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Executive summary
The Research School for Political History (RSPH) is a research network of political historians, working
to promote high-quality research and to strengthen (inter)national cooperation. In addition, the
RSPH provides first-rate training for PhD and Research Master’s students. The RSPH was established
in 2011.
Training activities 2013
The training activities for the PhD candidates included a tutorial on Digital Humanities and Sources
for new PhD candidates, four (international) research seminars in which PhD candidates presented
their work and a seminar on good practices (publishing and grant writing) for political historians.
Themes of the research seminars were: Memorial Practices (29 January), Political Relations (18-19
March), Politics and Policies (3 June) and New Directions in the History of Political Ideas (27
September). In these seminars, distinguished scholars discussed the work of the PhD candidates.
Furthermore, the RSPH co-sponsored conferences in which PhD candidates of the RSPH participated:
an international conference on Crisis and Mobilization since 1789 with the International Scholars’
Network ‘Histories of Societies and Socialisms’ and a conference organized by PhD Candidate Tim
Verlaan on town planning on the occasion of the 70th anniversary of Hoog Catharijne in Utrecht.
The PhD council has given a positive assessment to the training activities.
Registered PhD candidates numbered 72 (as of December 31); the number of candidates affiliated
with the RSPH was 91. In 2012, twelve candidates working in the field of political history defended
their thesis.
In December 64 Research Master’s students were registered with the RSPH. In 2012 the
preparations for the development of a training program for Research Master’s students started. This
resulted in a tutorial in 2013 on ‘What is Political History?’ (supervisor Ido de Haan). The 5-ECTS
tutorial was attended by 12 students. Furthermore a program for a Summer School on ‘The Limits of
Democracy’ was designed. Three students took part in this 5- ECTS activity.
Because of the discrepancy between the number of registered Research Master’s students and the
number of students participating in the activities of the RSPH, the RSPH decided to invest in
generating more publicity for its activities by various means including a new website, leaflets, and an
intern. Also, together with other research schools, initiatives have been taken to improve this
situation and increase the return on investments.
International Relations and internationalization
The OPG is strongly committed to strengthening (inter)national cooperation. In 2013, special
attention was paid to the development and institutionalization of contacts with researchers and
institutions in the field of International Relations. As a result, the RSPH welcomed two new board
members who are experts in the field, Prof. Dr. Beatrice de Graaf (Campus The Hague Leiden
University) and Prof. Dr. Kiran Patel (Maastricht University)
Internationalization is a priority of the RSPH. Therefore the RSPH designed a new website
(www.researchschoolpoliticalhistory.eu) in English; seminars were held in the English language, and
a Flemish-Netherlands seminar took place in Antwerp. Most important were the preparations for
the International PhD Conference in Political History which will take place in Leiden 2014. We expect
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80 participants, discussing eight themes in the field of political history. Prior to the Leiden
conference an expert meeting will take place in Lucca in March 2014. In Lucca four PhD candidates
of the RSPH will present their work.
Organizational structure
In 2013, Prof. Dr. Henk te Velde (Leiden University) succeeded Prof. Dr. Remieg Aerts as Academic
Director. Prof. Dr. Ida Nijenhuis (Huygens Institute for the History of the Netherlands) succeeded
Prof. Dr. Ido de Haan as president of the RSPH. The Executive Committee consists of Academic
Director Prof. Dr. Henk te Velde, Prof. Dr. Ido de Haan (supervisor education program) and
coordinator Dr. Margit van der Steen. The PhD students are organized in a PhD Council. The RSPH
welcomed two new board members: Prof. Dr. Beatrice de Graaf (Campus The Hague Leiden
University) and Prof. Dr. Kiran Patel (Maastricht University).
The institution in charge of the RSPH is the Huygens Institute for the History of the Netherlands, an
institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. The bureau of the OPG, headed by
Dr. Margit van der Steen, is located at the Huygens Institute in The Hague.
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1. Inleiding
De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) is een werkgemeenschap van politiek historici die gedragen
wordt door de deelnemende instellingen, onderzoekers, studenten en promovendi. Participerende
universiteiten en onderzoeksinstituten organiseren de activiteiten, in nauwe samenwerking met bestuursleden
en het bureau van de OPG.
De op 27 juni 2011 opgerichte OPG stelt zich tot doel de kwaliteit van het onderzoek en de samenwerking op
het vakgebied in Nederland en Vlaanderen bevorderen. Daartoe onderhoudt de OPG een nationaal en
internationaal netwerk voor onderzoek en onderzoekgerelateerd onderwijs op het gebied van politieke
geschiedenis. In aanvulling op de programma’s van lokale graduate schools verzorgt de OPG onderwijs en
begeleiding aan in Nederland en Vlaanderen werkzame promovendi en research master studenten. Door de
landelijke en internationale samenwerking op het terrein van politieke geschiedenis te versterken wil de OPG
het vakgebied profileren en de mogelijkheden vergroten om nationale en internationale
onderzoeksprogramma’s te realiseren.
Uit de missie die de OPG zichzelf gesteld heeft, vloeien twee kerntaken voort: het ontwikkelen en verzorgen
van onderwijs aan promovendi en research masters op het terrein van politieke geschiedenis evenals het
versterken van (internationale) samenwerking op het vakgebied.
Het werkterrein van de OPG omvat in ieder geval de volgende onderzoeks- en leerstoelgebieden: politieke
geschiedenis van de vroegmoderne, moderne en eigen tijd, algemene geschiedenis, vaderlandse of
Nederlandse geschiedenis, Europese studies, geschiedenis van internationale betrekkingen en organisaties,
koloniale geschiedenis evenals militaire geschiedenis.

Deelnemers onderzoekseminar Antwerpen 18 maart 2013

4

2. Onderwijs
De OPG verzorgde onderwijs aan promovendi en ontwikkelde en verzorgde onderwijs voor research masters.
Internationalisering is een belangrijk aandachtspunt in het onderwijs.
Promovendi
De OPG organiseerde in het verslagjaar vijf seminars en een tutorial. Een tutorial is een interactieve
bijeenkomst met een kleine groep studenten (maximaal tien) die intensief discussieert over een bepaalde
problematiek. Een seminar is grootschaliger: hier verzorgen meerdere sprekers een presentatie over een
thema. In een OPG seminar spreken tweede en derde jaarspromovendi over hun onderzoek en krijgen hierop
feed back door experts. Bijlage een bevat het programma van de bijeenkomsten.
Voor nieuwe promovendi organiseerde de OPG een tutorial over Digital Humanities en bronnengebruik.
Daarnaast vonden vier onderzoekseminars plaats met prominente sprekers uit binnen- en buitenland over
herinneringspraktijken, politieke relaties, bestuur en beleid en politieke ideeëngeschiedenis. Tenslotte was er
op verzoek van de promovendiraad een seminar over (internationaal) publiceren en (internationale)
projectaanvragen schrijven voor politiek historici. In twee seminars was Engels de voertaal. De bijeenkomsten
werden georganiseerd door senior onderzoekers en promovendi van diverse universiteiten in samenwerking
met het bureau van de OPG.
De OPG waardeert de inbreng van promovendi in de organisatie van seminars en probeert die waar mogelijk
ook te stimuleren. Daarom ondersteunde de OPG twee congressen waar promovendi een actieve rol
vervulden met een financiële bijdrage. In februari was dit de conferentie van het International Scholars’
Network “Histories of Societies and Socialisms” over Crisis and mobilization since 1789. Hier gaven Robin de
Bruin, Wim de Jong en Anne Marie Mrije een lezing. OPG promovendus Tim Verlaan organiseerde op 24
september een conferentie over stadsplanning ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Hoog Catharijne.
Tijdens dit congres verzorgde hij ook zelf een presentatie. Zie voor een overzicht van de programma’s bijlage
vijf.
Overzicht onderwijsactiviteiten en door OPG gesteunde activiteiten OPG 2013
Tijdstip en locatie
Activiteit
29/01/2013
11.00-17.00 Amsterdam
18/02/2013
12.30-17.45 Den Haag
22-02 tot en met 24-02/2013
Amsterdam
18-19/03/2013
11.15-19.00 Antwerpen
03/06/2013
Den Haag
24-09-2013
Utrecht

OPG Seminar Herinneringspraktijken

27/09/2013
10.00-12.30 Utrecht
27/11/2013
13.30-17.00 Den Haag

Aantal
Deelnemers
23

OPG Tutorial Digital Humanities en
bronnengebruik
Crisis and mobilization since 1789

9

OPG Seminar Politieke Relaties

30

OPG Seminar Bestuur en Beleid

30

Hoog Catharijne – Monument van een
geplande toekomst

80

OPG International Research Seminar New
Directions in the History of Political Ideas
OPG Good Practices for Political Historians

