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Het Huygens Instituut voor

Nederlandse Geschiedenis voert

analytisch onderzoek uit op het

gebied van de Nederlandse

letterkunde, geschiedenis en

wetenschapsgeschiedenis in

combinatie met innovatieve digitale

methoden. Door fundamenteel,

geavanceerd en interdisciplinair

bronnenonderzoek verschaft het

Huygens ING nieuwe inzichten in de

(lange‐termijn) ontwikkeling van

Nederland, zonder het zicht te

verliezen op Europa en de rest van

de wereld. 

 

We gebruiken daarbij een

geavanceerde digitale

infrastructuur die we met partners

uit binnen- en

buitenland grotendeels zelf

ontwerpen, bouwen en beheren.  

 

Daarin maken we de bronnen

toegankelijk. Met onze

onderzoeksresultaten (studies,

edities en analytische tools) dragen

we bij aan het continue debat

binnen wetenschap, onderwijs en

samenleving. Daardoor is het

Huygens ING er niet alleen voor

collega-onderzoekers uit de geestes-

en sociale wetenschappen, maar ook

voor de erfgoedsector, het onderwijs,

het bedrijfsleven, de media, en

iedereen die behoefte heeft aan

relevante en betrouwbare kennis

over de Nederlandse geschiedenis en

cultuur. 
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CLUSTERING

KNAW HUMANITIES
CLUSTER

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

KNAW HUMANITIES CLUSTER
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OVERZICHT

PUBLICATIES

250%
MEER POPULAIR

WETENSCHAPPELIJKE

PUBLICATIES 

Huygens ING bereikt het grote

publiek aanzienlijk beter dan

de jaren daarvoor 

185%
STIJGING IN

WEBPUBLICATIES
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HOOGTEPUNTEN 

GESCHIEDENIS
De afdeling Geschiedenis

onderzoekt de wortels van de

Nederlandse identiteit. 

 

Onderzoekers uit alle windstreken

namen op 16 en 17 maart deel aan

een congres over het actuele thema

Information and Power,

georganiseerd door Huygens ING. In

haar openingslezing hield de Britse

informatie-historicus Toni Weller

een stevig betoog voor het

bestuderen van de mens als

substantiële factor in de

geschiedenis van

informatieprocessen. Ook de

Amerikaanse Ann Stoler bepleitte

de ‘human factor’ en wees op de rol

van emoties in de vorming van

informatiesystemen.  

 

Op maandag 23 oktober

overhandigde directeur Lex Heerma

van Voss in het Leidse

Academiegebouw het eerste

exemplaar van de Generale Missiven

deel XIV aan editeur Hugo s’Jacob

en José van Dijck, president van de

KNAW. De Generale Missiven zijn de

periodieke brieven waarin de

bestuurders van de VOC in Batavia

verslag deden van de

ontwikkelingen in het koloniale rijk

in Azië en Zuid-Afrika aan hun

opdrachtgevers in de Nederlandse

Republiek. Bij deze gelegenheid

kreeg Hugo s’Jacob een ridderorde

voor zijn werk uitgereikt.  

 

Op 24 november vond het

najaarssymposium van Het Maritiem

Portal van Nederland

(maritiemportal.nl) plaats met het

thema: ‘De kracht van

samenwerking'. De website is nu

een online maritiem-historisch

kenniscentrum, het Portal maakt

het mogelijk verschillende

databases te verbinden via linked

data-technologie en zo relevante

informatie in onderling verband te

tonen.   

 

 

NIEUWE PROJECTEN

Wereldgeschiedenis van Nederland:

een wetenschappelijk verantwoorde

en goed leesbare injectie in het

debat over de nationale identiteit

Monarchy in Turmoil: onderzoekt

hoe vorsten hun hof

herdefinieerden in de turbulente

periode  1780–1820

Human capital and immigration:

bestudeert de mobiliteit op de

maritieme arbeidsmarkt met

geavanceerde digitale methodes



JAARVERSLAG 2017

HOOGTEPUNTEN 

WETENSCHAPS-

GESCHIEDENIS
In de aanloop van de evaluatie van

het Huygens ING in 2018 nam de

groep wetenschapsgeschiedenis

haar onderzoeksprogramma onder

de loep. Dit resulteerde in de

onderzoekslijn Dynamische

processen in kennisculturen.  

