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Missie

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis maakt 
wetenschappelijke edities en ontsluit historische bronnen. 
Zo worden moeilijk toegankelijke teksten uit het verleden 
voor wetenschappelijke analyse en voor de samenleving 
beschikbaar gemaakt in de vorm van digitale, machine lees-
bare tekst. Dat materiaal wordt voorzien van context zodat 
de tekst beter begrepen kan worden. Het instituut doet dat 
op de terreinen Letterkunde, Nederlandse Geschiedenis en 
Wetenschapsgeschiedenis. De edities en bronontsluitin-
gen worden verbonden met andere datasets en tools, en in 
samenwerking met het hele veld, tot een digitale infrastruc-
tuur. Dat doet Huygens ING niet alleen ten behoeve van het 
eigen wetenschappelijke onderzoek, maar voor de geestes-
wetenschappen in Nederland als geheel. Huygens ING ont-
werpt, bouwt en onderhoudt die digitale infrastructuur voor 
een groot deel zelf, in samenwerking met partners in Neder-
land en het buitenland. Het eigen onderzoek van Huygens 
ING is gebaseerd op de bronteksten, vernieuwend en inter-
disciplinair. Het leidt tot nieuwe inzichten in de Nederlandse 
cultuur en geschiedenis van Nederland, in zijn Europese en 
globale context. Een belangrijk onderdeel van de weten-
schappelijke productie van Huygens ING zijn hoogwaardige 
wetenschappelijke tekstedities, datasets en ontsluitingen 
van historische bronnen. Huygens ING opereert internatio-
naal aan het front van de digitale vernieuwing in dit veld. 

Totstandkoming en historische ontwikkelingen 

Huygens ING werd in 2011 gevormd door de fusie van het 
Huygens Instituut (KNAW) en het Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis (NWO). Beide instituten specialiseerden zich in 
de productie van wetenschappelijke tekstedities, datasets en 
andere vormen van ontsluiting van historische bronnen en 
teksten. Ze liepen daarbij beide voorop in het toepassen en 
ontwikkelen van vernieuwende digitale technieken. 

Huygens ING Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Voor het maken van tekstedities en bronontsluitingen had-
den zich in de loop van de tijd discipline-specifieke praktijken 
ontwikkeld. De digitale revolutie in de geesteswetenschap-
pen schiep nieuwe mogelijkheden om ontwikkelingen in en 
varianten van teksten zichtbaar te maken en annotatielagen 
aan de teksten toe te voegen. Ook maakte de digitale vorm 
van nieuwe producten het mogelijk om grote corpora teksten 
en bronnen te combineren en gezamenlijk te bevragen. Dit 
creëerde de behoefte aan interoperabiliteit over disciplinaire 
grenzen en dus aan een gemeenschappelijke infrastructuur, 
aan gedeelde standaarden en aan hiervoor geschikte tools. 

De vroege omarming van de digitale werkwijze leidde in de 
afgelopen 20 jaar tot de vorming van een grote IT-afdeling 
(ca. 25 fte) en een grote afdeling Digitaal Databeheer (DDB, 
ca. 10 fte). Deze worden deels gefinancierd als vaste formatie, 
deels uit extern geworven middelen. Deze investering hielp 
het instituut een leidende positie in te nemen in de Neder-
landse digital humanities en externe middelen te verwerven 
voor analytische en infrastructurele projecten. 

KNAW Humanities Cluster
In 2016 bundelde Huygens ING krachten met het Meertens 
Instituut en het IISG in de vorm van het KNAW Humanities 
Cluster. Huygens ING verhuisde hiertoe van Den Haag naar 
Amsterdam. In dit cluster zijn ICT-afdelingen, administra-
tie, personeelszaken, communicatie en facilitaire diensten 
samengevoegd om meer professionele kwaliteit te krijgen 
en risico’s te verkleinen. Inhoudelijke samenwerking op het 
gebied van Nederlandse cultuur, taal en geschiedenis vond al 
plaats tussen de instituten, maar is door de clustering mak-
kelijker te organiseren en te intensiveren, ook door de geza-
menlijke huisvesting van het Meertens Instituut en Huygens 
ING in het Spinhuis. Bovendien werken de drie instituten 
intensief samen op het gebied van digital humanities, onder 
meer door het ontwikkelen van een digitale infrastructuur 
voor vernieuwend geesteswetenschappelijk onderzoek in 
Nederland.
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Rol en meerwaarde 

De rol van Huygens ING in het Nederlandse wetenschap-
pelijke landschap is sterk verbonden met de missie om bij 
te dragen aan de gemeenschappelijke infrastructuur van 
de geesteswetenschappen, nationaal en internationaal. Dit 
was al het geval toen het Huygens Instituut en het ING hun 
wetenschappelijke edities nog in boekvorm publiceerden. 
Voor sommige teksten en bronnen is die beproefde aanpak 
nog steeds de beste, en het instituut produceert nog steeds 
zulke edities. In de meeste gevallen is het werk van Huygens 
ING echter ingrijpend veranderd door digitale vernieuwing. 
Nu biedt het instituut de onderzoeksgemeenschap digitale 
producten, als regel online en in open access. Deze produc-
ten worden aangeboden conform de standaarden en via de 
diensten ontwikkeld in Nederlab en CLARIAH, en zijn daar-
door gemakkelijker herkenbaar als een onderling verbonden 
infrastructuur.

