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JAARVERSLAG

2015
Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
(kortweg: Huygens ING), is een instituut van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het
instituut is op 1 januari 2011 ontstaan door een fusie van
het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) en het
Huygens Instituut.
Huygens ING doet onderzoek naar Nederlandse
geschiedenis, Nederlandse letterkunde en wetenschaps
geschiedenis. In veel van de projecten van het instituut
wordt onderzoek gecombineerd met het uitgeven van bron
nenmateriaal en het ontwikkelen en toepassen van nieuwe
ICT-technieken.
Dit jaarverslag is een beknopte weergave van de in 2015
door het instituut behaalde resultaten.
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MISSIE EN
DOELSTELLINGEN
Huygens ING heeft een traditie op het gebied van het
ontsluiten van bronnen. Het instituut stelt zich bovendien
tot doel het eigen analytisch onderzoek sterker te maken.
Digitalisering biedt daarbij duidelijke kansen: het ontsluiten
van bronnen is in een stroomversnelling geraakt en ver
andert snel van karakter. Huygens ING heeft zich in deze
vernieuwing van bronontsluiting sterk gepositioneerd door
de deskundigheid van zijn onderzoekers, zijn sterke ICTafdeling en de nieuwe afdeling digitaal databeheer, die een
cruciale rol speelt bij het cureren van data.

4
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CLUSTERING
In het KNAW Humanities Cluster bundelen een aantal gees
teswetenschappelijke instituten van de KNAW, waaronder
Huygens ING, hun krachten. In september 2016 verhuizen
Huygens ING en het Meertens Instituut naar het Spinhuis /
Oost-Indisch Huis-complex in het centrum van Amsterdam.
Daar zal ook het gedeelde bedrijfsbureau van het
Humanities Cluster – waartoe ook het Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis behoort – worden gevestigd. Een
vierde KNAW instituut, het NIAS, zal eveneens naar dit com
plex verhuizen.
De clustering is een belangrijke stap ter versterking van
de positie van die instituten, met name op het terrein van
Digital Humanities. Dat ook de buitenwereld dat zo ziet,
werd in 2014 bevestigd door de toekenning van een grote
subsidie voor het project CLARIAH, waardoor deze insti
tuten hun rol in de landelijke infrastructuur voor Digitale
Geesteswetenschappen kunnen uitbouwen. CLARIAH start
te in 2015. Ook op anderemanieren werd, vooruitlopend op
de clustering, de samenwerking tussen de instituten in 2015
verder geïntensiveerd. De clustering wordt door de KNAW
gesteund met vernieuwingsgelden. De drie instituten zetten
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daarmee onder meer een interdisciplinair onderzoekspro
gramma op naar de impact van circulatie, bijvoorbeeld de
impact van migranten of reizende ideën op de ontvangende
samenleving. Huygens ING zet een deel van deze gelden
ook in om vernieuwende projecten rond het editeren te
stimuleren.
Ter voorbereiding van de inhoudelijke samenwerking in
het cluster vond op 26 maart 2015 een bijeenkomst plaats
van onderzoekers van de instituten. Het was een inspire
rende bijeenkomst. Zo pleitte Marjolein ’t Hart voor een
grootschalig onderzoek (via Big Data) naar de rol van inter
disciplinaire netwerken in de geschiedenis. Jan Burgers en
Louis Grijp (Meertens Instituut) legden de aanwezigen hun
visie op interdisciplinaire samenwerking voor en deden dat
niet alleen in woord en beeld, maar ook in muzikaal samen
spel. En maar liefst zes Huygens ING-onderzoekers vulden
de sprekers van IISG en Meertens aan door hun ideeën te
presenteren over een mogelijke invulling van Impact of
Circulation, de gezamenlijke nieuwe onderzoekslijn van het
cluster.

6
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VERNIEUWING
EDITIEWETENSCHAP
Huygens ING maakt ook school met vernieuwing van de
editiepraktijk, met een focus op digitale methoden en
technieken. Huygens ING investeert extra in deze vorm van
Digital Humanities door de inzet van de vernieuwingsgelden
die door de KNAW ter beschikking worden gesteld bij de
vorming van het Humanities Cluster. In 2015 selecteerde
Huygens ING de eerste projecten die hiermee gefinancierd
worden. Een van de projecten, Het literaire werk 2.0, volgt
vier jonge schrijvers in hun schrijfproces. Voor de vernieu
wing van de editiewetenschap gaat het om een essentiële
stap. In het verleden lieten veel schrijvers schriftelijk erf
goed van allerlei stappen in hun schrijfproces na: notities en
kladjes, manuscripten, typoscript, drukproeven. Nu steeds
meer van die stappen digitaal worden gezet, is de kans dat
de verschillende stadia bewaard blijven veel kleiner. In dit
onderzoeksproject wordt dat opgevangen door de schrijvers
al bij het maken van hun werk te volgen. Van het onderzoek
wordt in real time verslag gedaan op de website
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literatuurmuseum.nl, een samenwerkingsproject van het
Letterkundig Museum en Huygens ING. Zo is het onder
zoeksproces zelf meteen ook valorisatie.
Innovatie in de editiewetenschap wordt bij Huygens ING
uiteraard niet alleen via vernieuwingsgelden bewerkstel
ligd. Een goed voorbeeld in 2015 was de workshop die het
instituut in samenwerking met het Nederlands Instituut voor
Lexicologie en het Europese TranScriptorium Project op
27 november organiseerde en waarin kennis werd gedeeld
over Transkribus, een Oostenrijks programma voor hand
schriftherkenning. Dit gebeurde aan de hand van enkele
pilots die eerder voor het project Resoluties Staten-Generaal
1576-1796 werden uitgevoerd met als doel een nieuwe tool
te ontwikkelen voor handschriftherkenning.