 

Deze onderzoekslijn beoogt binnen

de kennisgeschiedenis nieuwe

methoden en benaderingen toe te

passen zoals ‘New/Material

Philology’ en ‘Visual and Material

Cultures of Science’. Naast de focus

op de materialiteit van teksten en

kennisobjecten zet de

onderzoeksgroep

wetenschapsgeschiedenis sterk in

op de ontwikkeling van een digitale

kennisgeschiedenis.  

 

De honorering in 2017 van de twee

nieuwe projecten Virtual Interiors en

Digital Forensics versterkt het digital

humanities onderzoek in deze

onderzoekslijn.  

 

Met het onderzoeksproject The Art

of Reasoning: Techniques of

Scientific Argumentation in the

Medieval Latin West (400-1400) dat

in 2017 werd opgestart, draagt de

groep bij aan het speerpunt

debatcultuur van het Huygens ING.

Naast de honorering van de Virtual

Interiors en Digital Forenscis

projecten was de verdediging door

Ilja Nieuwland van het proefschrift

The Colossal Stranger.A Cultural

History of Diplodocus Carnegie op 11

mei een hoogtepunt. Irene van

Renswoude sprak op 28 november

op het prestigieuze Dutch Science

Gala. 

 

NIEUWE PROJECTEN

Virtual Interiors as Interfaces for Big

Historical Data Research  

Digital Forensics for Historical

Documents

The Art of Reasoning: Techniques of

Scientific Argumentation in the

Medieval Latin West (400-1400)
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HOOGTEPUNTEN

LETTERKUNDE

NIEUWE PROJECTEN

Een pilotonderzoek om bestsellers

te voorspellen, samen met

uitgeefconcern WPG en een big-

data adviesbureau

In samenwerking met het RKD komt

een editie van de brieven en

geschriften van Piet Mondriaan tot

stand. Er is voortgewerkt aan de

Volledige Werken van Willem

Frederik Hermans, waarvan in de

loop van dit jaar twee delen zijn

verschenen: Deel 17 werd

gepresenteerd in juni en bevat

Hermans’ biografie De raadselachtige

Multatuli (1976) en zijn editie van

Multatuli’s Max Havelaar, Deel 8.

Verhalen en Novellen, verscheen in

november.  

 

De samenwerking met het

Literatuurmuseum aan

Literatuurmuseum.nl resulteerde in

verschillende verhalen en artikelen

voor een breed publiek van de hand

van onderzoekers uit de afdeling. 

 

Ook op het computationele vlak zijn

in 2017 vorderingen geboekt.

Verschillende publicaties rond het

project The Riddle of Literary Quality

zijn verschenen. Een klein

pilotonderzoek om bestsellers te

voorspellen, samen met

uitgeefconcern WPG en een big-data

dviesbureau, leidde tot heel wat

aandacht in de media. 

 

Het succesvolle Digital Scholarly

Editions Initial Training Network

werd in 2017 afgesloten. De afdeling

Letterkunde heeft gedurende dit

Europese project twee fellows

begeleid in hun ontwikkeling tot

‘digital humanists’ op het gebied van

digitale edities en alles daaromheen. 

 

 

https://www.huygens.knaw.nl/pilot-onderzoek-naar-bestsellers-en-worstsellers
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DIGITALE
INFRASTRUCTUUR 

Digitaal Databeheer en IT 

De afdelingen IT en Digitaal Databeheer

van het Huygens ING brengen expertise

samen om infrastructurele producten en

diensten te leveren in ons domein. In de

praktijk betekent dit dat wij steeds

bruggen vormen tussen onderzoekers,

data en computer scientists en

collectiemanagers bij archieven en

bibliotheken.  

 

De activiteiten op het gebied van digitale

infrastructuur van het Huygens ING zijn

sterk gericht op het leveren van

generieke infrastructurele diensten

binnen het CLARIAH CORE project (2015-

19 €12M).  

Huygens ING is penvoerder van het

consortium waarin vrijwel alle

Nederlandse universiteiten,

geesteswetenschappelijke KNAW

instituten en partners als het Nederlands

Instituut voor Beeld & Geluid, het

Instituut voor Nederlandse Taal, en de

Koninklijke Bibliotheek in zijn verbonden.

Voor Huygens ING is generieke

infrastructuur nooit een doel op zich.

