

and was founded on 1 January of 2011 when the Institute for the History of the 

Netherlands (ING) and the Huygens Institute merged. The institute’s areas of activity 

are Dutch history and  literature, and the history of science. Many of our projects are  

a combination of research, the publication of source material and new IT applications. 

In this brief report we present the results of 2013.
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Missie en  
doelstellingen 
Huygens ING verricht fundamenteel, geavanceerd en interdisciplinair onderzoek om nieuwe inzichten  
te verschaffen in de ontwikkeling van Nederland. Het instituut is er voor collega-onderzoekers, het 
onderwijs, het bedrijfsleven, de media, de erfgoedsector en iedereen die behoefte heeft aan nieuwe  
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 verrichten 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 softwareontwikkeling. Het instituut ziet zichzelf als een geestesweten-
schappelijk onderzoekslaboratorium, waarin ruimte is voor het experiment.

De ambitie van Huygens ING is om internationaal toonaangevend te zijn op het terrein van tekst- en 
bronnenonderzoek. De digitale edities, bronnenpublicaties, corpora, databases en daaraan gerelateerde 
tools zetten de toon: theoretisch, methodologisch en technisch zijn zij vernieuwend.

Het instituut maakt zichzelf zichtbaar, niet alleen in de internationale wetenschappelijke wereld,  
maar ook in de Nederlandse maatschappij. Het voert  een aantal projecten uit met een hoog publiek 
profiel. Het instituut onderhoudt nauwe banden met het universitaire onderzoek en onderwijs.

Mission  
and objectives 
Huygens ING performs fundamental, advanced and interdisciplinary research to gain new insights  
into developments in the Netherlands. The institute serves fellow researchers, the education sector,  
the business community, the media, the heritage sector and anyone with an interest in Dutch history.  
The institute’s main research areas are: history, history of science, literature, philology and the  
digital humanities.

Huygens ING not only wants to perform innovative research, but also desires to create social value by 
making its products accessible for the wider public. In this way, the institute delivers not only research 
value but social and cultural value as well.

One of the strengths of Huygens ING is that it produces high-quality source publications and research 
data, develops tools and performs innovative research. The institute combines increasingly scarce 
traditional knowledge of sources and texts with expertise in informatics and software development.  
The institute regards itself as a humanities research laboratory in which there is room for experiment.

Huygens ING’s aim is to be at the vanguard of text and source research internationally. Its digital editions, 
source publications, corpora, databases and related tools set the tone: they are innovative in terms of 
theory, methodology and technology. 

The institute attracts attention not only in the international academic arena, but also in Dutch society.  
It carries out a number of projects with a high public profile and has close ties with university research 
and the education sector. 

De registers van de Hollandse 
grafelijkheid 1299-1345

The registers of the Counts of 
Holland in the Hainaut period, 
1299-1345
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Wetenschappelijk publicaties 2009 2010 2011 2012 2013 Scholarly publications

Artikelen in tijdschriften, gerefeerd 16 13 22 22 15 Articles in journals, peer-reviewed

Artikelen in tijdschriften, niet gerefeerd 8 6 17 11 6 Articles in journals, not peer-reviewed

Boeken en monografiën 2 3 2 2 4 Books and monographs

Hoofdstukken in boeken 16 24 23 38 31 Chapters in books

Dissertaties 2 1 0 2 2 Dissertations

Congresbijdragen (bundels en proceedings) 4 3 19 22 14
Conference contributions  
(collective volumes and proceedings)

Vakpublicaties Professional publications

Artikelen in tijdschriften 25 47 16 35 15 Articles in journals

Lemmata 0 0 15 11 18 Lemmas

Rapporten 0 2 2 3 1 Reports

Recensies 11 11 17 25 19 Reviews

Populariserende publicaties Popular publications

Boeken 0 1 1 3 7 Books

Artikelen in tijdschriften 6 3 19 33 30 Articles in magazines

Bijdragen in dag/weekbladen 0 0 3 4 4 Contributions to daily/weekly newspapers

Overige publicaties Other publications

Boekredactie 8 8 7 11 10 Book editing

Tijdschriftredactie 10 8 8 13 6 Magazine editing

Bronontsluiting Access to sources

Gedrukte tekstedities 3 3 3 5 2 Textual editions in print

Digitale tekstedities 5 1 4 4 3 Digital textual editions

Tekstedities, zowel gedrukt als digitaal verschenen 0 2 5 3 3 Textual editions, in print and digital

Gedigitaliseerde versie van oudere, gedrukte editie 153 76 28 Digitised version of older, print edition

Informatietechnologische producten IT products

Onderzoeksprogrammatuur 2 1 2 0 5 Research applications

Thematische websites/portals 4 1 5 1 7 Thematic websites/portals

Datasets 0 0 7 3 4 Datasets

Voordrachten en bijeenkomsten Lectures and meetings

Voordrachten/lezingen als keynote speaker 6 9 11 5 8 Addresses/Lectures as keynote speaker

Overige voordrachten/lezingen 59 109 109 128 123 Other addresses/lectures

Georganiseerde wetenschappelijke bijeenkomsten 20 16 17 19 18 Organised academic meetings

Wetenschappelijke 
resultaten
Ook in 2013 kwamen de wetenschappelijke resultaten nog voornamelijk voort uit projecten die  
in de beide samenstellende instituten gestart zijn. In de hierbij geplaatste tabel zijn de aantallen 
opgenomen. Het jaar 2011 vormt voor de komende jaren de nulmeting waaraan de resultaten 
getoetst kunnen worden. Voor wat betreft de vergelijking met eerdere jaren kunnen de cijfers  
alleen naast die van het Huygens Instituut gezet worden; het ING had een andere manier van tellen. 
De wetenschappelijke productie had in 2013 vrijwel dezelfde omvang als de voorgaande jaren. 

In 2011 en 2012 zijn de reeds verschenen delen van de door of vanwege het instituut uitgegeven 
seriewerken gedigitaliseerd. Dit verklaart het grote aantal in de rubriek Gedigitaliseerde versie  
van oudere, gedrukte editie in dit verslag. Het nog resterende deel van de Rijks Geschiedkundige 
Publicatiën is in 2013 gedigitaliseerd en via resources.huygens.knaw.nl beschikbaar gesteld. 

Academic  
results
In 2013, once again, academic results mainly came from projects that had been started by the  
two preceding institutes. The figures are set out in the table below. 2011 constitutes the baseline 
measurement against which the results can be assessed in the years ahead. Regarding comparisons 
with earlier years, the figures can only be compared to the Huygens Institute because the ING 
applied a different method of counting. Academic production in 2013 was virtually the same in  
scope as in previous years. 

In 2011 and 2012, the volumes of series published by or on behalf of the institute were digitised. 
This explains the high figure in the category “Digitised version of older, print edition”. The remaining 
volumes of the Rijks Geschiedkundige Publicatiën – State Historical Publications were digitised in 
2013 and made available via resources.huygens.knaw.nl.

Bij de rubricering van onze resultaten volgen wij de richtlijnen van de KNAW. The classifications of our results is in accordance with the KNAW guidelines.
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Circulation  
of knowledge
Op donderdag 13 juni vond in Utrecht de lancering plaats van het ePistolarium dat door  
Huygens ING in het kader van het project: ‘Circulation of Knowledge and Learned Practices in  
the 17th century Dutch Republic’ is ontwikkeld. Waar de meeste projecten rondom de Republiek 
der Letteren, zoals het bekende ‘Mapping the Republic of Letters’-project van Stanford University, 
volstonden met het analyseren van informatie over brieven van geleerden, stonden in ‘Circulation 
of Knowledge’  juist de brieven zèlf centraal. Dit om niet alleen in kaart te brengen hoe kennis zich 
via brieven verspreidde, maar ook om op de basis van de inhoud ervan te kunnen exploreren hoe 
wetenschappelijke debatten zich tijdens de zeventiende eeuw ontwikkelden.

Het ePistolarium is een webapplicatie waarmee onderzoekers een digitale verzameling van 
ongeveer 20.000 brieven van geleerden werkzaam in de zeventiende-eeuwse Nederlandse 
Republiek (René Descartes, Constantijn en Christiaan Huygens, Isaac Beeckman, Dirk Rembrantsz 
van Nierop, Anthony van Leeuwenhoek en Caspar Barlaeus) op verschillende manieren kunnen 
doorzoeken en de resultaten van hun zoekopdrachten kunnen visualiseren . 

De ePistolarium tool maakt het mogelijk hypothesen, die auteurs in het verleden vaak op basis 
van extrapolaties van geringe hoeveelheden brieven naar voren hebben gebracht, op hun 
juistheid te toetsen. Aanvankelijk ging dat moeizaam gezien de complexiteit van meertalige 
brieven (soms meerdere talen binnen een brief) met veel spellingvariatie (bijvoorbeeld 351 
verschillende aanduidingen van Christiaan Huygens en 151 van Den Haag), maar door zogeheten 
topic modeling methoden en natural language processing technieken (zoals ‘named entity 
recognition’) te combineren slaagde Huygens ING erin de kwaliteit van de zoekopdrachten 
aanzienlijk te verbeteren en de mogelijkheden uit te breiden.

De onderzoeker kan via een facetted search combinaties maken van verzenders en ontvangers van 
brieven, van verzend- en ontvangst plaatsen in de tijd, van de in brieven genoemde personen en 
van verschillende correspondenties. De zoekresultaten kunnen op kaarten en tijdsbalken worden 
gerepresenteerd, bovendien zijn zowel netwerkvisualisaties mogelijk van correspondenten, als 
van de in de brieven genoemde personen in relatie tot de gezochte onderwerpen in de brieven.

Het ePistolarium biedt naast de gebruikelijke zoekmogelijkheden ook door de computer gegene-
reerde zoeksuggesties die de onderzoeker verder kunnen helpen. De gebruiker wordt zowel 
alternatieve zoektermen gesuggereerd als gewezen op brieven, die wat betreft onderwerp op  
de geselecteerde brief lijken. 

