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1. Inleiding
Velen leverden een bijdrage aan de totstandkoming en ontwikkeling van de Onderzoekschool Politieke
Geschiedenis (OPG) in de afgelopen jaren. Deze inzet leverde resultaat op, zoals bleek uit een zelfevaluatie in het
verslagjaar. Het aantal onderwijsactiviteiten nam in de afgelopen jaren gestaag toe en er werd een basis gelegd
voor de internationalisering. Van een kleine onderzoekschool, opgericht in 2011, groeide de OPG uit tot een
middelgrote school met een internationale oriëntatie. De positieve beoordeling van de werkzaamheden van de
OPG door de DLG (Decanen Letteren en Geesteswetenschappen) zorgde tevens voor een verlenging van de
financiering van de OPG voor de periode tot 2022. Dit vormt een goed uitgangspunt om de werkzaamheden in de
komende jaren verder uit te bouwen en nog sterker dan dat nu het geval is, als werkgemeenschap van politiek
historici in Nederland en Vlaanderen te fungeren.
Het voorliggende verslag bevat een overzicht van de activiteiten van de OPG in 2015. Kerntaak van de OPG is het
verzorgen van onderwijs politieke geschiedenis aan promovendi en research masters. Daarbij hecht de OPG sterk
aan internationalisering. Voor de research masters organiseerde de OPG in het verslagjaar naast een basiscursus
een summer school over transnationale sociale en politieke bewegingen. Voor promovendi waren er tutorials en
research seminars, onder meer over religie en politiek, experts en politieke elites, de politieke biografie alsmede
erfgoed en natievorming. OPG promovendi kregen de kans hun onderzoek te presenteren tijdens het derde
internationale congres van de Association for Political History in Bielefeld. Promovendi richten een (internationale)
LinkedIn groep op en organiseerden met steun van de OPG een internationale workshop in Leiden waar zij hun
werk bespraken. Ook bij de ontwikkeling van andere activiteiten waren promovendi actief betrokken.
In het kader van de Duurzame Geesteswetenschappen leverde de OPG in het verslagjaar een bijdrage aan het
project Kwaliteitsindicatoren in de Geesteswetenschappen. Dit is gericht op het vaststellen van indicatoren voor de
beoordeling van geesteswetenschappelijk onderzoek. Verder diende de OPG vier vragen in voor de Nationale
Wetenschapsagenda. OPG-bestuurslid prof. dr. Beatrice de Graaf was een van de twee voorzitters van de
Nationale Wetenschapsagenda. Tenslotte moest de OPG in het verslagjaar afscheid nemen van een van de
oprichters, prof. dr. James Kennedy. Vanwege het aanvaarden van een nieuwe functie moest hij zijn
bestuurslidmaatschap neerleggen. Wij verwelkomen graag zijn opvolger, prof. dr. Mieke Aerts.
Prof. dr. Henk te Velde
Directeur OPG
Prof. dr. Ido de Haan
Programmaleider Onderwijs
Dr. Margit van der Steen
Coördinator OPG
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Doelstelling en missie Onderzoekschool Politieke Geschiedenis
De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) is een werkgemeenschap van politiek historici, gedragen door de
deelnemende instellingen, onderzoekers, studenten en promovendi. Stafleden van participerende universiteiten en
onderzoeksinstituten organiseren de activiteiten, in nauwe samenwerking met bestuursleden en het bureau van de OPG.
Promovendi spelen een actieve rol in 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 te bevorderen. Daartoe onderhoudt de OPG een nationaal en internationaal netwerk voor onderzoek
en onderzoek gerelateerd onderwijs op het gebied van politieke geschiedenis. De internationale samenwerking krijgt met name
gestalte in de Association for Political History, die in 2014 vooral op initiatief van de OPG is opgericht. In aanvulling op de
programma’s van de lokale graduate schools ontwikkelt en verzorgt de OPG onderwijs en begeleiding aan in Nederland en
Vlaanderen werkzame promovendi en research masters 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.
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.

2. Onderwijs voor research masters
De OPG biedt research masters een standaard onderwijsaanbod aan van 10 ECTS per academisch jaar in de vorm
van een basiscursus (5 ECTS) en een summer school (5 ECTS). Daarnaast vond in 2015 een extra activiteit plaats
waar research masters 1 ECTS mee konden verwerven.
In het voorjaar van 2015 verzorgde prof. dr. Ido de Haan de cursus What is Political History? In de cursus
analyseren studenten theorieën en concepten die relevant zijn voor politieke geschiedenis zoals politiek en het
politieke, macht, instituties, politieke actie, politieke cultuur, politieke organisaties, staten en regimes.
Vijftien studenten volgden de cursus.
Van 22 tot en met 26 juni vond de tweede door de OPG georganiseerde summer school voor research masters
plaats met als titel ‘Transnational Political and Social Movements in Historical Perspective’. Studenten volgden een
vierdaags programma bij het Huygens ING, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis evenals de
Universiteit Leiden. Na een introductie op het thema kwamen diverse internationale sociale en politieke
bewegingen aan bod zoals onder meer de abolitionisten, de arbeidersbeweging en de vredes- en de
vrouwenbeweging. Naast lezingen waarin aandacht was voor theorievorming, werden skills labs aangeboden over
onder meer digitale bronnen en het werken met egodocumenten. De Summer school stond onder supervisie van
prof. dr. Ido de Haan, dr. Bart van der Steen en dr. Margit van der Steen. Aan de Summer school namen tien
studenten deel en leverden in totaal elf docenten van diverse instellingen een bijdrage.
Als extra activiteit organiseerde de OPG op 23 maart 2015, samen met prof. dr. Susan Legêne (Vrije Universiteit
Amsterdam), een seminar voor research masters en promovendi onder de titel ‘Historians, Heritage and the
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Politics of Nation Building’. Een bezoek aan het Hermitage museum maakte onderdeel uit van het programma
evenals het bestuderen van literatuur. Dr. Henriette Lidschi (National Museum of Scotland) verzorgde een key note
lezing. Aan de bijeenkomst namen 25 studenten en promovendi deel.
In het verslagjaar waren 57 research masters geregistreerd bij de OPG. Voor een overzicht, zie bijlage twee.
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de onderwijsactiviteiten voor de research masters en voor de
promovendi. Bijlage een bevat gedetailleerde overzichten van de programma’s van de activiteiten.
Overzicht onderwijsactiviteiten OPG 1 januari 2015 – 31 december 2015
Datum
26 januari
30 januari
27 februari
9 maart
februariapril
23 maart

13 -14 april

10-13 juni
22-26 juni

18
september
18
september
22-23
oktober
9 november

Activiteit
Tutorial Research Strategies.
Groningen.
Research Seminar. Promoveren op een
politieke biografie. De praktijk. Leiden.
Research Seminar Political Biography.
Groningen.
Tutorial Digital Humanities en
Bronnengebruik. Den Haag.
Cursus: what is Political history?
Utrecht.
Research Seminar Historians, Heritage
and the Politics of Nation Building.
VU Amsterdam.
Research Seminar Political Elites and
Experts. Transformations of Political
Legitimacy in 20th Century Europe.
Leuven.
Third International PhD Conference
of the APH . Bielefeld.
Summer school Transnational Political
and Social Movements in Historical
Perspective. Den Haag /Amsterdam.
Tutorial What is Political History?
Utrecht.
Symposium en opening academisch
Jaar. Utrecht.
International Workshop Understanding
Political History in and beyond the State
Leiden.
Research Seminar Politiek en Religie
Nijmegen

ReMa

Promovendi
Eerste jaars
promovendi
Alle (buiten)
promovendi
Alle promovendi

ECTS

24
25

Eerste jaar
promovendi
x
x

Research Masters/
promovendi

11
5

15

1

25 w.o.
10 rema

Alle promovendi

Advanced PhD
candidates
x

x

Deelnemers
11

25

2
5

14 Promovendi, 4 OPG
10

Eerste jaars
promovendi
x

13

X (ook toegankelijk
voor promovendi
buiten Nederland)
x

31

26

15
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3. Onderwijs voor promovendi
Promoties
In 2014 vonden zeven promoties plaats op het vakgebied van de politieke geschiedenis. Zie voor een overzicht
bijlage vier.
Opleiding
Naar aanleiding van evaluaties van de afgelopen jaren en vanwege de ambitie het onderwijs verder te
internationaliseren, is het onderwijsprogramma voor de promovendi in het verslagjaar uitgebreid. Met ingang van
het academisch jaar 2015-2016 bestaat het programma uit de volgende vijf onderdelen. (a) Een basisvorming voor
nieuwe promovendi bestaande uit vijf tutorials. Hierdoor wordt cohortvorming gestimuleerd en het ‘klasjesgevoel’
versterkt. (b) Tweede en derde jaars promovendi presenteren hun onderzoek in een research seminar waar zij
feed back krijgen van experts en waar discussie plaats vindt over hun onderzoek. Deze seminars worden op maat
gemaakt en staan open voor alle promovendi. Daarnaast vindt ieder jaar een tweedaagse bijeenkomst plaats waar
een seminar gecombineerd wordt met een door de promovendiraad georganiseerd sociaal programma. (c)
Gevorderde promovendi krijgen de kans deel te nemen aan de internationale conferenties van de Association for
Political History. Ook worden promovendi gestimuleerd zelf internationale bijeenkomsten op te zetten. (d) Voor
externe promovendi wordt een seminar per jaar georganiseerd. (e) Daarnaast vinden extra activiteiten plaats zoals
master classes.
Mede om de mobiliteit te stimuleren organiseert de OPG activiteiten in verschillende steden. Programma’s worden
zo opgezet dat er voldoende ruimte is voor informeel contact, ook om netwerkvorming te stimuleren.
De OPG organiseerde in 2015 drie tutorials voor nieuwe promovendi. Daarnaast vonden er vijf research seminars
plaats waar promovendi hun werk presenteerden en key notes bijdragen leverden. De theorie en de praktijk van
de politieke biografie stond centraal in twee bijeenkomsten. Hier spraken onder anderen prof. dr. Mineke Bosch,
prof. dr. Cees Fasseur en prof. dr. Hans Renders. De publicatie God in de oorlog van prof. dr. Jan Bank kwam aan
bod in een bijeenkomst over religie en politiek in Nijmegen. Hier werden key notes verzorgd door prof. dr. George
Harinck, prof. dr. Marit Monteiro en prof. dr. Jan Bank. Erfgoed en natievorming stonden centraal in een
bijeenkomst in Amsterdam, met o.a. dr. Henriette Lidschi en prof. dr. Susan Legêne. In Leuven vond de jaarlijkse
tweedaagse bijeenkomst van de OPG plaats. Het seminar stond in het teken van experts en political elites, met
lezingen van prof. dr. Leen Molle en prof. dr. Martin Kohlrausch. Aansluitend aan het seminar vond een sociaal
programma plaats, georganiseerd door de promovendiraad.
Op 3 februari vond een master class plaats voor promovendi en research masters met prof. dr. Darrin McMahon,
getiteld The Return of the History of Ideas. Diverse OPG promovendi presenteerden hun onderzoek tijdens het
Graduiertenkolleg dat in samenwerking met het Duitsland Instituut (Universiteit van Amsterdam) werd
georganiseerd op 9 maart 2015. Het thema luidde Politik als Engagement. Historische und politiktheoretische
Perspektiven auf Akteure und Motivlagen in Politischen Bewegungen seit 1789.
Details over de programma’s zijn opgenomen in bijlage een.

Internationaal
In 2014 was de OPG een van de initiatiefnemers en stichtende leden van de Association for Political History. De
APH organiseert jaarlijks een conferentie waar promovendi van de institutionele leden van de APH hun onderzoek
presenteren. Na eerdere conferenties in Lucca en Leiden, vond de derde internationale PhD conference for
Political History plaats in Bielefeld (10-13 juni). Hier namen vier promovendi van de OPG aan deel: Lauren Lauret
M.A., Camiel Ooms M.A., René Koekkoek M.A. en Anne Heyer M.A.. Het programma omvatte een debat over de
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toekomst van politieke geschiedenis evenals een aantal workshops waar in totaal veertien promovendi hun werk
presenteerden.
In 2014 namen OPG promovendi Elisabeth Dieterman M.A., Anne Heyer M.A. en Anne Petterson M.A. het initiatief
een linkedIn groep op te richten, de Political History PhD . Deze telde in april 2015 121 leden, een jaar later was het
ledenaantal bijna verdubbeld. Deze drie promovendi organiseerden eveneens een internationale workshop voor
en door promovendi, getiteld Understanding Political History in and beyond the State (Leiden 22-23 oktober). Hier
namen 31 promovendi uit diverse Europese landen aan deel. De OPG heeft dit initiatief ook in financiële zin
ondersteund.
Promovendiraad
De promovendi zijn georganiseerd in de promovendiraad, die uit vier leden bestaat: Leonard van ’t Hull M.A.,
Hans van der Jagt M.A. (tot 1 september 2015), Tom Schuringa M.A. en Lauren Lauret M.A. (vanaf 1 september
2015). Leden van de promovendiraad hebben meegedacht over het onderwijsprogramma, evalueerden het
onderwijs, namen deel aan de bestuursvergaderingen als adviserend lid, waren betrokken bij de organisatie van de
opening van het academisch jaar en organiseerden een sociaal programma voor promovendi in Leuven tijdens de
tweedaagse bijeenkomst. In juni verzorgden ze een bijeenkomst om het academisch jaar af te sluiten.
Tenslotte hebben enkele promovendi het initiatief genomen om een leesclub te starten waar relevante literatuur
wordt besproken.
Promovendi
Het aantal promovendi bedroeg 113, waarvan 34 buitenpromovendi die deelnemen aan onderwijsactiviteiten van
de OPG. Onder de 79 ‘gewone’ promovendi bevinden zich ook nog enkele promovendi die al voor de oprichting
van de OPG lid waren van het Netwerk Politieke Geschiedenis.