Infrastructuur krijgt pas waarde wanneer

het toepasbaar wordt. Het doel van de

afdeling ICT van het Huygens ING is om

die waarde te maximaliseren door

bovenop de CLARIAH infrastructuur

gereedschap te leveren waarmee zoveel

mogelijk onderzoekers geholpen worden.

De activiteiten in het NWO Groot project

Golden Agents laten dat goed zien.  

Geesteswetenschappelijk

onderzoek vooruit helpen

door alle relevante data in

een open en dynamisch

systeem met elkaar te

verbinden en interpretabel

te maken.

Bovenop de generieke CLARIAH infrastructuur wordt

daar een nieuwe analyse omgeving ontwikkelt voor

kunst- en cultuur historisch onderzoek. In het project

worden bronnen uit de 17de eeuw, van de gemeente

Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en die

van Huygens ING aan elkaar gekoppeld doorzoekbaar

gemaakt.  

 

Het Huygens ING werkt – samen met het IISG – aan

een zogeheten ‘Database of the Dutch’, waarin

informatie over Nederlandse figuren uit het verleden,

en de groepsformaties waarin zij leefden,  

wordt samengebracht. De ambitie is om een centrale

datastructuur te creëren die het mogelijk maken

gegevens op persoonsniveau uit de verschillende

datasets en collecties met elkaar verbinden, zodat

deze in samenhang kunnen worden geanalyseerd.

Een belangrijke basis hiervoor is het Biografisch

Portaal dat wordt beheerd door Huygens ING en de

voornaamste biografische bronnen uit de

Nederlanden samenbrengt. In het kader van

CLARIAH-CORE hebben we vorig jaar deze dataset

omgezet naar Linked Open Data zodat deze nu

koppelbaar is aan andere relevante

informatiebronnen. Het Huygens ING heeft in 2017

ook getracht om de ambitie van het gestructureerd

delen en analyseren van historische

persoonsgegevens naar een hoger, Europees plan te

tillen door middel een H2020- en een COST-aanvraag

(BiograVIS en PEDIGrEE). Omdat een sterk netwerk

voor dergelijke aanvragen onontbeerlijk is, waren we

in 2017 ook nauw betrokken bij de organisatie van

internationale workshops over biografische data in

Linz en Amsterdam. In de nabije toekomst hopen we

met Europese partners deze gezamenlijke ambitie

daadwerkelijk te kunnen realiseren. 

 

Daarnaast werkten we in 2017 in het kader van de

CLARIAH Research Pilot Human capital, immigration

and the early modern Dutch economy van Jelle van

Lottum ook aan de koppeling en disambiguatie van

diverse grote datasets met persoonsinformatie. Het

doel is te onderzoeken hoe arbeidsmigratie in de

achttiende eeuw bijdroeg aan economische

ontwikkeling. Dat doen we door de carrières van

zeelieden in samenhang te analyseren met het

achterliggende idee dat werknemers met een hoog

niveau van menselijk kapitaal (human capital)

doorgaans vaker promoveren (vooral in sectoren met

weinig institutionele beperkingen). 
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HOOGTEPUNTEN

DIGITALE
INFRASTRUCTUUR

Text-as-Graph

Digital Forensics for Historical

Documents

Amsterdam Time Machine 

NIEUWE PROJECTEN
Huygens ING ICT werkt hard aan het

R&D project Text-As-Graph (TAG). TAG

is voortgekomen uit activiteiten in het

Nederlab-project (de Alexandria tekst-

en annotatierepository), en KNAW

vernieuwingsprojecten zoals TAG-AID.

Het project staat onder leiding van

Ronald Dekker in samenwerking met

David Birnbaum (University Pittsburgh)

en heeft geleid tot een herdefinitie van

wat tekst is. Op basis van deze definitie

is een vergaand experiment ontwikkelt

met een bijbehorende nieuwe

datastructuur voor tekstbestanden. Op

Balisage 2017 zijn de resultaten

gepresenteerd. De paper van het team:

“It’s more than just overlap: Text As

Graph” heeft op de XML community

diepe impact gemaakt.  

 

TRIADO 

Het project Tribunaalarchieven als

Digitale Onderzoeksfaciliteit (TRIADO)

is in 2017 gestart. Hierin ontwikkelen

software engineers van Huygens ING

een efficiënte en effectieve methodiek

om grote hoeveelheden

ongestructureerde, analoge data uit

archiefcollecties om te zetten naar

bruikbare digitale onderzoeksdata. In

2017 is de projectorganisatie ingericht

met een projectteam, stuurgroep en

Scientific Advisory Committee.

