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Summary
The Research School for Political History (RSPH) is a research network of political historians, working
to promote high-quality research and (inter)national cooperation. In addition, the RSPH provides
training for PhD students and Research Masters. The RSPH was established in 2011.
The training activities for the PhD students consisted of three international and one national
Research Seminar. In these seminars the candidates presented and discussed their work. Themes
dealt with were Democracy and Organization (Leiden), Violence and Resistance (NIOD Amsterdam),
Transnational Histories: The Nation (Maastricht) and Religion in/and politics (Nijmegen).
Furthermore two tutorials took place, one on the question ‘What is political history’ (Utrecht) and
one on Research Strategies (Groningen). Finally a symposium was organized on the position of
historians in political research committees (The Hague).
The PhD council has assessed the training activities positively. The number of registered PhD
candidates amounted to 57 (per December 31); the number of candidates that linked with the RSPH
was 84. In 2012, seven candidates working in the field of political history defended their thesis.
In December 46 research masters were registered with the RSPH. In 2012 the preparations for the
development of a training program for the research master started. This will result in a Summer
School (2013) and a course What is Political History (spring 2014).
In various ways the OPG is committed to strengthening (inter)national cooperation. First of all via
the website www.onderzoekschoolpolitiekegeschiedenis.nl, Furthermore through the development
and institutionalization of contacts with other researchers and institutions, in particular those in the
field of International Relations. Internationalization is a priority of the RSPH. Therefore the RSPH will
organize the First European Conference Political History in Leiden 2014.
The organizational structure remained unchanged during the year. 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 Executive Committee consists of the Director prof.
dr. Remieg Aerts, prof. dr. Ida Nijenhuis and the coordinator dr. Margit van der Steen. The PhD
students are organized in a PhD Council.
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1. Inleiding
Op 27 juni 2011 vond de officiële oprichting plaats van de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis
(OPG) in het Huis voor de Democratie en Rechtsstaat in Den Haag. De OPG is de opvolger van het
Netwerk Politieke Geschiedenis (NPG); in de periode 2006-2011 het samenwerkingsverband van
politiek historici.
Missie OPG
De OPG is een werkgemeenschap van politiek historici die gedragen wordt door de deelnemende
instellingen, onderzoekers, studenten en promovendi. De organisatie van de activiteiten vindt plaats
door verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten in nauwe samenwerking met
bestuursleden en het bureau van de OPG.
De 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 onderzoek gerelateerd onderwijs op het gebied van politieke
geschiedenis. In aanvulling op de programma’s van lokale graduate schools verzorgt de OPG ook
onderwijs en begeleiding aan in Nederland en Vlaanderen werkzame promovendi en research
master studenten op het gebied van politieke geschiedenis. Door de landelijke en internationale
samenwerking op het vakgebied te organiseren wil de OPG het vakgebied profileren en de
mogelijkheden vergroten om nationale en internationale onderzoeksprogramma’s te realiseren.
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 en militaire geschiedenis.
Kerntaken
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.

2. Onderwijs
De OPG heeft het afgelopen jaar onderwijs verzorgd aan promovendi en heeft onderwijs ontwikkeld
ten behoeve van research masters.
In het verslagjaar werden zeven bijeenkomsten georganiseerd. Voor de eerste jaars promovendi
waren er twee tutorials. Daarnaast vonden er vier onderzoekseminars plaats met prominente
sprekers uit binnen- en buitenland. Hier presenteerden tweede en derde jaars promovendi hun werk.
Tenslotte is voor alle betrokkenen bij het vakgebied en op initiatief van de promovendi een
symposium georganiseerd waarin de rol van historici in politieke onderzoekscommissies centraal
stond.
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Drie van de vier seminars waren in de Engelse taal, de overige bijeenkomsten vonden plaats in het
Nederlands.
Overzicht onderwijsactiviteiten OPG 2012
Tijdstip en locatie
16 maart 2012
10.00 -17.00 uur Leiden
16 april 13.00 - 17.00 uur
NIOD, Amsterdam
21 mei 13.00 - 17.00 uur
Maastricht
18 juni 2012
13.00 - 17.00 uur
Den Haag
24 september 2012
Nijmegen
13.00 – 18.00 uur
9 oktober 2012
Utrecht
13.00 – 17.00 uur
5 november 2012
Vrije Universiteit
Amsterdam
10 december 2012
13.00 – 17.00 uur
Groningen

Activiteit
International Reseach Seminar: Democracy and Organization
37 deelnemers
International Research Seminar: Violence and Resistance
35 deelnemers
International Research Seminar: Transnational Histories: The Nation
State. 22 deelnemers
Symposium Historici en onderzoekscommissies, een gelukkig huwelijk?
50 deelnemers
Onderzoekseminar religie in/en politiek
31 deelnemers
Kennismakingsbijeenkomst nieuwe promovendi
Aansluitend tutorial: What is political History.
7 deelnemers
Seminar, verplaatst naar 29 januari 2013

Tutorial onderzoekstrategieën
5 deelnemers

De inhoud van de bijeenkomsten is in bijlage een opgenomen.