4. Versterking (internationale) samenwerking en de Association for Political History
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 uitbreiden 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. Dit legt de basis voor toekomstige netwerken die internationale
onderzoeksprojecten op zullen zetten.
Informatievoorziening
Door het verspreiden van aankondigingen en andere nieuwsberichten maakt de OPG het veld politieke
geschiedenis beter zichtbaar en worden politiek historici geïnformeerd over relevante conferenties en overige
activiteiten. De website speelt een belangrijke rol in de informatievoorziening:
www.onderzoekschoolpolitiekegeschiedenis.nl of www.researchschoolpoliticalhistory.eu.
Ook in het verslagjaar is aandacht besteed aan het actualiseren van de website.
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‘Middenkader’
De OPG richt zich met haar onderwijsactiviteiten op promovendi en research masters. Postdocs en andere (nog
niet zo lang geleden gepromoveerde) stafleden hebben aangegeven meer betrokken te willen worden bij het werk
van de OPG. Het bestuur van de OPG staat hier positief tegenover en zal de samenwerking in de komende jaren
versterken om een nog sterkere platformfunctie te kunnen vervullen.
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. In het verslagjaar nam de OPG deel aan
het overleg van de directeuren van de Onderzoekscholen in de Geesteswetenschappen (LOGOS).
Internationale samenwerking
In 2014 is, mede op initiatief van de OPG, de Association for Political History (APH) opgericht. Het doel van de APH
is ‘to strengthen international cooperation in the field of education and research, thus promoting the quality of
research. Furthermore, APH will provide high-quality training opportunities for PhD candidates and advanced
students pursuing Masters’ degrees in Political History.’ Een belangrijke activiteit van de APH is de organisatie van
jaarlijkse conferenties voor promovendi. In het verslagjaar werd deze georganiseerd door prof. dr. Thomas
Welskopp in Bielefeld. De volgende conferenties zullen plaatsvinden in Aarhus (2016), Jyväskylä (2017),
SciencesPo. France (2018), en King’s College London (2019).
De internationale samenwerking leidde ook tot het opstellen van een gezamenlijke aanvraag voor een Marie Curie
Sklodowska European Joint Doctorate programma. De aanvraag is getiteld POLHIST en richt zich op de
transnationale geschiedenis van ‘the political’ in Europese democratieën sinds 1945. Speciale aandacht gaat
daarbij uit naar de opkomst van nieuwe antipolitieke partijen. Penvoerdende instelling is LUISS Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Rome), penvoerder is APH bestuurslid Prof. Dr. Giovanni Orsina. APH
bestuursleden evenals de OPG participeren in het consortium dat ten behoeve van deze aanvraag is opgesteld. Bij
honorering levert deze aanvraag 15 plekken voor promotietrajecten van drie jaar op.
Tenslotte hebben APH bestuursleden dr. Hagen Schulz-Forberg (Universiteit Arhus) en prof. dr. Henk te Velde
(Universiteit Leiden) samen met dr. Maartje Janse (Universiteit Leiden) het initiatief genomen een
wetenschappelijke publicatiereeks voor politieke geschiedenis op te zetten bij een gerenommeerde internationale
uitgever, Palgrave McMillan. De voorbereidingen verlopen voorspoedig. De eerste publicatie wordt in 2017
verwacht.
De OPG voert het secretariaat van de APH. In het verslagjaar is een website voor de APH ontwikkeld:
www.associationforpoliticalhistory.org

5. Overige activiteiten
Zelfevaluatie
De in 2011 opgerichte OPG ontving bij aanvang financiering voor een periode van vijf jaar. Om te bepalen of de
OPG voor een vervolgfinanciering in aanmerking zou komen, verzocht de DLG (Decanen Letteren en
Geesteswetenschappen) de OPG een zelfevaluatie uit te voeren in het verslagjaar. Het rapport werd opgesteld
door de coördinator van de OPG, dr. Margit van der Steen.
De DLG heeft de evaluatie positief beoordeeld, hetgeen betekent dat de financiering van de OPG is verlengd tot 1
januari 2022. In deze periode blijft het Huygens ING penvoerder van de OPG.

7

Kwaliteitsindicatoren
In het verslagjaar leverde de OPG een bijdrage aan het project Kwaliteitsindicatoren in de Geesteswetenschappen,
een project van de landelijke koepels van Geesteswetenschappen, Wijsbegeerte en Godgeleerdheid in het kader
van Duurzame Geesteswetenschappen. Het is gericht op het bepalen van kwaliteitsindicatoren om
geesteswetenschappelijk onderzoek te kunnen beoordelen. Op verzoek van de DLG stelde de OPG een panel in dat
zich boog over door de DLG geformuleerde vragen. In het panel, dat onder voorzitterschap van prof. dr. Remieg
Aerts stond, waren diverse specialismen binnen de politieke geschiedenis vertegenwoordigd zoals militaire
geschiedenis, gendergeschiedenis, de (post)koloniale geschiedschrijving en de moderne evenals de vroegmoderne
tijd. (zie hoofdstuk zes). De OPG bracht de vragen eveneens onder de aandacht van stafleden geschiedenis in
Nederland om hun de gelegenheid te geven te reageren en een bijdrage te leveren. Het panel bracht een rapport
uit, gebaseerd op twee inhoudelijke discussies en door twaalf politiek historici ingevulde vragenlijsten. De praktijk
van het publiceren stond hierbij centraal evenals het maken van een overzicht van voor politiek historici relevante
tijdschriften en uitgevers. Enkele conclusies:
o Het belang van de bundel en monografie is groot.
o Politiek historici publiceren in een zeer groot aantal tijdschriften. Het aantal uitgevers is beperkter.
o Peer review is wellicht wat overschat. Er zijn alternatieven mogelijk om kwaliteit te beoordelen, zoals de
beoordeling achteraf in de vorm van een recensie. Kwaliteit wordt niet altijd onmiddellijk herkend, het
duurt soms jaren voor het belang van een benadering of artikel zichtbaar wordt.
o Publiceren in het Engels is relevant, maar ook publiceren in het Nederlands, Duits of Frans.
o Communiceren met het bredere publiek en deelname aan het maatschappelijk debat is van groot belang.
Hiervoor is een waaier aan communicatiekanalen mogelijk: van televisieoptredens tot tentoonstellingen
krantenartikelen.
o Ten onrechte is er weinig erkenning voor bronnenuitgaven.
o De praktijk van het communiceren is een momentopname.
Dr. Margit van der Steen, coördinator OPG, stelde het rapport samen.
Opening academisch jaar
Op verzoek van de promovendiraad is in het verslagjaar voor het eerst een opening van het academisch jaar
georganiseerd. Prof. dr. James Kennedy verzorgde een lezing, waarin hij reflecteerde op de inhoud van het
onderzoek dat bij de OPG aangesloten promovendi momenteel verrichten. Bij deze gelegenheid werd afscheid
genomen van hem genomen als bestuurslid van de OPG.
Nederlandse Wetenschapsagenda
In het verslagjaar kregen Nederlandse burgers de gelegenheid vragen op te stellen die door de wetenschap
beantwoord zouden moeten worden, de Nederlandse Wetenschapsagenda. OPG-bestuurslid prof. dr. Beatrice de
Graaf was een van de twee voorzitters van de Nationale Wetenschapsagenda. De OPG diende vier vragen in voor
de Nationale Wetenschapsagenda. Deze handelden over de ontwikkeling van democratisch burgerschap in een
globaliserende wereld, over vormen van representatie, het vertrouwen van burgers in de politiek en over de vraag
waar de regie over onderzoek en onderwijs zou moeten liggen.

6. Organisatie
De OPG kent een dagelijks bestuur, een algemeen bestuur, een promovendiraad en een bureau. Het algemeen
bestuur heeft in het verslagjaar drie maal vergaderd, op 5 februari, 18 mei en 9 december. De penvoerende
instelling is het KNAW Huygens Instituut Nederlands Geschiedenis te Den Haag. Hier is het bureau gehuisvest.
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Vanuit het Huygens ING maakt Ida Nijenhuis als voorzitter deel uit van het algemeen bestuur van de OPG. De
samenstelling van het bestuur is in 2015 gewijzigd; prof. dr. James Kennedy (Universiteit van Amsterdam) heeft
zijn bestuurslidmaatschap neer moeten leggen in verband met het aanvaarden van een functie als decaan van het
Utrecht University College. Hij is opgevolgd door prof. dr. Mieke Aerts (Universiteit van Amsterdam). Ook de
promovendiraad is van samenstelling gewijzigd: Lauren Lauret (Universiteit Leiden) volgde Hans van der Jagt op.
De OPG maakt als stichtende instelling ook deel uit van het algemeen en het dagelijks bestuur van de Association
for Political History.
Penvoerende Instelling: KNAW Huygens Instituut Nederlandse Geschiedenis te Den Haag.
Directeur: prof. dr. Henk te Velde
Programmaleider Onderwijs: prof. dr. Ido de Haan
Coördinator: dr. Margit van der Steen
Samenstelling Algemeen Bestuur:
o Prof. dr. Remieg Aerts (Radboud Universiteit Nijmegen)
o Prof. dr. Mieke Aerts (Universiteit van Amsterdam, vanaf 1-9-2015)
o Prof. dr. Beatrice de Graaf (Universiteit Utrecht)
o Prof. dr. Ido de Haan (Universiteit Utrecht)
o Prof. dr. George Harinck (Vrije Universiteit Amsterdam)
o Prof. dr. James Kennedy (Universiteit van Amsterdam, tot 1-9-2015)
o Prof. dr. Ida Nijenhuis (KNAW Huygens ING) (voorzitter)
o Prof. dr. Kiran Patel (Universiteit Maastricht, per 24 oktober)
o Prof. dr. Henk te Velde (Universiteit Leiden)
o Prof. dr. Dirk Jan Wolffram (Universiteit Groningen)
Adviserende leden promovendiraad
o Leonard van ’t Hull M.A.
o Hans van der Jagt M.A. (tot 1-9-2015)
o Lauren Lauret M.A. (vanaf 1-9-2015
o Tom Schuringa M.A.
Adviserend leden Vlaanderen
o Prof. dr. Marnix Beyen (Universiteit Antwerpen)
o Prof. dr. Martin Kohlrausch (Universiteit Leuven)
Samenstelling Dagelijks Bestuur
o Prof. dr. Ido de Haan (programmaleider onderwijs)
o Dr. Margit van der Steen (coördinator)
o Prof. dr. Henk te Velde (directeur)
Samenstelling Commissie Kwaliteitsindicatoren Geesteswetenschappen
o Prof. dr. Remieg Aerts (voorzitter)
o Prof. dr. Mieke Aerts
o Prof. dr. Wim Klinkert
o Prof. dr. Ida Nijenhuis
o Prof. dr. Remco Raben
o Dr. Margit van der Steen (secretaris)
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Samenstelling Promovendiraad
o Leonard van ’t Hull MA
o Hans van der Jagt MA (tot 1-9-2015)
o Lauren Lauret (vanaf 1-9-2015)
o Tom Schuringa MA
Assocation for Political History (APH)
Samenstelling Algemeen Bestuur
o Prof. dr. Pasi Ihalainen (University of Jyväskylä)
o Prof. dr. Marc Lazar (SciencesPo. Paris)
o Prof. dr. Giovani Orsina (IMT Lucca / LUISS Roma)
o Dr. Hagen Schulz-Forberg (Aarhus University)
o Prof. dr. Richard Vinen (King’s College London)
o Prof. dr. Henk te Velde (OPG / Universiteit Leiden)
o Prof. dr. Thomas Welskopp (Universität Bielefeld)
Samenstelling Dagelijks bestuur APH
o Prof. dr. Marc Lazar (Sciences.Po Paris)
o Prof. dr. Henk te Velde (OPG / Universiteit Leiden)
o Dr. Margit van der Steen (secretaris) (OPG)
Bureau
o
o
o
o

Janneke Becker (zwangerschapsvervanging Annejet Landman 0,1 fte)
Annejet Landman MA (bureaumedewerker 0,1 fte)
Dr. Margit van der Steen (coördinator, 0,5 fte)
Christel de Jong (ondersteuning website APH)

Aantal betrokken instituten die een financiële bijdrage leveren aan de school:
o Universiteit van Amsterdam:
o Vrije Universiteit Amsterdam
o Universiteit Groningen
o Universiteit Maastricht
o Universiteit Leiden
o Universiteit Utrecht
o Radboud Universiteit Nijmegen
o Universiteit Antwerpen
o Universiteit Leuven
Overige gelieerde instellingen
o Universiteit Gent. Met de Universiteit Gent zijn besprekingen gaande over de samenwerking; naar
verwachting zal de samenwerking in 2016 worden geformaliseerd.
o Met de Universiteit Münster, Göttingen en de Universiteit voor Humanistiek wordt samengewerkt bij de
begeleiding van promovendi. Research Masters van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben
deelgenomen aan de Summer school van de OPG.
Huygens ING is de penvoerdende instelling van de OPG en biedt onderdak aan het bureau.
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7.