Voorbereidingen zijn getroffen om uit

het Centraal Archief Bijzondere

Rechtspleging (CABR) – de casus

binnen het pilotproject – een

steekproef te digitaliseren. Voor de fase

van dataverrijking in 2018 is een

beveiligde fysieke en digitale

omgeving bij het Nationaal Archief

ingericht. TRIADO is een project van

het Huygens ING in in samenwerking

met het Netwerk Oorlogsbronnen,

NIOD instituut voor oorlogs-, holocaust

en genocidestudies, en het Nationaal

Archief, en is mogelijk dankzij het

Onderzoeksfonds KNAW-instituten. 
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VAN GEDIGITALISEERDE

BRONNEN TOT DIGITALE EDITIES

RESOURCES
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In 2017 was de digitale uitgave van de brieven van Vincent

van Gogh opnieuw de meest bezochte digitale publicatie van

Huygens ING (meer dan 27000 unieke bezoekers per maand).

De bekroonde site, gemaakt samen met het Van Gogh

Museum, bevat alle brieven van en aan Vincent van Gogh,

inclusief een Engelse vertaling, uitgebreide toelichting en

talloze illustraties. Van de ruim 900, vaak heel persoonlijke

brieven zijn er 600 gericht aan Van Goghs broer en mecenas

Theo; onder de overige correspondenten bevinden zich

andere familieleden en bevriende kunstenaars zoals Gauguin,

en Bernard. De collectie is het resultaat van vijftien jaar studie

en werd gepubliceerd in 2009. Hij wordt nog steeds jaarlijks

bijgewerkt met correcties, de nieuwste onderzoeksresultaten

en betere afbeeldingen.  

Inmiddels wordt samen met het Van Gogh Museum ook

gekeken naar de toekomst van de site. Is de technologie nog

toekomstvast? Zijn er mogelijkheden om de

brievenpublicatie te koppelen aan uitgaven van ander

materiaal over Van Gogh? 

De site is altijd al een goed voorbeeld geweest van het beleid

van Open Access, de kosteloze toegankelijkheid van

resultaten van wetenschappelijk onderzoek. In de afgelopen

tijd is daaraan nog verder invulling gegeven door de vrije

beschikbaarheid van de bronbestanden van de site. Daarmee

kunnen andere onderzoekers de brieven nader analyseren of

koppelingen leggen naar ander materiaal. Bovendien zijn de

brieven opgenomen in de Nederlab-collectie voor

wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse taal en

letterkunde 

Brieven van Vincent van Gogh Historici.nl
Huygens ING werkte in 2017 samen met

het KNHG aan een volledig vernieuwde

Historici.nl: dé startpagina voor

professionele historici voor informatie

en actualiteit, die ook toegang biedt tot

een schat aan digitale resources van

diverse instituten. De oude website

stamde uit begin 2014 – in webtermen is

dat stokoud, haast tegen middeleeuws

aan. Er werd op basis van een Google

Analytics-onderzoek, een

gebruikersonderzoek en een design

sprint met focusgroep een geheel

nieuw ontwerp gemaakt door onze

design officer Bas Doppen. De nieuwe

website werd door de voorzitter van het

KNHG, Susan Legêne, gelanceerd tijdens

de Nederlandse Historicidagen 2017 in

Utrecht. 

BRONNEN VOOR
HET VOETLICHT 

 

 In de grafiek links zijn het uniek

aantal bezoekers zichtbaar van 2017

in duizendtallen. 
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PROMOTIES, ORATIES EN

POSITIES UNIVERSITEITEN

KENNISOVERDRACHT

GELIJK AANTAL

HOOGLERERAREN

Ten opzichte van 2016 is het

gelijk aantal hoogleraren gelijk

gebleven. 
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Een vast aantal van 2

promoties per jaar, zoals in

2015 en 2016.
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NETWERKEN EN ORGANISATIES

SAMENWERKING

CLARIAH

CLARIN ERIC

KONINKLIJK
NEDERLANDS
HISTORISCH
GENOOTSCHAP 

ONDERZOEKSCHOOL 

POLITIEKE
GESCHIEDENIS

PROFESSOR VAN
WINTERPRIJS

E-DATA AND RESEARCH

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

KNHG

In augustus zijn, in nauwe

samenwerking met de Universiteit

van Utrecht, voor de eerste keer de

Historicidagen georganiseerd. 500

historici werkzaam in allerlei

beroepen kwamen op deze dagen

af.  