8
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NIEUWE ONDER
ZOEKSPROJECTEN

MONDRIAAN EDITIEPROJECT
In 2015 verwierven Huygens ING en het Nederlands Instituut
voor Kunstgeschiedenis (RKD) een belangrijke subsidie
van de International Music and Art Foundation en van het
Gieskes-Strijbis Fonds. Deze subsidie biedt de basis om
gezamenlijk te starten met een wetenschappelijke digitale
Telegram van Mondriaan aan Harry Holtzman, 22 augustus 1940. Archief
Piet Mondriaan, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.

editie van de brieven en de theoretische geschriften van
de Nederlandse schilder Piet Mondriaan. Model voor het
project staat de eerdere succesvolle uitgave van de brieven
van Vincent van Gogh. Het project is een goed voorbeeld
van het streven van Huygens ING naar strategische allianties
met collectie houdende erfgoedinstellingen voor het ont
sluiten van belangrijke bronnen. De totale projectduur wordt
geschat op 12 jaar.
CLARIAH
Het onderzoeksproject CLARIAH bouwt een infrastructuur
voor het digitale onderzoek in de Geesteswetenschappen.
Het werd in 2014 gehonoreerd met een subsidie van ruim
12 miljoen Euro, toegekend in het kader van de National
Roadmap for Large-Scale Research Facilities. Huygens ING is
penvoerder en ook het IISG en het Meertens Instituut spelen
een grote rol in dit project. In 2015 werd het project opge
start. Met name de werving van ICT-personeel, dat voor het
project cruciaal is, kostte de nodige aandacht. Meer informa
tie is te vinden op www.clariah.nl.
CIRCULATION OF DUTCH LITERATURE
Eind september werd het driejarige project Circulation of
Dutch Literature (CODL) afgerond met een conferentie van 28
tot 30 mei in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. CODL
richtte zich op de consolidering, uitbreiding en verster
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king van het netwerk van de internationale neerlandistiek.
Daarnaast werkte het aan een geschiedenis van de interna
tionale verspreiding van Nederlandse literatuur. De bundel
met onderzoeksresultaten verschijnt in 2016.
Een vervolg vond CODL in het project En Route. The
International Trajectories of Flemish Literature in the Twentieth
Century (met middelen van het Impulsfonds van de KU
Leuven) en in het project Eastbound. The Distribution and
Reception of Translations and Adaptations of Dutch-language
Literature, 1850-1990 (gehonoreerd in de Vrije Competitie
Geesteswetenschappen van NWO-FWO).
MANAGING THE CRISIS?
Een ander onderzoeksproject dat in het kader van deze sub
sidie werd gehonoreerd is Managing the Crisis? The resilience
of local networks and institutions within the Low Countries
during the Napoleonic Period. Het project wordt uitgevoerd
in samenwerking met de universiteit van Antwerpen en doet
onderzoek naar de economische en maatschappelijke ge
volgen van de Napoleontische oorlogen.
THE ART OF REASONING
Een in de Nederlandse Vrije Competitie
Geesteswetenschappen gehonoreerde aanvraag is die voor
‘The Art of Reasoning: Techniques of Scientific Argumentation
in the Medieval Latin West (400-1400)’ van Mariken Teeuwen
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en Irene van Renswoude. Het project onderzoekt hoe mid
deleeuwse wetenschappers omgingen met kennis, autori
teiten, vernieuwingen en argumenten.
Het project gaat medio 2016 van start en wordt uitge
voerd aan de hand van aantekeningen in de marges van
handschriften waarmee lezers reageerden op de teksten
die ze lazen, uitlegden, verbonden met andere teksten en
bekritiseerden.
HISTORISCH PERSONEN PORTAAL
Ook voor de ontwikkeling van een Historisch Personen
Portaal werd een subsidie aan Huygens ING toegekend. Het
doel van dit project, dat door het Netwerk Digitaal Erfgoed
gesubsidieerd wordt, is om zoveel mogelijk verspreide digi
tale informatie over Nederlandse historische personen met
elkaar te verbinden en zichtbaar te maken. Het gaat daarbij
niet alleen om informatie over de betreffende persoon zelf,
maar ook over gerelateerd erfgoed, zoals collecties, objec
ten, locaties en gebouwen. Het Historisch Personen Portaal
beoogt een centraal, publieksvriendelijk portaal te zijn door
middel waarvan zoekacties naar zo gecombineerde infor
matie kunnen worden gedaan. Het project bouwt voort op
het Biografisch Portaal en er zal voor de gebruikers ook een
duidelijke koppeling tussen beide worden aangebracht.

12
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PRIZE PAPERS
Nog een andere subsidie werd verstrekt door Metamorfoze,
het nationaal programma voor het behoud van het papie
ren erfgoed, dat gecoördineerd wordt door de Koninklijke
Bibliotheek. De Samenwerkende Maritieme Fondsen zegden
een aanvullende subsidie toe.

Doos HCA 32 / 1845.1: Een doos met scheepspapieren, processtukken, scheepsjour
naal, kasboekjes en een portefeuille met een Frans gebedenboekje, buitgemaakt in de
zeventiende eeuw tijdens de Tweede en Derde Engelse Oorlog. Bron: Sailing Letters
Journaal IV, Zutphen: Walburg Pers, 2011, 12; foto: Erik van der Doe.
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Het gaat om de zogenoemde Prize Papers: op sche
pen die in de periode 1652-1815 in oorlogstijd door Britse
schepen werden gekaapt, bevonden zich documenten, die
behouden gebleven zijn en worden bewaard in The National
Archives te Kew (Londen). Ongeveer een kwart ervan is
afkomstig van Nederlandse schepen. Het gaat om scheeps
journalen, ladingoverzichten, rekeningen, plantagelijsten,
maar bovenal om zo’n 38.000 zakelijke en particuliere brie
ven uit alle lagen van de samenleving. Doel van het project
dat de documenten uit ruim 100 geselecteerde dozen wor
den geconserveerd en gedigitaliseerd. Daarvoor zullen zo’n
80.000 scans (160.000 pagina’s) worden gemaakt.

14
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RESULTATEN
Op 30 januari presenteerde Marc Dierikx het bronnenproject
Nederland en de Europese integratie op een internationaal
symposium van de Universiteit van Amsterdam (UvA). In
dit kader werd ook een voorzet gegeven voor het opzetten
van een European Historical Documents Network (EHDN).
Huygens ING, dat eerder al een internationaal consortium
opzette voor het ontwikkelen van een internationale onder
zoeksinfrastructuur inzake het Europese integratieproces
(ERIPO), is hiervan de trekker. Deze consortia brengen archief
houdende en onderzoeksinstituten samen uit tien Europese
landen, plus het Europees Universitair Instituut in Florence.