Financiële verantwoording

Evenals in 2014 stond de OPG er in 2015 financieel opzicht goed voor.
De exploitatierekening van de OPG ziet er als volgt uit:

2012

2013

2014

2015

Kosten

K47

K37

K62

K53

Opbrengsten

K47

K37

K62

K53

Reserve per 31-12-2015: K 72. Hiervan is K21 bestemd voor nog te betalen honoraria.
K=1000 euro.

Financieel overzicht 2015
Inkomsten
LOGOS

30.000

Regieorgaan

10.000

Promovendi

7.750

Research masters

7.750

Instellingen

5.000

Openstaande facturen (1)
Overschot 2014 (2)
APH
Totaal inkomsten

6.750
63.331
1.200
131.781

Uitgaven
Personeelskosten

40.970

Seminars/summerschools/reisbeurzen

10.402

Promovendiraad

194

Reiskosten bestuur/coördinator

720

APH

673

Reserve APH

527

Overschot (3))
Totaal

78.295
131.781

1) Het betreft hier facturen voor promovendi (5.000 euro) alsmede research masters (1.750)
(2) In dit bedrag is 14.000 euro opgenomen tbv honoraria 2013-2014
3) In dit bedrag is 21.000 euro opgenomen tbv honoraria 2015

11

8. English 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 degree students.
Many people and institutes contributed to the development of the RSPH over the past years, with significant
results. From a small school, the RSPH has developed into a middle-sized school with a strong international focus.
The self-evaluation undertaken in 2015 at the request of the DLG (Deans in the Art and Humanities Faculties in the
Netherlands) had a positive outcome. As a consequence, the DLG decided to continue the financial support for the
RSPH until 1 January 2022. This is a good starting point for the work over the next five years. During this period,
the RSPH wishes to intensify cooperation between political historians and become the platform for political history
in the Netherlands.
Training program
The training program for research master’s degree students consists of a course entitled What is Political History (5
ECTS), a Summer School on Transnational Political and Social Movements in Historical Perspective (5 ECTS) as well
as a research seminar (1 ECTS). In total, 88 research master’s degree students were registered with the RSPH. The
training program for the PhD candidates consisted of three tutorials and five (international) research seminars well
as an international PhD conference. Themes of the research seminars were Political Biography (Leiden 30 January
and Groningen 27 February), Heritage and the Politics of Nation Building (VU Amsterdam 23 March), Political Elites
and Experts (Leuven 13-14 April) and Politics and Religion (Nijmegen 9 November). In Bielefeld, the third PhD
conference of the Association for Political History (APH) took place. Participating in an APH conference is also part
of the training program for PhD candidates. Furthermore, the RSPH offered a master class on the Return of the
History of Ideas with Darrin McMahon and a Graduiertenkolleg on Politik als Engagement, which was organized by
the Duitsland Institute of the University of Amsterdam.
Three PhD candidates set up a LinkedIn group (over 200 participants in 2016). With the support of the RSPH, they
also organized an international workshop in Leiden for and by PhD candidates. PhD candidates were involved in
the development of other activities as well.
In total, 109 PhD candidates were registered with the RSPH, of whom 34 are so-called external PhD Candidates. In
2015, 7 defenses of PhD theses took place.
Overview training activities in 2015:
Datum
Activities
26 January
Tutorial Research Strategies
Groningen
30 January
Research Seminar. Promoveren op een politieke
biografie. De praktijk (How to conduct PhD
research in political biography). Leiden
27 February Research Seminar Political Biography. Groningen
9 March
Tutorial Digital Humanities and use of Sources.
The Hague.
FebruaryCourse : What is Political history? Utrecht
April
23 March
Research Seminar Historians, Heritage and the
Politics of Nation Building. VU Amsterdam

Participants
11 PhD candidates in their first year
24 PhD candidates

25 PhD candidates
11 PhD candidates in their first year
15 Research Master’s degree students
25 Research Master’s degree students and PhD
candidates
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13 -14
April
10-13 June
22-26 June

18
September
18
September
22-23
Oktober
9 November

Research Seminar Transformations of Political
th
Legitimacy in 20 Century Europe. Leuven
Third International PhD Conference
of the APH. Bielefeld.
Summer School Transnational Political and Social
Movements in Historical Perspective. The
Hague/Amsterdam.
Tutorial What is Political History?
Utrecht
Symposium and opening of the academic year
. Utrecht
International Workshop Understanding Political
History in and beyond the State. Leiden
Research Seminar Politics and Religion. Nijmegen

25 PhD candidates
14 PhD candidates, including 4 PhD candidates
from the Netherlands
10 Research Master’s degree students

13 PhD candidates in their first year
26 PhD candidates and Research Master’s degree
students
31 PhD candidates from different European
countries
15 PhD candidates

(International) cooperation
The OPG is strongly committed to intensifying (inter)national cooperation. By announcing relevant conferences,
calls for papers, PhD defenses and other events on the website www.onderzoekschoolpolitiekegeschiedenis.nl /
www.researchschoolpoliticalhistory.eu, the RSPH informs political historians about relevant activities in the field.
The RSPH cooperates with other research schools in the field of the Humanities.
The RSPH is one of the founding members of the Association for Political History. In this association, the RSPH
cooperates with Sciences Po. Paris, Jyvaskÿlä University, Aarhus University, UISS University Roma, King’s College
London and Bielefeld University. This year, the annual APH conference took place in Bielefeld. The RSPH hosts the
secretariat of the APH during 2014-2017. In 2015, a website for APH was developed
www.associationforpoliticalhistory.org. Members of the APH also designed and submitted a Marie Curie
Sklodowska European Joint Doctorate POLHIST, focusing on the transnational history of ‘the political’ in European
democracies since 1945. APH board members prof. dr. Henk te Velde and dr. Hagen Schulz-Forberg together with
dr. Maartje Janse have taken the initiative to develop a book series on political history that will be published by
Palgrave McMillan.
Other activities
The RSPH participated in a national project, aimed at developing criteria to measure the quality of research in the
humanities. Furthermore the RSPH contributed to the National Wetenschapsagenda (National Research Agenda).
RSPH board member Beatrice de Graaf was one of the two presidents of the Nationale Wetenschapsagenda.
Organizational structure
In 2014 the organizational structure did not change. The executive committee consists of academic director prof.
dr. Henk te Velde, prof. dr. Ido de Haan (supervisor training program) and coordinator dr. Margit van der Steen.
Prof. dr. Ida Nijenhuis (Huygens Institute for the History of the Netherlands) is president of the board of the RSPH.
Other board members are prof. dr. Mieke Aerts (University of Amsterdam, since 1 September 2015), prof. dr.
Remieg Aerts (Radboud University Nijmegen), prof. dr. Beatrice de Graaf (Utrecht University), prof. dr. George
Harinck (VU University Amsterdam), prof. dr. James Kennedy (University of Amsterdam, until 1 September), prof.
dr. Kiran Patel (Maastricht University) and prof. dr. Dirk Jan Wolffram (Groningen University). Members of the PhD
council are advisors to the board.
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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9. Beeldmateriaal

Tutorial met promovendi over digital humanities and resources bij het
Huygens ING (maart 2015)

Research Seminar met bezoek aan de Hermitage in Amsterdam (maart 2015)

14

Anne Petterson, Elisabeth Dieterman en Anne Heyer organiseerden de internationale
workshop Understanding Political History in and beyond the State (Leiden, 22-23 oktober
Deelnemers workshop Understanding
Political History in and
2015)
beyond the State (oktober 2015, Leiden)

Anne Petterson, Elisabeth Dieterman en Anne Heyer organiseerden de internationale workshop
Understanding Political History in and beyond the State (oktober 2015, Leiden)

15

Participants International Political History Conference in Bielefeld (10-13 juni 2015)

16

Third APH PhD Conference in Bielefeld

Bijlagen bij Jaarverslag Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 2015

Bijlage een: Overzicht onderwijsactiviteiten Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

Training opportunities for Research Master Studenten
Research Master Course: What is political history?
What is political history?
Research Master Course, 5 ects.
Date and time: 02-02-2015 to 11-04-2015, Monday, 9-13h
Place: TBA
Course supervisor: prof. dr. Ido de Haan (Utrecht University)
In this course, students explore theories and concepts relevant to the history of politics, on the basis of
an analysis of a number of major texts. Attention will be paid to the conceptualization of key concepts,
e.g. politics and the political, power, institutions, political action, political culture, political organization,
state and the regime. Furthermore, the national, inter- and transnational nature of political history will
be studied. The use of concepts and theories will be investigated by applying them to specific episodes
in history. The course will be taught in Dutch or English (depending on the language skills of the
participants). For Utrecht students: papers should be written in English.
Participants in this course will learn:
- How to define and analyze key political concepts;
- How to understand and apply major theories within the history of politics;
- How to evaluate historical studies from a conceptual and theoretical perspective;
- How to use key concepts and major theories in the analysis of sources for the study of the
political history
In each of the meetings, students will first discuss major themes and problems of the readings. In the
second part of the meeting, students will discuss sources for the study of the theme at hand. In the final
part of the meeting, students will present and discuss a historical study relevant to the topic at hand.
Requirements
1. Participation: students have to be present and prepared. All students are expected to prepare
questions, discussion points and analytical commentary on the readings of the week.
Participation will not be graded. Students are not allowed to miss more than 1 meeting in the
whole course.
2. Book review: every meeting, one or more students present in 10 minutes a historical study
relevant to the topic of the meeting, chosen from the list of titles available at the start of the
1

course. The review should also be handed in in writing (1500 words max.), at the beginning of
the meeting in which the book is presented. In the review, the following items should be
discussed: main themes of the book, historiographical context of the argument presented in the
book, use of key concepts, application of theories, use of sources in support of the argument
presented in the book. The book review counts for 25% of the final grade.
3. Key concepts/theories: students hand in a 3 page-paper (1000 words), I which s/he defines or
describes a key concept or theory; places the concept/theory within an intellectual context (who
proposed the concept/theory, in response to what kind of intellectual challenge, in debate with
which other scholars?); and discusses a relevant application of the concept/theory in a historical
debate or study. The deadline for this paper is 2 March 2015. This paper counts for 25% of the
final grade.
4. Final paper: students writes a paper of 3000 words on an episode of political history (preferably
related to the book reviewed in the course) using key concepts and relevant theories, based on
a limited amount of secondary literature (relevant literature of the course; plus 2-4 books and 36 articles outside the reading list of the course) and a limited set of sources. An one-page outline
of the paper should be handed in before 9 March 2015 and will be discussed individually during
the following week. A first draft of the paper will be presented and discussed by fellow students
in the meetings of 16 and 23 March. The deadline for the final version of the paper is 6 April
2015. The final paper counts for 50 % of the grade.
Program
2 February 2015
Introduction: the concept of the political and conceptual history of politics
Literature
- Pierre Rosanvallon, ‘Towards a philosophical history of the political’, in: Dario Castiglione and
Iain Hampshire-Monk (eds.), History of Political Thought in National Context (Cambridge 2001),
189-203.
- Susan Pedersen, ‘What is political history now?’, in: David Cannadine (ed.), What is history now?
(Basingstoke 2002), 36-56.
- Jörn Leonard, ‘Politik – ein symptomatischer Aufriss der historischen Semantik im europäischen
Vergleich’, in: Willibald Steinmetz (ed.), “Politik”. Situationen eines Wortgebrauch im Europa des
Neuzeit (Frankfurt/New York 2007), 75-133.
Sources:
- Aristoteles, Politica (ca. 350 BC.; Aristotle, The Politics, translation B. Jowett, Oxford 1885),
chapter I.i-ii; chapter II.i-iii; chapter III.i-v; chapter IV.i
- Machiavelli, Il Principe (1515, translation W.K. Marriott, London 1908), chapter VI-IX, XV
- Charles E. Merriam, New Aspect of Politics (Chicago 1925), chapter 1, The foundation of the new
politics, 1-23.
9 February 2015
Power, authority, violence
Literature
- Steven Lukes, Power. A Radical View. Second Edition (Basingstoke 2005 [1974]), ‘Introduction’
and chapter 1 ‘Power. A radical view’, 1-59.
- Christopher Browning, Ordinary Men: Reserve Police Battailon 101 and the Final Solution in
Poland (New York 1992), chapter 18 ‘Ordinary men’, 159-190
2