19

45

23
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Sinds de omzetting van het Netwerk Politieke Geschiedenis in een onderzoekschool worden nieuwe
promovendi officieel geregistreerd. Op 31 december 2013 bedroeg het aantal geregistreerde promovendi
72.Het aantal promovendi dat actief is op het werkterrein van de OPG is echter groter, namelijk 91 (zie bijlage).
Het verschil tussen geregistreerde en niet-geregistreerde promovendi is te verklaren uit het feit dat
deelnemers aan het Netwerk Politieke Geschiedenis zich niet meer hebben laten registreren als lid van de OPG.
Dit betreft meestal promovendi die al ver gevorderd zijn met hun dissertatie.
In het verslagjaar reflecteerde het bestuur van de OPG ook op de positie van de zogenaamde
buitenpromovendi. Geconstateerd werd dat er tientallen buitenpromovendi op het terrein van politieke
geschiedenis zijn terwijl slechts enkele buitenpromovendi deel uit maken deel van de OPG. Het bestuur vroeg
zich af of de OPG een rol zou willen of kunnen vervullen voor deze groep. Dit leidde tot een oriënterend
gesprek met de Onderzoekschool NOSTER (Theologie en Religiewetenschappen) die ook veel
buitenpromovendi heeft en het besluit in 2014 een bijeenkomst te organiseren voor buitenpromovendi
politieke geschiedenis. Daarnaast is begonnen met een inventarisatie van de externe promovendi.
Promovendiraad
De promovendi zijn georganiseerd in de promovendiraad, die uit vier leden bestaat. In 2013 traden Hans van
der Jagt en Tom Schuringa toe tot de promovendiraad en volgde Elisabeth Dieterman Charlotte Brand op als
voorzitter. De promovendiraad organiseerde op 19 maart een social event voor promovendi in Antwerpen en
belegde twee bijeenkomsten (3 juni en 27 september) over het onderwijs voor promovendi. Op verzoek van de
promovendi is een seminar Good Practices for Political Historians tot stand gekomen. Verder woonden leden
van de promovendiraad de bestuursvergaderingen bij als adviserend lid.
Promoties
In 2013 vonden twaalf promoties plaats op het vakgebied van de politieke geschiedenis. Zie hiervoor bijlage
twee.
Research Masters
Per 31 december 2013 waren er 64 research masters geregistreerd bij de OPG. Zij namen incidenteel deel aan
seminars voor promovendi. Op 17 april 2013 vond een kennismakingsbijeenkomst plaats voor research
masters. Hier waren zeven research masters aanwezig.
Met de ontwikkeling van nieuw aanbod onderwijs voor research masters was de OPG al in 2012 begonnen. Dit
resulteerde in het aanbod van een Summer School eind juni 2013. Helaas was het aantal aanmeldingen
hiervoor beperkt. Daarom kregen studenten een aangepast programma: drie studenten namen deel aan twee
conferenties (NWO conferentie Omstreden Democratie d.d. 20 juni 2013 Den Haag alsmede de 20th
International Conference of Europeanists. Crisis & Contingency: States of (In)Stability d.d. 25-27 juni 2013
Amsterdam). Daarnaast volgden twaalf studenten een tutorial onder leiding van Ido de Haan (5 ECTS).
Naar aanleiding van de discrepantie tussen de aantallen research masters die zich aanmelden en degenen die
daadwerkelijk onderwijs volgen, besloot de OPG meer aandacht te besteden aan PR. Mede op advies van
andere onderzoekscholen is een folder gemaakt met het onderwijsaanbod voor research masters. Deze is in
1000-voud verspreid. Daarnaast is een stagiare, Ester van Duin, aangetrokken om een pr-plan voor research
masters op te stellen. In 2014 zal overleg plaatsvinden met andere graduate schools om het onderwijsaanbod
beter op elkaar af te stemmen. Last but not least is er in LOGOS verband – met succes – op aangedrongen dat
research masters verplicht worden onderwijs te volgen bij landelijke onderzoekscholen.
De OPG besloot vanaf 2014 per academisch jaar 10 ECTS aan onderwijs aan te bieden aan research masters. In
het voorjaar van 2014 zal de cursus What is Political History? (5 ECTS) worden verzorgd door Ido de Haan. In
juni 2014 zal de voor juni 2013 geplande Summer School over The Limits of Democracy (5 ECTS) opnieuw
worden aangeboden.
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3. Versterking (internationale) samenwerking
Het versterken van de (inter)nationale samenwerking op het terrein van onderzoek en onderwijs vat de OPG
breed op. De OPG wil voorwaarden creëren waardoor onderzoekers beter kunnen samenwerken. Daartoe
ontwikkelt en onderhoudt de OPG een website met informatie over conferenties en andere voor politiek
historici relevante bijeenkomsten, organiseert (internationale) wetenschappelijke bijeenkomsten, verzorgt
onderwijs en ondersteunt de promovendiraad. Graag wordt samengewerkt met relevante partners en gebruik
gemaakt van bestaande faciliteiten. Uitgangspunt daarbij is steeds dat de OPG datgene doet wat op lokaal
niveau niet of niet goed mogelijk is. Dit geldt zeker voor de internationalisering: door het uitbouwen van
internationale contacten en het opzetten van een serie van internationale conferenties voor promovendi wil
de OPG promovendi ook in een internationale context ervaring op laten doen. Zo wordt ook een basis gelegd
voor toekomstige netwerken die internationale onderzoeksprojecten op zullen zetten.
Platformfunctie
Door het verspreiden van aankondigingen en andere nieuwsberichten maakt de OPG het veld politieke
geschiedenis beter zichtbaar en worden politiek historici op een plek geïnformeerd over relevante
of
conferenties
en
overige
activiteiten.
Zie:
www.onderzoekschoolpolitiekegeschiedenis.nl
www.researchschoolpoliticalhistory.eu. In 2013 is de website geheel vernieuwd waardoor deze overzichtelijker
geworden is. Hierdoor is de OPG nog beter in staat de platformfunctie uit te dragen. Ook is de website
grotendeels in het Engels, waardoor de site voor een internationaal publiek toegankelijk is.
Uitbouw en institutionalisering contacten
In het verslagjaar werd de samenwerking met onderzoekers en instellingen buiten de stichtende faculteiten
verder versterkt. Contacten waren er al met onder meer het Duitsland Instituut (Universiteit Amsterdam), de
Theologische Universiteit Kampen, het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies, de
Defensie Akademie Breda en het Zentrum fur Niederlande Studien, Westfälische Wilhelms Universität Münster
en de Universiteit Maastricht. In 2011 hebben werkbezoeken plaatsgevonden bij de Universiteit Maastricht,
Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en de Universiteit Leuven. Als gevolg hiervan organiseerden het
NIOD en de Universiteit Maastricht een onderzoekseminar in 2012. De universiteiten van Gent en Antwerpen
gaven officieel te kennen geassocieerd en betalend lid van de OPG te willen worden. De contacten met de
Vlaamse universiteiten resulteerden in een Nederlands-Vlaams onderzoekseminar in Antwerpen in 2013. De
belangstelling vanuit de Defensie Akademie Breda zal in 2014 tot een onderzoekseminar over defensiebeleid
en militaire geschiedenis leiden.
In het verslagjaar was er ook contact met de Erasmus Universiteit Rotterdam. De EUR maakte kenbaar geen
belangstelling te hebben voor samenwerking omdat er geen promovendi zouden zijn die in het aanbod van de
OPG geïnteresseerd zouden zijn.
Internationale Betrekkingen
Het bestuur van de OPG nam het initiatief om te polsen of er vanuit het onderzoeksterrein van de
Internationale Betrekkingen interesse is om te participeren in de OPG. Naar aanleiding van de positieve
reacties op dit initiatief organiseerde de OPG in 2013 een overleg met hoogleraren op het terrein van
internationale betrekkingen uit Groningen, Utrecht, Maastricht en Leiden. Dit resulteerde in de toetreding tot
het bestuur van Beatrice de Graaf en Kiran Patel. Ook in het toekomstige onderwijsaanbod wil de OPG de
inbreng van de internationale betrekkingen meer accent geven.
Samenwerking onderzoekscholen Geesteswetenschappen
Als samenwerkingsverband van politiek historici onderhoudt de OPG contacten met andere onderzoekscholen
in de Geesteswetenschappen, in het bijzonder die in de geschiedwetenschap. Zo nam de OPG in het
verslagjaar deel aan het overleg van de directeuren van de Onderzoekscholen in de Geesteswetenschappen
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(LOGOS) en het coördinatorenoverleg Onderzoekscholen Geesteswetenschappen. Het in juni georganiseerde
seminar over bestuur en beleid werd opengesteld voor promovendi van de Posthumus Onderzoekschool en
het Centrum voor Regionale Kennisontwikkeling van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Het
seminar New Directions in the History of Political Ideas stond ook open voor promovendi van de
onderzoekschool Huizinga.
European Conference Political History 2014
Internationalisering is een prioriteit voor de OPG. Daarom werd de website voor een internationaal publiek
toegankelijk gemaakt, werden seminars in de Engelse taal gehouden en vond in 2013 een Vlaams-Nederlands
seminar plaats in Antwerpen. Verder ging er veel aandacht naar het opzetten van een internationaal congres
politieke geschiedenis dat van 4-6 september 2014 in Leiden zal plaats vinden. Met een dergelijk congres wil
de OPG de ontwikkeling van het vakgebied stimuleren en de samenwerking tussen onderzoekers versterken.
Zo hoopt de OPG de basis leggen voor een Europees netwerk van onderzoekers op het terrein van politieke
geschiedenis. Het is de bedoeling dat het congres onderdeel wordt van een reeks van conferenties. Om dit te
realiseren zijn in het verslagjaar contacten met buitenlandse universiteiten gelegd.
Promovendi vormen de doelgroep van het congres. Zij zullen kennis nemen van elkaars onderzoek, met elkaar
in debat gaan en zo de basis leggen voor toekomstige internationale samenwerkingsverbanden. Het congres
kent een belangrijke opleidingsfunctie. Er is inmiddels een ‘call for papers’ (zie bijlage 4) verspreid onder de
doelgroep.
In het verslagjaar werden een achttal thema’s bepaald en coördinatoren aangetrokken voor de diverse
thema’s. De algehele organisatie ligt in handen van Henk te Velde en Margit van der Steen. Voorafgaand aan
het congres vindt een voorbereidende expertmeeting plaats in Lucca (maart 2014). Hier zullen vier
promovendi van de OPG hun werk presenteren.
Om deze (toekomstige) internationale activiteiten te kunnen uitvoeren, reserveerde de OPG een substantieel
deel van het budget voor 2013 voor het congres in 2014.
Accreditatie
Het bestuur van de OPG overweegt de samenwerking tussen de in de school participerende instellingen en
onderzoekers verder te versterken door de OPG te laten accrediteren. In 2014 zal hierover een beslissing
worden genomen.