Op het gebied van digital humanities trekt het instituut 
samen op met de andere instituten binnen het KNAW Huma-
nities Cluster. Huygens ING was er al goed in om lange-termijn 
infrastructurele projecten vorm te geven, uit te voeren en 
producten als datasets, software, tools of websites langdurig 
dynamisch beschikbaar te stellen. De grote softwareontwik-
kelingsafdeling van Huygens ING is door de samenwerking 
in het KNAW Humanities Cluster in slagkracht vergroot. De 
instituten van het KNAW Humanities Cluster spelen boven-
dien een leidende rol in grote infrastructurele projecten als 
CLARIAH, de Historische Steekproef Nederlandse Bevolking 
(HSN), Nederlab, Golden Agents en CLIO-INFRA. De unieke 
rol van het Humanities Cluster in de opbouw van de digitale 
infrastructuur voor de geesteswetenschappen wordt onder-
streept door het feit dat CLARIAH het enige geestesweten-
schappelijke project is dat is opgenomen op de Nederlandse 
Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke 
Infrastructuur. Huygens ING is de penvoerder van CLARIAH 
en levert de hoofdaanvrager en twee van de zes werkpak-
ketleiders. CLARIAH maakt het mogelijk grote databestanden 

te raadplegen, onderling te verbinden en met tal van tools te 
bevragen. In 2018 verwierf CLARIAH een subsidie van 14 M€ 
voor het bouwen van een volgende tranche van deze digitale 
infrastructuur. Daardoor kan het instituut de letterkunde en 
de geschiedenis een grotere rol geven in CLARIAH. 

Een infrastructuur voor digital humanities kan niet volgens 
een vast recept vervaardigd worden, maar vereist een inten-
sieve samenwerking met onderzoekers, zodat de resulterende 
infrastructuur ook werkelijk nuttig is voor het onderzoek. Om 
dat nut te verzekeren laat Huygens ING zijn producten door 
gebruikers testen tijdens de ontwikkeling ervan, en past het 
instituut ze zo nodig aan veranderende gebruikerswensen 
aan. Dit kan alleen omdat het instituut ook zelf goed weten-
schappelijk onderzoek uitvoert en dus weet welke behoeften 
er bestaan in het wetenschappelijke veld. 

Dat Huygens ING hier een landelijke rol vervult, blijkt ook uit 
het beroep dat door onderzoekers en erfgoedinstellingen op 
Huygens ING gedaan wordt. Een goed voorbeeld is dat op 
verzoek van de Universiteit Groningen en Tresoar (Leeuwar-
den) Huygens ING de dataset met de ontsluiting van de Sont-
tolregisters (www.soundtoll.nl), een bron van groot belang 
voor de geschiedenis van Nederland en vele andere landen, 
zal overnemen en verder ontwikkelen. 

Het analytische onderzoek van Huygens ING richt zich op 
Nederlandse Letterkunde en Nederlandse Geschiedenis, 
wat uitstekend aansluit bij de infrastructurele taak van het 
instituut. Deze specialisatie zal worden benut om samen met 
het Meertens Instituut onderzoek te ontwikkelen naar vraag-
stukken van Nederlandse identiteit, die op het moment sterk 
leven in het publieke debat. Het instituut heeft ook een zeer 
sterke groep op het gebied van kennisgeschiedenis, die veel 
bijdraagt aan zowel de infrastructuur als aan digitale ver-
nieuwing. Sinds 2011 is het accent meer op analytisch onder-
zoek komen te liggen, en is met name het onderzoek op het 
terrein van digital humanities versterkt. Bij de vorming van 
het KNAW Humanities Cluster is door de drie samenwerkende 

http://www.soundtoll.nl
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instituten een onderzoeksgroep Digital Humanities opge-
richt, die een verdere boost geeft aan het onderzoek van de 
drie instituten op dit gebied. 

De primair voor wetenschappelijk gebruik ontwikkelde pro-
ducten en infrastructuur zijn niet alleen bruikbaar voor 
onderzoekers, maar vervullen ook belangrijke maatschappe-
lijke functies, onder meer voor liefhebbers van literatuur en 
amateurhistorici, maar ook voor de Nederlandse samenle-
ving in het algemeen. 

• Huygens ING vervult een belangrijke functie in het debat 
over de Nederlandse identiteit. Een voorbeeld is het uit-
geven van een publieksboek over hoe sterk Nederland 
verbonden is geweest met de rest van de wereld. 

• Naast Nederlandse geïnteresseerden zijn er ook bui-
tenlandse groepen die de online resources en expertise 
gebruiken, bijvoorbeeld onderzoekers in Azië die dank-
zij de bestanden uit de periode waarin Nederland een 
wereldmacht was, op digitale wijze nog niet bekende 
gegevens kunnen vinden over hun geschiedenis. Neder-
land speelde dankzij de rijke wereldwijde verbindingen 
van de Gouden Eeuw niet alleen in Azië, maar ook op 
andere continenten een belangrijke rol. 

• In verschillende projecten werken we samen met uitge-
vers. Een analytisch project als The Riddle of Literary Qua-
lity heeft de potentie te leiden tot een algoritme dat helpt 
om de omvang van het publiek van literaire manuscripten 
te voorspellen.

• Erfgoedinstellingen beschouwen het instituut als een 
onmisbare partner in het helpen toegankelijk maken van 
bronnen of objecten, en in het valoriseren van hun col-
lecties in wetenschappelijk onderzoek. 