Evaluatie onderwijs
De promovendiraad heeft het onderwijs in het academisch jaar 2011-2012 positief beoordeeld. Uit
de evaluatie bleek onder meer dat er waardering was voor het gevarieerde programma en de
interessante sprekers. Sommige promovendi vonden niet alle onderwerpen even relevant voor
hun eigen onderzoek. In de toekomst willen promovendi zelf graag meer betrokken worden bij de
organisatie van seminars. Hiermee wordt rekening gehouden bij het onderwijsaanbod voor het
nieuwe academische jaar. Aan de evaluatie werkten 18 promovendi mee.

De promovendi
Sinds de omzetting van het Netwerk Politieke Geschiedenis in een onderzoekschool worden nieuwe
promovendi officieel geregistreerd. Op 31 december 2012 bedroeg het aantal geregistreerde
promovendi 57. In het verslagjaar meldden zich zeven nieuwe promovendi aan bij de OPG.
Het aantal promovendi dat actief is op het werkterrein van de OPG is echter groter, namelijk 84 (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.
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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 Mrije.

Promovendiraad
De promovendi zijn georganiseerd in de promovendiraad die onder voorzitterschap staat van
Charlotte Brand. Charlotte Brand en Elisabeth Dieterman hebben namens de promovendi de
bestuursvergaderingen bijgewoond. De promovendiraad heeft een evaluatie van het onderwijs
uitgevoerd en heeft het symposium over historici en politieke onderzoekscommissies mede mogelijk
gemaakt.
De promovendiraad is op 29 juni bij elkaar geweest.
Promoties
In 2012 vonden zeven promoties plaats op het vakgebied van de politieke geschiedenis. Zie hiervoor
de bijlage.
Research Masters
Per 31 december 2012 hadden zich 46 research masters geregistreerd bij de OPG. Zij namen
incidenteel deel aan seminars voor promovendi.
In 2012 is begonnen met de ontwikkeling van onderwijs voor research masters. Dit heeft geleid tot
de ontwikkeling van een Summer School. Aanvankelijk was deze voor de winter 2012 gepland; die
bleek niet haalbaar. Daarom zal de Summer School in juni 2013 plaatsvinden onder de noemer The
Limits of Democracy. In 2014 vind in Utrecht het college ‘What is political history’ plaats onder
leiding van Ido de Haan.
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3. Versterking (internationale) samenwerking
Internationalisering is een prioriteit voor de OPG. Het versterken van de (inter)nationale
samenwerking vat de OPG breed op. De OPG wil voorwaarden creëren waardoor onderzoekers beter
kunnen samenwerken. Daartoe ontwikkelt en onderhoudt de OPG een website en organiseert
(internationale) wetenschappelijke bijeenkomsten, verzorgt onderwijs en ondersteunt de
promovendiraad. Uitgangspunt daarbij is steeds dat de OPG datgene doet wat op lokaal niveau niet
of niet goed mogelijk is. Graag wordt samengewerkt met relevante partners en gebruik gemaakt van
bestaande faciliteiten.
• Onderhouden website (platformfunctie)
Door het verspreiden van aankondigingen en andere nieuwsberichten maakt de OPG het veld
politieke geschiedenis beter zichtbaar. Zie: www.onderzoekschoolpolitiekegeschiedenis.nl of
www.researchschoolpoliticalhistory.eu.
• 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 zullen resulteren in een Nederlands-Vlaams onderzoekseminar in Antwerpen in 2013.
In het verslagjaar nam de OPG deel aan het overleg van de directeuren van de Onderzoekscholen in
de Geesteswetenschappen (LOGOS) en het overleg van de coördinatoren Onderzoekscholen
Geesteswetenschappen.
• 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. Dit leverde positieve reacties
op. In 2012 werd een bijeenkomst gepland (die in 2013 zal plaatsvinden)met hoogleraren op het
terrein van internationale betrekkingen uit Groningen, Utrecht, Maastricht en Leiden.
• Internationalisering
Internationalisering is een prioriteit voor de OPG. Daarom kenden drie van de vier seminars in 2012
een sterke internationale oriëntatie, met onder meer sprekers uit het buitenland. In 2012 startten
eveneens de voorbereidingen voor een Vlaams-Nederlands seminar in Antwerpen in 2013 en een
groot internationaal congres in Leiden in 2014.
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• European Conference Political History
In september 2014 wil de OPG graag een groot Europees congres voor politiek historici organiseren
in Nederland. Hierdoor wordt de ontwikkeling van het vakgebied gestimuleerd en de samenwerking
tussen onderzoekers versterkt. Zo wil de OPG de basis leggen voor een Europees netwerk van
onderzoekers op het terrein van politieke geschiedenis. Voorafgaand aan het congres vindt een
voorbereidende expertmeeting plaats in Lucca (maart 2014).
Het is de bedoeling dat het congres onderdeel wordt van een reeks van conferenties. Om dit te
realiseren zijn in het verslagjaar contacten gelegd met Italië (Lucca/Pisa), Duitsland en de Central
European University in Boedapest.
Promovendi vormen een belangrijke doelgroep. Zij zullen kennis nemen van elkaars onderzoek, met
elkaar in debat gaan en zo de basis leggen voor toekomstige internationale samenwerking. Het
congres kent een belangrijke opleidingsfunctie.
Om deze (toekomstige) internationale activiteiten te kunnen uitvoeren, heeft de OPG een
substantieel deel van het budget voor 2012 gereserveerd voor het congres in 2014.