Het ‘Circulation of Knowledge’-project, in de wandelgangen beter bekend als het 
geleerdenbrieven project, bestond uit een team van onderzoekers van diverse KNAW instituten 
(Huygens ING, DANS) en universiteiten (Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam), de 
Koninklijke Bibliotheek en van ICT ontwikkelaars, dit alles onder het voorzitterschap van prof.dr. 
Wijnand Mijnhardt (Descartes Centrum). Het werd gefinancierd uit een NWO-Middelgroot 
Infrastructuursubsidie met aanvullende financiële bijdragen van CLARIN NL en met expertise van 
CLARIN Europa.

Plannen om het project internationaal uit te breiden krijgen inmiddels vorm. Een COST-actie  
met de titel ‘Reassembling the Republic of Letters’, om een Europese aanvraag voor te bereiden 
voor het bijeenbrengen van grote brievencollecties en het daar omheen bouwen van een 
onderzoeksomgeving, is al geaccepteerd.

Circulation  
of knowledge
In Utrecht, on Thursday 13 June, Huygens ING launched the ePistolarium, that was developed 
in the project ‘Circulation of Knowledge and Learned Practices in the 17th century Dutch 
Republic’. Unlike other projects concerned with the Republic of Letters, like Stanford Univer-
sity’s well-known ‘Mapping the Republic of Letters’ project, that solely analyse information 
concerning the letters of scholars, the focus in the Circulation of Knowledge project is actually 
on the letters themselves. This is not only to pinpoint how knowledge was spread via letters, 
but also, based on the content of the letters, to be able to explore how scholarly debates 
developed in the seventeenth century. 

The ePistolarium is a web application that allows researchers various options for searching 
through some 20,000 letters of scholars who were active in the seventeenth-century Dutch 
Republic (René Descartes, Constantijn and Christiaan Huygens, Isaac Beeckman, Dirk Rem-
brantsz van Nierop, Anthony van Leeuwenhoek and Caspar Barlaeus). The application also 
allows the results of search queries to be visualised. 

The ePistolarium tool makes it possible to assess for accuracy the hypotheses which authors in 
the past have put forward, often based on extrapolations of limited numbers of letters. Initially, 
this was difficult due to the complexity of multilingual letters (sometimes with multiple 
languages within a letter) with many variations in spelling (for example, 351 different spellings 
for “Christiaan Huygens” and 151 for “Den Haag”). However, by combining topic modelling 
methods and natural language processing techniques (such as named entity recognition) 
Huygens ING succeeded in considerably improving the quality of the search queries and 
expanding the options. 

Via a facetted search, users can select combinations of: senders and recipients of letters,  
the time and place from which letters were sent and their destination, the persons mentioned 
in letters and different correspondences. The search results can be visually represented on  
a geographical map and a timeline. Moreover, the networks of correspondents and of the 
persons named in letters can also be represented, in correspondent and co-citation network 
visualizations respectively. 

In addition to the usual search options, the ePistolarium also offers computer-generated search 
suggestions that can assist the researcher. The user is provided with alternative search terms as 
well as directed to letters whose subject resembles that of the selected letter. 

The Circulation of Knowledge project, consisted of a team of researchers from various  
KNAW institutes (Huygens ING, DANS) and research universities (Utrecht University,  
University of Amsterdam), the National Library of the Netherlands as well as IT developers, 
under the leadership of Professor Wijnand Mijnhardt (Descartes Centre). Funding was provided 
by the NWO Medium Investment Programme supplemented by financial contributions from 
CLARIN NL and by the expertise of CLARIN Europe.

Plans to expand the project internationally are now taking shape. A COST action entitled 
‘Reassembling the Republic of Letters’, has already been accepted. Its aim is to prepare for  
reassembling large collections of letters and to construct a related research environment.

Charles van den Heuvel 
bij de lancering van het 
ePistolarium

Charles van den Heuvel 
at the unveiling of the 
ePistolarium

ePistolarium
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1001 vrouwen 
Op 14 februari 2013 werd met een feestelijke bijeenkomst in de Aula van de Universiteit van Amsterdam 
het naslagwerk 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis gepresenteerd. De minister van OCW,  
Jet Bussemaker, kreeg het eerste exemplaar uit handen van de samenstelster, Els Kloek. Tevens werd de 
gelijknamige tentoonstelling bij de Bijzondere Collecties van de UvA geopend, die te bezichtigen was tot 
en met 20 mei 2013. Voor, tijdens en na de looptijd van de tentoonstelling werden op een groot aantal 
plaatsen in het land lezingen gehouden. PostNL gaf een speciaal postzegelvel uit ter gelegenheid van 
1001 Vrouwen. Het eerste postzegelvel werd op 4 april 2013 in Amsterdam feestelijk aangeboden aan 
Hare Majesteit (toen nog) Prinses Máxima.

Het boek vormt de weergave-in-druk van het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN; www.
vrouwenlexicon.nl). De creatie van een papieren publicatie waar er al een digitale versie online staat, is 
vrij ongebruikelijk en alleen zinnig als het boek iets wezenlijk toevoegt aan wat digitaal al beschikbaar is. 
Doel van het project was om met de bijeengebrachte informatie  een veel grotere doelgroep dan de 
wetenschappelijke doelgroep van het DVN te bereiken en om de bewustwording over en de bekendheid 
van vrouwen die een rol hebben gespeeld in de Nederlandse geschiedenis te bevorderen.

Het boek is een selectie van exact 1001 uit de ruim 1250 biografieën in het DVN. Het is samengesteld 
door de historica Els Kloek (Huygens ING). Het boek en de tentoonstelling werden vormgegeven door de 
internationaal bekende ontwerpster Irma Boom. Vele andere personen en organisaties leverden 
bijdragen om deze uitzonderlijke productie van ruim 1500 pagina’s en bijna 1.000.000 woorden tot stand 
te brengen. Om het project te financieren werden niet alleen verschillende fondsen benaderd maar werd 
ook een crowdfunding-actie georganiseerd. De actie genereerde een substantiële opbrengst, waaruit een 
breed maatschappelijk draagvlak bleek. 

Het boek 1001 Vrouwen wist het publiek uitstekend te bereiken. Binnen één week na verschijnen moest 
tot herdruk worden besloten, en in het najaar verscheen een derde druk. In totaal zijn er in 2013 ruim 
16.000 exemplaren van het boek verkocht. De tentoonstelling trok 12.500 bezoekers. Het boek haalde  
de shortlist voor de Libris Geschiedenis Prijs van 2013. 

1001 women 
On 14 February 2013, the reference work 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis – 1001 women 
from Dutch History was presented at a festive gathering in the auditorium of the University of Amster-
dam. Chief editor Els Kloek presented the first copy to Jet Bussemaker, Minister of Education, Culture  
and Science. In addition, the exhibition of the same name was also opened at the university’s Special 
Collections section. The exhibition was open until 20 May 2013. Before, during and after the exhibition 
closed, lectures were given at many different places across the Netherlands. The Dutch Postal Service 
issued a special stamp to commemorate 1001 Vrouwen. The first stamp was presented to Her Majesty 
Queen Máxima (still Princess Máxima at the time) at a ceremony held on 4 April 2013 in Amsterdam.

The book is the print version of the Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland - Digital Index of Dutch 
Women (DVN; www.vrouwenlexicon.nl). The creation of a hard-copy publication when an online version 
already exists, is quite unusual and only useful if the book actually supplements the digital version.  
The aim of the project was to have the collected information reach a far larger group than only the 
scholarly target group of the DVN, and to raise awareness of and familiarity with the women who  
played a role in Dutch history. 

The book contains a selection of exactly 1001 biographies taken from 1250 biographies in the DVN.  
Els Kloek (Huygens ING) was the work’s chief editor. The internationally renowned designer Irma Boom 
designed both the book and the exhibition. Many other people and organisations contributed to the 
creation of this unique production that is over 1500 pages in length and contains almost 1 million words. 
Various funds were approached for funding and a crowdfunding action was also organised. This action 
generated a substantial amount and was proof of widespread public support.  

The book 1001 Vrouwen was well received by the general public. Within one week of its release the 
decision was made to release a second print run and in the autumn, a third. In 2013, the book sold a total 
of 16,000 copies and was shortlisted for the Libris Geschiedenis Prijs 2013 – Libris Prize for History 2013. 
The exhibition attracted 12,500 visitors.  

Prinses (nu koningin) Máxima 
ontvangt 1001 vrouwen uit 
handen van Els Koek  
(foto Monique Kooijmans)

Princess Máxima receives a copy  
of 1001 Women from Els Koek  
(photo Monique Kooijmans)

Els Kloek tijdens de opening  
van 1001 vrouwen aan de UvA 
(foto Monique Kooijmans)

Els Kloek during the opening  
of 1001 Women at the UoA  
(photo Monique Kooijmans)
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Bijzondere gebeurtenissen 
door het jaar heen
Ter aanvaarding van de bijzondere leerstoel Transmissie van middeleeuwse Latijnse teksten hield Mariken 
Teeuwen op 11 januari een oratie, getiteld Stemmen van de zijlijn. De organisatie van kennis in middel-
eeuwse handschriften. In deze rede vroeg zij aandacht voor een weinig bestudeerde bron: de marges van 
middeleeuwse boeken, die vaak gevuld zijn met aantekeningen. In de kantlijn van deze handgeschreven 
boeken zien we hoe tekst georganiseerd wordt, klaar gemaakt voor opslag in het geheugen, in relatie 
wordt gebracht met andere teksten en ter discussie gesteld. De marges brengen ons in direct contact met 
de middeleeuwse lezers. Ze geven een gevoel van versmelting met het verre verleden, vergelijkbaar met 
de opwinding over een archeologische vondst. De teksten zelf ondergaan door de eeuwen heen wezen-
lijke veranderingen, omdat zij in iedere tijd gelezen worden door een andere bril, vanuit andere vragen  
en belangen. Om die reden pleitte Teeuwen voor een geschiedenis van tekstoverlevering die niet alleen 
stoelt op klassieke filologische methodes, maar die evenzeer is geworteld in de studie van handschriften.