4. Organisatie
Vooruitlopende op de ondertekening van de Gemeenschappelijke Regeling Onderzoekscholen bepaalde de
OPG een eigen bestuurlijke structuur. Deze bestaat uit een dagelijks bestuur, een algemeen bestuur, een
promovendiraad en een bureau. Het algemeen bestuur heeft in het verslagjaar twee maal vergaderd, op 17
april en op 24 oktober. De penvoerende instelling is het KNAW Huygens Instituut Nederlandse Geschiedenis te
Den Haag. Het bureau is hier gehuisvest. Vanuit het Huygens ING maakt Ida Nijenhuis als voorzitter deel uit
van het algemeen bestuur van de OPG.
In 2013 vonden enkele wijzigingen plaats in de samenstelling van het bestuur. Remieg Aerts, die als directeur
onder meer de oprichting van de OPG mede mogelijk maakte, trad per 1 januari 2013 terug als directeur en
werd opgevolgd door Henk te Velde. Andere wisselingen waren de opvolging door Ida Nijenhuis van Ido de
Haan als voorzitter. Hij werd programmaleider onderwijs; in die hoedanigheid nam hij ook zitting in het
Dagelijks Bestuur. Verder versterkten Beatrice de Graaf en Kiran Patel het bestuur om de inbreng vanuit de
internationale betrekkingen vertegenwoordigen. In het bureau vond een wisseling plaats van de secretariële
ondersteuning en is een stagiaire aangetrokken.
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Samenstelling bestuur en bureau
In 2013 was de samenstelling van deze gremia als volgt:
Directeur: prof. dr. Henk te Velde (Universiteit Leiden)
Coördinator: dr. Margit van der Steen (Huygens ING)
Leden algemeen bestuur:
Prof. dr. Remieg Aerts (Radboud Universiteit Nijmegen)
Charlotte Brand MA (Promovendiraad / adviserend lid, tot 3 juni)
Elisabeth Dieterman MA (Promovendiraad/adviserend lid, vanaf 3 juni)
Prof. dr. Beatrice de Graaf (in 2013 Faculteit Campus Den Haag Universiteit Leiden, per 24 oktober)
Prof. dr. Ido de Haan (Universiteit Utrecht)
Prof. dr. George Harinck (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. dr. James Kennedy (Universiteit van Amsterdam)
Prof. dr. Ida Nijenhuis (KNAW Huygens ING) (voorzitter)
Prof. dr. Kiran Patel (Universiteit Maastricht, per 24 oktober)
Prof. dr. Henk te Velde (Universiteit Leiden)
Prof. dr. Dirk Jan Wolffram (Universiteit Groningen)
Leden dagelijks bestuur
Prof. dr. Ido de Haan (programmaleider onderwijs)
Dr. Margit van der Steen (coördinator)
Prof. dr. Henk te Velde (directeur)
Promovendiraad
Charlotte Brand MA (voorzitter, tot 3 juni)
Elisabeth Dieterman MA (voorzitter, vanaf 3 juni)
Hans van der Jagt MA
Pieter Slaman MA
Tom Schuringa MA
Bureau
Esther van Duin (vrijwilliger, sinds 15 oktober 0,4 fte)
Annejet Landman MA (bureaumedewerker 0,1 fte – sinds 1 september 2013)
Renske Siemens MA (bureaumedewerker, 0,1 fte – tot 1 september 2013)
Dr. Margit van der Steen (coördinator, 0,4 fte)
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5. Financiële verantwoording
Evenals in 2012 staat de OPG er in 2013 in financieel opzicht goed voor. De exploitatierekening van de OPG
ziet er als volgt uit:

2011 2012 2013
Kosten

K23

K47

K37

Opbrengsten K23

K47

K37

Reserve per 31-12-2013 : K 71
Hiervan is K15 bestemd voor het internationale congres 2014 en K8 voor nog te betalen honoraria.
K = 1000 euro
Het verschil in kosten tussen 2011 en 2012 werd voornamelijk veroorzaakt door het feit dat het honorarium
van de directeur over 2011 in 2012 is uitbetaald én omdat de coördinator in 2011 niet het hele jaar voor de
OPG heeft gewerkt. In 2013 zijn de honoraria voor directeur en programmaleider onderwijs nog niet
uitgekeerd, hetgeen het verschil tussen 2012 en 2013 verklaart.
Uit het overzicht van inkomsten en uitgaven in 2013 blijkt dat de balans tussen begroting en realisatie niet
helemaal in balans is. Hiervoor zijn verschillende verklaringen. De instroom van research masters bleek groter
dan verwacht, maar dankzij gewijzigd beleid wordt de bijdrage per research master vanaf 2013 per jaar
uitgekeerd (in plaats van het hele bedrag voor twee jaar in een keer). Dit betekent dat de inkomsten lager zijn
dan begroot. De instroom van promovendi was lager dan verwacht.
De belangrijkste uitgaven van de OPG betroffen personeelslasten. Deze waren lager dan begroot
omdat niet alle honoraria al zijn uitgekeerd. De uitgaven voor studiedagen, Summer School en pr waren
bescheiden omdat de Summer School niet in de geplande vorm is uitgevoerd. Daarnaast hebben diverse
instellingen (Universiteit van Antwerpen, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, KNHG, Huygens
ING, Campus Den Haag en Universiteit Leiden) de OPG in natura ondersteund. Een stagiaire leverde een
belangrijke bijdrage aan de pr en communicatie. De penvoerder ondersteunt de OPG in natura door ruimte en
gebruik van diverse faciliteiten om niet ter beschikking te stellen, evenals enige secretariële en administratieve
ondersteuning.
Het overschot reserveert de OPG voor de verdere internationalisering, in het bijzonder het
internationale congres dat in 2014 zal worden georganiseerd.

Deelnemers aan het seminar in Antwerpen.
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2013
Inkomsten
Begroot

Realisatie

LOGOS

30.000

30.000

Regieorgaan

10.000

10.000

Promovendi

8.000

1.000

10.000

7.000

6.000

5.000

Post

Research Masters
Instellingen
Overschot 2012

47.614

55.357

111.614

108.357

Begroot

Realisatie

Personeelslasten

36.200

32306

Studiedagen/Reiskosten/

34.800

4730

Uitgaven
Post

PR/activiteiten
Onvoorzien
Algemene reserve

2.000
38.614

71321

111.614

108.357

Promovendi in het Huis der Democratie. Rij boven van links naar
rechts: Pieter Slaman, Casper Kirkels, Sjoerd Keulen, Ronald Kroeze,
Mark Leon de Vries, Jan de Vetten en Anne Bos. Rij beneden:
Sabrina Otterloo, Charlotte Brand, Elisabeth Dieterman, Geerten
Waling, Constant Hijzen, Philip van den Berg, Hugo den Boer,
Diederik Smit, Anne Petterson en Anne Marie Mreijen.
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Bijlage Een
Seminars en tutorials OPG
Programma Seminar Herinneringspraktijken
Datum: 29 januari 2013, 11.00 – 17.00 uur
Locatie: Vondelzaal Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam, Singel 421, Amsterdam
Organisatie: James Kennedy

11.00: Opening door dagvoorzitter Mieke Aerts
11.10: Key note lezing door Susan Legêne: Making present again; remembering and re-presenting human
suffering
11.30: Discussie naar aanleiding van de key note presentatie
12.00: Lunch
13.30 : Programma Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 2013-2014
13.40: Presentatie onderzoek Wim Manuhutu over het concept common cultural heritage
14.00 : Referaat Remco Raben en aansluitend discussie
14.40: Presentatie onderzoek Diederik Smit over politieke huisvesting en herinnering
15.00: Referaat door Remieg Aerts en aansluitend discussie
15.45: Sluiting

Sprekers
Prof. dr. Mieke Aerts is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. Remieg Aerts is hoogleraar politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. James Kennedy is hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. Susan Legêne is hoogleraar politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Drs. Wim Manuhutu was o.a. directeur van Museum Maluku in Utrecht en schrijft een proefschrift over het
concept common cultural heritages. Hiervoor is hij met de Vrije Universiteit Amsterdam verbonden
Dr. Remco Raben is docent geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht
Diederik Smit M.A. is als promovendus verbonden aan de Universiteit Leiden en schrijft een proefschrift over
huisvesting en herinnering: het Haagse Binnenhof
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Programma tutorial Onderzoekschool Politieke Geschiedenis
Den Haag, 18 februari 2013
Thema: Digital humanities en bronnengebruik
Tijd: 18 februari 2013, 12.30 – 17.45 uur
Plaats: Huygens Instituut Nederlandse Geschiedenis, Betje Wolffzaal
Den Haag, Prins Willem Alexanderhof 5.
Organisatie: Ida Nijenhuis (Huygens ING)
12.30

Inloop met koffie en een broodje

13.15

Ida Nijenhuis over the state of the art in de digital humanities

13.45

Marijke van Faassen over digitale bronnen en tools: context en gebruik aan de
casus ‘New political history and the European Union’

14.30

Pauze

15.00

Marnix Beyen over digitaal onderzoek in de Handelingen, in het bijzonder het gebruik van
de eerste persoon meervoud in commemoratieve vertogen in de Belgische Tweede Kamer