Sources
- Max Weber, Economy and Society. An Outline of Interpretative Sociology (Berkeley/Los Angeles
1968; oorspronkelijk Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie [1922],
eds. Guenther Roth and Claus Wittich), chapter III ‘The types of legitimate domination’, 212-216.
- Antonio Gramsci, ‘Hegemonie’, in: Grondbegrippen van de politiek. Hegemonie, staat, partij
(oorspronkelijk Gramsci e Noi 1937-1977, vertaling Henk Peeters, Nijmegen 1980), 15-30.
Books
- March Bloch, Les rois thaumaturges: Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance
royale particulièrement en France et en Angleterre (Paris 1924 ; English translation J.E.
Anderson, The Royal Touch: Sacred Monarchy and Scrofula in England and France, London,
1973).
- Michel Foucault, Surveiller et punir: naissance de la prison (Paris 1975, Nederlandse vertaling:
Discipline, toezicht en straf : de geboorte van de gevangenis, Nijmegen 1989)
- Clifford Geertz, Negara. The theatre state in nineteenth-century Bali (Princeton 1980)
16 February 2015
States, constitutions, governments, regimes: theories of revolution and institutional change
Literature
- Robert E. Goodin, ‘Institutions and their design’, in: Robert E. Goodin, The Theory of Institutional
Design (Cambridge 1996), 1-53.
- Charles Tilly, ‘Cities and States in Europe, 1000-1800’, Theory and Society, Vol. 18, No. 5, Special
Issue on Cities and States in Europe, 1000-1800 (Sep., 1989), 563-584.
- David Parker, ‘Introduction. Approaches to revolution’, in: David Parker (ed.), Revolutions and
the Revolutionary Tradition in the West 1580-1991 (London/New York 2000), 1-14.
- Herbert Kitschelt, ‘Political Regime Change: Structure and Process-Driven Explanations?’, The
American Political Science Review, Vol. 86, No. 4 (Dec., 1992), pp. 1028-1034.
Sources
- Paroles que le Roi a adressées aux Français, le 4 juin 1814. L'Ordonnance royale et la Charte
constitutionnelle du Royaume, avec la version latine en regard (Paris 1818)
- Walter Bagehot, The English Constitution, in : The Works and Life of Walter Bagehot, ed. Mrs.
Russell Barrington Vol. 5 (London 1915), Introduction to the second edition; IX. Its history, and
the effects of that history – Conclusion.
- Herstel en vernieuwing. Radiotoespraken van H.M. Koningin Wilhelmina en Z. Ex. Prof.Ir. W.
Schermerhorn, Ministerpresident op 27 juni 1945
Books
- Jon Elster, Claus Offe, Ullrich Preuss, Institutional design in post-communist societies: rebuilding
the ship at sea (Cambridge 1998).
- Douglas C. North and John J. Wallis Barry R. Weingast, Violence and Social Orders. A conceptual
framework for interpreting recorded human history (Cambridge 1992).
- Isser Woloch, The New Regime. Transformation of the French Civic Order 1789-1820 (New York
1994)
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23 February 2015
Politics beyond the nation state
Literature:
- David Armitage, Foundations of Modern International Thought (Cambridge 2013), Introduction,
1-14
- Scott Burchill & Andrew Linklater, ‘Introduction’, in: Scott Burchill (a.o.), Theories of
International Relations. Fifth edition (Basingstoke/New York, 2013), 1-31
- Kenneth Cmiel, ‘The recent history of human rights’, The American Historical Review, Vol. 109,
No. 1 (February 2004), 117-135
- Ian Clark, The hierarchy of states. Reform and resistance in the international order (Cambridge
1989), 1-48
- Charles S. Maier, ‘Consigning the Twentieth Century to History: Alternative Narratives for the
Modern Era’, The American Historical Review, Vol. 105, No. 3 (Jun., 2000), pp. 807-831
Sources:
- Treaty of Westphalia [Munster], Peace Treaty between the Holy Roman Emperor and the King of
France and their respective Allies, 24 October 1648.
(http://avalon.law.yale.edu/17th_century/westphal.asp)
- Carl von Clausewitz, Vom Kriege (Berlin 1832; English translation J.J. Graham, On War, London
1873). Chapter I.i. What is war?; chapter I.ii. Ends and means of war.
- The Versailles Treaty, June 28, 1919: Part I The covenant of the League of Nations.
(http://avalon.law.yale.edu/imt/parti.asp)
- United Nations resolution 217.III International Bill of Human Rights, 10 December 1948.
Books:
- Lynn Hunt, Inventing Human Rights. A History (New York/London 2007).
- Alan Milward, The European Rescue of the Nation State. Second edition (Milton Park/New York
2000 [1992]).
- Hendrik Spruyt, The Sovereign State and its Competitors. An analysis of System Change
(Princeton 1994).
2 March 2015
Participation, mobilization, and organization: theories of political action
NB: deadline conceptual paper
Literature:
- Colin Hay, Why we hate politics (Cambridge 2007), chapter 2, ‘Politics, participation and
politicization’, 61-89.
- Sidney G. Tarrow, Power in movement: social movements and contentious politics. Third revised
edition (Cambridge 2011 [1994]), chapter 1 ‘Contentious politics and social movements’, 16-35.
- Charles Tilly, Stories, Identities, and Political Change (Oxford 2002), Chapter 5, ‘Political
identities in history’, 57-68.
- Claus Møller Jørgensen, ‘Transurban interconnectivities: an essay on the interpretation of the
revolutions of 1848’, European Review of History 19 (2012) 2, 201-227.
Sources:
- Chartism, Six Points (1837), and People’s charter (1838).
- Students for a Democratic Society, Port Huron Statement (1962)
- Joke Kool-Smit, ‘Het onbehagen van de vrouw’, De Gids 130 (1967) 9/10, 267-281
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Books:
- Margaret Lavinia Anderson, Practicing democracy: elections and political culture in imperial
Germany (Princeton 2000)
- Jonathan Sperber, Rhineland radicals: the democratic movement and the revolution of 18481849 (Princeton 1991)
- Peter Mair, Ruling the Void. The hollowing of Western democracy (London 2013)
9 March 2015
NB: deadline outline final paper
Culture, representation and style: the nature of political traditions
Literature:
- Glen Gendzel, ‘Political Culture: Genealogy of a Concept’, The Journal of Interdisciplinary History,
Vol. 28, No. 2 (Autumn, 1997), pp. 225-250
- Frank Ankersmit, Aesthetic Politics. Political Philosophy Beyond Fact and Value (Stanford 1996),
‘Political representation. The aesthetic state’, 21-63.
- Robert Hariman, Political style: the artistry of power (Chicago 1995), ‘Introduction’, 1-12.
- Willibald Steinmetz and Heinz-Gerhardt Haupt, ‘The political as communicative space in history:
the Bielefeld approach’, in: Willibald Steinmetz, Ingrid Gilcher-Holtey and Heinz-Gerhardt Haupt
(eds.), Writing Political History Today (Frankfurt/New York 2013), 11-33.
- Ido de Haan, ‘Stijl, vorm, ontwerp. Nadeel en nut van het stijlbegrip voor de politiek’, in: Dick
Pels and Henk te Velde (eds.), Politieke stijl. Over representatie en optreden in de politiek
(Amsterdam 2000), 226-252.
Sources:
- Henry van Meerbeeke, Zóó wordt men lid van de Tweede Kamer (Amsterdam 1869), Hoofdstuk
4 ‘Waarin de lezer kennis maakt met de bestuurderen van de kiezers-vereeniging regt en wet,
en hunne beraadslagingen bijwoont over de gewigtige keuze, die aanstaande is’, 92-143.
- Verkiezingscampagne D’66 (1967), youtube.
Books
- Henk te Velde, Stijlen van leiderschap. Persoon en politiek van Thorbecke tot Den Uyl
(Amsterdam 2002).
- Lucy Riall, Garibaldi: invention of a hero (New Haven 2007)
- Keith Michael Baker, Inventing the French Revolution. Essay on French political culture in the
eighteenth century (Cambridge 1990)
16 March 2015
Presentations
23 March 2015
Presentations
6 April 2015
Deadline final paper
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Summer School for Research Masters 22-26 June 2015
Research School Political History 2015
Transnational Political and Social Movements in Historical Perspective
Supervisors: prof. dr. Ido de Haan, dr. Bart van der Steen and dr. Margit van der Steen
Time: 22-26 June
Place: The Hague - Amsterdam - Leiden
Credits: 5 ECTS (with additional tasks, 6 ECTS) free of charge for research masters who are registered
with the Research School
Information: dr. Margit van der Steen (margit.van.der.steen@huygens.knaw.nl)
Please note that once you have registered, you are obliged to attend the Summer School.
www.researchschoolpoliticalhistory.eu
Aims and added value
The aim of the Summer School is to develop insight and research skills in political history: to formulate a
research question and a research strategy, and execute an analysis of primary sources as the basis for
writing a research report. Students acquire skills and insight in the use of specific methods and
approaches of political history. A substantial part of the course will be devoted to practical training.
Students develop insight in specific themes under the supervision of experts in political history, and
present their own research.
Added value is the networking opportunities with staff and other students. If you consider writing a PhD,
it is strongly recommended to attend the Summer School.
The theme
The Summer School will focus on transnational social and political movements. The eighteenth,
nineteenth and twentieth century witnessed the rise and heyday of national states in Europe, with the
consolidation of major continental nation states and the ascent of the colonial era. Even so, the era was
at the same time characterized by the rise of a multitude of social movements from below, who –
explicitly or inexplicitly – organized on a transnational scale. Reform movements, insurrectionary groups
and ethical movements all were inspired and influenced by international developments, related to
them, and in doing so played an essential role in the making of the modern world.
What global developments spurred the rise of these transnational social and political movements? How
did transnational contacts took shape, and how did they influence the respective movements? Can one
truly speak of transnational movements, or rather of loosely connected local and national movements?
And how did transnational contacts and networks change over time?
This Summer School introduces Master Students to the state of the art of research on transnational
social and political movements, highlights new research methodologies and offers individual supervision
in preparing a presentation and writing a paper.
Requirements
1. Position paper
Before the beginning of the course, each participant hands in a position paper of 3.000 words, in which
you discuss the assigned literature. Analyze the various definitions and analyses of social and political
movements, transnational networks and their influence, focusing on the following questions: How did
social and political movements change over time, considering their ideologies, ways of organizing and
action repertoires? What were the causes of these changes, and what were their effects? You can
illustrate general points through examples from the literature.
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At the end of the paper, you present a first outline for a research paper on a political or social
movement of your own choice. This movement does not necessarily have to feature in one of the key
note lectures. Formulate a research question, highlighting the international dimension of the
movement’s history, with reference to theories, concepts and historical insights developed in the
required reading. This position paper will form the point of departure for your presentation on the last
day of the Summer School.
Deadline: Wednesday 16 June.
Grade for the position paper is 20% of the final grade.
2. Presentation
During the Summer School, the participants prepare a presentation of the outline of their research
paper. Students are free to choose their own topic, yet it has to be related to the topic of the Summer
School, i.c. transnational political and social movements. In the presentation, you present your topic,
main questions, relevant (types of) sources, and preliminary interpretations of source material,
emerging from a reflection on main theoretical, historical and methodological insights discussed during
the Summer School. Each participants gives a presentation of 5-10 minutes; another participants is
assigned to give comments. These comments need to move beyond factual additions, and provide
feedback on the presentation stemming from a reflection on main theoretical, historical and
methodological insights discussed during the Summer School. The grade for the presentation is 10% of
the final grade.
3. Research paper
After the end of the Summer School, each student writes a research paper of 5000 words (6 ECTS: 6500
words). This paper is a further elaboration of your preliminary finding presented in your presentation,
and has to be based on additional reading material (minimally 5 books and 10 articles or book chapters;
for 6 ECTS: 6 books and 12 articles/chapters) and a select amount of primary sources. During the
Summer, the supervisors will not be available for supervision. Students will have one opportunity to
improve the a semi-final draft of their paper. Deadline for the semi-final draft of the research paper is
15 August 2015, which will be commented in the week thereafter. Deadline for the final draft is August
30 2015. Grade for the research paper is 60% of the final grade
Required reading
T. Davies, NGOs: A new history of transnational civil society (Hurst&Co: London, 2013)
Introduction and chapter 1 of S. Tarrow, Power in Movement (1994), 1-27
Chapter 3 of C. Tilly, Regimes and Repertoires (2003), 49-59
Mary Kaldor, ‘Social Movements, NGOs, and Networks’ in Global Activism Reader (2011), 3-24