Op 1 februari sprak Karina van Dalen-Oskam haar oratie uit ter aanvaarding van de bijzondere leerstoel 
Computationele literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Haar rede was getiteld  
De stijl van R. Haar vakgebied betreft het gebruik van speciale software en kwantitatieve analysemetho-
den; dit kan uiteraard niet zonder een gedegen kennis van de literatuurwetenschap om de resultaten te 
interpreteren en conclusies en nieuwe hypothesen te kunnen formuleren. Om een inkijk te geven in de 
nieuwe mogelijkheden behandelde zij de casus van het literaire werk van Elisabeth Wolff-Bekker en 
Agatha Deken, schrijvers van onder meer De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. Van Dalen-Oskam 
liet zien met welke computationele methoden en technieken het auteurschap van hun werken kan 
worden onderzocht, en hoe dezelfde methoden ook ingezet kunnen worden om de stilistische vormge-
ving van de personages (de briefschrijvers) in hun romans te analyseren. 

Huygens ING was een van de partners van de tentoonstelling over Constantijn en Christiaan Huygens  
die van 16 april t/m 28 augustus werd gehouden in de Grote Kerk te Den Haag. Zo heeft instituut gezorgd 
voor een selectie uit de Huygensbrieven-database van facsimile’s, transcripties en vertalingen van brieven 
van en aan Constantijn. Ook heeft Huygens ING digitale visualisaties aangeleverd (afkomstig uit het 
ePistolarium) van de diverse netwerken die Constantijn en Christiaan onderhielden. Verder zorgde het 
Huygens ING voor het actueel houden van de website van het Huygensjaar2013 met verwijzingen naar 
partners, lezingen, exposities en workshops.

Special events during  
the whole of the year
On accepting the Chair for Transmission of Medieval Latin Texts, on 11 January, Mariken Teeuwen gave  
an address entitled Stemmen van de zijlijn. De organisatie van kennis in middeleeuwse handschriften 
– Voices from the Margins. In this address, she devoted attention to a little-studied source: the margins  
of medieval books that are often filled with notes. In the margins of these handwritten books, we see 
how the text is organised, prepared for being stored in memory, is brought into relation with other texts 
and put forward for discussion. The margins bring us into direct contact with readers in the Middle Ages. 
They give us a feeling of merging with the distant past, comparable to the excitement of making an 
archaeological discovery. Throughout the centuries, the texts themselves undergo essential changes 
because in every era they are read through differently tinted glasses, coloured by different issues and 
interests. For this reason, Professor Teeuwen argues for a history of the transmission of texts that is not 
only based on classical philological methods, but is rooted equally strongly in the study of handwriting. 

On 1 February, Karina van Dalen-Oskam gave her address on accepting the Chair for  Computational 
Literary Studies at the University of Amsterdam. Her address was entitled: De stijl van R – The Style  
of R. Her field involves the use of special software and quantitative analysis methods; naturally, this is not 
possible without extensive knowledge of literary science and theory in order to interpret the results and 
formulate conclusions and new hypotheses. To provide a glimpse into the new possibilities, she presen-
ted the case of the literary works of Elisabeth Wolff-Bekker and Agatha Deken, writers whose works 
include De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart – History of Ms. Sara Burgerhart. Professor Van 
Dalen-Oskam showed which computational methods and techniques can be used to study their works, 
and how the same methods can be used to analyse the stylistic design of the characters in their novels.  

Huygens ING was one of the partners in the exhibition on Constantijn and Christiaan Huygens that was 
held from 16 April to 28 August in the Grote Kerk in The Hague. The institute provided a selection from 
the Huygens letter database of facsimiles, transcriptions and letters written by Constantijn. Sourced from 
the ePistolarium, Huygens ING also provided digital visualisations of the various networks Constantijn and 
Christiaan maintained. Moreover, the institute ensured that the Huygens Year 2013 website was kept up 
to date with references to partners, lectures, exhibitions and workshops.

Huygens tentoonstelling

Huygens exhibition

ERIPO-conferentie

ERIPO Conference
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Op 17 april organiseerde Huygens ING in Den Haag voor de tweede maal een conferentie van de 
initiatiefgroep European Research Infrastructure on Integration Policy (ERIPO). In dit initiatief verenigen 
zich acht onderzoeksinstellingen en archiefinstanties uit de zes oorspronkelijke EEG-landen. Besloten 
werd een internationaal consortium op te richten voor de realisatie van een digitale onderzoeksinfra-
structuur met archiefdocumenten die inzicht bieden in de wording van het Europese integratieproces op 
het niveau van het beleid van de betrokken regeringen en dat van de Europese Commissie. Voor de 
realisatie van dit bij Huygens ING ontwikkelde initiatief wordt financiering gezocht op het niveau van de 
Europese Commissie.

Op 18 en 19 april organiseerde Huygens ING een workshop in het kader van de COST Action ISCH 1005: 
Medieval Europe – Medieval Cultures and Technological Resources, onder de titel ‘Easy Tools for Difficult 
Texts?’, over digitale middelen om middeleeuwse teksten uit te geven, te bevragen en te analyseren. In 
deze workshop kwamen rond de 70 onderzoekers bijeen uit 14 verschillende landen, om digitale edities 
en tools te presenteren, hun methodologische achtergronden te bespreken en een blik te werpen op de 
toekomst. Onderwerpen die de revue passeerden waren de (automatische) transcriptie van middeleeuw-
se handschriften, het verbinden van onderzoeksdata uit verschillende projecten met behulp van een 
semantisch web, nieuwe manieren om data te visualiseren en presenteren in een digitale omgeving  en 
de inzet van crowds om grotere tekstbestanden te kunnen ontsluiten. Bijzonder levendig waren de sessies 
waarin de tools in informele setting getoond werden en opengesteld voor het publiek om hands-on mee 
te experimenteren.

Onder de titel Liefde, leven en devotie werd op 17 mei een door Herman Brinkman (Huygens ING) 
samengestelde bloemlezing uit het Gruuthusehandschrift (aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek) 
gepresenteerd. Voor het eerst werden hiermee ook andere gedichten dan liederen (zoals het bekende 
Egidiuslied) voor een groter publiek toegankelijk gemaakt. De gekozen teksten, handelend over thema’s 
als jeugd, vriendschap, liefde, lust, maar ook sterven en rouw, werden voorzien van een literaire vertaling, 
speciaal voor deze uitgave vervaardigd door de dichteres Maria van Daalen. Bij de uitgave is een cd 
gevoegd met nieuwe opnames van een zestal liederen door het ensemble Fala Música.

Op 26 juni werd tijdens een bijeenkomst op Huygens ING de Werkgroep Geschiedenis van Bestuur en 
Religie opgericht. Voor dit initiatief van Fred van Lieburg (Vrije Universiteit Amsterdam) en Joke Roelevink 
(Huygens ING) hebben zich al een flink aantal historici, kerkhistorici, theologen en juristen gemeld. Maar 
bijvoorbeeld ook sociologen en bestuurskundigen zijn zeer welkom. De Werkgroep is diachroon, dus van 
middeleeuwen tot heden, interconfessioneel en interdisciplinair van karakter. Op de voorgrond staat 
uitwisseling van kennis en ideeën in het stadium dat een onderzoek nog loopt. Onderwerp is theorie en 
praktijk van kerkelijk/religieus bestuur en van de houding van overheden of andere instellingen ten 
opzichte van dergelijke besturen. De werkgroep hoopt tweemaal per jaar te vergaderen op verschillende 
plekken in het land.

In 2013 was het 150 jaar geleden dat Nederland in zijn West-Indische koloniën de slavernij afschafte. Met 
The Dutch in the Caribbean World, c. 1670 - c. 1870 leverden Marijcke Schillings, Han Jordaan, Henk-Jan 
van Dapperen en Gerrit Knaap een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar het slavernijverleden van 

On 17 April, for the second time, Huygens ING organised the conference of the European Research 
Infrastructure on Integration Policy group (ERIPO) in The Hague. This initiative is a collaborative effort 
involving six research institutes and archive bodies from the original six EEC countries. The decision was 
made to set up an international consortium to realise a digital research infrastructure with archive 
documents that provide insight into the genesis of the European integration process at the policy level  
of the governments involved and that of the European Commission. To realise this initiative developed  
at Huygens ING, funding is being sought from the European Commission.

On 18 and 19 April, Huygens ING organised a workshop within the framework of the COST Action ISCH 
1005: Medieval Europe – Medieval Cultures and Technological Resources. The workshop was entitled 
‘Easy Tools for Difficult Texts?’ and was on digital tools for publishing, querying and analysing medieval 
texts. Some 70 researchers from 14 different countries attended the workshop to present digital editions 
and tools, discuss their methodological backgrounds and cast a glance into the future. The subjects dealt 
with included the transcription and automatic transcription of medieval handwriting, the linking of 
research data from different projects using a semantic web, new ways to visualise and present data in  
a digital environment and the use of crowds to make larger text files available. Especially lively were the 
sessions  in which the tools were displayed in an informal setting. Members of the public were allowed  
to experiment with them.

On 17 May Herman Brinkman (Huygens ING) presented a selection from the anthology known as the 
Gruuthuse Manuscript (housed at the National Library of the Netherlands) under the title Liefde, leven  
en devotie – Love, life and devotion. For the first time, poetry other than songs (such as the famous 
Egidiuslied) was made accessible for a larger audience. The selected texts, dealing with themes like youth, 
friendship, love and lust, as well as death and mourning, were accompanied by a literary translation 
specially produced for this publication by the poet Maria van Daalen. The edition includes a CD with 
recordings by the ensemble Fala Música of six of the songs.

On 26 June, the Working Group on History of Administration and Religion was established during  
a meeting at Huygens ING. A considerable number of historians, church historians and legal experts have 
already registered for this initiative of Fred van Lieburg (VU University Amsterdam) and Joke Roelevink 
(Huygens ING). Others, including sociologists and public administrators are also most welcome.  
The Working Group is diachronic, i.e. from the Middle Ages to the present day,  interconfessional and 
interdisciplinary in nature. Priority is given to sharing knowledge and ideas during the phase in which 
research is ongoing. The subject is the theory and practice of  church/religious administration and the 
position of governments and other institutions in respect of such administrations. The Working Group 
hopes to meet twice a year in various places across the country. 