17.00

Borrel

hand van de

De sprekers:
Prof. dr. Marnix Beyen is universitair hoofddocent van het Departement Geschiedenis van de Universiteit van
Antwerpen en hoofd van de onderzoeksgroep Politieke Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen.
Drs. Marijke van Faassen is onderzoeker bij de afdeling politiek-institutionele geschiedenis van het Huygens
ING. Ze is projectleider van de projecten Emigratie 1945-1967 en de Grondwetscommissies 1883-1983.
Prof. dr. Ida Nijenhuis is senior-onderzoeker bij het Huygens ING en leidt daar de cluster Staat. Sinds 1 januari
2009 is zij tevens bijzonder hoogleraar ‘Bronontsluiting en bronnenkritiek ten behoeve van historisch
onderzoek’ aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Te bestuderen literatuur:
•
•

•

Bijgevoegde handout, behorende bij de workshop van Marnix Beyen
Jack Dougherty and Kristen Nawrotzki (eds), Writing History in the Digital Age (2012)
http://writinghistory.trincoll.edu/. Hieruit: part 4, deel 3: Gibbs&Owens ‘The hermeneutics of Data
and Historical writing.
Dirk Jan Wolffram, Report NEW POLITICAL HISTORY AND THE EUROPEAN UNION Workshop, Radboud
University Nijmegen, December 14th, 2012 (bijgevoegd)

Aanbevolen literatuur:
•

Cohen, Daniel J., Michael Frisch, Patrick Gallagher, Steven Mintz, Kirsten Sword, Amy Murrell Taylor,
William G. Thomas III, and Turkel, William J. "Interchange: The Promise of Digital History." The Journal
of American History 95/2 (2008): 452-491.
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Tweedaagse bijeenkomst Onderzoekschool Politieke Geschiedenis
Programma seminar politieke relaties
Datum: 18 maart 2013
Plaats: Antwerpen
Locatie: Hof van Liere (Oude Hoofdgebouw Universiteit Antwerpen)
W. Elsschotzaal en T. Greshamzaal. Ingang: Prinsstraat 13 b Antwerpen.
Organisatie: Marnix Beyen (Universiteit Antwerpen)
11.15 – 12.30 uur:

Welkom
Politiek in België en Nederland: duopresentatie
Marnix Beyen (Universiteit Antwerpen) en Henk te Velde
(Universiteit Leiden)

12.30 – 13.30 uur:

Lunch

13.30 – 14.30 uur:

Greet de Bock (Universiteit Gent) over gender, seksuele moraal en de publieke sfeer
in Wenen en Londen 1814-1848.
Referent: Henk te Velde (Universiteit Leiden)

14.30 – 15.30 uur:

Houssine Alloul (Universiteit Antwerpen) over Belgisch-Osmaanse relaties (18651908). Referent: Vincent Viaene

15.30 – 16.00 uur:

Theepauze

16.00 – 17.00 uur:

Nel de Mûelenaere (Universiteit Antwerpen) over het militariseringsproces in België
1870-1914 . Referent: Ben Schoenmaker (Universiteit Leiden)

17.00 – 18.00 uur:

Carmen van Praet (Universiteit Gent) over sociale huisvesting, sociale internationale
congressen en ‘transnationale’ relaties tussen 1818 en 1884
Referent: Henk de Smaele (Universiteit Antwerpen)

18.00 – 19.00 uur:

Afsluiting, aansluitend borrel

19.00 uur:

Diner in de Groote Witte Arend

Sprekers
Houssine Alloul M.A. is als promovendus verbonden aan de Universiteit Antwerpen en doet onderzoek naar
Belgisch-Osmaanse relaties (1865-1908)
Prof. dr. Marnix Beyen is universitair hoofddocent van het Departement Geschiedenis van de Universiteit
Antwerpen en lid van de onderzoeksgroep politieke geschiedenis van deze universiteit
Greet de Bock M.A. is als promovendus verbonden aan de Universiteit Gent en doet onderzoek naar gender,
seksuele moraal en de publieke sfeer in Wenen en Londen 1814-1848
Nel de Mûelenaere M.A. is als promovendus verbonden aan de Universiteit Antwerpen en doet onderzoek
naar de militaire dienstplicht in België in de lange negentiende eeuw
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Carmen van Praet M.A. is als promovendus verbonden aan de Universiteit Gent en doet onderzoek naar
liberale sociale verenigingen in Vlaanderen en Brussel tussen 1848 en 1914
Prof. dr. Ben Schoenmaker is bijzonder hoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit Leiden
Prof. dr. Henk de Smaele is als docent verbonden aan het departement geschiedenis van de Universiteit
Antwerpen en is lid van de onderzoeksgroep politieke geschiedenis van deze universiteit
Prof. dr. Henk te Velde is hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en directeur van de
Onderzoekschool Politieke Geschiedenis
Dr. Vincent Viaene was o.a. Marie Curie Fellow in Oxford en is expert op het terrein van religieuze
geschiedenis, internationale betrekkingen en Europese expansie

Programma promovendi 19 maart 2013
Organisatie: Charlotte Brand, Elisabeth Dieterman en Pieter Slaman
Ochtend: Stadswandeling door de wijk Zurenborg onder leiding van architectuurhistorica dr. Inge Bertels
Middag: Lunch in stad
Aansluitend: Bezoek aan het MAS, het Museum aan de Stroom. Dit beeldbepalende museum over de
geschiedenis van Antwerpen heeft onder meer een vaste tentoonstelling, gewijd aan het thema
machtsvertoon.
_________________________________________________________________________________________

Onderzoekseminar Onderzoekschool Politieke Geschiedenis
Programma seminar Bestuur en beleid
Datum: 3 juni 2013
Locatie: Faculteit Campus Den Haag (Universiteit Leiden), Schouwburgstraat 2,
Den Haag. Lokaal A2.03
Organisatie: Pieter Slaman
11.00

: Welkom
Lezing door Jouke de Vries over de raakpunten en verschillen tussen
bestuurskunde en de geschiedwetenschap

11.45 - 12.30

: Jaarlijkse bijeenkomst Promovendiraad OPG

12.30 - 13.30

: Lunch

13.30 - 14.30

: Presentatie Pieter Slaman over beleidsgeschiedenis
Referaat Saskia Bonjour
Discussie met de zaal

14.30 - 15.30

: Presentatie Tim Verlaan over zijn onderzoek naar stadsvernieuwing
Referaat Dirk Jan Wolffram
Discussie met de zaal

15

15.30 - 16.00

: Theepauze

16.00 - 16.30

: Presentatie Ronald Kroeze over zijn onderzoek naar corruptie
Referaat Nico Randeraad
Discussie met de zaal

16.30 - 17.00

: Slotbeschouwing door Dirk Jan Wolffram

Na afloop borrel

De sprekers
Dr. Saskia Bonjour is als post-doctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden. Zij is
gespecialiseerd in de geschiedenis van migratiebeleid.
Ronald Kroeze M.A. is als promovendus verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn
promotieonderzoek gaat over corruptie; daarnaast geldt zijn belangstelling de geschiedenis van leiderschap bij
de overheid, het bedrijfsleven en de politiek (1960-2010).
Dr. Nico Randeraad is historicus en verbonden aan de Universiteit Maastricht. Hij is gespecialiseerd in de
geschiedenis van de Europese Unie en in politieke en administratieve geschiedenis.
Pieter Slaman M.A. is als promovendus verbonden aan de Campus Den Haag, Universiteit Leiden. Zijn
onderzoek handelt over de geschiedenis van de studiefinanciering.
Tim Verlaan M.A. is als promovendus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich
op de stadsvernieuwing in Amsterdam, Utrecht en Den Haag in de periode 1960-1980. Hij richt zich daarbij op
de rol van politici, projectontwikkelaars en (kritische) burgers.
Prof. Dr. Jouke de Vries is bestuurskundige en decaan van de faculteit Campus Den Haag (Universiteit Leiden).
In diverse publicaties heeft hij samengewerkt met historici.
Prof. Dr. Dirk Jan Wolffram is hoogleraar geschiedenis van bestuur en politiek in de moderne tijd en vicedecaan van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij bestuurslid van de
Onderzoekschool Politieke Geschiedenis.
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Programme International Research Seminar Research School Political History
With prof. dr. Samuel Moyn (Columbia University)
New Directions in the History of Political Ideas
Date: September 27
Locations: Academiegebouw Utrecht University (Kanunnikenzaal), Domplein 29 Utrecht (morning) /
Janskerkhof 13, room 0.06 (Stijlkamer) (afternoon)
Organisation: René Koekkoek (Utrecht University)
9.45:

Coffee and tea

10.00:

Opening by Ido de Haan (chair)

10.05:

Key note Samuel Moyn: New Directions in the History of Political Ideas

10.35:

Discussion

10.50:

Paper René Koekkoek Rethinking Citizenship after the Haitian Revolution and the Jacobin Terror in
France, The Netherlands and the United States, 1790s-1820s
Comments by prof. dr. Samuel Moyn and discussion

11.40:

Brief presentation by Devin Vartija: Ideas of Natural Equality and Race in Enlightenment
Encyclopaedias
Comments by Samuel Moyn and discussion

12.05:

Presentation by Geerten Waling: The Role of Political Clubs in the European Revolutions of 1848
Comments by Samuel Moyn and discussion

12.30:

Lunch

13.30:

Brainstorm activities Research School Political History 2013/2014
(organised by the PhD Council)