In januari kreeg de publicatie van The Dutch Wars of
Independence. Warfare and Commerce in the Netherlands,
1570-1680 van Marjolein ’t Hart een mooi vervolg met de
vermelding op de lijst van CHOICE Magazine Outstanding
Academic Titles van 2014. Een belangrijke conclusie van het
boek is dat de Nederlandse Gouden Eeuw deels te verkla
ren is door succesvolle commercialisering van de oorlog
voering in de zeventiende eeuw.
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Op 11 februari verscheen de bundel The Practice of Philology
in the Nineteenth-century Netherlands, geredigeerd door
Ton van Kalmthout en Huib Zuidervaart bij Amsterdam
University Press. De bundel biedt in elf hoofdstukken een
nieuw perspectief op de ontwikkeling van de filologie in de
negentiende eeuw. Teksten in de volkstaal gingen om aan
dacht vragen, comparatistische benaderingen werden ge
ïntroduceerd en diverse deelterreinen groeiden uit tot min
of meer zelfstandige geesteswetenschappelijke disciplines.
Dit complexe proces van differentiatie, specialisatie en pro
fessionalisering heeft het terrein van de filologie ingrijpend
herverkaveld.



In februari kwam het “Plakaatboek Guyana 1670-1816” online,
onder redactie van Henk-Jan van Dapperen. In archiefin
stellingen in Guyana, Groot-Brittannië en Nederland zijn
grote aantallen koloniale wetten en regelingen te vinden,
die golden in de voormalige Nederlandse kolonies Berbice,
Essequibo en Demerary aan de Noordkust van ZuidAmerika. Volgens de rechtshistoricus J.Th. de Smidt vorm
den deze ‘plakaten’ het geraamte van de koloniale samen
levingen hier. Ongelukkigerwijs was De Smidt gedwongen
de voorbereiding van een publicatie van deze regelingen in
1978 af te breken bij gebrek aan middelen. Pas in 2008 lukte
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het Gerrit Knaap het project nieuw leven in te blazen. Deze
database bevat ruim 1300 plakaten, met bijvoorbeeld veel
gegevens over de plantage-economie en de slavernij.



In maart organiseerde Milja van Tielhof een internationale
workshop (Evolutions and revolutions in water management),
over ontwikkelingen in het vroegmoderne waterbeheer in de
Nederlanden, Frankrijk, Engeland, Italië, Mexico, Egypte en
China. De papers waren gericht op instituties rond de partici
patie van belanghebbenden in het waterbeheer, en resulteer
den in de conclusie dat niet alleen in Nederland, maar ook
in andere (Europese en niet-Europese) gebieden de lokale
bevolking een grote rol in het waterbeheer kon spelen.



In samenwerking met het Koninklijk Huisarchief, de
Koninklijke Bibliotheek, Landeshauptarchiv Dessau en
Early Modern Letters Online (een project van de Bodleian
library en Universiteit van Oxford) ging op 1 april het project
‘Zeventiende-eeuwse stadhoudersvrouwenbrieven’ van start,
op initiatief van Ineke Huysman. Het betreft de digitali
sering en ontsluiting op metadata-niveau van de brieven
van Amalia van Solms, Mary Stuart I, Mary Stuart II en drie
Friese stadhoudersvrouwen: Sophia Hedwig van BrunswijkWolffenbüttel, Albertine Agnes van Oranje-Nassau en
Henrietta Amalia van Anhalt Dessau. De ontsluiting van de
grote onontgonnen collecties van deze vorstelijke vrouwen
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maakt het mogelijk nieuw wetenschappelijk onderzoek te
verrichten naar hun invloed op politieke, culturele en sociale
processen in en buiten de zeventiende-eeuwse Republiek
der Verenigde Nederlanden.



Op 9 april 2015 organiseerde Ronald Sluijter in samenwer
king met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), het Deutsche
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, en de
Österreichische Akademie der Wissenschaften een drukbe
zocht congres over Biographical Data in a Digital World. Het
congres had vooral tot doel onderzoekers in geschiedenis
en computer science op het terrein van gedigitaliseerde
biografieën samen te brengen en zicht te krijgen op best
practices.



In de context van de COST action Reassambling the Republic
of Letters organiseerde Huygens ING samen met Oxford
University een trainingsprogramma voor studenten. Zij kon
den zo kennis maken met diverse tools voor de analyse van
geleerdencorrespondenties. Huib Zuidervaart, bijgestaan
door Gertjan Filarski en Charles van den Heuvel, verzorgden
een training rondom het ePistolarium.



Gerrit Knaap organiseerde op 8 mei een symposium over de
bronnenpublicatie Documenten betreffende Kerk en School
in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van
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de VOC, 1605-1791. Deze Molukse eilanden waren in die tijd
bestuurlijke en militaire centra, maar ook de plaatsen van
waaruit door predikanten en kerkenraden leiding gegeven
werd aan de christelijke gemeenten. Een groot deel van de
bijna duizend documenten in deze bronnenuitgave besteedt
aandacht aan de relatie tussen overheid en kerk, die samen
werkten bij de uitbreiding van het christendom. Omdat het
toezicht op de scholen in de praktijk door de predikanten
werd verzorgd, bevatten de bronnen ook gedetailleerde
informatie over het onderwijs. Dit project is medio jaren ’90
mogelijk gemaakt door het Wetenschappelijke Programma
Indonesië – Nederland van de KNAW.



Van 3-5 juni vond het congres ‘Early Medieval Practices of
Reading and Writing’ plaats, georganiseerd door het NWOVIDI project Marginal Scholarship van Mariken Teeuwen,
Irene van Renswoude en Evina Steinova. Een groep van
St. Gallen, Stiftsbibliothek,
MS 731, p. 217,
http://www.e-codices.unifr.ch/
de/csg/0731/217.

ongeveer 50 onderzoekers kwam in Den Haag bijeen om
praktijken van annoteren in de ‘lege’ ruimte van vroegmid
deleeuwse boeken te bespreken: in marges en tussen de
regels, op schutbladen en ingevoegde stroken. Het laat niet
alleen zien welke teksten er in de middeleeuwen circuleer
den, maar ook hoe deze gelezen en gebruikt werden. De
resultaten van het congres worden in 2016 gepubliceerd in
een bundel.