2013 marked the 150th anniversary of the abolition of slavery by the Netherlands in the Dutch West-
Indies. With ‘The Dutch in the Caribbean World, c. 1670 - c. 1870’, Marijcke Schillings, Han Jordaan, 
Henk-Jan van Dapperen and Gerrit Knaap made a significant contribution to research into the history  
of slavery in Dutch overseas territories. The guide to archival sources (in English) was available online in 
August 2013 and provides access to information on the pluriform Dutch presence in the Caribbean – es-

Gerrit Knaap bij de lancering van 
The Dutch in the Caribbean World

Gerrit Knaap at the launch of  
The Dutch in the Caribbean World

Workshop  
’Easy Tools for Difficult Texts?’
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Nederland overzee. De Engelstalige archiefgids, sinds 1 augustus online, ontsluit informatie over de 
pluriforme Nederlandse aanwezigheid in de verschillende Caraïbische gebieden - speciaal over de 
interactie tussen de Nederlandse en vele andere culturen. Gebruikers kunnen door middel van facets  
in één website zoeken naar verspreid bewaarde, maar samenhangende bronnen en bijbehorende  
lokale wet- en regelgeving.

In augustus werden aan de database Huygens Brieven Online vijftig verloren gewaande brieven van 
Constantijn Huygens aan Amalia van Solms toegevoegd. De brieven, vrijwel allemaal geschreven in  
1646, zijn in origineel aanwezig in het Landeshauptarchiv in Dessau en op microfilm bij het Koninklijk 
Huisarchief. Ze zijn een belangrijke aanwinst voor de digitale brievencollectie van Constantijn Huygens,  
in het bijzonder voor zijn correspondentie met Amalia van Solms, de echtgenote van stadhouder  
Frederik Hendrik. 

Op 6 september werd de open access database Boekhouder-Generaal Batavia gelanceerd, tijdens  een 
internationaal symposium op het Huygens ING, georganiseerd door Gerrit Knaap. Daarmee is het grootste 
deel van het goederenvervoer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in de achttiende eeuw 
toegankelijk gemaakt voor onderzoekers en andere belangstellenden in binnen- en buitenland. In totaal 
werden 18.000 scheepsreizen en circa 250.000 lading items, variërend van Aziatische luxeartikelen, 
specerijen en textielsoorten tot edelmetaal, geld en andere benodigdheden uit Europa, opgenomen.  
Dit hoofdzakelijk extern gefinancierde project (hoofdsponsor Stichting VOC Fonds) is gerealiseerd door 
een team van onderzoekers, ICT-ers en dataverwerkers onder leiding van Judith Schooneveld-Oosterling.

Op 31 oktober vond op het instituut de workshop ‘Lessen uit het verleden: afkijken bij vroegere staats-
commissies voor grondwetsherziening’ plaats, georganiseerd in samenwerking met de Academie voor 
Wetgeving en de Raad van State. In het kader van 200 jaar Koninkrijk werd op 29 maart 2014 gevierd dat 
de Nederlandse Grondwet tweehonderd jaar bestaat. Om dit feit bij het grote publiek onder de aandacht 
te brengen schreef de Academie voor Wetgeving in samenwerking met het Nationaal Comité 200 jaar 
Koninkrijk een ‘GrondwetStrijd’ uit, waarbij burgers een voorstel konden doen tot wijziging van de 
Grondwet. Ruim 80 van de 100 deelnemers hebben zich tijdens de voltekende workshop laten inspireren 
door grondwetsdebatten uit het verleden. Degenen die de laatste ronde van de GrondwetStrijd bereik-
ten, presenteerden hun wijzigingsvoorstel op 28 maart 2014 tijdens een congres over de betekenis van  
de Grondwet. 

Op 1 november, aan de vooravond van de viering van 200 jaar Koninkrijk, kwam het digitale compendium 
Koninkrijk in wording. Een toegang tot de jaren 1813-1815 online. Deze website maakt de beginjaren van 
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden op overzichtelijke en samenhangende wijze toegankelijk door 
middel van een calendarium met belangrijke data, een overzicht van relevante publicaties, directe 
toegangen tot bronnenmateriaal, afbeeldingen van gebeurtenissen en personen, alsmede beknopte 
levensbeschrijvingen van de hoofdrolspelers. De website Koninkrijk in wording is bedoeld voor een breed 
en veelsoortig publiek, dat hiervan zowel beroepshalve als uit belangstelling gebruik kan maken.

pecially on the interaction between the Dutch and many other cultures. Users can use facets to search  
a single website for sources and associated local legislation and regulations that are stored in different 
places but are nonetheless related.

Fifty lost letters written by Constantijn Huygens to Amalia van Solms were added to the Huygens Brieven 
Online – Huygens Letters Online  database in August. Virtually all were written in 1646 and the originals 
are housed at the Landeshauptarchiv in Dessau and are available on microfilm at the Royal Archives.  
The letters are an important addition to the digital collection of letters by Constantijn Huygens, especially 
regarding his correspondence with Amalia van Solms, the wife of stadholder Frederik Hendrik. 

On 6 September, the open-access database Boekhouder-Generaal Batavia – Bookkeeper General of 
Batavia was launched during an  international symposium at Huygens ING, organised by Gerrit Knaap. 
The database provides researchers and other interested persons – within the Netherlands and abroad 
– with access to the vast majority of the goods transport records of the Dutch East India Company (VOC) 
in the eighteenth century. A total of 18,000 ship journeys and some 250,000 cargo items have been 
entered into the database, ranging from luxury Asian articles and spices to types of fabrics, precious 
metals, money and other necessities from Europe. Funding for this project was largely external (the chief 
sponsor was the Stichting VOC Fonds) and it was realised by a team of researchers, IT specialists and data 
interpreters under the leadership of Judith Schooneveld-Oosterling.

On 31 October, the institute hosted the workshop ‘Lessen uit het verleden: afkijken bij vroegere staats-
commissies voor grondwetsherziening – Lessons from the past: peeking at past state commissions for 
constitutional reform’, organised in collaboration with the Academy for Legislation and the Council of 
State. The 200th anniversary of the Dutch Constitution was celebrated on 29 March 2014 within the 
framework of the Bicentenary of the Kingdom. To draw this fact to the attention of the public at large,  
the Academy for Legislation organised a Constitution Competition, in collaboration with the National 
Committee for the Bicentenary of the Kingdom, in which members of the public were invited to make  
a proposal for an amendment to the Constitution. Over 80 of the 100 participants were inspired by 
constitutional debates from the past during the fully-subscribed workshop. The finalists presented their 
proposals for an amendment during a conference on the meaning of the Constitution on 28 March 2014. 

Op 1 November, on the eve of the celebration of the Bicentenary of the Kingdom, the digital compen-
dium Koninkrijk in wording. Een toegang tot de jaren 1813-1815 - The Genesis of a Kingdom: A Portal to 
the Years 1813-1815 went online. This website provides access to the early years of the United Kingdom 
of the Netherlands in a clear and cohesive manner by means of a calendar with important dates, an 
overview of relevant publications, direct access to source material, images of events, and persons as well 
as concise biographies of the main characters. The Koninkrijk in wording website is intended for a wide 
and diverse audience who can use the website professionally or out of interest. 

Judith Schooneveld  
tijdens de opening van 
'Boekhouder-Generaal Batavia'

Judith Schooneveld  
during the presentation of 
'Bookkeeper General of Batavia'

Koning Willem I 

King William I
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De eerste workshop van het NWO-internationaliseringsproject ‘Circulation of Dutch Literature’ (CODL) 
vond van 20 t/m 22 november 2013 plaats in de Academia Belgica en het Koninklijk Nederlands Instituut 
in Rome (KNIR). In totaal 31 deelnemers uit tien verschillende landen presenteerden en bespraken nieuw 
onderzoek naar negen Nederlandstalige werken. Keynote speakers waren: Mona Baker (University of 
Manchester), Gillis Dorleijn (Rijksuniversiteit Groningen), Frits van Oostrom (Universiteit Utrecht) en de 
Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst. De workshop was georganiseerd door Elke Brems (Katholieke 
Universiteit Leuven – campus Brussel), Ton van Kalmthout (Huygens ING) en Orsolya Réthelyi (Eötvös 
Loránd Universiteit, Boedapest).

Op 4 december vond op het Huygens ING een colloquium plaats ter gelegenheid van de afronding van  
het digitale editieproject ‘De registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345’.  Het resultaat is een 
complete uitgave, inclusief afbeeldingen, van de registers van de Hollandse graven uit het Henegouwse 
huis in de genoemde periode. Het betreft 25 codices, samen zo’n 1100 pagina’s, waarin 3515 oorkonden 
en andere teksten staan opgetekend die van belang waren voor het grafelijk bestuur van Holland, Zeeland 
en (West-)Friesland. Tijdens het colloquium behandelden zes sprekers uit binnen- en buitenland verschil-
lende aspecten van de registers, of presenteerden zij een studie gebaseerd op deze bronnen. Aan bod 
kwamen uiteenlopende zaken als digitale handschriftherkenning van de scribenten, vergelijking met de 
contemporaine registratie in Henegouwen, de positie van de Zeeuwse adel en van Hollandse keurmedi-
gen, en de politiek van de Hollandse graaf in het Maas-Rijngebied. Daarmee reflecteerde het colloquium 
de veelzijdigheid en het belang van de registers als historische bron.

Op 12 december werd het 250-jarig jubileum gevierd van het verschijnen van de satirische novelle  
Le Noble van de hand van de 22-jarige Belle van Zuylen. Zij had de tekst eerder dat jaar al in handschrift 
laten circuleren, maar in juni 1763 werd het gepubliceerd in het in Amsterdam verschijnende Journal 
étranger combiné avec l’Année littéraire. Aan het eind van dat jaar verscheen Le Noble. Conte moral 
vervolgens in een aparte uitgave. Uitgeverij Van Oorschot markeerde het  jubileum met een nieuwe 
vertaling. Huygens ING en het Letterkundig Museum organiseerdende presentatie van deze nieuwe 
uitgave, waarbij een exemplaar van de zeer zeldzame editie van 1763 werd getoond, tezamen met  
enkele andere uitgaven en vertalingen van Le Noble. The first workshop of the NWO internationalisation project ‘Circulation of Dutch Literature’ (CODL) was 

held on 20 and 22 November 2013 at the Academia Belgica and the Royal Netherlands Institute in Rome 
(KNIR). A total of 31 participants from ten different countries presented and discussed new research into 
nine works written in Dutch. The keynote speakers were: Mona Baker (University of Manchester), Gillis 
Dorleijn (University of Groningen), Frits van Oostrom (Utrecht University) and the Flemish writer Dimitri 
Verhulst. The workshop was organised by Elke Brems (KU Leuven, Brussels campus), Ton van Kalmthout 
(Huygens ING) and Orsolya Réthelyi (Eötvös Loránd University, Budapest).