Speakers
Prof. dr. Ido de Haan is professor of Political and International History at Utrecht University.
Prof. dr. Samuel Moyn is James Bryce Professor of European Legal History at Columbia University in New York.
He works primarily on modern European intellectual history, with special interest in France and Germany,
political and legal thought, historical and critical theory and Jewish studies. He also works on the history of
human rights.
René Koekkoek MPhil. is PhD Candidate at Utrecht University. His research project is entitled Rethinking
Citizenship after the Haitian Revolution and the Jacobin Terror in France, The Netherlands, and the United
States, 1790s-1820s.
Devin Vartija M.A. is PhD Candidate at Utrecht University. His research project is entitled Ideas of Natural
Equality and Race in Enlightenment Encyclopaedias
Geerten Waling M.A. is PhD Candidate at Leiden University. His research focusses on the role of political clubs
in the European revolutions of 1848.
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Programme Seminar
Good practices for political historians
Date: 27 November 2013
Location: Huygens ING, The Hague
Organisation: Marjolein ‘t Hart
13.30

: Opening by Ida Nijenhuis

13.40

: Leonie de Goei: Publishing an article in the BMGN-Low Countries History Review
: Discussion

14.30

: Marjolein ‘t Hart (Huygens ING): Contributing to an international journal
: Discussion

15.10

: Break

15.30

: Milja van Tielhof: Writing a successful research proposal for NWO
: Discussion

16.10

: Karin van Leeuwen: Participating in an international research project
: Discussion

17.00

: Drinks

Speakers
Dr. Leonie de Goei is director of the KNHG (Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap) and
editor in chief of the BMGN-Low Countries History Review at Huygens ING.
Prof. dr. Marjolein ‘t Hart is leader of the department Dutch History at Huygens ING and professor
History of State Formation at the Free University Amsterdam.
Dr. Karin van Leeuwen is assistant professor Modern European History at Amsterdam University.
She participates in the project Towards a new history of European law, which is coordinated at the
University of Copenhagen.
Prof. dr. Ida Nijenhuis is senior researcher at Huygens ING and and holds the Huygens ING chair in
source-criticism at the Faculty of Arts, Radboud University.
Dr. Milja van Tielhof is senior researcher at Huygens ING

18

Bijlage Twee: Promoties 2013
Fenneke Sysling
Promotie 21 februari 2013, Vrije Universiteit Amsterdam
Titel proefschrift: The archipelago of difference. Physical anthropology in the Netherlands East Indies, ca. 18901960.
Promotor: Susan Legene
Karin van Leeuwen
Promotie 25 maart 2013, Radboud Universiteit Nijmegen
Titel proefschrift: Uit het spoor van Thorbecke. Grondwetsherziening en staatsvernieuwing in naoorlogs
Nederland 1945-1983.
Promotoren: Remieg Aerts, Carla van Baalen en Ida Nijenhuis
Bram Mellink
Promotie 22 mei 2013, Universiteit van Amsterdam
Titel proefschrift: Worden zoals wij: Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving.
Promotor: J.C. Kennedy en P.C.M Bakker
Ronald Kroeze
Promotie 5 juni 2013, Vrije Universiteit Amsterdam
Titel proefschrift: Een kwesties van politieke moraliteit. Politieke courruptieschandalen en goed bestuur in
Nederland 1848-1940.
Promotor: J.C. Kennedy
Jieskje Hollander
Promotie 4 juli 2013, Rijksuniversiteit Groningen
Titel proefschrift: Constitutionalization in the Netherlands in Relation to the rise of the European Union
Promotor:
Laurien Crump
Promotie 1 september 2013, Universiteit Utrecht
Titel proefschrift: Het debat over democratie in naoorlogs Europa
Promotor: Duco Hellema en Jan Hoffenaar
Quirijn van der Vegt
Promotie 25 september 2013, Universiteit Utrecht
Titel proefschrift: Take-Off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973
Promotor: Jan Hoffenaar en Duco Hellema
Stijn Bollinger
Promotie 17 oktober 2013, Vrije Universiteit Amsterdam
Titel proefschrift: A Dynamic Courtship: The Salvation Army and the Welfare State in The Netherlands (18871990)
Promotor: George Harinck
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Helen Grevers
Promotie 18 oktober 2013, NIOD/ Universiteit van Amsterdam
Titel proefschrift: Van landverraders tot goede vaderlanders. De opsluiting van collaborateurs in Nederland en
België, 1944-1950
Promotor: Peter Romijn
Alastair Reed
Promotie 18 oktober 2013, Universiteit Utrecht
Titel proefschrift: A History of the Effectiveness of Counterterrorism Methods in Asia 1945-2005
Promotor: Duco Hellema
Paul van Trigt
Promotie 3 december 2013, Vrije Universiteit Amsterdam
Titel proefschrift: Sonneheerdt: de interactie van blindenzorg en samenlevingsvisie, 1921-heden
Promotor: George Harinck
Kristian Mennen
Promotie 9 december 2013, Radboud Universiteit Nijmegen
Titel proefschrift: Katholische und sozialdemokratische zivilgesellschaftliche Organisationen in der Debatte um
ihr Repertoire
Promotor: Remieg Aerts en Friso Wielenga
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Bijlage Drie: Overzicht promovendi
Naam
Alloul, Houssine
houssine.alloul@ua.ac.be

Universiteit
Universiteit Antwerpen

Alphen, Elise van
e.vanalphen@uvh.nl

Universiteit voor Humanistiek

Auwers, Michael
michael.auwers@ua.ac.be

Universiteit Antwerpen

Beelen, Kaspar
kaspar.beelen@ua.ac.be

Universiteit Antwerpen

Berg, Philip van den
bergpm@kabelfoon.nl

Universiteit van Amsterdam

Blaauw, Jan
j.r.blaauw@rug.nl
Bock, Greet de
Greet.DeBock@UGent.be

Rijksuniversiteit Groningen

Boer, den Hugo
hwdenboer@gmail.com
Bolliger, Stijn
stijn.bollinger@hu.nl

Vrije Universiteit Amsterdam

Universiteit Leuven

Boot, Coreline
Coreline Boot
Bos, Anne
A.Bos@let.ru.nl

Vrije Universiteit Amsterdam
Hogeschool Utrecht - Instituut
voor Recht
Universiteit Leiden-Campus Den
Haag
Radboud Universiteit Nijmegen
(CPG)

Han van Bree
bree@fabredemon.nl
Brand, Charlotte
c.brand@let.ru.nl

Universiteit
Leiden
Radboud Universiteit Nijmegen
(CPG)

Bruin, de Robin
rjdebruin@zonnet.nl

Vrije Universiteit Amsterdam

Buuren, Jelle van
g.m.van.buuren@cdh.leide
nuniv.nl

Universiteit Leiden

Onderwerp
Diplomatieke ontmoetingen: een
cultuurhistorische analyse van de
Belgisch-Osmaanse relaties (1865-1908)
Politiek bedrijven van de humanistische
beweging en de lesbische en
homoseksuele beweging in de twintigste
eeuw
Diplomatie in tijden van democratisering.
Een onderzoek naar de cultuur van het
Belgische diplomatieke corps, 1910-1940
Het gebruik van de eerste persoon
meervoud in het parlementaire discours in
België, Nederland, Frankrijk en GrootBrittannië, 1880-1940.
De NSB in het Westland: haar relatie met
en invloed op het lokaal bestuur, de
bezettende macht en de samenleving
Censorship of history textbooks 19452014
Aristocratische vrouwen in de
wandelgangen van de politiek. Gender,
seksuele moraal en de publieke sfeer in
Wenen en Londen, 1814-1848
Kerkelijke verdeeldheid onder
gereformeerden in de nieuwe tijd
De veranderende verzorgingsstaat en het
Leger des Heils
Enemies of the State: The Making of the
National Security State, 1945-2001
De prijs voor politiek falen. Het repertoire
van politieke sancties tegen
bewindslieden
Juliana en de conferenties op het Oude
Loo (1951-1957)
Opstappen of aanblijven? Een onderzoek
naar Nederlandse bewindspersonen die
vanwege een politiek conflict onder vuur
kwamen te liggen (1918-2002)
Elastisch Europa. Europese integratie en
de Nederlandse politiek, 1948-1971
Doelwit Den Haag – Systeemhaat in
Nederland
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Corduwener, Pepijn
p.corduwener@uu.nl
Crump, Laura Carolien
l.c.crum p@uu.nl

Universiteit van Utrecht

Deckwitz, Sanne
s.deckwitz@uva.nl

Universiteit van
Amsterdam

Derks, Sebastiaan
Sebastiaan.derks.@huygens
.knaw.nl
Dieterman, Elisabeth
e.m.dieterman@hum.leide
nuniv.nl
Drieënhuizen, Caroline
C.A.Drieenhuizen@uva.nl

Universiteit van Amsterdam

Garvert-Huijnen, Katharina
a.m.k.garvert@uva.nl

Universiteit van Amsterdam
(DIA UvA)

Gijsenbergh, Joris
j.gijsenbergh@let.ru.nl

Radboud Universiteit Nijmegen

Grevers, Helen
H.Grevers@niod.knaw.nl

NIOD

Het leven in de interneringskampen voor
politieke delinquenten, 1944-1950. Een
vergelijking tussen Nederland en België.