Op 12 juni 2015 vond in de KB de presentatie plaats van
de eerste integrale kritische editie van het beroemde
Gruuthuse-handschrift die werd vervaardigd door letter
kundige Herman Brinkman en musicologe Ike de Loos.
De editie verscheen als deel 13 in de reeks Middeleeuwse
Verzamelhandschriften uit de Nederlanden.
Vanwege de grote artistieke kwaliteit en de intrigerende
verbinding met het leven in de metropool Brugge omstreeks
1400 vormde deze presentatie een heel belangrijk moment
voor de studie van de Middelnederlandse letterkunde. De
Documentaire Rondom Egidius. De uitgave van het complete Gruuthuse-hanschrift (0.22).

presentatie ging vergezeld van een door Bas Doppen ver
vaardigde documentaire over de totstandkoming van de
editie.



Op 15 juni werd de online Landschapscanon van Het Groene
Woud gepubliceerd, geschreven door Geertrui van Synghel
in opdracht van de Stichting Brabantse Bronnen. Deze digi
tale canon geeft op wetenschappelijk verantwoorde manier
inzicht in de historische landschapsontwikkeling van Het
Groene Woud, vanaf de prehistorie tot nu. De canon is door
de ontwikkeling van bijbehorende wandel- en fietsroutes
ook aantrekkelijk gemaakt voor een breed publiek.



Op 25 juni vond het symposium ‘De Staten-Generaal op
papier en in de praktijk, 1576-2015’ plaats in de Rooksalon
van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Daar werd het
eerste exemplaar van het boek Instrumenten van de macht.
De archieven van de Staten-Generaal 1576-1796 van prof. dr.
Theo Thomassen aan de voorzitter van de Tweede Kamer,
Anouchka van Miltenburg, aangeboden. Ida Nijenhuis was
leider van het project Resoluties van de Staten Generaal
waarvan het symposium het resultaat was.
De Staten-Generaal hebben tussen 1576 en 1796 ruim
een half miljoen besluiten genomen. Deze besluiten zijn
vastgelegd in honderden resolutieregisters en vormen de
kern van een archief dat meer dan 1200 meter beslaat. Het
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Anouchka van Miltenburg, voorzitter van de Tweede Kamer, ontvangt van Lex Heerma
van Voss het eerste exemplaar van ‘Instrumenten van de macht’.

archief van deze machtige instelling vormt een bron van
onschatbare waarde voor de geschiedenis van Nederland.
De onderzoeksgids is een biografie van de archieven van de
Staten-Generaal en daarmee een biografie van de StatenGeneraal zelf.



Op 29 juni werd het boek Oorlogen overzee; Militair optreden
door compagnie en staat buiten Europa, 1595-1814 tijdens een
symposium in het Rijksmuseum gepresenteerd. Het boek,
geschreven door Gerrit Knaap, Henk den Heijer en Michiel
de Jong, is het eerste overzichtswerk over de oorlogen
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in de vroegmoderne tijd in de door Nederland gekoloni
seerde gebiedsdelen overzee. Gerrit Knaap flankeerde de
publicatie met een artikel in het juli-nummer van Historisch
Nieuwsblad, ‘Kooplieden met een eigen leger’.



Op 11 september werden vijf delen van de Erasmi Opera Omnia
(ASD) gepresenteerd. De delen werpen licht op Erasmus als
theoloog. Speciale aandacht ging uit naar deel VI-10 met de
Annotationes (aantekeningen) bij het Nieuwe Testament. Dit
deel is uitgegeven door de Miekske L. van Poll-van de Lisdonk,
die de pensioengerechtigde leeftijd bereikte.

Editrix Miekske L. van Poll-van de Lisdonk tijdens de presentatie van vijf delen van de
Erasmi Opera Omnia (ASD).
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Op 24 september organiseerden Marjolein ‘t Hart en Eric
Jorink het symposium ‘Nicolaas Witsen en de kennis over
de binnenlanden van Eurazië in de Gouden Eeuw’. Tijdens
het symposium, in het Teylers Museum te Haarlem, werd
de digitale Nederlands-Russische editie van Noord en Oost
Tartarye gelanceerd. Het werk werd meer dan driehonderd
jaar geleden geschreven door de Amsterdamse burgemees
ter en amateur-geleerde Nicolaas Witsen (1641-1717). Nooit
eerder had iemand zoveel kennis bijeengebracht over de
enorme binnenlanden van Eurazië. Lange tijd was dit anti
quarische werk slechts beperkt raadpleegbaar. Dankzij de
lancering van de webeditie is de verstrekkende kennis van
Witsen nu wereldwijd beschikbaar.



Op vrijdag 25 september vond de presentatie plaats van de
wetenschappelijke webeditie en de vertaling in boekvorm
van Johannes Antonides van der Goes’ Ystroom, beide be
zorgd door Jan Bloemendal. Ystroom is een lang gedicht
over het IJ uit 1671 en bestaat uit 4 boeken van elk ongeveer
1100 regels. In het gedicht worden Amsterdam en het IJ ge
prezen om hun welvaart. Amsterdam ontvangt die door de
handel met overzeese gebieden. De koopwaar wordt via het
IJ aangevoerd. In boek 3 vindt onder water de herdenking
plaats van het Grieks-mythologische huwelijk van Peleus en
Thetis. Hier zijn allerlei riviergoden aanwezig, en het IJ krijgt
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de ereplaats, zeer tot ongenoegen van de Seine. De mytho
logie wordt zo een allegorie op de contemporaine politieke
situatie.



Bij gelegenheid van de opening van de tentoonstelling
rondom 19e-eeuwse schrijfsters, organiseerde het pro
ject HERA Travelling TexTs op 29 en 30 september een
“Knowledge Exchange Workshop”. De workshop Women’s
History: Research, Dissemination and the role of the Digital
ging over de mogelijke impact van literair-historisch onder
zoek, en over de middelen die ter beschikking staan om een
groot publiek te bereiken. Daarbij werd gekeken naar de
interesse van citizen scientists om aan onderzoeks-, digitali
serings- en crowdsourcing-projecten deel te nemen.



De in 2014 verschenen biografie van Anthony Fokker van
Marc Dierikx werd in 2015 genomineerd op de longlist voor
de Libris Geschiedenis Prijs.



In het najaar is een begin gemaakt met de Digitale
Charterbank Nederland (DTB), een project onder leiding van
Jan Burgers dat het complete corpus van middeleeuwse
charters in Nederlandse archieven beoogt te ontsluiten door
middel van een portal. Charters, oftewel oorkonden, waren
het aangewezen middel om alle rechts- en bestuurshan
delingen officieel vast te leggen. Naar ruwe schatting zijn er
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zo’n 220.000 stuks overgeleverd. Uit hun aard en vanwege
hun grote aantal vormen zij een zeer belangrijke bron voor
allerlei soorten historisch onderzoek: institutioneel, kerkelijk,
sociaaleconomisch en cultureel. Een testversie van het por
tal is in gebruik en wordt in samenwerking met het Nationaal
Archief en het Regionaal Historisch Centrum Limburg ge
vuld met scans en gegevens.