• Bij de Nederlandse geïnteresseerden heeft de creatieve 
industrie belangstelling voor producten van de afdeling 
Letterkunde. Het brede lezerspubliek van Nederlandse 

literatuur voedt Huygens ING onder meer in samenwer-
king met het Literatuurmuseum. In samenwerking met 
uitgeverijen komen er met regelmaat producten op de 
markt die door het publiek goed ontvangen worden en 
ook in de pers veel positieve aandacht krijgen, zoals de 
edities van de werken van Hermans en Elsschot.

• Edities als die van de brieven van Vincent van Gogh, 
bereiken nationaal en internationaal, on line en in druk, 
een immens lezerspubliek (meer dan 300.00 bezoekers 
per jaar online en jaarlijks meer dan 10.000 verkochte 
boeken, in acht talen). 

 
De belangstelling die wordt gewekt met deze producten 
levert ook direct iets op, in de zin dat niet-professionele his-
torici en letterkundigen vaak als vrijwilliger in ontsluitings- 
en editieprojecten meewerken.

Zowel het maken van (vernieuwende) wetenschappelijke 
tekstedities en bronnenuitgaven, als meer in het algemeen 
het bouwen en onderhouden van infrastructuur vragen een 
commitment op lange termijn. In de eerste plaats vraagt het 
bouwen zelf van zo’n faciliteit een geconcentreerde inspan-
ning, gewoonlijk jarenlang, en soms vele jaren lang. Boven-
dien moet een digitale infrastructuur daarna onderhouden 
worden, aangepast aan zich ontwikkelende behoeften van 
onderzoekers, en gemigreerd naar nieuwe platforms. Een 
KNAW-instituut is beter in staat zich te committeren aan 
zo’n veeljarige inspanning dan een universitaire onderzoeks-
groep. Het vormen van een 25 fte sterke, gespecialiseerde IT-
groep, waarin Huygens ING de afgelopen 20 jaar geïnvesteerd 
heeft, kent geen parallel in de Nederlandse geestesweten-
schappen. Datzelfde geldt voor de afdeling Digitaal Datama-
nagement. Als nationale instituten zijn de KNAW-instituten 
bovendien goed gepositioneerd om te voorzien in een nati-
onale faciliteit.
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Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap

Huygens ING richt zich primair op een wetenschappelijk 
publiek. In het onderzoek en bij het bouwen van infra-
structuur werkt Huygens ING nauw samen met geesteswe-
tenschappers aan alle Nederlandse universiteiten, en aan 
een groot aantal buitenlandse universiteiten en onder-
zoeksinstituten. Voorbeelden zijn de samenwerking met de 
universiteiten van Oxford en Stanford op het gebied van 
geleerdencorrespondenties, en met het Transkribus project 
(Innsbruck) in Handwritten Text Recognition, en in projecten 
als Golden Agents met de UU en UvA, naast onder meer Rijks-
museum, Stadsarchief Amsterdam en RKD Nederlands Insti-
tuut voor Kunstgeschiedenis. 

De samenwerking met een aantal toonaangevende erfgoedin-
stellingen in Nederland is intensief en groeiend. Voorbeel-
den zijn het Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek, het 
Literatuurmuseum, Stadsarchief Amsterdam, Rijksmuseum, 
Koninklijk Huisarchief en het RKD Nederlands Instituut voor 
Kunstgeschiedenis. Deze zoeken in toenemende mate samen-
werking in het ontsluiten van materiaal voor onderzoekers. 
Actuele voorbeelden zijn het ontsluiten van de Resoluties van 
de Staten Generaal samen met het Nationaal Archief en de 
editie van de geschriften van Piet Mondriaan samen met het 
RKD. 

Binnen CLARIAH werkt Huygens ING samen met het Neder-
lands Instituut voor Beeld en Geluid, het Instituut voor 
Nederlandse Taal, en het Max Planck Instituut Nijmegen. De 
samenwerking met de geesteswetenschappelijke institu-
ten van de KNAW is intensief, vooral binnen het Humanities 
Cluster maar ook met NIOD en KITLV, bijvoorbeeld in het pro-
ject TRIADO, waarin samen met het NIOD geëxperimenteerd 
wordt met de digitale ontsluiting van de archieven van de 
Bijzondere Rechtspleging, een van de meest geraadpleegde 
archieven van het Nationaal Archief. 

Daarnaast zetten de onderzoekers van Huygens ING (veelal 
vanuit de positie van (bijzonder) hoogleraar) zich in als (gast)
docent aan Nederlandse en buitenlandse universiteiten, niet 

in het minst ook op het gebied van digital humanities. Twee 
van de leerstoelen van het instituut zijn speciaal gericht op 
digital humanities; met de VU verzorgt Huygens ING een minor 
op dit terrein. Veel studenten volgen bij Huygens ING onder-
zoeksstages, en maken zo kennis met nieuwe digitale onder-
zoekspraktijken en de daarvoor benodigde infrastructuur. 