4. Organisatie
De organisatorische structuur is het in verslagjaar ongewijzigd gebleven. De penvoerdende instelling
is het KNAW Huygens Instituut Nederlandse Geschiedenis te Den Haag. Vanuit het Huygens ING is
Ida Nijenhuis in het algemeen en dagelijks bestuur afgevaardigd. Daarnaast vond in het verslagjaar
een maal overleg plaats tussen de directeuren van het Huygens ING en de OPG.
Bestuur en bureau
Vooruitlopende op de ondertekening van de Gemeenschappelijke Regeling Onderzoekscholen in
2013 heeft de OPG een eigen bestuurlijke structuur bepaald. 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 27 juni en 14 november.
In 2012 was de samenstelling van deze gremia als volgt:
Directeur: prof. Dr. Remieg Aerts (Radboud Universiteit Nijmegen)
Coördinator: dr. Margit van der Steen (Huygens ING)
Leden algemeen bestuur:
Prof. dr. Remieg Aerts (Radboud Universiteit Nijmegen)
Charlotte Brand, MA (Universiteit Nijmegen) / Ronald Kroeze, MA (Vrije Universiteit Amsterdam)
(promovendi / adviserende leden)
Prof. dr. Ido de Haan (voorzitter)(Universiteit Utrecht)
Prof. dr. George Harinck (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. dr. James Kennedy (Universiteit van Amsterdam)
Prof. dr. Ida Nijenhuis (KNAW Huygens ING)
Prof. dr. Henk te Velde (Universiteit Leiden)
Prof. dr. Dirk Jan Wolffram (Universiteit Groningen)
Vacature
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Leden dagelijks bestuur
Prof. dr. Remieg Aerts
Prof. dr. Ida Nijenhuis
Dr. Margit van der Steen
Promovendiraad
Hugo den Boer (van 29 juni 2012 tot 31 december 2012)
Charlotte Brand MA (voorzitter)
Elisabeth Dieterman MA
Sjoerd Keulen MA (tot 29 juni 2012)
Ronald Kroeze MA (voorzitter) (tot 29 juni 2012)
Pieter Slaman MA (vanaf 29 juni 2012)
Bureau
Renske Siemens MA (bureaumedewerker, 0,1 fte)
Dr. Margit van der Steen (coördinator, 0,4 fte)

5.

Financiële verantwoording

In het verslagjaar is veel energie gestoken in het verder opzetten van de financiële administratie en
het verwerven van inkomsten uit de bijdragen van met name promovendi. Dit heeft ertoe geleid dat
de OPG in financieel opzicht goed in staat is de geplande (toekomstige) activiteiten uit te voeren.
Exploitatierekening OPG (K = 1000 euro)
2011
2012
Kosten
K 23
Kosten K 47
Opbrengsten
K 23
Opbrengsten K47
Reserve per 31-12-2012 : K 55
Hiervan is K10 bestemd voor het internationale congres 2014.

Uit het overzicht van inkomsten en uitgaven in 2012 blijkt dat de balans tussen begroting en
realisatie nog niet evenwichtig is. Hiervoor zijn verschillende verklaringen. Allereerst is de OPG een
jonge onderzoekschool die in het oprichtingsjaar nog niet helemaal kon overzien hoe groot het
aantal te verwachten promovendi en research masters zou zijn. De instroom van research masters
bleek veel groter dan verwacht. Verder zijn in het verslagjaar achterstallige bijdragen van
promovendi geïnd, waardoor de baten eenmalig hoger uitvielen dan voorzien. Daar staat tegenover
dat de inkomsten uit de instellingen lager waren dan begroot; dit is met name te danken aan de
beperkte inbreng van Vlaamse instellingen. Dit alles zorgt ervoor dat de inkomsten hoger waren dan
voorzien. Dit zorgt ook voor een verschil tussen inkomsten en uitgaven. De belangrijkste uitgaven
van de OPG betroffen personeelslasten. Deze waren hoger dan begroot omdat er kosten uit 2011
voor rekening van 2012 kwamen. De uitgaven voor studiedagen waren bescheiden en lager dan
begroot. Hiervoor zijn twee verklaringen. Allereerst komt dit omdat diverse universiteiten de OPG in
natura ondersteunden door kosten voor de studiedagen voor hun rekening te nemen. Dit betreft
onder meer zaalhuur, catering en reiskosten van sprekers uit het buitenland. Daarnaast is besloten
de activiteit voor de Research Masters zomer 2013 te organiseren en niet in de winter van 2012. De
kosten voor de Summer School komen nu ten laste van 2013.
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Het overschot reserveert de OPG voor de verdere internationalisering, in het bijzonder het
internationale congres dat in 2014 zal worden georganiseerd.
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.