In het project Dagboek van Willem de Clercq 1811-1844
verschenen twee dagboekjaren (1827 en 1828). Willem de
Clerq was secretaris en later directeur van de Nederlandse
Handelsmaatschappij, en bekleedde daardoor een sleutel
De Clercq Dagboeken, Deel 1 (-1811), p1,2 @ Réveil-Archief
https://www.huygens.knaw.nl/dagboekwillemdeclercq/.
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positie in de economie. Hij had een brede belangstelling en
deed onder meer uitvoerig verslag van zijn reizen en van de
boeken die hij las.



Op 20 november presenteerde Ineke Huysman het pro
ject op het congres van de European Society for Textual
Scholarship (ESTS) in Leicester. Zij sprak over de uitzonder
lijke samenwerking binnen de interdisciplinaire onderzoe
kersgroep. Ton van Kalmthout deed er verslag van zijn zoek
tocht naar de vermeldingen naar Napoleon in de Dagboeken
van Willem de Clercq.



Op 6 november werd tijdens het symposium Classis Brielle
in het Historisch Museum Den Briel deel X van de serie
Classicale Acta gepresenteerd. De tweedelige uitgave be
treft de editie van de notulen van de Classis Brielle in de
periode 1574-1623. Deze kerkenraad vormde de spil van het
gereformeerde leven en in de notulen komen allerlei zaken
aan de orde: van organisatie, overheid en theologie tot ar
moede, onderwijs, huwelijksleven, bijgeloof en toverij. Joke
Roelevink, de coördinator van de Classicale Acta, organi
seerde het symposium en sprak er over de invloed van con
flicten en voorzichtigheid op de kerkelijke verslaglegging:
“Dit moet maar niet in de notulen …”,.
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Op 25 november vond de achtste Huygens-Descartes lezing
plaats, georganiseerd door Huygens ING en het Descartes
Centre (Universiteit Utrecht). Prof. Renate Dürr (Universität
Tübingen) gaf in het Teylers Museum te Haarlem een le
zing onder de titel “Mapping the miracle: empirical approaches in the Exodus debate of the 18th century”. Zij belichtte
het werk van de Claude Sicard (1677-1726), hoofd van de
Jezuïetenorde in Caïro en missionaris onder de Egyptische
Kopten. Sicard ondernam in opdracht van de Franse over
heid uitgebreide reizen door Egypte en publiceerde de
eerste betrouwbare kaarten van zowel het antieke als het
moderne Egypte.



Het project Huygens Brieven Online werd fors uitgebreid
met 1.290 brieven, dankzij het werk van Ineke Huysman
met assistentie van Marlies Janse. Het betreft brieven uit de
correspondentie van Constantijn Huygens, de invloedrijke
secretaris van de zeventiende-eeuwse Stadhouder Frederik
Hendrik, en Willem en Johan Boreel, Johan van Reede van
Renswoude en Ernestine van Nassau de Ligne. Deze bron
biedt inzicht in staatsaangelegenheden, hofcultuur en pa
tronage tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden.
Daarnaast werden transcripties van brieven online beschik
baar gesteld, onder meer van Helena Liefferts en Juliana van
Oost-Friesland.
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De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde (KANTL) te Gent presenteerde op 3 december
de bundel: Het Gruuthusehandschrift. Literatuur, muziek,
devotie rond 1400. De bundel bevat 15 essays met de meest
recente inzichten op het gebied van dit Middelnederlandse
handschrift. Tijdens de boekpresentatie gaf Herman
Brinkman een toelichting op het Gruuthusehandschrift.
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NATIONALE WETEN
SCHAPSAGENDA
In de Nationale Wetenschapsagenda staan de onderzoeks
vragen waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat
richten. De agenda bundelt de krachten van verschillende
partijen en stimuleert daarmee samenwerking tussen we
tenschappers, het bedrijfsleven en maatschappelijke orga
nisaties. Deze partijen zijn aangesloten bij de Kenniscoalitie,
waarvan de stuurgroep wordt
voorgezeten door de hoog
leraren Beatrice de Graaf en
Alexander Rinnooy Kan. Zij
nodigden iedereen in de sa
menleving uit om vragen voor
de wetenschap te formuleren.
Huygens ING bood aan om
degenen die vragen wilden
stellen op het gebied van
Nederlandse Geschiedenis,
Nederlandse Letterkunde,
Wetenschapsgeschiedenis en
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Digital Humanities te begeleiden bij het formuleren van hun
vragen. Het is immers belangrijk dat de Nederlandse weten
schap door een breed publiek gedragen en gevoed wordt.
Huygens ING is actief op de terreinen van de routes
‘Big Data’ en ‘Levend Verleden’ van de Nationale weten
schapsagenda. Daarnaast bevat de route ‘Veerkrachtige en
Zinvolle Samenlevingen’, en ook de route ‘Tussen Conflict en
Coöperatie’, verschillende vragen gericht op een contempo
raine sociale of politieke kwesties die een belangrijke his
torische dimensie hebben. Vaak is die dimensie impliciet of
expliciet in de vraag al meegenomen. Huygens ING kan een
bijdrage leveren aan het beantwoorden van de historische
dimensie van die vraag. Ten slotte kan Huygens ING een
bijdrage leveren aan twee vragen die deel uitmaken van de
route ‘Kunst: Onderzoek en Innovatie in de 21ste Eeuw’.