Laurien Hansma
l.j.hansma@rug.nl
Liesbeth van der Heide
e.j.van.der.heide@cdh.leide
nuniv.nl
Hellendoorn, Elmar
e.a.a.hellendoorn@uu.nl

Rijksuniversiteit
Grongingen
Universiteit Leiden

Orangist political thought 1780-1800

Universiteit Utrecht

De geschiedenis van het Nederlandse
nucleaire non-proliferatiebeleid

Heumen, Lennaert van
L.vanHeumen@let.ru.nl

Radboud Universiteit Nijmegen

American concepts of federalism and
democracy and early European
integration, 1945-1960

Heyer, Anne
a.heyer@hum.leidenuniv.nl

Universiteit Leiden

The Promise of Organization - The Birth of
Mass Political Parties

Hijzen, Constant
c.w.hijzen@hum.leidenuniv
.nl
chijzen@campusdenhaag.nl
Hollander, Jieskje
jieskje.hollander@rug.nl

Universiteit Leiden-Camps Den
Haag

Enemies of the State: the making of the
national security state; intelligence and
security services

Rijksuniversiteit Groningen

Constitutionalization in the Netherlands in
Relation to the rise of the European Union

Universiteit van Utrecht

Universiteit Leiden

Universiteit van Amsterdam

Het debat over democratie in naoorlogs
Europa
The Warsaw Pact Reconsidered. Inquiries
into an Underestimated Alliance (19601969)
Corruption and good governance in the
Dutch East Indies and the Phillipines 18501942
Negotiating Dynasty. Politics and
Diplomacy of the Farnese in Habsburg
Europe, 1550-1600
Politieke legitimiteit in debat. Democratie
en gezag in Nederland in de jaren 1880,
1930 en 1960.
De collecties van de koloniale elite in de
negentiende eeuw: de creatie, identiteit
en rol van een nieuwe elite in de
Nederlandse ‘imperial space’
Und plötzlich Partner in Europa. Die
Bundesrepublik Deutschland, die
Niederlande und die Europäische
Integration 1950-1973
Democratische repertoires in Nederland
en België in de jaren ‘30

Terrorist Trials – Rupture or Closure?
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Hoetink, Carla
c.hoetink@let.ru.nl

Radboud Universiteit Nijmegen

Sleutels tot het koninkrijk. De betekenis
van regels, rituelen en praktijken in de
Tweede Kamer sinds 1945

Jacobs, Erik
E.Jacobs@uva.nl
Jagt, Hans van der

Universiteit van Amsterdam

Sterspeler of scheidsrechter, de pers en
de Bataafse politiek 1695-1801
Biografie A.W.F. Idenburg

Jw.vander.jagt@vu.nl
Jong, de Bas
Bas.de.Jong@rug.nl

Vrije Universiteit
Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen

Jong, de Jos
j.de.jong.11113@umail.leid
enuniv.nl
Jong, de Wim
w.p.t.dejong@let.ru.nl
wpthdejong@hotmail.com
Kamphuis, Minte
m.kamphuis@let.leidenuniv
.nl
Kirkels, Casper
c.kirkels@let.ru.nl

Universiteit Leiden

Keulen, Sjoerd Jaldert
s.j.keulen@uva.nl

Universiteit van Amsterdam

Klaveren, van Kees-Jan
c.j.vanklaveren@uva.nl
Koekkoek, René
r.koekkoek@uu.nl

Universiteit van Amsterdam

Kramer, Flip
f.kramer@rug.nl
Kroeze, Ronald
dbr.kroeze@let.vu.nl

Rijksuniversiteit Groningen

Leeuwen, van Karin
Karin van Leeuwen

Radboud Universiteit
Nijmegen/Huygens ING

Lieman, Bernhard
blieman@uni-muenster

Radboud Universiteit
Nijmegen/
Universiteit Münster

Politics in the Air. Radio and political
culture in the Dutch and British labour
movement (1920-1960)
Verkiezingsuitslagen Bataafs-Franse
periode

Radboud Universiteit Nijmegen

Democratische repertoires in Nederland
en België in de jaren ‘60

Universiteit Leiden

Democratizing democracy: Transfer of
democratic practices and institutions in
the Netherlands and Belgium (1881-1938)
Tussen democratie en fascisme.
Massabewegingen en politieke stijl in het
interbellum
Voorbij de Verzuiling: De zoektocht naar
juiste en democratische politiek: Politieke
stijl, managementdenken en democratie
(1970-2002)
Medicine, Care and the Imperative of
Inclusive Thinking
The Transformation of Citizenship
Conceptions during the Revolutionary and
Post-Revolutionary Era in France, The
Netherlands, and the United States, 17761830
De zeteljacht. Verkiezingen en de
Nederlandse politieke natie, 1918-1940
Publieke waarden, corruptie en goed
bestuur in de negentiende en twintigste
eeuw in Nederland en internationaal
perspectief.
‘Bedrijven uit een drama’. Een onderzoek
naar staatscommissies en
grondwetsherziening in Nederland 19451983
Local public spheres in German, Belgian
and Dutch towns in the border regions
compared 1914-1918

Radboud Universiteit Nijmegen

Universiteit Utrecht

Vrije Universiteit Amsterdam
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Loon, van Carolien
carolien.vanloon@ua.ac.be

Universiteit Antwerpen

Electorale cultuur in het interbellum. Het
politiek geheugen van Antwerpen

Manuhutu, Wim
w.manuhutu@let.vu.nl
Mellink, Bram
brammellink@uva.nl

Vrije Universiteit Amsterdam

Through the looking glass: analysing the
concept of common cultural heritage
Het primair onderwijs als speelveld voor
inclusief denken

Mennen, Kristian
k.m.mennen@gmail.com

Zentrum für NiederlandeStudien

Moeys, Hendrik
hendrik.moeys@kadoc.kule
uven.be

KU Leuven

Universiteit van Amsterdam

Katholische und sozialdemokratische
zivilgesellschaftliche Organisationen in der
Debatte um ihr Repertoire
Subsidiarity, subsidized liberty and social
balance of power in Belgium (19th and
20th century)

Mreijen, Anne-Marie
Universiteit Utrecht
afmreijen@gmail.com
afmreijen@inghist.nl
Mûelenaere, Nel de
Universiteit Antwerpen
nel.demuelenaere@ua.ac.be

Biografie Marinus van der Goes van
Naters (1900-2005)

Mulligen, van Remco
r.van.mulligen@gmail.com

Vrije Universiteit Amsterdam

Naert, Jan
janw.naert@ugent.be

Universiteit Gent

Eigentijds en antimodern - evangelischreformatorischen in politiek, media en
hoger onderwijs (1945-2000)
‘Mayors and legitimacy in WWI. The
mayor as feeder, protector and
representative in occupied and liberated
Belgium and France (1914-1921)

Olthof, Jelte
Jelte.Olthof@rug.nl
Oomen, Camiel
coomen@gwdg.de

Rijksuniversiteit Groningen

Otterloo, Sabrina
sotterloo@hotmail.com

DFG-Graduierten-kolleg
Generationengeschichte" an der
Georg-August-Universität
Göttingen
Universiteit Leiden

Petterson, Anne
Universiteit Leiden
a.f.petterson@hum.leidenu
niv.nl
Polinder, Simon
Rijksuniversiteit Groningen
s.polinder@rug.nl
Praet, Carmen Van
Universiteit van Gent
Carmen.Vanpraet@ugent.be
Reed, Alistair
alastair.reed@let.uu.nl

Universiteit Utrecht

Winning hearts and minds? The army’s
legitimacy and the rise of civil
militarization in Belgium, 1839-1914

Constitutionalization in the United States
and France
Political generations of the interwar
period. The German
‘Kriegsjugendgeneration’of the First World
War.
The organization and triumph of the
Democratic Party in the Red River Valley
of Louisiana, 1865-1878
De natie in de stad. Stedelijke beleving en
de ontwikkeling van nationaal besef,
Amsterdam 1850-1900
A critical evaluation of the role of religion
in theories of international relations
Tussen lokaal en internationaal: liberale
sociale verenigingen in Vlaanderen en
Brussel tussen 1848 en 1914
A History of the Effectiveness of
Counterterrorism Methods in Asia 1945-
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Rouwette, René
r.rouwette@law.uu.nl

Universiteit Utrecht

Ruyskensvelde, Van Sarah
sarah.vanruyskensvelde@p
ed.kuleuven.be
Savenije, Lennert
l.savenije@let.ru.nl
Sax, Aline
aline.sax@ua.ac.be

Universiteit Antwerpen –
Leuven
Radboud Universiteit Nijmegen
Universiteit Antwerpen

Scheltiens, Vincent
Universiteit Antwerpen
vincent.scheltiens@ua.ac.be

Schepel, Wibo
wibo.schepel@shell.com
Schuringa, Tom
t.schuringa@rug.nl

Universiteit van Amsterdam

Slaman, Pieter
pslaman@cdh.leidenuniv.nl

Universiteit Leiden/Campus
Den Haag

Smit, Diederik
d.e.j.smit@hum.leidenuniv.
nl
Smits, Boudewijn
B.J.Smits@rug.nl
Stinsky, Daniel
daniel.stinsky@maastrichtu
niversity.nl
Stol, Bart
bart.stol@let.uu.nl
Sutter, de Bart
Bart.DeSutter@ua.ac.be

Universiteit Leiden

Sysling, Fenneke
f.sysling@let.vu.nl

Vrije Universiteit Amsterdam

Ternede, Maarten
m.a.ternede@uva.nl

Universiteit van Amsterdam

Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen

2005
The European Union’s Influence on the
Character and Effectiveness of the Dutch
Conduct in the UN Commission on Human
Rights, 1970-2006
Het katholieke secundair onderwijs in
België tijdens de Tweede Wereldoorlog
Verzet en collaboratie in Nijmegen, 19401945
De Weltanschauung van Vlaamse
collaborateurs tijdens de Tweede
Wereldoorlog
Alteriteit en natievorming. Het beeld van
de nationale 'andere' in vertogen van
subnationale bewegingen en instellingen
in België, 1830-2010
Biografie Arnold Kerdijk
Onder economen. Het spanningsveld
tussen politiek en economische
toporganen historisch verkend, 1945-2008
Studiefinanciering tussen staat en
samenleving. Tweehonderd jaar
beleidsgeschiedenis van de
studiefinanciering in Nederland
Haagse politiek, Huisvesting en
Herinnering. Het Binnenhof als monument
en strijdtoneel?
Biografie Loe de Jong

Universiteit van Maastricht

A European Dilemma. The United Nations
and European Integration, 1947-1957.