Inkomsten
Post
LOGOS
Regieorgaan
Promovendi
Research Masters
Instellingen
Overschot 2011
Uitgaven
Post
Personeelslasten
Studiedagen/Reiskosten/
Onvoorzien
Reservering congres
Algemene reserve

Begroot
30.000
10.000
5.000
2.000
10.000
p.m.
57.000

Realisatie
30.000
10.000
20.350
13.500
5.000
23.763
102.613

Begroot
40.000
10.650
1350
5000

Realisatie
45.452
1.804
0
5.000
50.357
102.613

57.000
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Bijlage een:
Seminars en tutorials
Onderzoekschool Politieke Geschiedenis
Research School Political History / Leiden University
Program International Research Seminar
Democracy and Organisation
Date: March 16th 2012, 10.00 – 18.00
Location: Leiden University, Doelensteeg 16, Johan Huizinga Building room 260 Leiden
Organizers: Maartje Janse and Henk te Velde
Democracy is never a given (and certainly not in the 19th century) but has to be developed in practice.
Through organising people started to comprehend what democracy could mean, what its problems
and paradoxes were and how they could perhaps be solved. The aim of this seminar is to clarify the
relationship between democracy and (political) organisations. In the morning, three PhD students will
present their work in progress on this subject. In the afternoon, three senior scholars will present us
with their research strategies and outcomes. Special attention will be given to the relation of the
history of political ideas (e.g. the meaning of ‘democracy’) with the history of political practice (e.g.
organisational activity).
Program
10.00:
10.05:
10.20:
10.30:
11.00:

Opening by Henk te Velde
Introduction Research School Political History by Remieg Aerts
Geerten Waling on the role of political organisations in the revolutions of 1848
Comments by Ido de Haan and discussion
Sabrina Otterloo on the organization and triumph of the Democratic Party in the Red River
Valley of Louisiana, 1865-1878
11.10: Comments by Thomas Welskopp and discussion
11.40: Anne Heyer on the birth of mass political parties
11.50: Comments by Gerrit Voerman and discussion
12.30: Lunch
Some reflections on the relation between democracy and organization
14.00: Joanna Innes and Mark Philp
15.15: Tea break
15.45: Thomas Welskopp
16.45 : Henk te Velde - concluding remarks

10

Speakers
Prof. dr. Remieg Aerts is professor of political history at Radboud University Nijmegen and scientific
director of the Research School Political History.
Prof. dr. Ido de Haan is professor of History at Utrecht University.
Anne Heyer M.A. is Ph.D Candidate at Leiden University and involved in the NWO Research project
The Promise of Organisation.
Dr. Joanna Mary Innes has been Tutor and Fellow in Modern History at Sommerville College Oxford
since 1982. Her visiting fellowships include the History Program, Research School of Social Sciences,
Canberra, Australia. She was visiting professor, Keio University, Tokyo, Japan (2002), visiting
professor, Ludwig Maximilan University, Munich(2004), chercheur enseignant, Ecole en Hautes
Etudes en Sciences Sociales, Paris (2008) and professeur invité, Ecole Normale Superieure, Cachan
Paris (2009). Furthermore, she was joint Editor Past & Present 1990-2000 and Vice President, Royal
Historical Society, chair of Research Policy Committee 2009-2011.
Dr. Maartje Janse is postdoc at Leiden University, currently working on a transnational study on the
birth of mass political organizations in the period 1820-1840.
Drs. Sabrina Otterloo is Ph.D. candidate at Leiden University and involved in the NWO project
Democratization and domestic terrorism.
Dr. Mark Philp has been Fellow and Tutor in Politics of Oriel College and University Lecturer in
Politics in the University of Oxford since 1983. From 2000-2005 he was Head of the Department of
Politics and International Relations at the University. His research includes work in political theory
and political sociology, most recently on political corruption and issues relating to standards in public
life, as well as in the history of political thought and British history at the time of the French
Revolution. He is currently working on issues relating to political conduct and corruption, the reimaging of democracy at the end of the eighteenth and the beginning of the nineteenth centuries,
the Godwin Diaries, political realism and political ethics, and the history of political thought.
Prof. dr. Henk te Velde is professor of Dutch History at Leiden University and coordinator of the
Profile Area Political Legitimacy of Leiden University. His expertise includes political culture, national
identity and political transfer.
Prof. dr. Gerrit Voerman is director of the Documentation Centre Dutch Political Parties at the
University of Groningen. He publishes on political parties and their culture.
Geerten Waling M.A. is Ph.D. candidate at Leiden University, involved in the NWO Research Project
The Promise of Organisation.
Prof. dr. Thomas Welskopp is professor for the History of Modern Societies at Bielefeld University;
2003-2004 Fellow at the Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford, California;
2008-2009 Fellow of the Historisches Kolleg in Munich. Major publications are: Arbeit und Macht im
Hüttenwerk. Die deutsche und amerikanische Eisen- und Stahlindustrie von den 1860er bis zu den
1930er Jahren (1994); Das Banner der Brüderlichkeit. Die deutsche Sozialdemokratie vom Vormärz
bis zum Sozialistengesetz (2000); Die Bielefelder Sozialgeschichte. Klassische Texte zu einem
geschichtswissenschaftlichen Programm und seinen Kontroversen (Co-ed. 2010); Amerikas große
Ernüchterung. Eine Kulturgeschichte der Prohibition (2010).
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Research School Political History
Program International Research Seminar
Violence and Resistance
Date: April 16th 2012, 11.30 – 18.00
Location: NIOD, Herengracht 380, Amsterdam
Organizers: James Kennedy (UvA) and Peter Romijn (NIOD)
Program
11.30 : Opening by Peter Romijn and James Kennedy
11.35 : Key note: Christian Gerlach on violent societies
12.00 : Discussion
12 30 : Lunch
13.30 :
13.35 :
13.45 :
14.20 :