Vooruitblik en strategie   

De digitale revolutie in de geesteswetenschappen zal de 
komende jaren een nog grotere vlucht nemen, als nieuwe 
methoden en tools in het onderwijs geïncorporeerd wor-
den, meer daarin getrainde PhD-studenten en onderzoekers 
actief worden en de benodigde infrastructuur beschikbaar 
komt. Huygens ING zal daarom de daarop toegesneden koers 
voortzetten en zijn nationale en internationale positie daarin 
verder versterken. Het bouwen, onderhouden, updaten en 
uitbreiden van de digitale infrastructuur zal essentieel zijn 
voor het handhaven van de sterke positie van Nederland in de 
internationale digital humanities. Omdat veel van het materi-
aal in de geesteswetenschappen taal- en natie-specifiek is, zal 
er behoefte blijven aan een specifieke Nederlandse infrastruc-
tuur, ook al zal die verbonden en interoperabel moeten zijn 
met de zich ontwikkelende internationale infrastructuur voor 
digital humanities. Deze behoefte is onderkend door NWO 
met de plaatsing van CLARIAH op de Nederlandse Nationale 
Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastruc-
tuur. De interoperabiliteit van CLARIAH met de aanpalende 
disciplines in de sociale wetenschappen zal worden geëxplo-
reerd. Huygens ING zal deze infrastructuur ook vullen met 
eigen bronuitgaven en tekstedities, in samenwerking met de 
al eerder genoemde grote erfgoedinstellingen. Het digitale 
onderzoek is – veel meer dan het traditionele geesteswe-
tenschappelijke onderzoek – het werk van teams en niet van 
eenlingen. Bij de exploitatie van deze nieuwe mogelijkheden 
in het eigen onderzoek zal de verwevenheid met andere ken-
nisinstellingen daarom verder toenemen. 
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 Opbouw staf fte in 2016 

Wetenschappelijk personeel 27,9

PhD students, postdocs/tijdelijke onderzoekers 5,7

Ondersteunend wetenschappelijk en technisch personeel1 32,7 

Ondersteunend en beheerspersoneel 12,3 

Totaal 78,6

16

7

35
42 %

 Inkomsten x 1000 € in 2016 

KNAW basisfinanciering, inclusief huisvesting 5239

Onderzoekssubsidies 1002

Extern gefinancierd onderzoek 548

Overig/correctie 140 

Totaal 6929

%€ 76

14

8 7

%€
 Uitgaven x 1000 € in 2016

Personeel 6112

Overig 957

Totaal 7069

86

14

1  Waarvan 13,33 fte digitale infrastructuur

2
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Samenvatting SEP-evaluatie1

Beoordeling

Wetenschappelijke kwaliteit: score 2
Huygens ING heeft in de loop van zijn lange en rijke geschie-
denis toonaangevend wetenschappelijk onderzoek verricht. 
Het instituut is een nationaal asset dat in stand dient te blij-
ven omdat het goede kansen heeft om nieuwe onderzoekstij-
len te ontwikkelen en te initiëren. Op dit moment ontbreekt 
het echter aan een duidelijke formulering van de toekom-
stige koers. Het onderzoek van Huygens ING is van zeer hoge 
kwaliteit en omvat verschillende soorten producten. Hoewel 
al die producten van hoge kwaliteit zijn, vormt de hetero-
geniteit van de groep een belemmering voor het formuleren 
van een samenhangende strategie. Het digitale werk is geba-
seerd op een expliciete digital humanities methodologie. Met 
deze projecten heeft het instituut internationale erkenning 
geoogst. Het instituut heeft een goed evenwicht gevonden 
tussen vakinhoudelijke onderzoekers die de onderzoek-
agenda leiden, en de belangrijke bijdrage van IT’ers en men-
sen in hybride functies, o.a. in de groep digitaal databeheer. 
Dit is vooral van belang omdat de ontwikkeling van digitale 
infrastructuur hoog op de wetenschappelijke agenda van 
het instituut staat, waardoor het inzetten van mensen met 
de juiste IT-deskundigheid een sterk punt is. De commissie 
juicht dit model en de resultaten ervan toe. Het is daarbij 
wel van belang om het model expliciet te beschrijven en de 
praktijkervaringen van het instituut te systematiseren. Tot 
slot wordt het steeds belangrijker om meer systematische en 
professioneel erkende methoden voor het beoordelen van 

1  Samenvatting van de instituutsevaluatie op basis van het 
Standard Evaluation Protocol. De drie evaluatiecriteria – research 
quality, societal relevance, viability – werden in kwantitatieve en 
kwalitatieve termen beoordeeld (score 1: world leading/excellent; 
score 2: very good; score 3: good; score 4: unsatisfactory). De 
onderwerpen PhD-programmes, research integrity en diversity 
werden alleen in kwalitatieve termen beoordeeld. Tevens 
beantwoordde de evaluatiecommissie enkele vragen geformuleerd 
door het KNAW-bestuur; een generieke vraag betrof de meerwaarde 
van het instituut in de nationale context en zijn internationale 
positie.
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de kwaliteit van onderzoek te ontwikkelen. Omdat er toch al 
sprake is van een toename in het aantal publicaties, advi-
seert de commissie om deels te focussen op hoogwaardige, 
opvallende publicaties, en daarnaast ook op meer aanvra-
gen, publieksbereik, onderwijs, datamanagement en -cura-
tie, kwaliteit van de infrastructuur en digitaal ondersteunde 
maten voor bereik en consistentie, en andere methoden.