Suggested reading:
For each session of the Summerschool, a limited amount of additional reading material will be made
available.
Key note Mieke Aerts
Jill Liddington, ‘Was the suffrage campaign truly international? Votes for Women in Edwardian England
1903-1914’ in: Eva Schöck e.a. (ed), Politische Netzwerkerinnen. Internationale Zusammenarbeit von
Frauen 1830-1960 (Berlin 2007) 311-331.
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Julie Carlier, ‘Forgotten transnational connections and national contexts, an “entangled history” of the
political transfers that shaped Belgian feminism 1890-1914’, Women’s History Review 19 (2010) 4, 503522.
Francisca de Haan, ‘Eugenie Cotton, Pak Chong-ae, and Claudia Jones, ‘Rethinking transnational
feminism and international politics’, Journal of Women’s History 25 (2013) 174-189.
Key note Beatrice de Graaf
Demant, F. & de Graaf, B.A. (2010). How to Counter Radical Narratives: Dutch Deradicalization Policy in
the Case of Moluccan and Islamic Radicals. Studies in conflict and terrorism, 33 (5), (pp. 408-428) (21 p.)
Beatrice de Graaf, (2015). Counter-terrorism and conspiray. Historicizing the struggle against terrorism.
In Randall Law (Eds.), The Routledge History of Terrorism (pp. 411-427). New York: Routledge
or
Beatrice de Graaf, De vlam van het verzet. Nederlandse strijders in het buitenland, vroeger en nu.
Anton de Kom-lezing, 19 juni 2014:
http://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/bezoekersinfo/activiteiten_en_nieuws/activiteiten/2014/a
nton-de-komlezing
Key note Maartje Janse
Maartje Janse ‘“Holland as a little England”? British antislavery missionaries and continental abolitionist
movements in the mid-nineteenth century’, Past and Present, forthcoming (Nov 2015).
Key note René Koekkoek
David Armitage, ‘Three Concepts of Atlantic History’, in: David Armitage and Michael J. Braddick, The
British Atlantic World, 1500-1800 (New York 2002), p. 11-27.
David A. Bell, ‘Questioning the Global Turn: The Case of the French Revolution’, French Historical Studies
37 (Winter2014)1.
Key note Ad Knotter
Transnational Cigar-Makers: Cross-Border Labour Markets, Strikes, and Solidarity at the Time of the First
International (1864–1873).
Steven Parfitt, 'Brotherhood from a distance: Americanization and the Internationalism of the Knoghts
of Labor', International Review of Social History 58 (2013) 463-491.
Key note Klaas Stutje
Klaas. Stutje, ‘Indonesian identities abroad: international engagement of colonial students in the
Netherlands, 1908-1931’, BMGN- Low Countries Historical Review, 128 (2013)1, 151-172.
http://www.bmgn-lchr.nl/index.php/bmgn/article/view/URN:NBN:NL:UI:10-1-109932
*
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Preparation skills lab
Writing b(l)ack. On the historical use of slave narratives
Teacher: Dr. M.H. (Marijke) Huisman – lecturer of Political History at VU University Amsterdam; lecturer
of Cultural History / Philosophy of History at Utrecht University. Information: www.marijkehuisman.com
Reading: Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American slave. Written by himself (Boston 1845)
– full-text available through Website Documenting the American South, Collection North American Slave
Narratives, http://docsouth.unc.edu/neh/douglass/menu.html
In order to turn the public opinion against slave trade and slavery, abolitionists used all sorts of protest
genres – from tracts and sermons to novels and broadsheets depicting the conditions on slave ships.
English and American abolitionists also invented a new protest genre: the slave narrative. Over hundred
autobiographical accounts of former and/or fugitive slaves were published in the era before the
abolition of US slavery in 1865. Some were ghostwritten by white abolitionists, but a lot of slave
narratives were actually written by the autobiographical subjects themselves. One of the most famous
examples is the Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American slave. Written by himself,
published by the Boston branch of the American Anti-Slavery Society in 1845. Read this text (including
the prefaces and the appendix) and prepare your answers to the following questions:







Find out who William Lloyd Garrison and Wendell Phillips were (google). How do you
understand the function of their prefaces to the narrative of Frederick Douglass?
What was the purpose of this Narrative, according to Douglass himself, and according to the
preface writers?
Write down as many arguments against slavery as you can find in this narrative, and compare
the arguments of Douglass and his preface writers. Do you see similarities or differences?
Identify at least one passage that deals with literacy (being able to read and write). How do you
think literacy relates to the central message of this narrative?
Identify one passage that interests you as a politican historian, and explain why.
How could or should a (political) historian deal with this text? How do you assess the advantages
and/or dangers of using autobiographical narratives in general, and slave narratives in
particular?

Program
Monday 22 June
Place: The Hague, Huygens ING (https://www.huygens.knaw.nl/organisatie/contact/)
Supervisors: Ido de Haan, Bart van der Steen, Margit van der Steen
10.00 – 10.45
Introduction of supervisors and participants; explanation of the aims and mode of operation of the
Summer School; distribution of tasks and presentations
Ido de Haan
10.45 - 11.15
Preliminary preparation of the research presentation: students present their research topic
11.15 – 12.45
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Key note lecture 1: Researching Social and Political Movements
Bart van der Steen
Lunch
14.00 - 15.00
Key note lecture 2: The Atlantic Revolution
René Koekkoek
15.15 – 17.00
Skills lab: Digital humanities: sources and methodology
Marieke van Delft
17.30 – 19.30
Social Dinner in De Haagsche Kluis (www.haagschekluis.nl)
Tuesday 23 June:
Place: IISG, International Institute for Social History, Cruquiusweg 31 Amsterdam. See:
http://socialhistory.org/nl/adres
Supervisors: Ido de Haan, Bart van der Steen
9.30 – 11.30
Tutorials
Ido de Haan and Bart van der Steen
11.30 – 12.15
Key note lecture 3: Feminism and women’s liberation movement in the 1960’s
Mieke Aerts
12.15 – 12.45
Discussion
Lunch
14.00 – 15.45
Guided Tour IISG
Break
16.00 – 17.15
Key note lecture 4: Historicizing terrorism and counter-terrorism
Beatrice de Graaf
Wednesday June 24:
Place: Den Haag Huygens ING
Supervisors: Bart van der Steen and Margit van der Steen
12.00- 13.15
Key note lecture 6: Pacifism and the peace movement
Michael Foley
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Lunch
14.00 – 15.30
Key note lecture 5: Transnational cigar-makers and the First International
Ad Knotter
15.30 - 17.00
Preparation of research presentation

Thursday 25 June
Place: Huygens ING The Hague
Supervisor: Bart van der Steen and Margit van der Steen
10.00 – 10.45
Key note lecture 7: The international network of the abolitionist movement in the 19th century
Maartje Janse
10.45 – 11.15: Discussion
Break
11.30 – 12.15
Key note lecture 8: Anti colonialism in the West and beyond
Klaas Stutje
12.15 – 12.45: Discussion
Lunch
14.00 – 15.30
Skills lab: Writing b(l)ack. On the historical use of slave narratives.
Marijke Huisman
15.30 – 17.00
Preparation of research presentation
Friday 26 June:
Place: Leiden University, Lipsius building room 002, Cleveringaplaats 1, Leiden
Supervisors: Ido de Haan, Bart van der Steen and Margit van der Steen
10.00 – 12.00
Research presentations
12.00 - 13.00
Lunch
13.00 - 16.00
Research presentations
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16.00 - 17.00
Drinks

Speakers and supervisors
Prof. dr. Mieke Aerts is professor of political history of gender in the Netherlands at the University of
Amsterdam.
Dr. Marieke van Delft works at the National Library of the Netherlands.
Prof. dr. Beatrice de Graaf is professor of International Relations at Utrecht University.
Prof. dr. Ido de Haan is professor of Political History at Utrecht University.
Prof. dr. Michael Foley is Professor of American Political Culture and Political Theory at Groningen
University.
Dr. Marijke Huismans is lecturer of Political History at VU University Amsterdam and lecturer of Cultural
History / Philosophy of History at Utrecht University.
Dr. Maartje Janse is assistant professor Political History at Leiden University.
Prof. dr. Ad Knotter is professor of comparative regional history at Maastricht University and director of
the Sociaal Historisch Centrum Limburg.
René Koekkoek M.A. is junior assistant professor political history at Utrecht University.
Klaas Stutje M.A. is PhD-researcher at the Amsterdam School for Regional, Transnational and
European Studies at the University of Amsterdam.
Dr. Bart van der Steen is lecturer at Leiden University.
Dr. Margit van der Steen is coordinator of the Research School Political History.
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Training Activities Research Master Students and PhD Candidates
Research Seminar Historians, heritage and the politics of nation building
Date: 23 March 2015
Locations
10.00 : Hermitage Museum, Amstel 51 Amsterdam (www.hermitage.nl)
11.30 : VU University Amsterdam, De Boelelaan 1105, room 14a-37.

Program
10.00 : Visit of the exhibition Hollanders van de Gouden Eeuw in the Hermitage Museum in Amsterdam
(including guided tour).
11.00 : Transport to the VU University Amsterdam (metro 51)
11.30 : Introductory lecture by Susan Legêne: Historians, heritage and the politics of nation building
12.00 : Lunch
13.00 : Key note lecture by Henrietta Lidchi: The post-colonial and its confinements: museum, nations
and internationalism in the 21st century?
13.45 : Presentation by Irene Geerts, Miel Grotens and Wouter de Vries: Towards a historical critique of
exhibitions, followed by discussion with Lidchi .
14.30 : Tea break
14.45 : Presentation by Karen Vannieuwenhuyze: National and / or local public sculptures in 19th century
Antwerp.
15.15 : Presentation by Anne Petterson: The creation of a national identity in 19th century Amsterdam.
15.45 : Presentation by Joana Ozorio de Almeida Meroz: Dutch Design for the public sector, two
travelling exhibitions in the Cold War.
16.30: Final discussion on Historians, heritage and the politics of nation building.
17.00: Drinks

Speakers
Irene Geerts is research master of the VU University Amsterdam.
Miel Grotens is research master of the VU University Amsterdam.
Prof. dr. Susan Legêne is professor of political history at the VU University Amsterdam. Her research
focusses on nation building, cultural heritage, colonialism and decolonization, the history of migration
and digital humanities.
13

Dr. Henrietta Lidchi is currently Keeper of the Department of World Art in the National Museums of
Scotland in Edinburgh. From 1994-2002 she was employed at the British Museum.
Joanna Ozorio de Almeida Meroz M.A. is PhD candidate of the VU University Amsterdam. Her research
focusses on the socio-cultural history of Dutch Design 1945-2010.
Anne Petterson M.A. is PhD candidate of Leiden University. She is working on a PhD thesis about
nineteenth century Amsterdam and the development of national agency. Her research focuses on the
question how ‘ordinary’ citizens imagined the Netherlands and shaped a national identity through their
experience and use of the urban surroundings.
Karen Vannieuwenhuyze M.A. is PhD candidate at Antwerp University. Using and producing urban
political space in the city of Antwerp (19th century) is the topic of her research.
Wouter de Vries is research master of the VU University Amsterdam.

Organization
Susan Legêne (VU University Graduate School of Humanities) in cooperation with the Research School
Political History.
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Training activities for Ph D candidates
Tutorials voor promovendi in hun eerste jaar
Tutorial Onderzoekstrategieën
Datum: 26 januari 2015 Groningen
Organisatie: prof. dr. Dirk Jan Wolffram
Opdracht: : één A4 schrijven met je centrale vraag, een kenschets van het theoretische of
historiografische debat rond je onderzoek, en je grootste methodologische knelpunt.
Het tutorial is gewijd aan onderzoeksmethoden: van historiografisch debat via vraagstelling tot een
effectieve onderzoeksstrategie. In een interactief seminar kunnen vragen aan de orde komen als
bijvoorbeeld: 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 tutorial 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.
Om de tutorial onderzoekstrategieën voor te kunnen bereiden verzoeken we je vóór 11 januari één A4tje 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. Tijdens de bijeenkomst zullen senioronderzoekers en collega-aio’s zich gezamenlijk over de problemen buigen zodat we van elkaar kunnen
leren en elkaar kunnen inspireren.