On 4 December a symposium was held at Huygens ING to mark the completion of the digital edition 
project De registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345 - The registers of the Counts of Holland  
in the Hainaut period, 1299-1345. The result is a complete publication, including illustrations, of the 
registers of the Counts of Holland of the House of Henegouwen in the period referred to above.  
It contains 25 codices, totalling some 1100 pages, in which 3515 charters and other texts are recorded 
that were of importance in the administration of the counties of Holland, Zeeland and (West-)Friesland. 
During the symposium, six speakers from the Netherlands and abroad dealt with various aspects of the 
registers, or presented a study based on these sources. A variety of matters were put forward including 
the digital recognition of the handwriting of scribes, comparison with the contemporaneous registration 
in Henegouwen, the position of the nobility of Zeeland and the serfs of Holland, and the politics of the 
Count of Holland in the Maas-Rijn area.  In this way, the symposium reflected the versatility and the 
importance of the registers as a historical source.

The 250th anniversary of the publication of the satirical novella Le Noble written by 22-year-old Belle  
van Zuylen was celebrated on 12 December. It was published in June 1763 in the Amsterdam publication 
Journal étranger combiné avec l’Année littéraire although the author had circulated a  handwritten 
version of the text earlier in that year. Le Noble, conte moral appeared at the end of that year in a 
separate edition. The publisher Van Oorschot marked the anniversary with the publication of a new 
translation. Huygens ING and the Netherlands Literature Museum organised the presentation of this  
vnew edition and displayed an extremely rare copy of the 1763 edition along with several other editions 
and translations of Le Noble.

Workshop CODL

Rik Hoekstra bij het colloquium 
‘De registers van de Hollandse 
grafelijkheid 1299-1345’ 

Rik Hoekstra at the colloquium 
‘The registers of the Counts of 
Holland 1299-1345’
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Digitale disseminatie
Huygens ING kent een vijftal algemene websites: www.huygens.knaw.nl (met informatie over het 
instituut zelf), www.historici.nl (een website met informatie en bronnen over Nederlandse geschie-
denis, gericht op de professionele historici), www.textualscholarship.nl (een website met informatie 
en bronnen voor tekstwetenschappers en neerlandici),  www.biografischportaal.nl (biografische 
informatie en bronnen), www.dwc.knaw.nl (wetenschapshistorische informatie en bronnen). Naast 
diverse project-specifieke websites vormen deze de belangrijkste disseminatiekanalen van het 
instituut. Ook maakt Huygens ING gebruik van Facebook en Twitter om contact te houden met 
geïnteresseerden.

Huygens ING verzorgt tevens een tweetal bibliografische voorzieningen voor wetenschappelijk 
onderzoek: de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL) en de Digitale 
Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) als ook een tweetal biografische voorzieningen: het 
Digitaal Vrouwenlexicon Nederland (DVN) en het Biografische Woordenboek van Nederland (BWN). 

Digital dissemination
Huygens ING has five general websites: www.huygens.knaw.nl (with information on the institute), 
www.historici.nl (with information and sources for Dutch history aimed at professional historians), 
www.textualscholarship.nl (with information on sources for scholarly editors and Dutch linguists),  
www.biografischportaal.nl (with biographical information and sources), www.dwc.knaw.nl (with 
information on and sources for the history of science). Alongside various project-specific websites, 
these five websites constitute the major dissemination channels of the institute. Huygens ING also 
uses Facebook and Twitter to stay in contact with interested persons. 

Huygens ING also provides two online bibliographies for academic research: the Bibliography of 
Dutch Language and Literature Studies (BNTL) and the Digital Bibliography of Dutch History (DBNG), 
and two online biographical databases: the Digital Index of Dutch Women (DVN) and the Biographi-
cal Dictionary of the Netherlands (BWN). 

Biographic and bibliographic information 2009 2010 2011 2012 2013

BNTL titles made available 8.245 8.125 7.451 5.642 4.465

New BNTL thesaurus records 978 390

DBNG titles made available 2.924 2.404 2.388

New DBNG thesaurus records 506 466

BWN lemmata added 28 9 afgerond

DVN lemmata added 65 172 4

Unique website visitors annually

www.biografischportaal.nl 184.000 200.000 186.000

www.bntl.nl 19.500 19.800 18.100

www.dbng.nl 48.000 85.000 54.600

www.dwc.knaw.nl 19.000 22.200 23.800

www.historici.nl  
(and previously www.inghist.nl)

334.000 399.000 518.000

www.textualscholarship.nl 4.500 11.500 13.900

www.vangoghletters.org/vg 131.000 147.000 175.000

www.huygens.knaw.nl 17.200 33.400 31.400

The web statistics were measured with Google Analytics with the exception of Van Gogh (2011/12) and DBNG (2011).

Biografische en bibliografische informatie 2009 2010 2011 2012 2013

Ontsloten titels BNTL 8.245 8.125 7.451 5.642 4.465

Nieuwe thesaurus records BNTL 978 390

Ontsloten titels DBNG 2.924 2.404 2.388

Nieuw thesaurus records DBNG 506 466

Toegevoegde lemmata BWN 28 9 afgerond

Toegevoegde lemmata DVN 65 172 4

Unieke websitebezoekers op jaarbasis

www.biografisch portaal.nl 186.000

www.bntl.nl 19.500 19.800 18.100

www.dbng.nl 48.000 85.000 54.600

www.dwc.knaw.nl 19.000 22.200 23.800

www.historici.nl  
(en voorafgaand www.inghist.nl)

518.000

www.textualscholarship.nl 4.500 11.500 13.900

www.vangoghletters.org/vg 175.000

www.huygens.knaw.nl 17.200 33.400 31.400

De webstatistiek is gemeten met Google Analytics met uitzondering van Van Gogh (2011/12) en DBNG (2011).
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CollateX
In 2013 werd een belangrijke mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van CollateX. Dit is een tool, 
waarmee verschillende (vaak tientallen of honderden) versies van een tekst kunnen worden 
vergeleken. Het is de opvolger van Collate, dat echter al vele jaren niet meer werd onderhouden  
en alleen draaide op niet meer ondersteunde Apple OS9 platform. In de wereld van het editieonder-
zoek bestond daarom al vele jaren behoefte aan een opvolger. CollateX is door Ronald Haentjens 
Dekker (Huygens ING) en Gregor Middell (Universität Würzburg) ontwikkeld als prototype binnen 
het Interedition project, dat in 2012 afgerond is.

In 2013 is CollateX doorontwikkeld en inin het productieproces van het Willem Frederik Hermans 
project gepast. Binnen dit project wordt het bronmateriaal opgeslagen als TEI XML-bestand, met 
daar bovenop een aantal projectspecifieke coderingen. Er is software geschreven die het bronmate-
riaal kan inlezen en als een reeks van tokens aan CollateX aanbiedt. Het collatieresultaat wordt 
vervolgens omgezet in een ander XML formaat, dat door de editeurs beoordeeld en verder bewerkt 
kan worden. Naast het integreren van de software is er ook gekeken naar de kwaliteit van het 
collatieresultaat. Verdere verbeteringen aan het algoritme zijn doorgevoerd, met name voor de 
omgang met langere teksten. Denk daarbij aan het vergelijken van tien versies van meerdere 
hoofdstukken tegelijkertijd. Door deze ontwikkeling is het WFH-project niet langer afhankelijk van 
het oude en kwetsbare Collate.

CollateX biedt daarnaast meer mogelijkheden. Het is open source software, wat betekent dat andere 
partijen de software gratis kunnen downloaden en gebruiken. Daarnaast kunnen ze de broncode 
bekijken en indien gewenst aanpassingen maken en deze weer aanbieden aan de community. 
CollateX wordt gebruikt aan de Wilhelms-Universität Münster, de École Pratique des Hautes Études 
in Parijs, de University of Gothenburg en Antwerpen. In het kader van de samenwerking met deze 
instellingen werden nieuwe versies van de software gepubliceerd, die kunnen omgaan met oud 
Grieks en verplaatsingen van woorden in langere teksten.

CollateX
In 2013, a major milestone was reached in the development of CollateX. This is a tool which can  
be used to compare different versions (often dozens or even hundreds of versions) of a text. It is  
the successor of Collate which for many years had no longer been maintained and could only run on 
the Apple OS9 platform which is no longer supported. CollateX was developed by Ronald Haentjens 
Dekker (Huygens ING) and Gregor Middell (University of Würzburg) as a prototype within the 
Interedition project that was completed in 2012.

In 2013, CollateX was developed further and integrated into the production process of the Willem 
Frederik Hermans project. Within that project, the source material is stored as a TEI XML file with a 
number of project-specific codings on top. Software has been written that can read source material 
and offer it to CollateX as a series of tokens. The collation result is then converted into another XML 
format which can be assessed and further processed by the editors. In addition to the integration of 
the software, the quality of the collation result was also examined. Further improvements have 
been made to the algorithm, especially for dealing with longer texts, for example, the simultaneous 
comparison of ten versions of multiple chapters. This development means that the Willem Frederik 
Hermans project is no longer dependent on the old and vulnerable Collate.

CollateX also offers other possibilities. It is open source software, which means that other parties 
can download and use the software free of charge. Moreover, they can examine the source code 
and, if desired, make changes and offer these to the community. CollateX is being used at the 
University of Münster, the École pratique des hautes études (EPHE) in Paris, the University of 
Gothenburg and the University of Antwerp. Within the framework of the partnership with these 
institutions new versions of the software are published which can deal with classical Greek and 
movements of words within longer texts. 
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Vernieuwing 
ICT-infrastructuur
In 2013 is gestart met de bouw van een data repository-infrastructuur. 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 onderzoeksproject 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 repository daarentegen zijn van het begin af aan 
gekoppeld. Bij het aanmaken van nieuwe personen, instellingen of documenten kunnen onderzoe-
kers kijken of in een ander project al een record is aangemaakt waarna ze kunnen besluiten deze 
gegevens over te nemen of aan te passen. Deze koppeling stelt de onderzoeker in staat informatie te 
bekijken in een bredere context, zodat nieuwe inzichten kunnen ontstaan, evenals de mogelijkheid 
tot het stellen van nieuwe onderzoeksvragen. 