Maatschappelijke impact: score 3
De sterke focus van Huygens ING op de Nederlandse geschie-
denis en de rol van de geschiedenis in de nationale iden-
titeitsvorming bieden een unieke kans om de interesse van 
een breder publiek en de politiek te wekken. De strategie 
voor publieksbereik lijkt echter meer in te spelen op resul-
taten die voortkomen uit het onderzoek dan dat ze bewust 
worden gepland en er geld voor wordt uitgetrokken. Het feit 
dat de digitale producten beschikbaar zijn via Open Access 
is uitermate nuttig en belangrijk. Het instituut heeft zonder 
meer producten met een grote maatschappelijke impact en 
een groot publieksbereik tot stand gebracht, maar dit pro-
ces wordt onvoldoende geanalyseerd. Er is ruimte voor een 
betere en spannender website, die betrokkenheid van bui-
ten en links met de media stimuleert en meer nadruk legt 
op momenten dat het instituut naar buiten treedt. Dit wordt 
allemaal wel gedaan, maar niet zo goed of zo goed gepland 
als wel mogelijk zou zijn. De commissie merkt op dat Huygens 
ING inmiddels opdracht heeft gegeven voor een volledig her-
ziene website die hieraan kan bijdragen.

Toekomstbestendigheid: score 2 
De commissie is van mening dat Huygens ING de kans moet 
aangrijpen om duidelijkere zwaartepunten te definiëren voor 
het onderzoek naar de Nederlandse geschiedenis en cultuur. 
Dit zou moeten worden georganiseerd binnen een overkoe-
pelend narratief, dat de samenhang tussen de verschillende 
onderzoeksrichtingen laat zien. De unieke combinatie van 
bronnen en tools waarover Huygens ING beschikt, zou dan 
beter kunnen worden ingezet om de internationale impact 
tot stand te brengen die zij in potentie hebben. Wat het digi-
tale aspect betreft, is het belangrijk om duidelijk te maken 
dat softwareprojecten ook onderzoek zijn. Een van de heel 



Huygens ING – 10

bijzondere kwaliteiten van Huygens ING is de grondig the-
oretisch onderbouwde samenwerkingsstructuur binnen de 
onderzoekswerkomgeving, met professionals aan beide kan-
ten, die leidt tot producten die door onderzoekers in de heel 
wereld gebruikt worden. Het is dan ook niet terecht of wen-
selijk om IT-medewerkers simpelweg als ‘ondersteuning’ aan 
te merken. Verder dringt de commissie aan op het uitwer-
ken van een duidelijk schema met werkstromen, templates 
en rollen, dat inzicht biedt in de ervaring met deze digitale 
infrastructuur. Zo kunnen zij alle onderzoekers en het Digi-
tal Humanities-Lab van het KNAW Humanities Cluster beter 
ondersteunen. De commissie is zich bewust van de span-
nende tijden die Huygens ING recent heeft doorgemaakt. De 
optimistische en positieve houding valt dan ook te prijzen. 
De financieringspositie is weer op orde, hoewel een daling 
van de lumpsum in reële termen enigszins verontrustend 
is. Gezien het grote aantal pensioneringen op korte termijn 
is het daarnaast van belang om financiering te verkrijgen 
voor de juiste personeelsopbouw (dakpanconstructies) en 
om financieringsstrategieën te ontwikkelen en steun van de 
KNAW te verkrijgen om het aantal onderzoekmedewerkers op 
peil te houden. Onder de juiste condities kan Huygens ING 
een toonaangevende bijdrage leveren aan de wereld van het 
historisch onderzoek, en met name op het gebied van digital 
humanities.

PhD programma’s en integriteit
De juiste begeleiding en opleiding van promovendi bij 
Huygens ING is eerder de verantwoordelijkheid van de 
begeleiders zelf dan van het instituut, maar Huygens ING 
onderhoudt nauwe banden met alle relevante onderzoeks-
scholen. De intervisiestructuur bij Huygens ING ondersteunt 
een constante stroom promovendi – meestal verbonden aan 
universiteiten – die voor kortere of langere tijd bij Huygens 
ING verblijven. Deze aanpak functioneert goed en is een goed 
toekomstmodel voor het KNAW Humanities Cluster. 

Huygens ING heeft een gedegen beleid voor onderzoeksda-
tamanagement ontwikkeld dat uitgaat van de FAIR-principes. 
De commissie adviseert Huygens ING om zich expliciet met 
de nieuwe gegevensbeschermingsrichtlijn van de EU bezig 

te houden. Er zijn geen incidenten geweest en de commissie 
heeft geen aanwijzingen van concrete integriteitskwesties.

Over de extra vragen van het KNAW-bestuur

Huygens ING binnen het KNAW Humanities Cluster en 
Digital Humanities
Het instituut heeft de digitale uitdagingen onderkend en 
grijpt de kansen aan die het nieuwe KNAW Humanities Clus-
ter biedt. De commissie kan niet voorzien of Huygens ING 
in de toekomst als afzonderlijk instituut zal blijven bestaan 
of dat er een geïntegreerd instituut komt voor Nederlandse 
geschiedenis, taal en cultuur. 

Nationale en internationale positie
Het instituut is een nationaal asset dat in stand dient te blij-
ven omdat het goede kansen heeft om nieuwe onderzoekstij-
len te ontwikkelen en te initiëren.

Kennisbenutting en open access
Het feit dat de digitale producten beschikbaar zijn via Open 
Access is uitermate nuttig en belangrijk.