Tutorial Digital humanities en bronnengebruik
Datum 9 maart 2015, 13.00 – 17.30
Plaats: Huygens Instituut Nederlandse Geschiedenis, Aagje Deken Zaal
Den Haag, Prins Willem Alexanderhof 5.
Organisatie: Ida Nijenhuis (Huygens ING)
Programma
13.00 Inloop met koffie en een broodje
13.30 Welkom door de dagvoorzitter, Ida Nijenhuis
13.35 Lex Heerma van Voss over het Huygens ING
13.50 Ida Nijenhuis over the state of the art in de digital humanities
14.15 Marijke van Faassen over digitale bronnen en tools: context en gebruik aan de
casus ‘New political history and the European Union’

hand van de
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15.15
15.45
16.30
17.30

Pauze
Marc Dierikx over digitale bronnen als fundament voor nieuw onderzoek.
Borrel
Afsluiting

Sprekers:
 Dr. Marc Dierikx is senior-onderzoeker bij de afdeling geschiedenis van het Huygens ING. Zijn
specialisaties zijn Nederlands buitenlands beleid, ontwikkelingssamenwerking,
luchtvaartgeschiedenis, Amerikanistiek en techniekgeschiedenis.
 Dr. Marijke van Faassen is onderzoeker bij de afdeling geschiedenis van het Huygens ING. Haar
specialisaties zijn politiek-institutionele geschiedenis van Nederland, internationale
betrekkingen en migratiegeschiedenis.
 Prof. dr. Lex Heerma van Voss is directeur van het Huygens ING. Sinds 2000 is hij bovendien
bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, aanvankelijk in de geschiedenis van arbeid en
arbeidsverhoudingen, sinds 1 juli 2014 in de geschiedenis van de sociale zekerheid.
 Prof. dr. Ida Nijenhuis is senior-onderzoeker bij het Huygens ING. Haar onderzoek richt zich op
de bronnen en de conceptuele geschiedenis van markt en macht in de vroegmoderne tijd.
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:
 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)
 Gerben Zaagsma, On Digital History, BMGN-Low Countries Historical Review 128(2013)4, 3-29.
http://www.bmgn-lchr.nl/index.php/bmgn/article/view/9344
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. (in KB, met jaarpas)

Tutorial What is Political History?
Date: 5 October
Location: Utrecht
Supervisor: Prof. dr. Ido de Haan The Hague, 18 September 2015
Program:
11.45 hrs : Lunch at Broere (Janskerkhof 9, Utrecht)
13.00 hrs: Tutorial (including coffee break)
15.30 hrs : Break
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16.00 hrs: Opening of the new academic year
17.30 hrs: Drinks
Required reading:
* Willibald Steinmetz and Heinz-Gerhardt Haupt, ‘The political as communicative space in history: the
Bielefeld approach’, in: Willibald Steinmetz, Ingrid Gilcher-Holtey and Heinz-Gerhardt Haupt (eds.),
Writing Political History Today (Frankfurt/New York 2013), 11-33.
* Sidney G. Tarrow, Power in movement: social movements and contentious politics. Third revised
edition (Cambridge 2011 [1994]), chapter 1 ‘Contentious politics and social movements’, 16-35.
Scott Burchill & Andrew Linklater, ‘Introduction’, in: Scott Burchill (a.o.), Theories of International
Relations. Fifth edition (Basingstoke/New York, 2013), 1-31
* Charles S. Maier, ‘Consigning the Twentieth Century to History: Alternative Narratives for the Modern
Era’, The American Historical Review, Vol. 105, No. 3 (Jun., 2000), pp. 807-831.
* Peter A. Hall & Rosemary AC. Taylor, ‘Political Science and the Three New Institutionalisms’, Political
Studies XLIV (1996), pp. 936-957.
Texts will be mailed to you after registration.
Assignment
To prepare yourself for the tutorial, you have to read the texts of Steinmetz&Haupt, Hall&Taylor,
Burchill&Linklater and Tarrow, and try to write down what you could do in your own research with the
approaches discussed in these texts. Furthermore, you have to read the text by Maier and try to
formulate what implication his argument might have for the periodization, localization and
contextualization of your own research project.

Research seminars for all PhD candidates
Research seminars De Politieke Biografie
Promoveren op een politieke biografie. De praktijk.
Leiden, vrijdag 30 januari

Programma
14.00
14.30
15.00
15.30

:
:
:
:

Ontvangst met koffie en thee
Lezing Anneke Ribberink
Lezing Cees Fasseur
Ronde tafel discussie onder leiding van Henk te Velde met
Wouter van den Brandhof, biograaf Kurt Student
Anne-Marie Mreijen, biograaf Jonkheer Marinus van der Goes van Naters
Leonard Ornstein, biograaf Pim Fortuyn
Jan Postma, biograaf Isaac Jan Alexander Gogel
Mathijs van de Waardt, biograaf Dirk Donker Curtius
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16.15
16.30
17.00 uur
18.00 uur

: Pauze
: Plenaire discussie over promoveren op een politieke biografie
: Borrel
: Gezamenlijke maaltijd (facultatief, voor eigen kosten)

De theorie van de politieke biografie
Groningen, vrijdag 27 februari
Programma
10.15:
10.30
10.40
11.25
12.15
13.15
14.15
15.15
15.45
16.45
17.00 :

:
:
:
:
:
:

Ontvangst met koffie en thee
Welkom door dagvoorzitter Dirk Jan Wolffram
Lezing Binne de Haan, De theorie van de biografie
Lezing Mineke Bosch, Over het begrip persona en stijlen van leiderschap
Lunch
Presentatie onderzoek door Hans van der Jagt.
Aansluitend referaat door Hans Renders en discussie
: Presentatie onderzoek Esmeralda Tijhoff
Aansluitend referaat door Marijke Huisman en discussie.
: Pauze
: Presentatie onderzoek Jonne Harmsma
Aansluitend referaat door Johan van Merriënboer en discussie.
: Conclusies en afsluiting
: Borrel

De sprekers
Prof. dr.Mineke Bosch is hoogleraar moderne geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij
schreef een biografie over Aletta Jacobs.
Wouter van den Brandhof M.A. is onderzoeker bij AVG Explosievenopsporing Nederland en als extern
promovendus verbonden met de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij schrijft een proefschrift over de
Duitse generaal Kurt Student.
Prof. dr. Cees Fasseur is emiritus hoogleraar van de Universiteit Leiden en biograaf van koningin
Wilhelmina en Sjoerd Gerbrandy.
Binne de Haan M.A. is als promovendus verbonden aan het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij schrijft een proefschrift over het denken over de biografie.
Jonne Harmsma M.A. is als promovendus verbonden aan het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij schrijft een proefschrift annex biografie over Jelle Zijlstra.
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Dr. Marijke Huisman is historicus op het gebied van egodocumenten en life writing en verbonden aan
de Vrije Universiteit Amsterdam.
Hans van der Jagt M.A. is als promovendus verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij schrijft
een proefschrift annex biografie over A.W.F. Idenburg.
Dr. Johan van Merriënboer is als senior onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Parlementaire
Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij schreef biografieën over Mansholt en Van Agt.
Anne-Marie Mreijen M.A. is docent aan de afdeling Politieke Geschiedenis en Internationale
Betrekkingen van de Universiteit Utrecht en redacteur van de BMGN/LCHR bij het Huygens Instituut
Nederlandse Geschiedenis. Ze schrijft een biografie over de politicus Marinus van der Goes van Naters .
Drs. Leonard Ornstein is journalist en schrijft een biografie over Pim Fortuyn.
Drs. Jan Postma studeerde economie en was onder meer burgemeester van Leiden. Hij schrijft een
biografie over Isaac Jan Alexander Gogel.
Prof. dr. Hans Renders is hoogleraar geschiedenis en theorie van de biografie en directeur van het
Biografie Instituut aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Dr. Anneke Ribberink doet onderzoek naar beroemde politieke vrouwen en is verbonden aan de Vrije
Universiteit Amsterdam
Esmeralda Tijhoff M.A. is als promovendus verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij schrijft een
biografie over de zusters Boissevain.
Prof. dr. Henk te Velde is hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en directeur
van de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis.
Drs. Mathijs van de Waardt is beleidsadviseur bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie. Hij schrijft een biografie over Dirk Donker Curtius.
Prof. dr. Dirk Jan Wolffram is hoogleraar geschiedenis van bestuur en politiek in de moderne tijd en
vice-decaan van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen.
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International Research Seminar Transformations of Political Legitimacy in 20th
Century Europe: Experts and Political Elites
Date: 27 April 2015
Location: Leuven
Organisation: Martin Kohlrausch

Program
11.00 hrs: Welcome
11.10 hrs: Key note: Leen van Molle: Policing the rural. Common concepts as political tools
12.00 hrs: Lunch
14.00 hrs: Key note: Martin Kohlrausch: Some observations on the place of experts in the Political
History of 20th century Europe
14.30 hrs: Presentation Tom Schuringa: The role of economic experts in politics (The Netherlands 19452008)
Discussant: Joris Vandendriessche
15.15 hrs: Break
15.45 hrs: Presentation Jan Naert: Mayors and legitimacy in WW1. The mayor as feeder, protector and
representative in occupied and liberated Belgium and France.
Discussant: Peter Romijn
16.30 hrs: Presentation Lennaert van Heumen: American state-private networks and the interplay
between a European and Atlantic community, 1945-1963.
Discussant: Patrick Pasture
17.15 hrs: Drinks
Dinner and social program

Speakers
Lennaert van Heumen M.A. is PhD candidate at the Radboud University Nijmegen. His research studies
how plans for Atlantic and European integration were advocated by various American actors and their
transatlantic networks. It focusses in particular on the complicated links and interplay between both
communities in the early Cold War years (1945-1963).
Prof. dr. Martin Kohlrausch taught modern history at Technische Universität Berlin, was a Research
Fellow at the German Historical Institute Warsaw and a Dilthey-Fellow of the Volkswagen Stiftung and
lecturer at Bochum University. In 2012 he joined MoSa (KU Leuven) as Associate Professor of European
Political History. He has published widely on the history of mass media and modern European
monarchies. In recent years his main interest was the history of experts and urban history.
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Prof. dr. Leen van Molle is full professor of Social History, from 1800 to the present. Her research
focuses on the history of Belgian and European social policy, social movements and the construction of
social identities, especially the history of the rural world, gender, co-operative saving and lending, and
the methodology of oral history.
Jan Naert M.A. is PhD candidate at Ghent University. The title of his research is: Mayors and legitimacy
in WW I. The mayor as feeder, protector and representative in occupied and liberated Belgium and
France (1914-1921).
Prof. dr. Patrick Pasture is Professor of History at KU Leuven. He is Director of the master programme in
European Studies: Transnational and Global Perspectives. His research mainly deals with comparative
and transnational labor history and the social history of religion. His teaching includes courses on global
history and the history of cultural exchange.
Prof. dr. Peter Romijn is head of the Research Department of the NIOD Institute for War, Holocaust and
Genocide Studies and he is Professor of Twentieth-Century History at the University of Amsterdam. He
has written on the politics of occupation and regime transition in the Netherlands and Europe in the
Second World War, on the persecution of Jews in the Netherlands and was co-responsible (with Hans
Blom) for the report commissioned by the Dutch Government on the ‘safe area’ of Srebrenica (1995).
Tom Schuringa M.A. is PhD candidate at Groningen University. The provisional title of his research reads
‘Among economists. An historical analysis of the collaboration between politics and economic advisory
and policy-making bodies in the Netherlands, 1945-2008.’
Dr. Joris Vandendriessche is a postdoctoral researcher at KU Leuven and is preparing a broad sociocultural history of the Leuven academic hospitals (UZ Leuven) in the twentieth century. He is also
president of the Belgian Society for Modern History.

Research Seminar Politiek en Religie
Nijmegen, 9 november 2015
Tijd: 13.00 – 18.00 uur
Locatie: Huize Heyendael, Marijnenkamer. Geert Grooteplein Noord 9, Nijmegen.