Introduction Research School Political History by Remieg Aerts
Mark Leon de Vries: The Role of Violence in reclaiming the Red River Valley
Comments and discussion
Laura Carolien Crump: The Warsaw Pact Reconsidered. Inquiries into an underestimated
Alliance (1960-1969)
14.30 : Comments and discussion
15.05 : Break
15.30 : Lennert Savenije: Resistance and Collaboration in Nijmegen, 1940-1945
15.40 : Comments and discussion
16.15 : Jan de Vetten: Countering the Dutch Extreme Right in the 1980s-1990s.
16.25 : Comments and discussion
17.00 : Drinks
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Speakers
Prof. dr. Remieg Aerts is professor of political history at Radboud University Nijmegen and scientific
director of the Research School Political History.
Drs. Laurien Crump is Junior University Lecturer and Researcher at Utrecht University. Her doctoral
research focuses on the Warsaw Pact.
Prof. dr. Christian Gerlach is professor of Modern History at Bern University. He publishes on
genocide and the Holocaust. His most recent book is entitled Extreme Violent Societies: Mass
Violence in the Twentieth Century.
Prof. dr. James Kennedy is professor of Dutch history at the University of Amsterdam
Prof. dr. Peter Romijn is research director at NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide
Studies.
Lennert Savenije M.A. is PhD Candidate at Nijmegen University. From July 2010 he is working on a
PhD-project concerning the forms of resistance and collaboration in Nijmegen during World War II.
Drs. Jan de Vetten is management consultant and PhD Candidate at Leiden University. His research
is entitled Countering the Dutch Extreme Right in the 1980s-1990s.
Mark Leon de Vries M.A. is PhD Candidate at Leiden University. He is involved in the NWO project
Democratization and political terrorism: The formation and destruction of the two-party system in
the Red River Valley of Louisiana, 1865-1878, under supervision of Adam Fairclough. His research
focuses on the role of violence in reclaiming the Red River Valley.
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Research School Political History
Program International Research Seminar
Transnational Histories: the Nation State
Date: May 21st
Location: Maastricht University, Faculty of Arts and Social Sciences, Soiron Building, Grote Gracht
80-82, Spiegelzaal.
Organisation: Nico Randeraand (Maastricht University)

13.00: Opening by dr. Nico Randeraad (chairperson)
13.10: Introduction Research School Political History by prof. dr. Remieg Aerts (scientific director
Research School)
13.15: Key note prof. dr. Kiran Patel (Maastricht University) on interactions between local, national
and transnational history
14.00: Paper Vincent Scheltiens M.A. (University of Antwerp) on the image of the national ‘other’ in
discourses of sub-national movements and institutions in Belgium (1830-2010).
Comments by prof. dr. Georgi Verbeeck (University of Maastricht / Leuven) and discussion
14.45: Tea break
15.15: Paper Anne Petterson M.A. (Leiden University) on the development of national identity in the
city of Amsterdam (1850-1900)
Comments by dr. Marnix Beyen (University of Antwerp) and discussion
16.00: Paper Katharina Garvert-Huijnen M.A. (University of Amsterdam/DIA) on the Federal
Republic of Germany and the Netherlands and their ideas on European integration (1945-1973).
Comments by prof. dr. Kiran Patel and discussion
16.45: Drinks in Café
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Onderzoekschool Politieke Geschiedenis
Symposium Historici en politieke onderzoekscommissies:
een gelukkig huwelijk?
Historici werken steeds vaker in opdracht van en in nauwe samenwerking met de politiek en de
overheid. In spraakmakende en invloedrijke commissies, zoals de commissie-Davids en de
commissie-Lumumba, spelen historici een cruciale rol. Aangezien het hier gaat om gevoelige zaken
worden de onderzoeken ook op de voet gevolgd door de media. Tien jaar na het verschijnen van het
NIOD-rapport over Srebrenica organiseert de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis een
symposium over de maatschappelijke betekenis van historici.
Sprekers zijn:
• prof. dr. Hans Blom, Srebrenica-onderzoek (oud directeur NIOD)
• prof. dr. Marjan Schwegman, lid commissie-Davids (directeur NIOD)
• dr. Berber Bevernage, doet onderzoek naar ‘commissioned history’ zoals de commissie
Lumumba (Universiteit Gent )
• prof. dr. Ed Jonker, historicus werkzaam op het snijvlak van de domeinen politiek,
wetenschap en cultuur (Universiteit Utrecht)
Het voorzitterschap is in handen van dr. Rik Peters, historicus verbonden aan de Universiteit
Groningen en trainer bij de Debat Academie.
Voorafgaand aan het symposium presenteert de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis kort de
plannen voor het nieuwe opleidingsjaar. Na afloop is er een borrel.
De bijeenkomst vindt plaats op 29 juni in het Huis voor de Democratie en Rechtsstaat, Hofweg 1H,
Den Haag (www.prodemos.nl).
De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij of interesse heeft voor het werk
van de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. De OPG is het werkverband van politiek historici in
Nederland en België en verzorgt onderwijs voor promovendi en research masters
(www.onderzoekschoolpolitiekegeschiedenis.nl)
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Onderzoekschool Politieke Geschiedenis
Programma Onderzoekseminar
Religie en / in politiek