32

JA A RV E R S L AG 20 15 H U YGE N S I N G

SAMENWERKING EN
KENNISBENUTTING
Huygens ING verstevigde de banden met internationale
netwerken en collectiehoudende instellingen. Een overzicht
van de belangrijkste samenwerkingsverbanden.
DIXIT
DiXiT is een Europees onderzoeksnetwerk op het terrein van
de digitale wetenschappelijke editie, waarin twee onderzoe
kers van Huygens ING participeren.
Op de succesvolle conferentie rond het thema
‘Technology, Software, Standards for the Digital Scholarly
Edition’ werden hulpmiddelen gepresenteerd voor alle
aspecten van de ontwikkeling van digitale edities: auto
matische handschriftherkenning, transcriptie, collatie,
publicatie, beheer, inzet van de ‘crowd’, en infrastructuur.
Keynotespreker Leo Jansen illustreerde deze ontwikkeling
aan de hand van de digitale edities van de Van Gogh corres
pondentie en van de geschriften van Mondriaan. Het net
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werk telt 16 fellows, die op diverse Europese instituten en
universiteiten een bijdrage leveren aan het DiXiT-onderzoek.
NATIONAAL ARCHIEF
Op 26 juni 2014 werd het Memorandum of Understanding
getekend tussen Huygens ING en het Nationaal Archief voor
de digitale samenwerking rond twee grotere historische
projecten. Het gaat om de uitgave van de Resoluties StatenGeneraal over de periode 1630-1795 (met Ida Nijenhuis als
projectleider) en de Generale Missiven (van de VOC) over
de periode 1768-1795 (met Gerrit Knaap als projectleider).
Onder leiding van Jan Burgers is gestart met de werkzaam
heden voor de pilot Digitale Charterbank Nederland tot 1500,
waarbij eveneens wordt samengewerkt met het Nationale
Archief en andere archiefinstellingen in Nederland.
RIJKSMUSEUM
Samen met het Rijksmuseum organiseerde Huygens ING het
symposium Waterloo 200 De slag om de herinnering’ op 11
september in Amsterdam. Thema was de herinnering aan en
de weergave van de slag uit 1815 in geschiedschrijving, lite
ratuur en beeldende kunst, met de nadruk op Nederland en
België. Jos Gabriëls besteedde aandacht aan de Britse be
schuldigingen van lafheid aan het adres van de Nederlandse
troepen. Ton van Kalmthout sprak over de verbeelding van
Waterloo in negentiende-eeuwse toneelstukken.
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Samen met Jan de Hond van het Rijksmuseum organi
seerden Eric Jorink en Ilja Nieuwland op 17-18 september
het internationale congres ‘Art and Science in the Early
Modern Low Countries’. De Gouden Eeuw was niet alleen een
bloeiperiode vo or de kunsten, maar ook voor de weten
schappen. Doel van het congres was de onderlinge relatie
tussen beide cultuuruitingen nader te onderzoeken. Het
evenement, dat met 180 deelnemers buitengewoon goed
werd bezocht, was het startpunt voor verdergaande samen
werking tussen de beide instituten, die moet resulteren in
gezamenlijk onderzoek en een tentoonstelling, Curiosity and
Wonder in the Dutch Golden Age (2019).
MIGRANT, MOBILITIES AND CONNECTION
In dit project dat de circulatie van migranten en cultuurui
tingen omtrent migratie onderzoekt, staan Australische
immigranten uit het naoorlogse Nederland en hun levens
geschiedenissen centraal. In de huidige fase van het project
wordt met behulp van digitale geesteswetenschappelijke
onderzoeksmethodieken een nieuwe ‘data backbone’ van
levensgeschiedenissen gecreëerd, die in eerste instantie is
gebaseerd op de toenmalige Nederlandse en Australische
registratiesystemen. Aangezien deze systemen werden
bijgehouden van het moment van aanmelding voor migratie
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tot het moment van de eerste vestiging of zelfs lang daarna,
laten ze goed onderzoeken hoe het de migrant zowel indivi
dueel als in groepsverband verging na aankomst in Australië.
In het project wordt nauw samengewerkt met collega’s
uit verschillende universiteiten, archieven en erfgoedinstel
lingen in Australië. Met het Australische Nationale Archief
werd een Memorandum of Agreement getekend, terwijl ook
financiering werd verkregen voor een visiting professorship
van prof.dr. Paul Arthur (director Digital Humanities Group
University of Western Sydney) en voor een vijf-daagse inter
nationale NIAS-Lorentz workshop in 2016.
Op 1 juli presenteerde de interdisciplinaire NederlandsAustralische onderzoeksgroep Migrant, Mobilities and
Connection onder leiding van Marijke van Faassen de
eerste onderzoeksresultaten op het internationale Digital
Humanities congres DH2015 in Sydney (Australië).
“OMDAT IK IETS TE ZEGGEN HAD”
In het najaar organiseerde Huygens ING in samenwerking
met het Letterkundig Museum, de Koninklijke Bibliotheek,
en het Damesleesmuseum de tentoonstelling Omdat ik
iets te zeggen had, over Nederlandse schrijfsters uit de ne
gentiende eeuw. De expositie vestigt de aandacht op een
selectie uit de enorme groep vrouwen die in die tijd actief
meededen in het literaire bedrijf. Aan de hand van brieven,
handschriften, afbeeldingen en voorwerpen uit het rijke
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archief van het Letterkundig Museum en de collecties van
de Koninklijke Bibliotheek laat de tentoonstelling zien hoe
interessant en vaak wars van conventies deze schrijfsters
waren. De expositie zal, in gewijzigde vorm, ook te zien zijn
in Amsterdam (Atria kennisinstituut voor emancipatie en
vrouwengeschiedenis), in Haarlem (Noord-Hollands Archief)
en in Utrecht (Openbare Bibliotheek).
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In 2015 waren de volgende medewerkers als
hoogleraar aan een universiteit verbonden:
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
Geschiedenis van de sociale zekerheid
Charles van den Heuvel Universiteit van Amsterdam
Digitale methoden en geschiedwetenschappen
Eric Jorink Universiteit Leiden
Verlichting en religie in historisch en sociaal-cultureel
perspectief
Gerrit Knaap Universiteit Utrecht
Overzeese en koloniale geschiedenis
Ida Nijenhuis Radboud Universiteit
Bronontsluiting en bronnenkritiek ten behoeve van
historisch onderzoek
Mariken Teeuwen Universiteit Utrecht
Transmissie van Middeleeuwse Latijnse teksten
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Oraties in 2015
Charles van den Heuvel: Kennisnetwerken: Digitale methoden
en geschiedbeoefening (30 januari)
Lex Heerma van Voss: Wat is er Nederlands aan de
Nederlandse sociale zekerheid? (1 juni)

Promoties in 2015
Ineke Huysman promoveerde op 6 februari aan de UvA op
het proefschrift: Scènes uit een huwelijk. Het leven van Béatrix
de Cusance (1614-1663).
Marc van Zoggel promo
veerde op 11 juni aan de
Vrije Universiteit Brussel
op het proefschrift: De
ijdele façade; over de
ironische zelfvergroting
van Harry Mulisch.