Aanbevelingen

De commissie doet de volgende aanbevelingen:

1. Na de verhuizing moet Huygens ING thans binnen het 
KNAW Humanities Cluster de kans aangrijpen om een hel-
dere strategische visie te formuleren, met een scherper 
eigen profiel voor het vakgebied Nederlandse cultuur en 
geschiedenis en een sterke rol ten opzichte van de part-
ners binnen het KNAW Humanities Cluster inzake nieuwe 
methoden binnen de Digital Humanities. 

2. Werk het model van Huygens ING verder uit, waarbij 
onderzoek door vakinhoudelijke onderzoekers wordt 
gecombineerd met bijdragen door IT’ers om zo nieuwe 
digital humanities methoden te ontwikkelen. 

3. Ontwikkel systematische en professioneel erkende 
modellen voor het beoordelen van de kwaliteit van 
onderzoek. 
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4. Ontwikkel een strategie en zet middelen in voor de 
publieksgerichte activiteiten van Huygens ING. 

5. Definieer een speerpunt voor het onderzoek van de 
Nederlandse cultuur en geschiedenis en organiseer dit 
binnen een overkoepelend narratief. 

6. Ontwikkel financieringsstrategieën, waaronder ‘dak-
panconstructies’, om het aantal onderzoekers op peil te 
houden. 

7. Formuleer een expliciet promotiebeleid – en meer in het 
algemeen een opleidingsbeleid – voor het opleiden van 
de volgende (internationale) generatie wetenschappers. 

8. Zoek naar diverse manieren om de relaties met de univer-
siteiten te versterken.

Samenvatting bestuurlijke reactie

Humanities Cluster
Het bestuur van de KNAW heeft met genoegen ken-
nisgenomen van de SEP-rapporten van de instituten 
binnen het KNAW Humanities Cluster. Het bestuur 
beschouwt de bevindingen van de evaluatiecom-
missies als een ondersteuning van het strategisch 
besluit tot instelling van het Humanities Cluster en 
als een aanmoediging om deze koers verder voort 
te zetten. Het bestuur onderschrijft de conclusie dat 
het belangrijk is om enerzijds de kansen te benut-
ten die samenwerking binnen het cluster biedt, en 
anderzijds de bestaande sterke merken en de waar-
devolle activiteiten te borgen. Zowel het bestuur als 
de directeuren zijn van mening dat het stimuleren 
van verdergaande samenwerking langs de themati-
sche lijnen van Nederlandse geschiedenis, taal en 
cultuur en op het gebied van digital humanities, nu 
de grootste prioriteit heeft.

Huygens ING
Het bestuur erkent dat het onderzoeksprofiel van 
het instituut heterogeen is, maar is van mening dat 
het aanbrengen van meer focus tijd en zorgvuldig-
heid vereist. Het bestuur deelt de visie van de direc-
teur dat bij het vergroten van de output prioriteit 
gegeven wordt aan onderzoeksaanvragen en ‘high 
quality’ publicaties. Wat betreft maatschappelijke 
impact nodigt het bestuur het instituut uit om, in 
aanvulling op de reeds gezette stappen ten aanzien 
van de website, meer samenhang aan te brengen 
in de activiteiten. Het bestuur wil het instituut ten 
slotte aanmoedigen om het geprezen model van 
co-ontwikkeling van software en onderzoek verder 
te versterken.

Respons van de directeur

De directeur is verheugd over de collegiale en sti-
mulerende wijze waarop de evaluatie heeft plaats-
gevonden. De directeur signaleert dat de commissie 
enerzijds vraagt om meer focus en aanscherping 
van het profiel van het instituut en anderzijds aan-
raadt om de verschillende vormen van output van 
het instituut verder te vergroten. Het instituut zal 
hierbij prioriteit geven aan het indienen van onder-
zoeksaanvragen en ‘high-quality’ publicaties. De 
waardering voor de afdeling Digital Data Manage-
ment en voor het model van het Huygens ING wordt 
op prijs gesteld, en aanbeveling 2 zal zeker worden 
opgevolgd. De directeur onderschrijft de aanbeve-
ling van de commissie om software ontwikkeling 
mee te tellen als onderzoeksoutput van harte. Ten 
aanzien van de aanbeveling om een meer cohe-
rente strategie voor communicatie naar buiten te 
ontwikkelen, geeft de directeur aan dat de ontwik-
keling van een nieuwe website reeds in gang gezet 
is. Om de maatschappelijke relevantie van het insti-
tuut te vergroten, zal kritisch naar de aansluiting 
van onderzoek bij het profiel van het instituut wor-
den gekeken. 


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk512364918
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Historie van vernieuwing
	Dynamisch en responsief

	Rol en meerwaarde
	Nationale kraamkamer voor onderzoek in functionele complexe materie
	Snel en efficiënt nieuwe richtingen opstarten
	
Ideale partner voor bedrijven

	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	Interdisciplinaire nexus
	Sterk verbonden met universiteiten
	Expert in het samenwerken met bedrijven

	Vooruitblik en strategie
	Wetenschappelijk programma 
	Toekomstig onderzoek
	Uitbouwen interdisciplinaire nexus rol
	Ontwikkelen van beleid voor Open Science
	Aandacht voor diversiteit

	Samenvatting SEP-evaluatie
	Beoordeling
	Maatschappelijke impact: score: 1 
	Toekomstbestendigheid: score 1 
	PhD programma’s, integriteit en diversiteit
	Extra vragen van de raad van bestuur van NWO