NIEUWE PROJECTEN
Het KNHG is de

beroepsvereniging van historici

in Nederland en komt op voor

de belangen van het vak en de

historische professional onder

de slogan Samenwerken voor

Geschiedenis. Aan het einde van

2017 telde de vereniging 1137

leden.  

 

In 2017 is het strategietraject

afgerond en is het

visiedocument De toekomst van

KNHG: Samenwerken voor

geschiedenis opgesteld. De

aanleiding voor dit traject was

de vraag hoe het KNHG relevant

blijft in de 21e eeuw. Tevens zijn

de missie, visie, ambitie en

rollen van het KNHG herijkt.  

 

Jong KNHG en de werkgroep

Beroepsethiek zijn 2017 actief

geweest met de organisatie van

verschillende bijeenkomsten.

Daarnaast heeft het KNHG in

mei een voorjaarscongres

georganiseerd met de titel

Nieuwe Staat, Nieuwe Burgers. 

 

KNHG is uitgever van het in

open access gepubliceerde

peer-reviewed wetenschappelijk

tijdschrift BMGN-LCHR. Dit

tijdschrift verscheen in 2017

viermaal in druk en online,

daarnaast verscheen alleen in

digitale verse een review issue. 

 

In 2017 liepen vijf jonge historici

stage of deden werkervaring op

bij het KNHG. Zij werkten voor

BMGN-LCHR, Historici.nl en ter

ondersteuning van de

werkgroep Beroepsethiek. 
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HOOGTEPUNTEN

OPG

De OPG participeerde in het

landelijke project Quality and

Relevance in the Humanities.  

NIEUWE PROJECTEN

Het Huygens ING is penvoerder van de middelgrote landelijke Onderzoekschool Politieke

Geschiedenis. Een kerntaak van de onderzoekschool is het verzorgen van hoogwaardig

onderwijs politieke geschiedenis aan promovendi en research masters in Nederland.  

 

Om promovendi voor te bereiden op een internationale werkomgeving en ter versterking van

de internationale samenwerking is de OPG actief lid van de Association for Political History. In

2017 vonden jaarlijkse APH-conferenties plaats in Jyväskylä en in Parijs.  

 

Op initiatief van de OPG kwamen op 30 november – 1 december 125 historici bijeen in de

Koninklijke Bibliotheek in Den Haag voor de conferentie The state of the Art in the History of

Politics. Inzet was te   reflecteren op de ontwikkeling van het vakgebied evenals het

versterken van de samenwerking binnen de gemeenschap van politiek-historici. Naast

lezingen van prominente onderzoekers experimenteerde de OPG met succes met

werkvormen zoals pitches en posters en organiseerde een paneldiscussie over een eeuw

kiesrecht voor een breed publiek. De KNAW kende de OPG een congressubsidie toe voor dit

evenement.
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OVERZICHT

ORGANISATIE

De grafiek van de verdeling van het

personeel over de afdelingen

weerspiegelt de missie van Huygens

ING. Zwaartepunten liggen op

onderzoek en digitale infrastructuur.

Staf is hierbij niet meegerekend, omdat

dit nu bij het Bedrijfsbureau van het

Humanities Cluster hoort. 

 

Tot overige afdelingen behoren Clariah

(1 fte),  KNHG (4,3 fte) en project

management & consultancy (3,4 fte). 

 

De verdeling mannen en vrouwen was

in 2017 in aantal 65% en 35%, in fte 67%

en 33%. 

Onderzoek 
50%

eInfrastructuur 
36%

Directie 
1%

Andere afd. 
13%
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FINANCIËN 

In 2017 is een negatief resultaat gerealiseerd

van 576k€. Daarmee nam het vermogen af

tot 514k€. De basisfinanciering van de KNAW

nam wel toe, maar was onvoldoende om de

stijging van de personele lasten op te

vangen.  

Voor 2017 is een aanvang gemaakt

met samenwerking met de

instituten binnen het HUC.