ONDERZOEKSCHOOL
POLITIEKE
GESCHIEDENIS
Huygens ING is penvoerder van de in 2011 opgerichte
Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Hierin werken tien
Nederlandse en Vlaamse universiteiten en onderzoeksin
stellingen samen. Een van de kerntaken is het verzorgen van
onderwijs politieke geschiedenis aan promovendi en rese
arch masters.
Voor de research masters organiseerde de onderzoek
school naast een inleidende cursus een Summer School
over Transnational Social and Political Movements. Voor pro
movendi waren er tutorials en research seminars, onder meer
over religie en politiek, de politieke biografie en heritage
and the politics of nation building. Nederlandse promovendi
kregen de kans hun onderzoek te presenteren op het der
de internationale congres van de Association for Political
History (Bielefeld, 10-13 juni). Actieve promovendi richtten
een Linkedin groep op en organiseerden met steun van de
onderzoekschool een internationale workshop,

40

JA A RV E R S L AG 20 15 H U YGE N S I N G

getiteld Understanding Political History in and beyond the
Nation State (Leiden 22-23 oktober).
Ook leverde de onderzoekschool een bijdrage aan het
project Kwaliteitsindicatoren in de Geesteswetenschappen,
dat erop gericht is kwaliteitsindicatoren te bepalen
om geesteswetenschappelijk onderzoek te beoorde
len. Het is een project van de landelijke koepels van
Geesteswetenschappen, Wijsbegeerte en Godgeleerdheid
in het kader van Duurzame Geesteswetenschappen. De
onderzoekschool stelde een panel in en bracht een rapport
uit gebaseerd op een door twaalf politiek historici ingevulde
vragenlijst.
Door de Decanen Letteren en Geesteswetenschappen
werd de zelfevaluatie die de onderzoekschool op hun ver
zoek uitvoerde, positief beoordeeld met als gevolg dat de
financiering gecontinueerd zal worden tot 1 januari 2022 en
Huygens ING penvoerder blijft.
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KONINKLIJK
NEDERLANDS
HISTORISCH
GENOOTSCHAP
(KNHG)
KNHG, de beroepsorganisatie van historici, verbindt historici
en komt op voor de belangen van het vak. Het bureau van
dit professionele platform is bij Huygens ING gevestigd.
Beide werken intensief samen vanuit de overtuiging dat de
belangen van historici en het historisch onderzoek daarmee
zijn gediend.
KNHG en Huygens ING werkten samen verder aan de
ontwikkeling van de website historici.nl: dé startpagina voor
professionele historici voor informatie en actualiteit, die
daarnaast toegang biedt tot een schat aan digitale resour
ces en een platform voor online discussie en samenwerking.
Begin 2015 ging het correspondentennetwerk van start: his
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torici uit onderzoek, archief, museum en onderwijs, funge
ren als ambassadeurs voor de site en schrijven regelmatig
blogs. Een andere belangrijke vernieuwing op de site is het
onderdeel Geschiedenis & Actualiteit. Naar voorbeeld van
het Engelse History & Policy bieden historici hier op basis
van hun wetenschappelijk onderzoek een kritische reflectie
op actuele, maatschappelijke kwesties. De bezoekersaan
tallen namen gestaag toe (peildatum december 2014: 4125;
januari 2016: 5838), het bereik via sociale media is groot
(Twitter 3200; LinkedIn 1090; Facebook 980).
Als beroepsorganisatie van historici riep KNHG een werk
groep beroepsethiek in het leven, als vervolg op het congres
in 2014 Naar eer en geweten. Beroepsethiek en de persona van
de historicus. Deze werkgroep onderzoekt of het wenselijk is
een beroepscode voor historici te ontwerpen. Historici blijken
vrijwel allemaal overtuigd van het nut en de noodzaak van
debat en dialoog over ethische kwesties. De werkgroep heeft
een plan van aanpak opgesteld en is gestart met het inventa
riseren van wat op dit terrein internationaal wordt gedaan en
hoe in andere wetenschapsgebieden ethische reflectie wordt
vormgegeven. Daarnaast is gewerkt aan de opzet van een
aantal publieksdebatten en een oproep aan alle historici om
concrete problemen en dilemma’s te melden waarmee histo
rische professionals geconfronteerd worden.
KNHG is tevens uitgever van BMGN – Low Countries
Historical Review in 2015 in vier afleveringen verscheen, zowel
in druk als online in Open Access. Recensies worden door

JA A RV ER S L AG 20 15 H U YGE N S I N G

43

Eerste bijeenkomst correspondenten www.historici.nl (foto’s Milo van der Pol).
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lopend online gepubliceerd. Halverwege het jaar werd de
website vernieuwd in samenwerking met Uopen Journals en
Ubiquity Press. Naast drie reguliere nummers verscheen het
themanummer ‘De Vrouw 1813-1913-2013’. De artikelen uit dit
nummer sluiten aan bij onderdelen uit de grote tentoonstel
ling van vrouwenorganisaties die in 1913 werd gehouden ter
gelegenheid van het eerste eeuwfeest van het Koninkrijk der
Nederlanden. De auteurs maken daarbij de balans op van de
positie van vrouwen in de daarop volgende 100 jaar: in vrou
wenarbeid, maatschappelijk werk, opvoeding, consumptie
en religie. Het themanummer uit 2014, Digital History, bleek
uitermate populair onder de lezers, vooral het artikel van
Gerben Zaagsma, On Digital History, dat het vaakst werd ge
download. Het aantal bezoekers aan de website nam tussen
augustus 2014 en augustus 2015 toe met ruim 25%. Ook op de
sociale media wordt het tijdschrift goed gevolgd.
Verder organiseerde KNHG drie conferenties. In de serie
congressen voor jonge historici vond op 23 januari plaats
‘Publiek en privaat. Inkomenssteun in Nederland van de
vroegmoderne tijd tot nu’. Het voorjaarscongres Towards a
new history of the Second World War? werd op 21 april ge
houden en georganiseerd in samenwerking met SegeSoma
en NIOD. Het KNHG-Najaarscongres Neutrals at War 19141918. Comparative and Transnational Perspectives, werd in
samenwerking met ACCESS/EUROPE en de VU georgani
seerd, en vond plaats op 20 november.
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ONDERZOEKS
RESULTATEN