Programma
13.00 uur: Welkom door de voorzitter, Remieg Aerts.
13.10 uur : Forum met Jan Bank, Remieg Aerts (voorzitter), George Harinck en Marit Monteiro naar
aanleiding van de publicatie van Jan Bank God in de oorlog. De rol van de Kerk in Europa 1939-1945

21

14.30 uur: Presentatie Pieter Jan Dijkman over zijn proefschrift: De Doorbraak en het concept en
bestaansrecht van christelijke politiek.
Referent: Maarten van den Bos
15.30 uur: Pauze
16.00 uur: Presentatie Leonard van ’t Hul over zijn proefschrift, getiteld: Religion renegotiated. FaithBased Organizations and the State in the Netherlands since the 1960s
Referent: Wim de Jong
17.00 uur: Conclusies en afsluiting door de dagvoorzitter
17.00 – 18.00 uur: borrel

De sprekers
Prof. dr. Remieg Aerts is hoogleraar Politieke Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en lid
van het bestuur van de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis.
Prof. dr. Jan Bank is emiritus hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis van de Universiteit Leiden.
Dr. Maarten van den Bos is post-doc onderzoeker aan de Universiteit Utrecht.
Drs. Pieter Jan Dijkman schrijft een proefschrift over de Doorbraak en christelijke politiek en is
werkzaam bij het wetenschappelijke bureau van het CDA.
Prof. dr. George Harinck is directeur van het Historisch Documentatie centrum voor het Nederlands
Protestantisme, hoogleraar geschiedenis van het neocalvinisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam en
bijzonder hoogleraar geschiedenis aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken te
Kampen.
Leonard van ’t Hul M.A. is als promovendus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en schrijft
een proefschrift over ‘Faith-Based Organizations and the State in the Netherlands since the 1960s’.
Dr. Wim de Jong is politiek historicus en doet onderzoek naar de civil society en sociale bewegingen. Hi
is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Prof. dr. Marit Monteiro is hoogleraar Geschiedenis van het Nederlandse Katholicisme aan de Radboud
Universiteit Nijmegen.
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Bijlage twee
Overzicht
Research Masters 2014-2015
Universiteit

Naam

Radboud Universiteit Nijmegen

Giesbers, Celine

Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Groningen

Bootsma, Kimberley
De Jong Posthumus, Martijn
Nishihara, Hiroki
Offringa, Elbrich
Rosales Moreno, Tania
Stobbe, Anna
Swart, Floor
Vischjager, Maurice
Verschoor, Rien

Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden

Damen, Romy
Evelo, Koen
Puylaert, Jelmer
Valen, Linda van

Universiteit Utrecht
Universiteit Utrecht
Universiteit Utrecht
Universiteit Utrecht

Berg, Alexander van den
Dekker, H.J.T.
Hendrikx, D.W.J.
Klotzer, C.A.

Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam

Aleva, Maarten
Graaf, Indra van der
Hommes, Wiebe
Menger, Tom
Wesselius, Erik

Research Masters 2015-2016
Universiteit

Radboud Universiteit
Nijmegen
Radboud Universiteit
Nijmegen
Radboud Universiteit

Naam

Backhuis, Per
Meijer, Fons
Scherpenisse, Susan
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Nijmegen
Radboud Universiteit Nijmegen

Zuiderveen Borgesius, Leonoor

Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Groningen

Bast, Thomas
Melinte, Alexandru
Poschenrieder, Eva
Sarfati, Hannah
Shimada, Uruma

Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden

Boersma, Ardjan
Boonen, Marte
Brennan, Paul
Burg, Kayleigh van den
Damen, Romana
Dhawan, Ayushi
Geelen, Alexander
Goedegebuur, Niels
Hagen, Lars
Hugen, Mark
Linden, Robert van der
Rood, Maarten
Spaargaren, Mike
Tiersma, Thijmen
Veere, Anoma van der
Xiuze, Gao

Universiteit Utrecht
Universiteit Utrecht
Universiteit Utrecht
Universiteit Utrecht
Universiteit Utrecht

Bongers, Jasper
Grem, Linda
Heijs, Duco
Rodenburg, Hans
Schoofs, Caroline

Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam

Hoogenboom, Harmen
Kocsis, Tomás
Koks, Lisa
Zeggeren, Frank van
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Bijlage 3
Overzicht promovendi OPG (inclusief externe promovendi)
Naam
Universiteit
Alloul, Houssine
Universiteit van Antwerpen
Alphen, Elise van

Onderwerp
Diplomatieke ontmoetingen: een cultuurhistorische analyse van
de Belgisch-Osmaanse relaties (1865-1908)
Universiteit voor Humanistiek Politiek bedrijven van de humanistische beweging en de
lesbische en homoseksuele beweging in de twintigste eeuw.

Altena, Nienke

Universiteit van Amsterdam

Auwers, Michael

Universiteit van Antwerpen

Bartels, Jacques

Universiteit van Amsterdam

Beaumont, Eddy de

Universiteit van Amsterdam

Berg, Philip van den

Universiteit van Amsterdam

De NSB in het Westland: haar relatie met en invloed op het
lokaal bestuur, de bezettende macht en de samenleving.

Bethlehem, Frank

Universiteit Leiden

Blaauw, Jan
Bock, Greet de

Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Gent

Boer, Hugo den

Theologische Universiteit
Kampen
Radboud Universiteit
Nijmegen
Vrije Universiteit Amsterdam

Grenzend aan controle. Een geschiedenis van de grensbewaking
in Nederland 1914-1995
Censorship of history textbooks 1945-2014
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.

Bos, Anne
Bouma, Tjalling

Oorlog in de klas. Een geschiedenis van het Nederlands
middelbaar onderwijs en zijn functioneren onder
nationaalsocialistische druk tijdens de Duitse bezetting.
Diplomatie in tijden van democratisering. Een onderzoek naar
de cultuur van het Belgische diplomatieke corps, 1910-1940
De vliegerklas van 1926. Een groepsbiografie over militaire en
civiele luchtvaart en wetenschappelijk onderzoek over
luchtvaart 1930-1950
Geweermakerij voor het Nederlandse leger 1800-1865

De prijs voor politiek falen. Het repertoire van politieke sancties
tegen bewindslieden.
The United States of Indonesia: Rise and fall of a federal state,
1941-1950.

Brand, Charlotte

Radboud Universiteit
Nijmegen

Brandhof, Wouter van den

Radboud Universiteit
Nijmegen
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Universiteit Utrecht
Universiteit Leiden (tijdelijk)
en Universiteit Denemarken

Bree, Han van
Buma , Marcelle
Buuren, Jelle van
Consten, Paul
Corduwener, Pepijn
Dalsager, Anders

Opstappen of aanblijven? Een historisch onderzoek naar
Nederlandse bewindspersonen die vanwege een politiek conflict
onder vuur kwamen te liggen (1918-2002)
Proefschrift over de Duitse generaal Kurt Student
De bevoorrechten van de voorhoede
Biografie Ellen Warda Wolf (1920-2011)
Doelwit Den Haag – Systeemhaat in Nederland
Biografie I.D. Fransen van de Putte (1822-1902)
Het debat over democratie in naoorlogs Europa
Political adolescents during Cold War and Détente 1945-73

Damme, Leon van

Radboud Universiteit
Nijmegen

Op zoek naar nieuw evenwicht. Een parlementaire geschiedenis
van het socialezekerheidsstelsel, 1980-2014.

Derks, Sebastiaan

Universiteit Leiden

D'Haeninck, Thomas

Universiteit Gent

Diem, Lisa van

Maastricht University

Dieterman, Elisabeth

Universiteit Leiden

Dijkman, Pieter Jan

Vrije Universiteit Amsterdam

Eskens, Laura

KU Leuven

Gijsenbergh, Joris

Universiteit Leiden

Goris, Yannicke

Radboud Universiteit
Nijmegen

Sovereignty and Dynasticism of the Farnese Dukes of Parma and
Piacenza in the Sixteenth Century
The role of art and literature in transnational socio-cultural
reform networks
Discussing colonial hygiene: transnational networks and
knowledge transfer related to colonial hygiene involving Dutch
and Belgian actors between the 1880s and 1914.
Politieke legitimiteit in debat. Democratie en gezag in Nederland
in de jaren 1880, 1930 en 1960.
De Doorbraak en het concept en bestaansrecht van christelijke
politiek
The Rhetoric of Hunger and Plenty: Agro-Food Policy in Belgium
(1935-1958)
Democratische repertoires in nederland en België in de jaren
'30.
Nature and democracy in Europe. Two models of environmental
politics

Hansma, Laurien
Heumen, Lennart van
Heyer, Anne
Hietland, Chris
Hijzen, Constant

Radboud Universiteit
Nijmegen
Radboud Universiteit
Nijmegen
Universiteit Leiden
Radboud Universiteit
Nijmegen
Universiteit Leiden

Hoetink, Carla

Radboud Universiteit
Nijmegen

Huijnen, Katharina -Garvert

Universiteit van Amsterdam

Hul, Leonard van 't

Universiteit van Amsterdam

Işık, Ayhan
Jacobs, Erik

Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam

Jagt, Hans van der

Vrije Universiteit Amsterdam

Janssen , John-Alexander
Jong, Bas de

Universiteit Leiden
Rijksuniversiteit Groningen

Jong, Jos de
Kamphuis, Minte

Universiteit Leiden
Universiteit Leiden

Kets, Gaard

Radboud Universiteit
Nijmegen

Kirkels, Casper

Radboud Universiteit
Nijmegen

Orangist political thought 1780-1800
American concepts of federalism and democracy and early
European integration, 1945-1960
The Birth of Mass Political Parties
Biography of André van der Louw
Veiligheidsdiensten in de nationale veiligheidsstaat (onderdeel
van Enemies of the State; the making of the national security
state)
Sleutels tot het koninkrijk. De betekenis van regels, rituelen en
praktijken in de Tweede Kamer sinds 1945 [werktitel]
Partners in Europe? Dutch-German Relations and European
Integration between 1945 and 1973
Religion Renegotiated. Faith-Based Organizations and the State
in the Netherlands since the 1960s
Paramilitary Forces in Turkey between 1980-2000
Sterspeler of scheidsrechter, de pers en de Bataafse politiek
1695-1801
Biografie A.W.F. Idenburg
Franse parlementaire geschiedenis 1888-1968
Politics in the Air. Radio and political culture in the Dutch and
British labour movement (1920-1960)
Verkiezingsuitslagen Bataafs-Franse periode
Democratizing democracy: Transfer of democratic practices and
institutions in the Netherlands and Belgium (1881-1938)

Follow the leader? The interplay of grassroots and guides in the
council communist movements in Germany and the
Netherlands.
Tussen democratie en fascisme. Een onderzoek naar
massabewegingen en politieke stijl in het interbellum

Kitzen, Martijn

Universiteit van Amsterdam

COIN: theorie, en de NL ervaring in Atjeh en Uruzgan

Klem, Wouter
Koekkoek, René

Universiteit Utrecht
Universiteit Utrecht

Koopman, Bert
Kramer, Flip

Universiteit Leiden
Rijksuniversiteit Groningen

Lange, Erik de

Universiteit Utrecht

Lauret, Lauren

Radboud Universiteit
Nijmegen

The European Anti-Anarchist Campaign
The Transformation of Citizenship Conceptions during the
Revolutionary and Post-Revolutionary Era in France, The
Netherlands, and the United States, 1776-1830
Het Concertgebouworkest
De zeteljacht. Verkiezingen en de Nederlandse politieke natie,
1918-1940
Menacing tides. The European fight against maritime threats
and the securing of the Mediterranean, 1815-1856
Meeting practices of the Dutch States General and the
continuity of the early modern world of the political (1780-1848)

Lauwers, Karen

Universiteit van Antwerpen

Lentzner, Joel
Lieman, Bernhard

Universiteit Leiden
Universiteit Munster

Linden, Heleen over de
Lutkie, Theo
Manuhutu, Wim

Rijksuniversiteit Groningen
Radboud Universiteit
Nijmegen
Vrije Universiteit Amsterdam

Meijer, Erik

Universiteit van Amsterdam

Moeys, Hendrik

KU Leuven

Mreijen, Anne-Marie

Universiteit Utrecht

Mûelenaere, Nel de

Universiteit van Antwerpen

Democratisering van onderuit? De impact van de Eerste
Wereldoorlog op de directe interacties tussen
Volksvertegenwoordigers en ‘gewone burgers’ in België en
Frankrijk, 1910-1930
Local public spheres in German, Belgian and Dutch towns in the
border regions compared 1914-1918
Ukraine as a pawn between EU and Russia
Onderzoek naar de berichtgeving over fascisme en communisme
in de Nederlandse pers 1918-1940
Through the looking glass: analysing the concept of common
cultural heritage
Maritiem-strategisch beleid van Nederland na de Koude Oorlog
Subsidiarity, subsidized liberty and social balance of power in
Belgium (19th and 20th century)
Marinus van der Goes van Naters (1900-2005). Praktisch Idealist.
Winning hearts and minds? The army’s legitimacy and the rise of
civil militarization in Belgium, 1839-1914

Naert, Jan

Universiteit Gent

Mayors and legitimacy in WWI. The mayor as feeder, protector
and representative in occupied and liberated Belgium and
France (1914-1921) (Provisional title of the project).

Oomen, Camiel

Political generations of the interwar period. The German
‘Kriegsjugendgeneration’of the First World War.