	Conclusies en aanbevelingen
	 Respons van de directeur AMOLF
	Samenvatting bestuurlijke reactie 
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap 
	NARRATIVE BOX: Het ARC-model

	 Vooruitblik en strategie 
	CWI – 49
	Samenvatting SEP-evaluatie 
	Beoordeling

	Respons van de directeur
	Samenvatting bestuurlijke reactie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde
	De meerwaarde van het beleggen van deze rol bij ASTRON
	De impact van het instituut op de omgeving in de vorm van maatschappelijke bijdragen (incl. outreach), valorisatie of andere vormen van kennisbenutting
	Maatschappelijke bijdragen (incl. outreach)
	Valorisatie
	Andere vormen van kennisbenutting inclusief economische impact

	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	Het nationale en internationale netwerk van relevante wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties waarin ASTRON actief is
	Internationale netwerken waarin ASTRON actief is

	Vooruitblik en strategie
	Samenvatting SEP-evaluatie 
	Beoordeling

	Conclusies en aanbevelingen
	Respons van de directeur
	Samenvatting bestuurlijke reactie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap 
	Vooruitblik en strategie	
	Groeiambitie
	Samenvatting SEP-evaluatie 
	Aanbevelingen
	Respons van de directeur 
	Samenvatting bestuurlijke reactie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	
Vooruitblik en strategie			
	Samenvatting SEP-evaluatie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde
	Publiek-private samenwerking uit expertiserol
	Agendazetting vanuit de verbindende rol
	Toegang tot internationale infrastructuur
	Publiek-private samenwerking vanuit de verbindende rol
	Technische ondersteuning van de onderzoeksfaciliteiten

	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	Vooruitblik en strategie 
	Doorontwikkeling van wetenschappelijke en maatschappelijke impact 
	Verbrede missie als nationaal instituut voor energieonderzoek
	DIFFER als de nexus in het energie landschap

	Samenvatting SEP-evaluatie
	Beoordeling
	Aanbevelingen 

	Respons van de directeur
	Samenvatting bestuurlijke reactie
	Missie 
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen 
	Rol en meerwaarde 
	Vooruitblik en strategie 
	Samenvatting SEP-evaluatie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen	
	KNAW Humanities Cluster

	Rol en meerwaarde	
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	Vooruitblik en strategie			
	Samenvatting SEP-evaluatie
	Missie 
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen 
	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap 
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	KNAW Humanities Cluster

	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	
Vooruitblik strategie
	Samenvatting SEP-evaluatie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, is het KITLV het gezicht voor Nederland in internationale netwerken. Ook nationaal is het KITLV verweven met het kennis- en maatschappelijk landschap. 
	
Vooruitblik en strategie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen 
	KNAW Humanities Cluster

	Rol en meerwaarde 
	Positie in het kennis- en maatschappelijke landschap
	
Vooruitblik en strategie
	Samenvatting SEP-evaluatie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	
Vooruitblik en strategie
	Samenvatting SEP-evaluatie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	Vooruitblik en strategie
	Mid-term review
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	Vooruitblik en strategie
	Samenvatting SEP-evaluatie
	Beoordeling 

	Conclusies en aanbevelingen 
	Respons van de directeur 
	Samenvatting bestuurlijke reactie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijke landschap
	Vooruitblik en strategie

	Samenvatting SEP-evaluatie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde	
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	Door de grote waardering voor de onderzoeksrol van het NIOO heeft het instituut relaties met tal van universiteiten en andere kennisinstellingen in binnen- en buitenland. Deze relaties hebben de vorm van gasthoogleraarschappen (verschillende senior – en z
	Vooruitblik en strategie		
	Samenvatting SEP-evaluatie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen 
	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap 
	Vooruitblik en strategie 
	Spil van de Nederlandse, mariene wetenschap 

	Samenvatting SEP-evaluatie
	Beoordeling
	Meerwaarde

	Conclusies en aanbevelingen
	Respons van de directeur
	Samenvatting bestuurlijke reactie
	Missie
	
Totstandkoming en historische ontwikkelingen 
	Vestiging 
	Evolutie
	Vernieuwing

	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	Samenwerkingen met onderzoeks- en maatschappelijke instellingen

	Vooruitblik en strategie
	Samenvatting SEP-evaluatie
	Beoordeling
	Meerwaarde

	Conclusies en aanbevelingen
	Respons van de directeur
	Samenvatting bestuurlijke reactie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Internationaal
	Nationaal
	SRON-intern

	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	Vooruitblik en strategie
	Samenvatting SEP-evaluatie
	Beoordeling
	Meerwaarde 

	Conclusies en aanbevelingen
	Respons van de directeur
	Samenvatting bestuurlijke reactie
	Missie
	Explore, study and preserve. 