Datum: 24 september 2012, 13.00 – 18.00 uur
Locatie: Nijmegen. Erasmuslaan 9, Het Paviljoen zaal 1.10
Organisatie: Remieg Aerts
13.00 : Ontvangst met broodjes, koffie en thee
13.30 : Opening door Remieg Aerts
13.40 : Religie en politiek: een overzicht van de internationale historiografie door James Kennedy
14.10 : Politiek als religie. Een presentatie over het thema 'politieke religie' door Maartje Janse
14.40: Presentatie Remco van Mulligen over zijn onderzoek naar evangelisch-reformatorischen in
politiek, media en hoger onderwijs (1945-2000)
14.50: Referaat Marjet Derks en aansluitend discussie
15.30: Pauze
15.45: Religie en engagement: de levensbeschouwelijke achtergrond van de Socialistische
Uitgeverij Nijmegen (SUN). door Cees Willemsen
15.55: Referaat James Kennedy en aansluitend discussie
16.30: Presentatie Simon Polinder over zijn onderzoek naar de rol van religie in theorieën van
internationale relaties
16.40: Referaat Bertjan Verbeek en aansluitend discussie
17.15: Afsluiting
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De sprekers
Prof. dr. Remieg Aerts is hoogleraar politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en
directeur van de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis
Dr. Marjet Derks is universitair docent culturele en religieuze geschiedenis aan de Radboud
Universiteit Nijmegen
Dr. Maartje Janse is postdoc aan de Universiteit Leiden waar zij momenteel werkt aan een
transnationale studie over het ontstaan van politieke organisaties in de periode 1820-1940
Prof. dr. James Kennedy is hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam
Remco van Mulligen M.A. is als promovendus verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en
doet onderzoek naar de evangelisch-reformatorischen in politiek, media en hoger onderwijs in de
periode 1945-2000
Simon Pollinder M.A. is als promovendus verbonden aan de Rijks Universiteit Groningen en doet
onderzoek naar de rol van religie in theorieën van internationale relaties
Prof. dr. Bertjan Verbeek is hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Radboud Universiteit
Nijmegen
Drs. Cees Willemsen schrijft een proefschrift over de Socialistische Uitgeverij Nijmegen.
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Onderzoekschool Politieke Geschiedenis
Programma Tutorial
Onderzoeksstrategieën
Datum: Maandag 10 december 2012
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Plaats: Rijksuniversiteit Groningen
Organisatie: Universiteit Groningen / Prof. dr. Dirk Jan Wolffram – Dr H. Hoekstra
Deze studiemiddag is gewijd aan onderzoeksmethoden: van historiografisch debat via vraagstelling
tot een effectieve onderzoeksstrategie. In een interactief seminar komen vragen aan de orde als:
hoe verhouden zich institutionele factoren tot de impact van sterke persoonlijkheden in het
politieke proces? Welke vraagstelling legitimeert een biografische methode? En welke methode
vergt het onderzoek naar aard en invloed van instituties op het niveau van de staat? Hoe onderzoek
je een abstract gegeven zoals legitimatie?
Tijdens het tweede deel van de middag kunnen Promovendi kunnen hun meest urgente
methodologische probleem voorleggen om vervolgens samen met andere promovendi en ervaren
onderzoekers naar de beste strategie te zoeken om hun probleem op te lossen.
Heb jij een dringende onderzoeksvraag die je je promotor nooit durfde te stellen? Zie jij je
gesteld voor de uitdaging 25 meter archief in vier jaar door te nemen? Of kun je juist niet vinden wat
je zoekt? Vraag je je af in welk debat je eigenlijk participeert en waarom je onderzoek eigenlijk
überhaupt de wil tot weten waard is? Geloof ons: ‘been there, seen it, got the t-shirt’.
Om de workshop onderzoekstrategieën voor te kunnen bereiden verzoeken we je vóór 3
december één A4-tje aan te leveren met je centrale vraag, een kenschets van het theoretische of
historiografische debat rond je onderzoek, en je grootste methodologische knelpunt: een vermist
archief, een onbetrouwbare autobiografie, interpretatie van beeldmateriaal, te omvangrijk archief,
oral history, beperkte openbaarheid, vertaling van een theoretisch probleem in een casus,
problemen met digitale bestanden, toepassen en toetsen van theorieën uit andere disciplines etc.
etc.
In de workshop zullen senior-onderzoekers en collega-aio’s zich gezamenlijk over de
problemen buigen zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.
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Programma
Ochtend
12.50-13.00 uur
13.00-13.30 uur
13.30-14.45 uur

Binnenkomst met koffie en thee
Opening en inleiding door Dirk-Jan Wolffram
´Praktijkgevallen’, Hanneke Hoekstra, Maarten Zwiers en Jelte Olthof

Pauze
15.00-17.00

Workshop Onderzoeksstrategieën

17.00 uur

Borrel

De organisatie:
•
•
•
•

Prof. dr. Dirk-Jan Wolffram is hoogleraar Geschiedenis van Bestuur en Politiek aan de
Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van het Kossmann Instituut
Dr. Hanneke Hoekstra is universitair docent Moderne Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Groningen
Dr. Maarten Zwiers is docent Eigentijdse Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen
Drs. Jelte Olthof is AiO en docent American Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen

Te bestuderen literatuur:

Susan Pedersen, ‘What is Political History Now’ in: D. Cannadine ed. What is History Now
(Basingstoke 2002), 36-52.
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Bijlage Twee: Promoties 2012
Gerrit de Graaf
Promotie 1 maart 2012, Theologische Universiteit Kampen
Titel proefschrift: De wereld wordt omgekeerd. Culturele interactie tussen de vrijgemaaktgereformeerde zendelingen en zendingswerkers en de Papoea’s van Boven Digoel (1956-1965
Promotor: George Harinck, co-promotor Gerrit Knaap
Benien van Berkel
Promotie 9 maart 2012, Universiteit van Amsterdam
Titel proefschrift: Dr. Tobie Goedewaagen (1895-1980). Een leven lang nationaal-socialist
Promotor: Johannes Houwink ten Cate
Libbe Henstra
Promotie 27 maart 2012, Universiteit Leiden
Titel proefschrift: Het teken van het beest. IJe Wijkstra en de geschiedenis van de viervoudige
politiemoord, 18 januari 1929.
Van het proefschrift verschijnt een handelseditie bij Bert Bakker
Promotor: Henk te Velde
Maarten van den Bos
Promotie 8 mei 2012, Universiteit van Amsterdam
Titel proefschrift: Verlangen naar vernieuwing. Nederlands katholicisme, 1953-2003
Universiteit van Amsterdam
Promotor: Piet de Rooij
Mart Rutjes
Promotie 30 mei 2012, Universiteit van Amsterdam
Titel proefschrift: Door gelijkheid gegrepen. Democratie, burgerschap en staat in Nederland 17951901.
Promotor: Niek van Sas
Joris Oddens:
Promotie 31 oktober 2012, Universiteit van Amsterdam.
Titel proefschrift: Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland 1796-1798.
Promotoren: Niek van Sas en Wyger Velema
Erik Schrijvers
Promotie 6 november 2012, Universiteit Utrecht
Titel proefschrift: Ongekozen bestuur. Opkomst en ondergang van het stelsel van adviesorganen en
bedrijfsorganen (1945-1955)
Promotor: Ido de Haan
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Bijlage drie: Overzicht promovendi
Naam

Universiteit

Onderwerp

Alloul, Houssine
houssine.alloul@ua.ac.be

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
Universiteit Leuven

Diplomatieke ontmoetingen: een cultuurhistorische
analyse van de Belgisch-Osmaanse relaties (18651908)
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 Groot-Brittannië, 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 1945-2014

Boer, den Hugo
hwdenboer@gmail.com

Theologische
Universiteit Kampen

Bolliger, Stijn
stijn.bollinger@hu.nl

De veranderende verzorgingsstaat en het Leger des
Heils

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

Vrije Universiteit
Amsterdam
Hogeschool Utrecht Instituut voor Recht
Universiteit LeidenCampus Den Haag
Radboud Universiteit
Nijmegen (CPG)

Bos, van den Maarten
m.j.a.vandenbos@uva.nl

Universiteit van
Amsterdam

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

'Van openbaring naar openbaarheid'. Het debat in
katholiek Nederland over de publieke rol van het
evangelie, 1953-2003
Juliana en de conferenties op het Oude Loo (19511957)
Opstappen of aanblijven? Een onderzoek naar
Nederlandse bewindspersonen die vanwege een
politiek conflict onder vuur kwamen te liggen (19182002)
Elastisch Europa. Europese integratie en de
Nederlandse politiek, 1948-1971

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

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

21

Crump, Laura Carolien
l.c.crump@uu.nl
Deckwitz, Sanne
s.deckwitz@uva.nl
Dieterman, Elisabeth
e.m.dieterman@hum.leide
nuniv.nl
Drieënhuizen, Caroline
C.A.Drieenhuizen@uva.nl

Universiteit van
Utrecht
Universiteit van
Amsterdam
Universiteit Leiden

The Warsaw Pact Reconsidered. Inquiries into an
Underestimated Alliance (1960-1969)
Corruption and good governance in the Dutch East
Indies and the Phillipines 1850-1942
Politieke legitimiteit in debat. Democratie en gezag in
Nederland in de jaren 1880, 1930 en 1960.

Universiteit van
Amsterdam

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

Universiteit van
Amsterdam (DIA UvA)

Gijsenbergh, Joris

Radboud Universiteit
Nijmegen

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

j.gijsenbergh@let.ru.nl
Graaf, Gerrit Roelof de
Gerrit de Graaf

Theologische
Universiteit van de
Gereformeerde Kerken
in Nederland
Kampen/Huygens ING

De zending op Papoea vanwege de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt), 1956-2006

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
Hellendoorn, Elmar
e.a.a.hellendoorn@uu.nl

Rijksuniversiteit
Grongingen
Universiteit Utrecht

Orangist political thought 1780-1800

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

Universiteit LeidenCamps Den Haag

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

Hollander, Jieskje
jieskje.hollander@rug.nl

Rijksuniversiteit
Groningen

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

Jacobs, Erik
E.Jacobs@uva.nl
Jagt, Hans van der
hvdjagt@gmai
l.com
Jong, de Bas
Bas.de.Jong@rug.nl
Jong, de Jos

Universiteit van
Amsterdam
Vrije Universiteit
Amsterdam

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

Rijksuniversiteit
Groningen
Universiteit Leiden

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

De geschiedenis van het Nederlandse nucleaire nonproliferatiebeleid

22

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

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 (1960-1980)
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