Universiteit Utrecht

Europese tactische en strategische
samenwerking in dekolonisatiekwesties
Universalisme vs. particularisme in de
transnationale civil society van
mensenrechtenorganisaties. Amnesty
International USA en Human Rights Watch
tussen samenwerking en concurrentie
(1978-2008)
Physical anthropology and colonial
practice at the Tropical Institute in
Amsterdam and in the Dutch Indies, 19151960
Biografie van J.C. (Han) Lammers 19312000

Universiteit Antwerpen
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Tijhof, Esmeralda
a.e.tijhof@rug.nl
Trigt, van Paul W.
pw.van.trigt@let.vu.nl
Veen, Adriejan van
a.vanveen@uu.nl

Rijksuniversiteit Groningen

Vegt, Quirijn van der

Universiteit Utrecht

Vrije Universiteit Amsterdam
Utrechtse School voor Bestuursen Organisatiewetenschap
Universiteit Utrecht

Veldhuizen, van Adriaan
Universiteit Leiden
a.p.van.veldhuizen@let.leiden
univ.nl
Verlaan, Tim
Universiteit van Amsterdam
t.verlaan@uva.nl

Vetten, de Jan
jandv@xs4all.nl
Vries, de Mark Leon
m.l.de.vries@hum.leidenuniv
.nl
Waling, Geerten
g.h.waling@hum.leidenuniv
.nl
Weers, Svenja
svenja.weers@ua.ac.be

Universiteit Leiden

Weggemans, Daan
d.j.weggemans@cdh.leiden
univ.nl
Wille, Robert-Jan
R.J.Wille@let.ru.nl

Universiteit Leiden

Yu, Wenjun
Y.W.J.YU@uu.nl
Koen van Zon
k.vanzon@let.ru.nl

Utrecht Universiteit

Universiteit Leiden

The Boissevain sisters: knowledge and
power on the threshold of democracy
Blindenzorg op het snijvlak van religie,
politiek en cultuur
Regulation without representation?
Market authorities in Dutch parliamentary
democracy
Take-Off. De opbouw van de Nederlandse
luchtstrijdkrachten 1945-1973
Een cultuurgeschiedenis van de SDAP

De strijd over asfalt en beton. Het
democratisch spanningsveld tussen
burger, politiek en marktpartijen bij
stadsvernieuwingen 1960-1980
De bestrijding van de Centrumpartij en
Centrumdemocraten
The role of violence in Reclaiming the Red
River Valley

Universiteit Leiden

Associations in the European Revolutions
of 1848

Universiteit Antwerpen

Militaire bezetting als transnationale vorm
van politiek. Een sociale en culturele
geschiedenis van het Duitse
bezettingsbestuur in België tijdens de
Eerste en Tweede Wereldoorlog
Deradicalisation of violent extremists

Radboud Universiteit Nijmegen

Radboud Universiteit
Nijmegen

Imperialisme, nationalisme en
wetenschapspolitiek in Nederland, 18731914
Human rights and politics: the Chinese
case in historical perspective
Democracy in Words and Deeds in the
European Communities
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Bijlage Vier : International Conference Political History
Announcement: First International Conference Political History
The Netherlands, September 2014
Political history has always been one of the central elements of the discipline of history.
Traditionally, this field was very nationally oriented, and even today much attention continues to be
paid to the role of the nation state (and with good reason). In recent decades a new interest in
concepts, representation, political culture and institutions, gender history and transnational history
has defined a ‘new political history’ that is much less ‘national’ than the sub-discipline used to be.
A large number of international conferences have proved the fruitfulness of cooperation beyond
borders, although most of these initiatives have been incidental or have concerned only limited
topics within political history. There is as yet no organization bringing together senior researchers
with the young scholars specializing in political history who are the future of the discipline.
Therefore the Dutch / Flemish Research School for Political History wishes to invite scholars from
different parts of Europe to come together to present and discuss their work. By organising the first
in a series of conferences, we aim to strengthen cooperation between researchers and to contribute
to the further internationalization and development of the field. We especially encourage PhD
candidates to contribute to the conference as we consider preparing for and participating in such
events an important part of their academic education.
The 2014 conference is organised and sponsored by the Research School for Political History in the
Netherlands and Flanders. Through our contacts we are currently designing a programme for a
number of conferences. We envisage holding future conferences in Belgium, Germany, UK, Hungary,
Italy and Finland, thus laying the groundwork for a European network of researchers.
The three-day conference will cover a broad range of topics, reflecting the transformation the field
has experienced. Themes include parliamentary history, political culture, gender and politics,
Europe, policy and politics, social movements and new institutionalism. Each theme will be prepared
by a working group coordinated by experts in the field. The conference closes with a discussion on
the future of political history. We expect circa 80 participants.
The initiative for the conference was taken by the Netherlands / Flemish Research School for
Political History (www.researchschoolpoliticalhistory.eu) established in 2011. The Research School
for Political History is a research network of political historians, working to promote high-quality
research and (inter)national cooperation. In addition, the Research School provides outstanding
training for PhD students and Research Masters in political history.
Contact:
Director Research School: Prof. dr. Henk te Velde ( H.te.Velde@hum.leidenuniv.nl.)
Coordinator Research School: Dr. Margit van der Steen (margit.van.der.steen@huygens.knaw.nl)
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Call for Papers
International Conference Political History
Leiden, 4-6 September 2014
Political history has always been one of the central elements of the discipline of history. Traditionally,
this field was very nationally oriented, and even today much attention continues to be paid to the
role of the nation state (and with good reason). In recent decades a new interest in concepts,
representation, political culture and institutions, gender history and transnational history has
defined a ‘new political history’ that is much less ‘national’ than the sub-discipline used to be.
A large number of international conferences have proved the fruitfulness of cooperation beyond
borders, although most of these initiatives have been incidental or have concerned only limited
topics within political history. There is as yet no organization bringing together (young) scholars
specializing in political history who are the future of the discipline. Therefore the Dutch / Flemish
Research School Political History wishes to invite scholars from different parts of Europe to come
together to present and discuss their work. By organising the second in a series of conferences, we
aim to strengthen cooperation between researchers and to contribute to the further
internationalization and development of the field.
We especially encourage PhD candidates to contribute to the conference as we consider preparing
for and participating in such events an important part of their academic education.
The three-day conference will cover a broad range of topics, reflecting the transformation the field
has experienced. Each theme will be prepared by a working group coordinated by experts in the field.
Key note speeches will be delivered by amongst others Kiran Patel (Maastricht University) on
transnational perspectives. The conference closes with a discussion on the future of political history.
We expect circa 90 participants.
We especially invite PhD Candidates to offer proposals for 15 minute paper on the following topics:
• Movements, repertoires and publics
• Spaces, cultures and deliberative democracy
• State building and institutions of the state
• Religion and politics
• Representations of power
• Informal power
• Europe
• (Post)Colonialism
• Conflict, violence and security
Please send an abstract of no more than 500 words to margit.van.der.steen@huygens.knaw.nl
before 15 March 2014. Meals and conference fee are covered for speakers; speakers will have to pay
for their own travel and accommodation costs.
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The 2014 conference is organised and sponsored by the Research School Political History in the
Netherlands and Flanders (www.researchschoolpoliticalhistory.eu). This is a research network of
political historians, working to promote high-quality research and (inter)national cooperation. In
addition, the Research School provides outstanding training for PhD students and Research Masters
in political history. Through our contacts we are currently designing a programme for a number of
conferences. The first conference will be in Lucca (March 2014). We envisage holding future
conferences in Belgium, Germany, UK, Hungary and Finland, thus laying the groundwork for a
European network of researchers.
Information and central coordination of the conference:
Director Research School: Prof. dr. Henk te Velde ( H.te.Velde@hum.leidenuniv.nl.)
Coordinator Research School: Dr. Margit van der Steen (margit.van.der.steen@huygens.knaw.nl)

The board of the Research School Political History
Prof. dr. Remieg Aerts – prof. dr. Beatrice de Graaf – prof. dr. Ido de Haan – prof. dr. George
Harinck – prof. dr. James Kennedy – prof dr. Ida Nijenhuis – prof. dr. Kiran Patel – prof. dr. Henk
te Velde – prof. dr. Dirk Jan Wolffram

29

Bijlage Vijf: Door de OPG ondersteunde conferenties

Research School Political History

2nd Conference of the
International Scholars’ Network “History of Societies and Socialisms” (HOSAS)
“Crisis and mobilization since 1789”
22-24 February, 2013
Location: International Institute of Social History, Cruquiusweg 31, Amsterdam
Friday, Feb.22, 2013
14:00

Welcome by the HOSAS committee

14.15

Welcome by Jan Lucassen (invited) and Marcel van der Linden (IISH)

15.00-17.00

Panel 1 – Social Justice as political cause: historical and theoretical foundations of
mobilizations
Chair: Christina Morina

Frank Hatje (Univ. of Hamburg): Educating a ‚new mankind’. Enlightenment, revolution, and the concepts of an
egalitarian society among the bourgeoisie of the North-German mercantile metropoles around 1800
William A. Pelz (Institute of Working Class History, Chicago): Marx, Engels, Bakunin and the Socialism(s) of the
International Working Men’s Association
Samuel Hayat (Univ. of Paris 8, CRESPPA): From social science to working class struggle: 1830 and 1848
revolutions in the history of French socialism
Carolin Kosuch (Univ. of Leipzig): Anarchism as counterpart of mobilization: the case of Gustav Landauer and
Erich Mühsam
17:30-19:00