De volgende tabel geeft een overzicht van de behaalde
onderzoekresultaten over de afgelopen periode.
2011

2012

2013

2014

2015

Artikelen in tijdschriften, gerefereerd

22

22

15

28

12

Artikelen in tijdschriften, niet gerefereerd

Wetenschappelijk

17

11

6

6

2

Boeken en monografieën

2

3

4

5

1

Hoofdstukken in boeken

23

38

31

41

28

0

2

1

2

2

Dissertaties
Recensies

13

Congresbijdragen (bundels en proceedings)

19

22

14

14

Artikelen in tijdschriften

16

Lemmata

15

Rapporten

2

16

35

15

19

1

11

18

8

2

3

1

1

1

Vakpublicaties Professional publications
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2011

2012

2013

2014

2015

1

3

7

2

1

19

32

30

12

16

3

4

4

1

0

Populariserende publicaties
Boeken
Artikelen in tijdschriften
Bijdragen in dag/weekbladen
Overige publicaties
Boekredactie

7

11

10

4

3

Tijdschriftredactie

8

13

6

15

15

Gedrukte tekstedities

3

5

2

1

5

Digitale tekstedities

4

4

3

2

7

Tekstedities, zowel gedrukt als digitaal
verschenen

5

3

3

0

0

Gedigitaliseerde versie van oudere,
gedrukte editie

3

1

2

0

0

Onderzoeksprogrammatuur

2

0

5

7

5

Thematische websites/portals

5

1

7

2

2

Datasets

7

3

4

8

5

11

5

8

2

9

109

128

123

78

132

17

19

18

23

42

Bronontsluiting

Informatietechnologische producten

Voordrachten en bijeenkomsten
Voordrachten/lezingen als keynote speaker
Overige voordrachten/lezingen
Georganiseerde wetenschappelijke
bijeenkomsten
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ORGANISATIE EN
MANAGEMENT
Ultimo 2015 zag de organisatie en het management er als
volgt uit:
Directie

Lex Heerma van Voss
(algemeen directeur)
Michiel Angenent
(directeur bedrijfsvoering)

Onderdeel

Leiding

Onderzoeksgroep Geschiedenis

Marjolein ’t Hart

Onderzoeksgroep
Wetenschapsgeschiedenis

Charles van den Heuvel

Onderzoeksgroep Letterkunde

Karina van Dalen-Oskam

Digitaal Databeheer

Sebastiaan Derks

ICT-beheer en -ontwikkeling

GertJan Filarski

Staf (Secretariaat/receptie/beheer/PR)

directeur bedrijfsvoering
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FINANCIËN EN
PERSONEEL
Evenals in voorgaande jaren is in 2015 een positief financieel
resultaat bereikt: het saldo was weliswaar lager, maar be
droeg toch nog 148 k€. Daarmee nam het vermogen verder
toe en dat is ook welkom, omdat door het achterblijven
van de overheidssubsidie bij de stijgende vaste personele
lasten voor de komende jaren tekorten te verwachten zijn,
die moeten worden opgevangen. Een van de mogelijkheden
daartoe is in het aantrekken van extern gefinancierde pro
jecten. En daar wordt door het instituut ook hard aan ge
werkt. Dat bleek met name aan het eind van het jaar toen de
honorering van een aantal projectaanvragen bekend werd.
Overigens heeft het instituut de problematiek van komende
tekorten bij de KNAW aangekaart en is eventueel benodigde
ondersteuning van die kant toegezegd.
In 2016 zal de voorgenomen clustering van geesteswe
tenschappelijke instituten in Amsterdam plaatsvinden. Dit
zal uiteraard consequenties hebben voor de begroting van
het Huygens ING (bedrijfsvoering, ondersteuning, gebouw
beheer, verhuizing).
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De financiële ontwikkelingen zagen er als volgt uit (in €k):
Baten

2012

2013

2014

2015

Basisfinanciering KNAW

5.051

5.079

5.020

5.212

Strategiefonds en andere interne bijdragen

770

916

755

554

Externe baten

1.475

1.422

1.157

1.223

Subtotaal

7.296

7.417

6.932

6.989

Lasten

2012

2013

2014

2015

Personele lasten

5.744

6.064

5.849

5.825

Materiële en rentelasten

1.162

988

799

963

75

73

56

53

6.981

7.125

6.704

6.841

Saldo

315

289

228

148

Algemene reserve ultimo jaar

677

841

1.079

1.228

38

12

1

0

Afschrijvingen
Subtotaal

Bestemmingsreserve ultimo jaar

Personeelsbezetting ultimo 2015

personen

fte

Vast wetenschappelijk personeel

31

27,7

5

2,2

Tijdelijk wetenschappelijk personeel
Promovendi
Vast ondersteunend personeel
Tijdelijk ondersteunend personeel

4

3,7

29

25,2

9

6,7

Totaal

78

65,5

w.v. vrouw

34

26,3

w.v. man

43

40,2
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idem naar afdeling

personen

Directie

1

Staf (secretariaat, receptie, communicatie)

fte
(+1)

10

Wetenschapsgeschiedenis

8

1

(+0,42)

8,0
(+1)

7,3

Letterkunde

17

13,2

Geschiedenis

16

13,6

Digitaal Databeheer

10

ICT-beheer en -ontwikkeling

16

totaal

78

(+1)

8,8

(+0,84)

(+0,95)

14,7
(+3)

66,5

(+2,21)

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

Met deze menskracht werd in 2015 de volgende
onderzoeksinzet gerealiseerd
2012

2013

2014

2015

Vast wetenschappelijk personeel

24,1

26,0

24,1

21,9

Tijdelijk wetenschappelijk personeel

4,9

3,7

2,5

2,7

Promovendi

1,8

2,7

3,7

3,4

Ondersteunend personeel

20,6

21,8

20,1

19,1

totaal

51,5

54,2

50,4

47,0

In het jaar 2015 waren 28 stagiaires, 24 gastonderzoekers en 27 vrijwilligers gedurende
kortere of langere periode bij Huygens ING actief.
Huygens ING werkt nauw samen met KNHG, dat administratief is ondergebracht bij
Huygens ING maar een zelfstandige rechtspersoon is. De cijfermatige gegevens in dit
jaarverslag zijn exclusief die voor KNHG.
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