Radboud Universiteit
Nijmegen
Universiteit van
Amsterdam

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

Universiteit van
Amsterdam
Universiteit Utrecht

Kramer, Flip
f.kramer@rug.nl

Rijksuniversiteit
Groningen

De zeteljacht. Verkiezingen en de Nederlandse
politieke natie, 1918-1940

Kroeze, Ronald
dbr.kroeze@let.vu.nl

Vrije Universiteit

Leeuwen, van Karin
Karin van Leeuwen

Radboud Universiteit
Nijmegen/Huygens ING

Lieman, Bernhard
blieman@uni-muenster

Radboud Universiteit
Nijmegen/
Universiteit Münster
Universiteit Antwerpen

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 1945-1983
Local public spheres in German, Belgian and Dutch
towns in the border regions compared 1914-1918

Loon, van Carolien
carolien.vanloon@ua.ac.be

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
Universiteit van
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
Niederlande-Studien

Katholische und sozialdemokratische
zivilgesellschaftliche Organisationen in der Debatte um
ihr Repertoire

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 (19002005)
Winning hearts and minds? The army’s legitimacy and
the rise of civil militarization in Belgium, 1839-1914
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Mulligen, Remco van
r.van.mulligen@gmail.com

Vrije Universiteit
Amsterdam

Oddens, Joris
j.oddens@uva.nl
Olthof, Jelte
Jelte.Olthof@rug.nl
Oomen, Camiel
coomen@gwdg.de

Universiteit van
Amsterdam
Rijksuniversiteit
Groningen
DFG-Graduierten-kolleg
Generationengeschichte
" an der Georg-AugustUniversität Göttingen
Universiteit Leiden

Otterloo, Sabrina
sotterloo@hotmail.com
Petterson, Anne
a.f.petterson@hum.leidenu
niv.nl
Polinder, Simon
s.polinder@rug.nl
Praet, Carmen Van
Carmen.Vanpraet@ugent.be

Universiteit Leiden

RijksUniversiteit
Groningen
Universiteit van Gent

Reed, Alistair
alastair.reed@let.uu.nl
Rouwette, René
r.rouwette@law.uu.nl

Universiteit Utrecht

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

Universiteit Antwerpen
– Leuven

Universiteit Utrecht

Universiteit van
Amsterdam
Radboud Universiteit
Nijmegen
Universiteit Antwerpen

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

Eigentijds en antimodern - evangelischreformatorischen in politiek, media en hoger
onderwijs (1945-2000)
Parliamentary Practices: The Working of the National
Assembly, 1795-1801
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 18501900
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 1945-2005
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
Politieke kernbegrippen: burgerschap en representatie
in de Bataafse Republiek, 1795-1801
Verzet en collaboratie in Nijmegen, 1940-1945
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

Schepel, Wibo
wibo.schepel@shell.com
Schrijvers, Erik
erik.schrijvers@let.uu.nl
Schuringa, Tom
t.schuringa@rug.nl

Universiteit van
Amsterdam
Universiteit Utrecht
Rijksuniversiteit
Groningen

The development of functional representation bodies
in the Netherlands, 1945 to the present
Het spanningsveld tussen politiek en economische
toporganen historisch verkend, 1945-2008

Slaman, Pieter
pslaman@cdh.leidenuniv.nl

Universiteit
Leiden/Campus Den
Haag

Studiefinanciering tussen staat en samenleving.
Tweehonderd jaar beleidsgeschiedenis van de
studiefinanciering in Nederland
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Smit, Diederik
d.e.j.smit@hum.leidenuniv.
nl
Smits, Boudewijn
B.J.Smits@rug.nl
Stol, Bart
bart.stol@let.uu.nl
Sutter, de Bart
Bart.DeSutter@ua.ac.be

Universiteit Leiden

Haagse politiek, Huisvesting en Herinnering. Het
Binnenhof als monument en strijdtoneel?

Rijksuniversiteit
Groningen
Universiteit Utrecht

Biografie Loe de Jong

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

Vrije Universiteit
Amsterdam

Ternede, Maarten
m.a.ternede@uva.nl
Tijhof, Esmeralda
a.e.tijhof@rug.nl
Trigt, van Paul W.
pw.van.trigt@let.vu.nl
Veen, Adriejan van
a.vanveen@uu.nl

Universiteit van
Amsterdam
Rijksuniversiteit
Groningen
Vrije Universiteit
Amsterdam
Utrechtse School voor
Bestuurs- en
Organisatiewetenschap Universiteit
Utrecht
Universiteit Leiden

Veldhuizen, van Adriaan
a.p.van.veldhuizen@let.leid
enuniv.nl

Universiteit Antwerpen

Verlaan, Tim
t.verlaan@uva.nl

Universiteit van
Amsterdam

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

Wille, Robert-Jan
R.J.Wille@let.ru.nl
Koen van Zon
k.vanzon@let.ru.nl

Radboud Universiteit
Nijmegen
Radboud
Universiteit
Nijmegen

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, 1915-1960
Biografie van J.C. (Han) Lammers 1931-2000
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

Een cultuurgeschiedenis van de SDAP

Universiteit Leiden

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
Imperialisme, nationalisme en wetenschapspolitiek in
Nederland, 1873-1914
Democracy in Words and Deeds in the European
Communities
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Bijlage vier
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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