Key note by Geoff Eley & discussion
Chair: Giovanni Bernardini

Saturday, Feb. 23, 2013
9:00-10:30

Panel 2 – Into the age of extremes: mobilizations of new demographic and intellectual
realms (1870s-1940s)
Chair: Kasper Braskén

Liesbeth van de Grift (Radboud Univ. Nijmegen): ‘Land Free From History and Tradition’: Reforming Agriculture
on Reclaimed Lands in the Netherlands, 1918-1940
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Matias Kaihovirta (Åbo Akademi Univ., Turku): Reactive Rioters in the Modernizing Society 1900–1918. Popular
Contestation as Reaction
Lisa Vollmer (Technical Univ. Berlin): Tenant Mobilization and the Left – Berlin 1872-1932
9:00-10:30

Panel 3 – Mass grievances, mass politics: democratic mobilizations in the interwar years
Chair: Jakub S. Beneš

Megan Trudell (Birbbeck Coll., London): Antonio Gramsci, the “L’Ordine Nuovo” and Italian interwar mass
politics
Sabine Hake (Univ. of Texas, Austin): Weimar Culture and Proletarian Modernism
Jason D. Martinek (New Jersey City Univ.): Do Books Make Revolutions?: The Example of the American Socialist
Movement, 1897-1920
11:00-12:30

Panel 4 – National(ist) socialisms? The social questions between left and right wing politics
Chair: Giovanni Bernardini

Erin Hochman (Southern Methodist Univ., Dallas): Socialism, Großdeutsch Nationalism, and the Defense of the
Weimar and First Austrian Republics
Lorenzo Santoro (Univ. della Calabria, Rome): Mussolini and the 1911 Libya war: the crisis of the bourgeois
order and the general strike as new revolutionary strategy
Manuel López (Univ. of Lleida): Making Democracy in inter-war Europe: The anti-fascists insurrections of 1934
14:00-16:00

Panel 5 – Facing the “Urkatastrophe”: The social costs and political legacies of World War I
Chair: Stefan Müller

Reiner Tosstorff (Joh. Gutenberg Univ. Mainz): The Iron Law of Oligarchy Refuted? The overthrow of the
German Metalworkers' Union's leadership in 1919: Causes, context and outcome
Stefan Nyzell (Malmö Univ.): “We Demand Bread, Peace and Suffrage": The Role of the Political Left in the
Swedish Protest Cycle of 1917
Rudolf Kučera (Czech Academy of Sciences, Prague): Beyond the Nation and Party: Cultures of Protest in the
Bohemian Lands during World War I
Thomas Mackaman (King’s Coll., Wilkes-Barre/Pennsylvania): Transatlantic Radicals and the Crisis of the
Nation-State, 1914-1924
14:00-16:00

Panel 6 – Global strands of radicalism: anti-imperialist movements and transnational
interconnections before World War II
Chair: Christina Morina

Ivan Sablin (Heidelberg Univ.): Liberating Mongolian Steppes: Indigenous Socialist Revolutionaries in East
Central Asia, 1910s-1920s
Fredrik Petersson (Åbo Akademi Univ., Turku): In Dire Need of a Colonial Agenda? The Mobilization and
Responses of the Labour Socialist International on the Emergence of the League against Imperialism, 1927-29
Stephen Fein (LSE, London): The Anti-Imperialist Exhibition in Paris, 1931: Political Mobilization as a Measure
to Counteract the Image of Empire
Kasper Braskén (Åbo Akademi Univ., Turku): Cultivating War Anxiety? Mobilising the European Left against the
Rising ’Imperialist Threat’, 1929–1932
16:30-18:00

Panel 7 – From social to gender issues (and back): women’s movements, socialism, and
social policies in the 20th century
Chair: Jakub S. Beneš

Sonya Michel (Univ. of Maryland, College Park): Between Maternalism and Socialism: Women Social Reformers
in the Early Twentieth Century United States
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Dongxaio Liu (Texas A & M Univ.): Navigating Socialism and Neoliberalism: Experiences of the Indian and
Chinese Women's Movements
Åsa Lundqvist (Lund Univ.): Feminism and Activation Policies: Swedish Activating Inspectors and Women’s
Entrance in the Labour Market
Sunday, Feb. 24, 2013
9:00-11:00

Panel 8 – The Left’s baptism of fire? Administrative, political and ideological responses
during and after World War II
Chair: Kasper Braskén

Tracy Campbell (Univ. of Kentucky, Lexington): Squandered Opportunities: Lessons From 1942 in the United
States
Anne-Marie Mreijen (Research School Political History, Den Haag): The renewal of social-democracy in the The
Netherlands: The Dutch Labour Party and the experiment of depillarization after WWII
Jens Späth (DHI, Rome): The Crisis of 1945: Antifascism and Mobilization of German Social Democrats and
Italian Socialists
Camilo Erlichman (Univ. of Edinburgh): Whatever happened to German labour in the post-war era? The case of
the British Zone of Germany, 1945-1949
11:30-13:30

Panel 9 – New lessons of a “New Left”? Recent and current mobilizations in a globalized
world (1970s-today)
Chair: Stefan Müller

Sami Outinen (Univ. of Helsinki): The Changing Concepts of Social of Swedish Social Democrats under the
Challenge of Neoliberal Globalization from the 1970s to the 1990s
Wim de Jong (Research School Political History, Den Haag): Learning democracy: Democratic crises and
political education in the Netherlands (1945-2012)
Andrea Oñate (Princeton Univ.): Malleable Socialists: the pragmatic revolutionary politics of the FMLN during
El Salvador’s Civil War, 1980-92
Spyros Marchetos (Univ. of Thessaloniki): Mass Mobilization in the Current Greek Crisis, 2008-2012
13:30-15:00

Work lunch with final discussion
Chair: Christina Morina

HOSAS organization committee: Jakub S. Beneš (University of Birmingham), Giovanni Bernardini (ItalianGerman Historical Institute - FBK, Trento), Kasper Braskén (Åbo Akademi, Turku), Christina Morina (FriedrichSchiller University Jena, Duitsland Instituut Amsterdam), Stefan Müller (Universität Duisburg-Essen)
Activiteiten Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 2013 voor het jaarverslag
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Hoog Catharijne: monument van een geplande toekomst
Dinsdag 24 september is het precies veertig jaar geleden dat prinses Beatrix het Utrechtse zaken- en
winkelcentrum Hoog Catharijne opende voor publiek. Nu de herontwikkeling in volle gang is en het
oorspronkelijke concept vervaagt, blikken we terug met de mensen die het roemruchte complex
ontwierpen, prezen en verfoeiden.
‘Ultramodern’, ‘adembenemend’ en van een ‘grootstedelijke allure’. Zo typeerden pers en politiek in binnenen buitenland het in 1962 door bouwonderneming Bredero gelanceerde magnum opus van de Nederlandse
stadsvernieuwing. Als product van het toekomstgerichte groei- en moderniseringsdenken van de jaren vijftig
en zestig was Hoog Catharijne uniek naar schaal, concept en initiatief.
Toen de opening begin jaren zeventig naderde was de stemming in Utrecht radicaal omgeslagen. Actiegroepen
van linkse studenten, binnenstadwinkeliers en monumentenbeschermers streden tegen het complex en
initiatiefnemer Bredero. Sommige actiegroepen riepen zelfs op tot gewapend verzet, terwijl de pers sprak van
‘de van God gegeven, in beton gegoten onwrikbaarheid van Hoog Catharijne’. Bij gemeentebestuurders sloeg
de twijfel toe. Was Hoog Catharijne wel zo’n goed idee?
Die vraag lijkt na jaren van bouwkundige aanpassingen nu definitief te zijn beantwoord. Veertig jaar na de
publieksopening zijn de hijskranen en betonmolens terug in de Utrechtse binnenstad. In hoeverre bouwt
eigenaar Corio met de huidige herontwikkelingsplannen voort op Hoog Catharijne’s oorspronkelijke concept?
24 september gaan we in het Mirliton Theater in Hoog Catharijne met hoofdrolspelers en ooggetuigen uit de
jaren zestig en zeventig en het hier en nu in gesprek over verleden, heden en toekomst van het bekendste
zaken- en winkelcentrum van Nederland. Daarnaast tonen we tijdens het programma uniek beeldmateriaal.
Het programma is vrij toegankelijk na aanmelding via Facebook
https://www.facebook.com/events/158770640991319/ en/of een mail naar t.verlaan@uva.nl.
Programma
13:00 rondleiding door het complex (optioneel)
14:00 Inloop
14:30 Inleiding door Rob Dettingmeijer (Hoog Catharijne expert en architectuurhistoricus)
15:00 Gesprek o.l.v. Hans Buiter met Adam Feddes (bedenker Hoog Catharijne en oud-directeur Empeo) en
Emma van den Dool (lid Werkgroep Herstel Oude Stadswijken)
15:45 Intermezzo met Judith Lize (sociaal historicus Universiteit Utrecht) en Bas Lize (oud-actievoerder)
16:15 Pauze
16:30 Gesprek o.l.v. Tim Verlaan met Henk Bouwman (stedenbouwkundige Projectbureau Stationsgebied),
Melle Smets (kunstenaar en initiatiefnemer radio Homo Ludens) en Gert-Jan Dousi (projectontwikkelaar Corio)
17:15 Afsluitende borrel, gelegenheid tot napraten
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