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 in staat om 
informatie te doorzoeken op zowel verschillende facetten als full text, gecombineerd met bijpas-
sende visualisatietools waarmee zoekresultaten op verschillende manieren weergegeven kunnen 
worden. Bovendien bevat een VRE een bewerkingsomgeving waarbinnen onderzoekers kunnen 
samenwerken met anderen zowel binnen het instituut als daarbuiten. 

In 2013 is een eerste versie van de repository opgeleverd (werknaam Timbuctoo), zijn de eerste 
datasets geïmporteerd en is de eerste VRE opgeleverd voor het project Dutch Caribbean. Voor alle 
nieuwe projecten zal gebruik worden gemaakt van deze repository voor de opslag van de data en 
VRE's voor het ontsluiten van data. Daartoe zal de ontwikkeling in 2014 worden voortgezet, o.a. met 
de bouw van invoertools.

Modernising  
the IT infrastructure
In 2013, a start was made on constructing a data repository infrastructure, in response to two 
important trends in the humanities.  

The first of these trends is the linking of data from different research projects. In the past, a separate 
database was set up for each research project. The result was that data could not easily be shared 
between projects nor could it easily be reused in new projects. In the repository, on the other hand, 
all the data is linked from the outset. When creating new persons, institutions or documents, 
researchers can check whether a record has already been created in another project, and then 
decide if they want to take over this data or modify it. This linking allows researchers to examine 
information in a wider context so that new insights can be obtained, as well as allowing the 
possibility to propose new research questions. 

The second trend in the humanities is the Virtual Research Environment (VRE): online work 
environments for researchers focused on a particular theme or period. A VRE allows researchers  
to search information by selecting  various facets as well as full text, combined with related 
visualisation tools which can be used to display the search results in a variety of ways. Moreover, 
VRE contains an editing environment in which researchers can collaborate with others within and 
outside the institute. 

In 2013, the first version of the repository was delivered (working name: Timbuctoo), the first  
datasets were imported and the first VRE was delivered to the Dutch Caribbean project. For all  
new projects this repository will be used to store the data and the VREs for making data available.  
To this end, its development will be continued in 2014, with the construction of data entry tools, 
among other things. 

De ICT-afdeling

The ICT Department
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Herman Brinkman Universiteit van Amsterdam Tekstoverlevering en teksteditie, i.h.b. van de Middeleeuwen

Jan Burgers Universiteit van Amsterdam
Bronontsluiting en apparaat voor historisch onderzoek van de 
geschiedenis van Nederland

Karina van Dalen-Oskam Universiteit van Amsterdam Computationele Literatuurwetenschap

Marjolein ’t Hart Vrije Universiteit Geschiedenis van de staatsvorming in mondiale context

Lex Heerma van Voss Universiteit Utrecht Vergelijkende geschiedenis van arbeid en arbeidsverhoudingen

Charles van den Heuvel Universiteit van Amsterdam Digitale methoden en geschiedwetenschappen

Erik Jorink Universiteit Leiden Verlichting en religie in historisch en sociaal-cultureel perspectief

Annemarie Kets-Vree Vrije Universiteit Editiewetenschap

Gerrit Knaap Universiteit Utrecht Overzeese en koloniale geschiedenis

Henk Nellen Erasmus Universiteit Ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd in haar sociale context

Ida Nijenhuis Radboud Universiteit Bronontsluiting en bronnenkritiek ten behoeve van historisch onderzoek

Mariken Teeuwen Universiteit Utrecht Transmissie van Middeleeuwse Latijnse teksten

Herman Brinkman University of Amsterdam Text transmission and textual editing, particularly in the Middle Ages

Jan Burgers University of Amsterdam
Access to sources and equipment for researching the history of the 
Netherlands

Karina van Dalen-Oskam University of Amsterdam Computational Literary Studies

Marjolein ’t Hart VU University Amsterdam History of State Formation in a Global Context

Lex Heerma van Voss Utrecht University Comparative History of Labour and Labour Relationships

Charles van den Heuvel University of Amsterdam Digital Methods and History of Science

Erik Jorink Leiden University Enlightenment and Religion in Historical and Socio-cultural Perspective

Annemarie Kets-Vree VU University Amsterdam Textual Scholarship

Gerrit Knaap Utrecht University Overseas Territories and Colonial History

Henk Nellen Erasmus University History of Ideas in the Early Modern Period in its Social Context

Ida Nijenhuis Radboud University Access to sources and criticism of sources for historical research

Mariken Teeuwen Utrecht University Transmission of Medieval Latin Texts

Samenwerking  
en kennisbenutting
Huygens ING voert projecten uit in samenwerking met bijna alle Nederlandse universiteiten en ook met veel archie-
ven, bibliotheken en musea. Zo is het instituut penvoerder van de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis, een 
samenwerkingsverband van een twintigtal universiteiten en instituten. Ook met buitenlandse universiteiten wordt 
samengewerkt, zoals in het geleerdenbrievenproject met de universiteiten van Stanford en Oxford. 

Met het Letterkundig Museum werd een samenwerkingsverband aangegaan met als doel literair erfgoed op een 
aansprekende manier toegankelijk te maken voor nieuwe generaties lezers en bezoekers. De ambitie is om door 
krachten te bundelen beider nationale kernfuncties op het terrein van literair erfgoedbeheer en -verspreiding te 
versterken en uit te bouwen. Ook werd een samenwerkingsverband aangegaan met het Descartes Centre van de 
Universiteit Utrecht, gericht op het bundelen van expertise en het op elkaar afstemmen van de programma’s. Met het 
Nationaal Archief werd samenwerking voorbereid om een aantal ruggengraatbronnen voor de Nederlandse Geschie-
denis online beschikbaar te stellen. Ook met het Rijksmuseum en het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie 
zijn samenwerkingsprojecten in voorbereiding. 

Om de in het instituut geproduceerde kennis snel te laten doordringen in het onderwijs stelt het Huygens ING een 
flink aantal van zijn senioronderzoekers in deeltijd beschikbaar aan universiteiten. In 2013 werden maar liefst vier 
medewerkers tot hoogleraar benoemd: Charles van den Heuvel werd per 1 april benoemd op de leerstoel Digitale 
methoden en geschiedwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Erik Jorink werd per 1 juli benoemd op de 
door de Teylers Stichting ingestelde leerstoel Verlichting en religie in historisch en sociaal-cultureel perspectief aan de 
Universiteit Leiden. Marjolein ’t Hart werd per 1 september benoemd op de door het Unger van Brero Fonds inge-
stelde leerstoel Geschiedenis van de staatsvorming in mondiale context aan de Vrije Universiteit. Tot slot werd Gerrit 
Knaap per 1 november benoemd op de leerstoel Overzeese en koloniale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

Collaboration and  
the use of knowledge
Huygens ING performs projects in collaboration with almost every Dutch university as well as with many archives, 
libraries and museums. It is in charge of the Research School Political History, a partnership of some 20 research 
universities and institutes. Huygens ING also collaborates on projects with foreign universities, such as the project on 
the correspondence between scholars, a collaboration with the universities of Stanford and Oxford.

A partnership was entered into with the Netherlands Literature Museum with the aim of making Dutch literary heritage 
available to new generations of readers and visitors. The objective is, by joining forces, to strengthen and expand the 
core functions of both institutions in the fields of  literary heritage management and dissemination. A partnership will 
also be entered into with the Descartes Centre of Utrecht University, focusing on combining expertise and harmonising  
programmes with one another. Huygens ING is also preparing a partnership with the National Archives of the Nether-
lands, aimed at making a number of backbone sources for Dutch History available online. Partnership projects are also 
in preparation with the Rijksmuseum and the Netherlands Institute for Art History. 

To allow the knowledge produced at the institute to spread in the educational sector, Huygens ING makes a significant 
number of its senior researchers available to universities on a part-time basis. In 2013, no fewer than four staff 
members were appointed to professorial chairs: on 1 April, Charles van den Heuvel was named Professor of Digital 
Methods and History of Science at the University of Amsterdam. On 1 July, Eric Jorink was named Teylers Foundation 
Professor of Enlightenment and Religion in Historical and Socio-cultural Perspective at Leiden University. On 1 Septem-
ber, Marjolein ’t Hart was named Unger van Brero Fund Professor of the History of State Formation in a Global Context 
at VU University Amsterdam. Finally, on 1 November, Gerrit Knaap was named Professor of Overseas Territories and 
Colonial History at Utrecht University.

Ultimo 2013 waren de volgende medewerkers als hoogleraar een aan universiteit verbonden: The following staff members were attached to universities as professors at the end of 2013

Het Huygens ING biedt tevens stageplaatsen voor getalenteerde studenten en geeft voor groepen studenten regelmatig presentaties van lopende projecten. Huygens ING also offers internships to talented students and regular gives presentations on ongoing projects to groups of students.
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Onderzoekschool 
Politieke Geschiedenis
Huygens ING is de penvoerder van de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. In 2013 waren 91 
promovendi verbonden met de Onderzoekschool, evenals 65 research masters.

Op 18 maart organiseerde de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis een internationaal seminar over 
internationale en transnationale politieke relaties. Deze vond plaats bij de Universiteit Antwerpen. 
Hier discussieerden Belgische en Nederlandse promovendi over hun onderzoek. Prof.dr. Marnix Beyen 
en prof. dr. Henk te Velde verzorgden gezamenlijk een presentatie over politiek in België en Nederland 
in comparatief historisch perspectief.

Op 27 september organiseerde de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis een seminar met prof.  
dr. Samuel Moyn over ‘New Directions in the History of Political Ideas’. Samuel Moyn is James Bryce 
Professor of European Legal History aan de Columbia University in New York. De bijeenkomst vond 
plaats aan de Universiteit Utrecht onder voorzitterschap van prof.dr. Ido de Haan.

Political History  
Research School 
Huygens ING is the institute in charge of the Research School Political History. In 2013, 91 PhD 
candidates were working at the Research School as well as 65 students working on research master’s 
degrees.