	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	Vooruitblik en strategie
	Samenvatting SEP-evaluatie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Historie van vernieuwing
	Dynamisch en responsief

	Rol en meerwaarde
	Nationale kraamkamer voor onderzoek in functionele complexe materie
	Snel en efficiënt nieuwe richtingen opstarten
	
Ideale partner voor bedrijven

	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	Interdisciplinaire nexus
	Sterk verbonden met universiteiten
	Expert in het samenwerken met bedrijven

	Vooruitblik en strategie
	Wetenschappelijk programma 
	Toekomstig onderzoek
	Uitbouwen interdisciplinaire nexus rol
	Ontwikkelen van beleid voor Open Science

	Samenvatting SEP-evaluatie
	Beoordeling
	Maatschappelijke impact: score: 1 
	Toekomstbestendigheid: score 1 
	PhD programma’s, integriteit en diversiteit
	Extra vragen van de raad van bestuur van NWO

	Conclusies en aanbevelingen
	 Respons van de directeur AMOLF
	Samenvatting bestuurlijke reactie 
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap 
	NARRATIVE BOX: Het ARC-model

	 Vooruitblik en strategie 
	CWI – 45
	Samenvatting SEP-evaluatie 
	Beoordeling

	Aanbevelingen
	Respons van de directeur
	Samenvatting bestuurlijke reactie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde
	De meerwaarde van het beleggen van deze rol bij ASTRON
	De impact van het instituut op de omgeving in de vorm van maatschappelijke bijdragen (incl. outreach), valorisatie of andere vormen van kennisbenutting
	Maatschappelijke bijdragen (incl. outreach)
	Valorisatie
	Andere vormen van kennisbenutting inclusief economische impact

	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	Het nationale en internationale netwerk van relevante wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties waarin ASTRON actief is
	Internationale netwerken waarin ASTRON actief is

	Vooruitblik en strategie
	Samenvatting SEP-evaluatie 
	Beoordeling

	Conclusies en aanbevelingen
	Respons van de directeur
	Samenvatting bestuurlijke reactie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap 
	Vooruitblik en strategie	
	Groeiambitie
	Samenvatting SEP-evaluatie 
	Aanbevelingen
	Respons van de directeur 
	Samenvatting bestuurlijke reactie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	
Vooruitblik en strategie			
	Samenvatting SEP-evaluatie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde
	Publiek-private samenwerking uit expertiserol
	Agendazetting vanuit de verbindende rol
	Toegang tot internationale infrastructuur
	Publiek-private samenwerking vanuit de verbindende rol
	Technische ondersteuning van de onderzoeksfaciliteiten

	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	Vooruitblik en strategie 
	Doorontwikkeling van wetenschappelijke en maatschappelijke impact 
	Verbrede missie als nationaal instituut voor energieonderzoek
	DIFFER als de nexus in het energie landschap

	Samenvatting SEP-evaluatie
	Beoordeling
	Aanbevelingen 

	Respons van de directeur
	Samenvatting bestuurlijke reactie
	Missie 
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen 
	Rol en meerwaarde 
	Vooruitblik en strategie 
	Samenvatting SEP-evaluatie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen	
	KNAW Humanities Cluster

	Rol en meerwaarde	
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	Vooruitblik en strategie			
	Samenvatting SEP-evaluatie
	Missie 
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen 
	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap 
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	KNAW Humanities Cluster

	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	
Vooruitblik strategie
	Samenvatting SEP-evaluatie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, is het KITLV het gezicht voor Nederland in internationale netwerken. Ook nationaal is het KITLV verweven met het kennis- en maatschappelijk landschap. 
	
Vooruitblik en strategie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen 
	KNAW Humanities Cluster

	Rol en meerwaarde 
	Positie in het kennis- en maatschappelijke landschap
	
Vooruitblik en strategie
	Samenvatting SEP-evaluatie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	
Vooruitblik en strategie
	Samenvatting SEP-evaluatie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	Vooruitblik en strategie
	Mid-term review
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	Vooruitblik en strategie
	Samenvatting SEP-evaluatie
	Beoordeling 

	Conclusies en aanbevelingen 
	Respons van de directeur 
	Samenvatting bestuurlijke reactie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijke landschap
	Vooruitblik en strategie

	Samenvatting SEP-evaluatie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde	
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	Door de grote waardering voor de onderzoeksrol van het NIOO heeft het instituut relaties met tal van universiteiten en andere kennisinstellingen in binnen- en buitenland. Deze relaties hebben de vorm van gasthoogleraarschappen (verschillende senior – en z
	Vooruitblik en strategie		
	Samenvatting SEP-evaluatie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen 
	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap 
	Vooruitblik en strategie 
	Spil van de Nederlandse, mariene wetenschap 

	Samenvatting SEP-evaluatie
	Beoordeling
	Meerwaarde

	Conclusies en aanbevelingen
	Respons van de directeur
	Samenvatting bestuurlijke reactie
	Missie
	
Totstandkoming en historische ontwikkelingen 
	Vestiging 
	Evolutie
	Vernieuwing

	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	Samenwerkingen met onderzoeks- en maatschappelijke instellingen

	Vooruitblik en strategie
	Samenvatting SEP-evaluatie
	Beoordeling
	Meerwaarde

	Conclusies en aanbevelingen
	Respons van de directeur
	Samenvatting bestuurlijke reactie
	Missie
	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Internationaal
	Nationaal
	SRON-intern

	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	Vooruitblik en strategie
	Samenvatting SEP-evaluatie
	Beoordeling
	Meerwaarde 

	Conclusies en aanbevelingen
	Respons van de directeur
	Samenvatting bestuurlijke reactie
	Missie
	Explore, study and preserve. 

	Totstandkoming en historische ontwikkelingen
	Rol en meerwaarde
	Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap
	Vooruitblik en strategie
	Samenvatting SEP-evaluatie
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