Oprel, Marieke

Radboud Universiteit
Nijmegen / Universiteit
Göttingen
Vrije Universiteit Amsterdam

Ornstein, Leonard
Peet, Anselm van der

Universiteit Leiden
Universiteit van Amsterdam

Petterson, Anne

Universiteit Leiden

Polinder, Simon
Postma, Jan
Praet, Carmen Van

Radboud Universiteit
Nijmegen
Universiteit Leiden
Universiteit Gent

Ridder, Cor

CRK Campus Den Haag

The Cabinet De Geer and the German threat. Dutch security
policy in times of rising tensions and war (August 1939 - October
1940)

Rijpkema

Sport en politiek

Rouwette, René

Radboud Universiteit
Nijmegen
Universiteit Utrecht

Ruiter, Roy de

Universiteit van Amsterdam

Ruyskensvelde, Sarah Van

KU Leuven

Germans as enemy citizens. Dutch citizenship policies towards
German nationals in the aftermath of the Second World War
(1944-1967)
Biografie Pim Fortuyn (1948-2002)
Operations outside the NATO Treaty area by the Royal
Netherlands Navy 1945-2001
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
Alexander Gogel (1765-1821), a biography
“Tussen lokaal en internationaal: liberale sociale verenigingen in
Vlaanderen en Brussel tussen 1848 en 1914”

The European Union’s Influence on the Character and
Effectiveness of the Dutch Conduct in the UN Commission on
Human Rights, 1970-2006
De defensienota's van Ter Beek, Breuklijn en continuïteit
Het katholiek middelbaar onderwijs tijdens de Tweede
Wereldoorlog in België

Sargsyan, Marine

Universiteit Leiden

The Policy of Small States in the Strategies of the Great Powers

Savenije, Lennert

Verzet en collaboratie in Nijmegen, 1940-1945

Scheltiens, Vincent

Radboud Universiteit
Nijmegen
Universiteit van Antwerpen

Schepel, Wibo Dirk-Jan

Universiteit van Amsterdam

Schuringa, Tom

Rijksuniversiteit Groningen

Sinterniklaas, Rob

Universiteit van Amsterdam

Onder economen. Het spanningsveld tussen politiek en
economische toporganen historisch verkend, 1945-2008
Air Operations over Afghanistan

Slaman, Pieter

Universiteit Leiden / Campus
Den Haag

Studiefinanciering tussen staat en samenleving. Tweehonderd
jaar beleidsgeschiedenis van de studiefinanciering in Nederland

Smit, Diederik

Universiteit Leiden

Smit, John

Universiteit van Amsterdam

‘The Binnenhof’: A Contested Court. History, Housing and
Politics in The Hague, 1813-2013
Militaire muziek in Nederlandse garnizoenen 1875-1940

Stam, Wietse

Universiteit Leiden

Stinsky, Daniel

Maastricht University

Stol, Bart

Universiteit Utrecht

Stutje, Klaas

Universiteit van Amsterdam

Sutter, Bart de

Universiteit van Antwerpen

‘Alteriteit en natievorming. Het beeld van de nationale 'andere'
in vertogen van subnationale bewegingen en instellingen in
België, 1830-2010’
Biografie Arnold Kerdijk

UNTAC, a United Nations peacekeeping operation in Cambodia
(1992-1993) investigated.
A European Dilemma. The United Nations and European
Integration, 1947-57.
Europese tactische en strategische samenwerking in de
kolonisatiekwesties
Indonesian nationalism from afar. A reinterpretation of the
concept of Long Distance Nationalism
Universalisme versus particularisme in de transnationale civil
society van mensenrechtenorganisaties. Amnesty International
USA en Human Rights Watch tussen samenwerking en
concurrentie (1978-2008)

Thiry, Amandine

Universiteit Gent

Confinement as Social Utopia (1815-1914). "Belgian" reformers
and transnational ideas on prisons, asylums and reformatories

Tijhoff, Esmeralda

Rijksuniversiteit Groningen

Tjepkema, Anne

Universiteit van Amsterdam

'The Boissevain sisters: knowledge and power on the threshold
of democracy'
Historical reseach on the defence strategy for the Netherlands
East Indies (1935-42)

Vannieuwenhuyze, Karen

Universiteit van Antwerpen

Veldhuizen, Adriaan van
Verlaan, Tim

Universiteit Leiden
Universiteit van Amsterdam

Vetten, Jan de

Universiteit Leiden

The production of urban political space in 19th-century Antwerp
(1830-1914) (Working title)
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 de Centrumdemocraten.

Vetten, Jan de

Universiteit Leiden

De bestrijding van de Centrumpartij en de Centrumdemocraten.

Vries, Mark Leon de

Universiteit Leiden

Between a Rock and a Hard Place: The Failure of Reconstruction
Era Government and Law Enforcement in the Red River Valley

Vukusic, Iva

Universiteit Utrecht

Waarden, Betto van

KU Leuven

Waardt , Mathijs van de
Waling, Geerten
Weers, Svenja

Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Universiteit van Antwerpen

Paramilitarism, Organized Crime and the Yugoslav State in the
1990s
Politics in Public: The Impact of the Emerging Mass Media on
Monarchical Legitimacy 1870-1930
Biografie Dirk Donker Curtius (1792-1864)
Associations in the European Revolutions of 1848
Militaire bezetting als transnationale vorm van politiek. Een
sociale en culturele geschiedenis van het Duitse bezetingsuur in
België tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.

Wentholt, Niké

Rijksuniversiteit Groningen

Single and Double Transitions from Violence. Diverging
Transitional Justice Paths in Post-communist and Post-conflict
Southeast Europe in the Context of European Union Accession.

Wille, Robert-Jan
Wolthekker, Dirk
Worp, Johan van de

Radboud Universiteit
Nijmegen
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden

Yu, Wenjun

Universiteit Utrecht

Zee, Vera van der

Universiteit van Amsterdam

Zon, Koen van

Radboud Universiteit
Nijmegen

Imperialisme, nationalisme en wetenschapspolitiek in
Nederland, 1873-1914
De Amsterdamse burgemeester Van Hall
Jan Rap en zijn maat. Het leven van scheepsjongens en matrozen
bij de Koninklijke Marine, 1855-1921 (werktitel)
Human rights and politics: the Chinese case in historical
perspective
Een rol voor de vrouw in de Nederlandse landsverdediging?
(1900-1945)
Democracy in Words and Deeds in the European Communities,
1950-1967

Bijlage vier
Promoties 2015
Pieter Slaman
Title thesis: Staat van de student. Tweehonderd jaar politieke geschiedenis van studiefinanciering in
Nederland.
Date: 21 January
PhD Supervisor: prof. dr. Willem Otterspeer
Leiden University
Mark Leon de Vries
Title thesis: The Politics of Terror. Enforcing Reconstruction in Louisiana’s Red River Valley.
Date: 23 April
PhD Supervisor: prof. dr. Adam Fairclough
Leiden University
Han van Bree
Title thesis: De geest van het Oude Loo. Juliana en haar vriendenkring 1947-1957.
Date: 24 June
PhD Supervisor: prof. dr. Henk te Velde
Leiden University
Adriaan van Veldhuizen
Title thesis: De Partij. Over het politieke leven van de vroege SDAP.
Date: 30 June
PhD Supervisor: prof. dr. Henk te Velde
Leiden University
Diederik Smit
Title thesis: Het belang van het Binnenhof. Twee eeuwen Haagse politiek, huisvesting en herinnering.
Date: 1 July 2015
PhD Supervisor: prof. dr. Henk te Velde
Leiden University
Robert-Jan Wille
Title thesis: De Stationisten. Laboratoriumbiologie, imperialisme en de lobby voor nationale
wetenschapspolitiek, 1871-1909.
Date: 11 September 2015
PhD Supervisors: prof. dr. Remieg Aerts en prof. dr. Peter Rietbergen
Radboud University
Carmen van Praet
Title thesis: Liberale homme-orchestres en de sociale kwestie in de negentiende eeuw tussen lokaal en
internationaal.
Date: 17 September 2015
PhD Supervisors: prof. dr. Christophe Verbruggen and prof. dr. Gita Deneckere
University of Gent
On line available: https://biblio.ugent.be/publication/6897917

Bijlage vijf
Vragen Onderzoekschool Politieke Geschiedenis voor de nationale
wetenschapsagenda
Wat zijn de scenario’s voor de ontwikkeling van het democratisch burgerschap in een
globaliserende wereld?
De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis brengt met nadruk de eerder door de KNAW opgestelde
Wetenschapsagenda onder de aandacht. Hier is onder de noemer ‘Maatschappij en veerkrachtige
instituties’ een aantal uiterst relevante thema’s geformuleerd: de toekomst of verdere ontwikkeling
van de representatieve democratie, de Europese integratie (en daarachter het algehele proces van
globalisering), en maatschappelijk cohesie. Die hebben in hoge mate met elkaar te maken. Een
element dat in deze thematiek ontbreekt, terwijl het er eigenlijk de onuitgesproken kern van vormt,
is de vormgeving van het burgerschap in het proces van internationalisering. Het sociaal burgerschap
staat onder grote druk, door de desintegratie van collectieve regelingen, open grenzen,
consumentisme e.d. Het politiek burgerschap komt terecht in een vaag gebied tussen de oude
nationale democratie en Europese besluitvormingsniveaus: waarvan zijn wij eigenlijk precies burger,
en op welke manier? Het privaat burgerschap, inclusief de (grond-)wettelijke bescherming ervan,
moet helemaal opnieuw gedefinieerd worden in de publieke ruimte of de veiligheidsruimte van
internet. Naar wat voor soort burgerschap, of identiteit, zijn wij eigenlijk op weg?
Is de samenleving er meer bij gebaat dat de regie over het onderzoek en onderwijs ligt bij de
wetenschappers zelf, of bij maatschappelijke partijen buiten de wetenschap?
Of onderzoek ‘relevant, vernieuwend en urgent’ is geweest, blijkt vooral achteraf, uit de
wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis ervan. En dus niet zozeer vooraf, door het
opstellen van vragen door allerlei partijen binnen en buiten de wetenschap. Dat vraagt nadenken
over de manier waarop het wetenschappelijke onderzoek kan worden georganiseerd, zodat
wetenschappers optimaal de ruimte krijgen om onderzoek uit te voeren dat relevant, vernieuwend
en urgent is. Het vergt een universiteit waarin wetenschappelijke integriteit, intellectueel debat en
kritische zin goed georganiseerd zijn; het vergt een gemeenschap van wetenschappers die zich
bewust zijn van hun maatschappelijke positie; het vergt een financieringsmodel gericht op het in
stand houden van een duurzame wetenschappelijke infrastructuur, die niet afhankelijk is van de
korte-termijnlogica van projectmatige targets, kwartaalrapportages en audits. Oftewel, in modern
managementjargon ‘Sturen op vertrouwen’.
Welke vormen van representatie passen bij een moderne democratie?
Er is wel eens gedacht dat de westerse wereld steeds verder zou ‘democratiseren’, de vraag was dan
vooral hoe we ‘meer’ democratie krijgen. Tegenwoordig is echter veeleer de vraag wat ‘democratie’
is. Onze vorm van parlementaire democratie is gebaseerd op verkiezingen en een
vertegenwoordiging die in het openbaar vergadert. Dat is enerzijds zo vanzelfsprekend dat andere
vormen van ‘democratie’ grotendeels uit beeld zijn verdwenen. Het is anderzijds historisch gezien
een combinatie van aristocratie en democratie en de eis van democratie lijkt moeilijk te rijmen met
de elite die uit het systeem voortkomt en die het ook nodig heeft. Wat betekent democratie en wat
kan het inhouden? In samenwerking met politieke wetenschappers en politiek filosofen kunnen
historici de ontwikkeling van parlementaire democratie volgen en verklaren, laten zien hoe hierin

telkens een nieuw evenwicht tussen elite en democratie werd gezocht, hoe het model van publiek
debat en deliberatieve democratie is gaan functioneren en welke maatschappelijke effecten het
heeft gehad. Ze kunnen de ontwikkeling van de legitimiteit van het vertegenwoordigende systeem in
kaart brengen en verklaren en ook de alternatieven tonen die er altijd zijn geweest voor
vertegenwoordiging en hoe de waardering voor die alternatieven telkens veranderde.
Op welke manier kan het vertrouwen van burgers in ‘de politiek’ en de democratische instituties
worden hersteld?
Het vertrouwen van burgers in politici is beperkt. Kiesrecht, iets waar eerder hard voor gestreden is,
spreekt steeds minder burgers aan, gelet op de lage opkomstpercentages. Politieke partijen lopen
leeg en hebben binding met trouwe achterban verloren. Kiezers zweven. Hierdoor is het draagvlak
voor politieke beslissingen geërodeerd. Welke ontwikkelingen hebben zich voltrokken in ‘de politiek’
en de ‘democratische instituties’ die maken dat het vertrouwen is uitgehold? Op welke manier kan
dit vertrouwen worden hersteld?