On 18 March, the Research School Political History organised an international seminar on  internatio-
nal and transnational political relations. The seminar was held at the University of Antwerp where 
Belgian and Dutch PhD candidates discussed their research. Prof. Dr Marnix Beyen and Prof. Dr Henk 
te Velde gave a joint presentation on politics in Belgium and the Netherlands in comparative and 
historical perspective.

On 27 September, the Research School Political History organised a seminar with Professor Samuel 
Moyn on ‘New Directions in the History of Political Ideas’. Samuel Moyn is James Bryce Professor of 
European Legal History at Columbia University in New York. The seminar was held at Utrecht Univer-
sity and was chaired by Professor Ido de Haan.

Internationaal seminar  
te Antwerpen, 18 maart 

International seminar  
in Antwerp, 18 March
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Koninklijk Nederlands 
Historisch Genootschap
Huygens ING biedt gastvrijheid aan het bureau van de grootste beroepsvereniging voor professionele 
historici in Nederland: het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG). Het KNHG organi-
seert de beroepsgroep en bevordert de geschiedbeoefening in de ruimste zin. Als zelfstandig rechtsper-
soon werkt KNHG nauw samen met het Huygens ING: beiden zien daarin voor historici en voor het 
historisch onderzoek belangrijke voordelen. In 2013 richtten Huygens ING en KNHG zich gezamenlijk op 
het openen van nieuwe digitale mogelijkheden voor de beroepsgroep van historici en andere historisch 
geïnteresseerden, zowel inhoudelijk als infrastructureel. 

De gezamenlijke studiedag over digitale geschiedenis aan het begin van het jaar, resulteerde in 
december in het themanummer Digital History van BMGN – Low Countries Historical Review. Dit 
onafhankelijke wetenschappelijk A-tijdschrift wordt door het KNHG uitgegeven, zowel in print als 
online in Open Acces. Het themanummer, waarin gediscussieerd wordt over de vraag of er sprake is 
van een verrijking of van een transformatie van het historisch onderzoek door de digitale ontwikkelin-
gen, diende weer als inhoudelijk voorbereidingsmateriaal voor het door Huygens ING en KNHG 
georganiseerde eerste Nederlandse THAT#Camp en publieksdebat over digitale geschiedenis.

Een ander belangrijk gezamenlijk project is de website historici.nl. De site is het middel bij uitstek om 
de nieuwe digitale mogelijkheden te openen voor alle historici: studenten, onderzoekers, docenten, 
archivarissen, museummedewerkers en historisch geïnteresseerden. In 2013 werd de vernieuwde site 
(lancering januari 2014) die de historische gemeenschap onder de slagzin ‘Werken aan de geschiedenis 
van Nederland’ een digitaal platform gaat bieden voor online discussie en samenwerking voorbereid. 
Daarnaast biedt de site actuele informatie en toegang tot een schat aan digitale bronnen en publica-
ties. Historici.nl streeft ernaar dé startpagina te worden voor de historische discipline.

Royal Netherlands 
Historical Society 
(KNHG)
Huygens ING houses the largest professional association for historians in the Netherlands: the Royal 
Netherlands Historical Society (KNHG). The KNHG organises the group of professional historians and 
advocates the study of history in the broadest sense. As an independent legal entity, the KNHG works 
closely with Huygens ING; both entities see important advantages in cooperation. In 2013, Huygens ING 
and the KNHG together focused on opening up new digital possibilities, in terms of both content and 
infrastructure, for the group of professional historians and other persons interested in history. 

The joint study day on digital history at the start of the year resulted, in December, in the Digital History 
theme issue of Low Countries Historical Review (BMGN-LHCR). This independent scholarly journal is 
published by the KNHG in print and as an open access online journal. The theme issue, in which the 
question was discussed as to whether the digital revolution is enriching or transforming historical 
research, also served as substantive preparatory material for the first Dutch THAT#Camp and public 
debate on digital history organised by Huygens ING and the KNHG in January 2014. 

Another important joint project is the historici.nl website. This site is the ideal tool for opening up new 
digital possibilities to historians, students, researchers, lecturers, archivists, museum staff and persons 
interested in history. From 2013, the revamped site will offer the community of historians a digital 
platform for online discussion and collaboration under the motto ‘Working on the history of the 
Netherlands’. In addition, the site offers up-to-date information on and access to a wealth of digital 
sources and publications. Historici.nl aims to become the home page for the field of history.

Lancering van de vernieuwde  
historici.nl tijdens de nacht  
van de geschiedenis

Launch of the enhanced historici.nl 
during the Nacht van  
de Geschiedenis – History Night
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Onderzoeksaanvragen
In het kader van het EU ‘Marie Curie’-programma verkreeg Huygens ING samen met een groep 
universiteiten en instituten financiering voor DiXiT: Een opleidingsnetwerk voor digitale wetenschap-
pelijke edities. Het consortium wordt geleid door de Universität zu Köln. Het doel van het netwerk is 
om onderzoekers op te leiden die in een tijd van veranderende media en technologieën de betrouw-
bare bronnenuitgaven kunnen maken waar het historisch en letterkundig onderzoek behoefte aan 
heeft. In het kader van dit programma kunnen twaalf jonge onderzoekers en vijf ervaren onderzoekers 
worden aangesteld. Het programma wil internationale mobiliteit van onderzoekers bevorderen. Zij 
kunnen alleen solliciteren op plaatsen in een land waar ze niet recent hebben gewoond of gewerkt.  
De onderzoekers bij Huygens ING richten zich op respectievelijk een business model voor de digitale 
editie en op de mogelijkheden om online invoer voor de digitale editie te combineren met technisch 
complexere infrastructuur. In april 2014 gaan ze aan de slag.

Huygens ING verkreeg samen met een consortium van vier andere onderzoeksinstituten subsidie uit 
het HERA-programma (Humanities in the European Research Area) voor het project ‘Travelling TexTs 
1790-1914’. In dit project wordt de receptie van het werk van schrijfsters uit vijf ‘kleinere’ landen 
(Finland, Nederland, Noorwegen, Slovenië en Spanje) onderzocht. Dat biedt de gelegenheid om de 
brede internationale invloed van Franse, Duitse en Engelse schrijfsters te bestuderen en verder te 
documenteren, met name George Eliot, George Sand en Eugénie Marlitt. Maar ook wordt in beeld 
gebracht hoe andere schrijfsters in geheel Europa actief waren, door middel van vertalingen en 
commentaren op elkaars werk. Het zou bij voorbeeld kunnen blijken dat voor schrijfsters nationale 
identiteit een minder grote rol speelt dan gender-identiteit en de daarop gebaseerde saamhorigheid.

In december 2013 ontving Huygens ING een KNAW-Privaat Publieke Samenwerking-subsidie voor het 
project ‘Mapping Notes and Nodes in Networks’. Het project beoogt betekenisvolle relaties tussen 
kunstenaars en intellectuelen in Amsterdam en Rome te vinden en deze te combineren met biografi-
sche informatie en contextuele documenten voor onderzoek naar de geschiedenis van de creatieve 
industrie. Drie complementaire (meta)datasets worden bijeen gebracht: ECARTICO (UvA), Hadrianus 
(Koninklijk Nederlands Instituut Rome - KNIR) en de Biografische Referentiewerken (Huygens ING).   
In een korte pilot studie wordt een viewer ontwikkeld die potentiële relaties van netwerken van 
personen en documenten op een bepaalde plaats en tijd visualiseert.

Huygens ING was bijzonder succesvol in de vierde en laatste ronde van het CLARIN-NL programma.  
In januari 2013 werd bekend dat maar liefst vier projecten waren gehonoreerd waarvan het instituut 
hoofdaanvrager was of waarin het als participant was betrokken. Met CLARIN-NL wordt de opbouw 
van een digitale onderzoeksinfrastructuur  voor de geesteswetenschappen, in het bijzonder de 
taalkunde, beoogd. De gehonoreerde projecten waren:

•  ‘Dutch Ships en Sailors’: bouw van een webapplicatie voor het linken van datasets van historische 
scheepsbewegingen en opvarenden (samen met de Vrije Universiteit);

•  ‘eBNM+’: omzetting van de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van OCLC/PICA naar een nieuwe 
repository met bewerkingsomgeving en open webapplicatie (samen met de Universiteit Leiden);

•  ‘Rembench’: de bouw van een demonstrator waarin vier databases van drie instituten betreffende 
Rembrandt van Rijn worden gekoppeld en worden aangevuld met geavanceerde tools voor zoeken 
en filteren (samen met RKD en Radboud Universiteit);

•  ‘COBWWWEB’: curatie van de (vrijwel onbeheerde) bestaande database van WomenWriters naar  
de nieuwe repository, en realisatie van een VRE inclusief de nodige visualisaties. 

Research applications
Within the framework of the EU Marie Curie programme, together with a group of several universities 
and research institutes, Huygens ING was awarded funding for the

 DiXiT Network. The consortium is led by the University of Cologne. The aim of the  network is to train 
researchers to produce reliable sources publications that historical and literary research need in a time 
of changing media and technologies. Twelve young researchers and five experienced ones will be 
appointed within the framework of this programme, which aims to promote the international mobility 
of researchers. Candidates can only apply for places in a country in which they have not recently lived 
or worked. The researchers at Huygens ING are focusing on a business model for the digital edition, and 
on possibilities for combining the online data entry for the digital edition with a more technically 
complex infrastructure. Work will begin in April 2014.

Together with a consortium of four other research institutes, Huygens ING was granted a subsidy from 
the HERA programme (Humanities in the European Research Area) for the project ‘Travelling TexTs 
1790-1914’. In this project, the reception of the work of female writers from five ‘smaller’ countries 
(Finland, the Netherlands, Norway, Slovenia and Spain) will be investigated. This offers the opportunity 
to study and further document the wide international influence of female French, German and English 
writers, in particular George Eliot, George Sand and Eugénie Marlitt. Moreover, the activity of other 
female writers in the entirety of Europe will also be mapped, by means of translations of their work,  
as well ascomments they made on each other’s work.  To give an example of a possible outcome: it 
might become apparent that for female writers, national identity played a lesser role to gender identity 
and gender solidarity. 

In December 2013, Huygens ING received a KNAW Private-Public Cooperation subsidy for the project 
‘Mapping Notes and Nodes in Networks’. The aim of the project is to find meaningful relationships 
between artists and intellectuals in Amsterdam and Rome, and to combine these with biographic 
information and contextual documents for research into the history of the creative industry. Three  
complementary (meta)datasets are being brought together: ECARTICO (University of Amsterdam), 
Hadrianus (Royal Netherlands Institute in Rome, KNIR) and the Biografische Referentiewerken  
(Huygens ING). In a short pilot study, a viewer will be developed that visualises potential relationships 
or networks of persons and documents at a particular place and time.

Huygens ING was exceptionally successful in the fourth and last round of the CLARIN-NL programme.  
In January 2013, it was announced that no fewer than four projects had been accepted for which the 
institute was the main applicant or in which it was a participant. The aim of CLARIN-NL is to construct  
a digital research infrastructure for the humanities, in particular, linguistics. The accepted projects 
were:

•  Dutch Ships and Sailors: construction of a web application for linking the datasets of  historical ship 
movements and sailors  (in collaboration with VU University Amsterdam);

•  eBNM+: transferring the Bibliotheca Neerlandica Manuscripta from OCLC/PICA to a new repository 
with an editing environment and an open source web application (in collaboration with Leiden 
University);

•  Rembench: the construction of a demonstrator in which four databases involving Rembrandt van Rijn 
from three institutes are linked and supplemented using advanced tools for searching and filtering  
(in collaboration with the RKD and Radboud University);

•  ‘COBWWWEB’: curation of the (virtually unmanaged) existing database of WomenWriters and 
transfer to a new repository, and the realisation of a VRE including the necessary visualisations.
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Organisatie  
en management

Organisation  
and management

 

 

Directie Lex Heerma van Voss (algemeen directeur)

René T. Jongerius (directeur bedrijfsvoering)

Onderdeel Leiding

Onderzoeksgroep Politiek-institutionele 
Geschiedenis

Marjolein ’t Hart

Onderzoeksgroep 
Wetenschapsgeschiedenis

Charles M.J.M. van den Heuvel

Onderzoeksgroep Letterkunde Karina van Dalen-Oskam

Groep Digitale Naslagwerken Els Kloek

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

ICT-beheer en -ontwikkeling directeur bedrijfsvoering

Management  Lex Heerma van Voss (Managing Director)

René T. Jongerius (Director of Finance & Administration)

Section Research leaders

Political-Institutional History  
research group

Marjolein ’t Hart

History of Science research group Charles M.J.M. van den Heuvel

Literary Studies research group Karina van Dalen-Oskam

Digital Reference Works research group Els Kloek

Support Staff (secretariat/reception/
administration/PR)

Director of Finance & Administration

IT Management & Development Director of Finance & Administration

Ultimo 2013 zag de organisatie en het management er als volgt uit:

At the end of 2013, the organisation and management was as follows:

Marjolein ’t Hart
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Financiën en personeel
Het prudente financiële beleid uit voorgaande jaren is ook in 2013 voortgezet. Hierdoor werd een positief 
resultaat van k€ 289 bereikt. Dit is mede te danken aan het feit dat wederom medewerkers op tijdelijke 
contracten relatief snel een plek op de arbeidsmarkt wisten te vinden, waardoor de uitkeringslasten laag 
waren. Extra kosten werden gemaakt voor de inhuur van ICT-ontwikkelaars maar dit werd gecompen-
seerd door onderbesteding op diverse posten in de begroting en kleine meevallers. De algemene reserve 
bedraagt daardoor ultimo 2013 k€ 841 en voldoet thans ruimschoots aan de KNAW-norm.  Naar verwach-
ting zal echter op deze reserve in de periode 2015-2019 fors worden ingeteerd.

Finances and staff
The prudent financial policy of previous years was continued in 2013. This resulted in a positive result  
of k€ 289. This was in part thanks to the fact that once again, staff members who had been on temporary 
contracts were able to find work on the labour market relatively quickly, which meant that the costs of 
unemployment benefits were kept low. Additional costs were, however, incurred in hiring  IT developers, 
but this was compensated by underspends on various items in the budget and small windfalls. The general 
reserve at the end of 2013 thus amounts to k€ 841 and more than meets the KNAW standard. The 
expectation is, however, that this reserve will be significantly eaten into in the period from 2015 to 2019.

Baten 2011 €k 2012 €k 2013 €k Income

Basisfinanciering KNAW 5.051 5.051 5,079 KNAW basic subsidy

Strategiefonds en andere interne bijdragen 788 770 916 Strategy fund and other internal contributions

Externe baten 1.295 1.475 1,422 External income

Subtotaal 7.133 7.296 7,417 Subtotal

Lasten Expenditure

Personele lasten 5.801 5.744 6,064 Personnel costs

Materiële en rentelasten 992 1.162 988 Material and interest costs

Afschrijvingen 98 75 73 Amortisation

Subtotaal 6.990 6.981 7,125 Subtotal

Exploitatieresultaat 243 315 289 Operating result

Algemene reserve ultimo jaar 331 677 841 General reserve at the end of the year

Bestemmingsreserve ultimo jaar 69 38 12 Earmarked reserves at the end of the year

(In accordance with the agreement with the board of the KNAW, k€ 150 from the general reserve has been transferred to KNAW-Centraal)
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At the beginning of 2013, the institute was threatened by a significant shortage of development capacity, 
due in part to the successful approval of CLARIN projects. Through the intensive use of  social media and 
by engaging the services of secondment agencies, Huygens ING succeed in finding developers on time. 
Some of the developers were hired as freelancers, others are on temporary employment contracts. 

The table below shows the staffing level at the end of 2013. Whereas in 2012 there was growth due to 
the inflow of PhD candidates and temporary research-support staff with the costs borne by new, exter-
nally funded projects, in 2013, due to the winding up of various projects the outflow was just as large as 
the previous growth. Overall, the size of the staff is almost back to where it was at the end of 2012.

Aan de start van het jaar 2013 dreigde een groot tekort aan ontwikkelcapaciteit, met name door het 
succes bij de honorering van CLARIN-projecten. Door intensief gebruik van social media en door het 
inschakelen van detacheringsbureau’s is Huygens ING er in geslaagd tijdig bekwame ontwikkelaars te 
vinden. Een deel van hen is op freelance-basis ingehuurd, een ander deel middels tijdelijke aanstellingen.

In de tabel hierna wordt de personeelsbezetting ultimo 2013 weergegeven. Waar in 2012 sprake was van 
een groei in de formatie door de instroom van promovendi en tijdelijke onderzoekondersteunende 
medewerkers ten laste van nieuwe, externe gefinancierde projecten was in 2013 door het aflopen van 
diverse projecten sprake van een evenzo grote uitstroom. Per saldo is de omvang van de staf bijna weer 
terug op het niveau van ultimo 2011.

De personeelsbezetting zag er ultimo 2013 als volgt uit: personen f.t.e.

Vast wetenschappelijk personeel 37 33,0

Tijdelijk wetenschappelijk personeel 6 (+1) 3,4 (+0,4)

Promovendi 3 3,0

Vast ondersteunend personeel 31 26,3

Tijdelijk ondersteunend personeel 10 (+1) 5,0 (+0,8)

Totaal 87 (+2) 70,7 (+1,2)

w.v. vrouw 39 28,7

w.v. man 48 (+2) 42,0 (+1,2)

De bezetting ultimo 2013 uitgesplitst naar afdeling: personen f.t.e.

Directie 2 2,0

Staf: (secretariaat, receptie, communicatie) 10 7,3

Wetenschapsgeschiedenis 14 (+1) 11,8  (+0,8)

Letterkunde 17 (+1) 12,2 (+0,4)

Politiek institutionele geschiedenis 20 17,4

Digitale naslagwerken 8 6,7

ICT-beheer en -ontwikkeling 14 12,0

Elders gedetacheerd 2 1,5

totaal 87 (2) 7,07 (+1,2)

Met deze menskracht werd in 2013 de volgende  
onderzoeksinzet gerealiseerd:

2011 f.t.e. 2012 f.t.e. 2013 f.t.e.

Vast wetenschappelijk personeel 27,1 24,1 26,0

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

Promovendi 1,5 1,8 2,7

Ondersteunend personeel 16,1 20,6 21,8

totaal 49,4 51,5 54,2

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

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

Staffing level at the end of 2013: persons FTEs

Permanent research staff 37 33,0

Temporary research staff 6 (+1) 3,4 (+0,4)

PhD candidates 3 3,0

Permanent support staff 31 26,3

Temporary support staff 10 (+1) 5,0 (+0,8)

total 87 (+2) 70,7 (+1,2)

Number of women 39 28,7

Number of men 48 (+2) 42,0 (+1,2)

Staffing level at the end of 2013 according to department: persons FTEs

Management 2 2,0

Support: (secretariat, reception, communications) 10 7,3

History of Science 14 (+1) 11,8  (+0,8)

Literary Studies 17 (+1) 12,2 (+0,4)

Political-Institutional History 20 17,4

Digital Reference Works 8 6,7

ICT Support and Development 14 12,0

Seconded elsewhere 2 1,5

total 87 (2) 7,07 (+1,2)

This workforce was involved  

in research as follows:
2011 FTEs 2012 FTEs 2013 FTEs

Permanent research staff 27,1 24,1 26,0

Permanent research staff 4,7 4,9 3,7

PhD candidates 1,5 1,8 2,7

Support staff 16,1 20,6 21,8

totaal 49,4 51,5 54,2

(between brtackets: staff members who are working elsewhere but paid in part by Huygens ING)

(between brackets: staff members who are working elsewhere but paid in part by Huygens ING)

In het jaar 2013 waren 10 stagiaires, 19 gastonderzoekers en 21 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 formeel een zelfstandige rechtspersoon is.  
De cijfermatige gegevens in dit jaarverslag zijn exclusief de cijfers voor het KNHG.

In 2013 there were 10 interns, 19 guest researchers and 21 volunteers active at Huygens ING for long  
and short periods.

Huygens ING works closely with the Royal Netherlands Historical Society (KNHG), that has been brought 
under Huygens ING for administrative purposes but is officially an independent legal entity. The figures 
listed in this annual report do not include the figures for the KNHG.

Financiën en personeel (vervolg)
Finances and staff (continued)
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