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Vorig jaar ging ik op 30 juli officieel met pensioen. Dat betekende een formeel afscheid van het
Huygens ING en KNAW-HuC (er was een kleinschalig afscheid in de kantine van het Spinhuis op 2
november). Wel blijf ik nog voorlopig gastonderzoeker, want zoals dat vaak gaat, op academisch
gebied blijven er allerlei dingen nog even doorgaan.
Op de VU ben ik nog formeel hoogleraar namens het Unger van Brero Fonds tot oktober 2022. Ik
ben van plan om op 1 juni a.s. mijn afscheidsoratie te houden.

Onderwijs:
Gedurende april en mei 2021 verzorgde ik de cursus Empires and States in a Globalizing World
(1500-present), VU Amsterdam, voor 26 tweedejaars bachelorstudenten.
Ik gaf een gastcollege aan de Research Master Studenten van het NW Posthumus Instituut, getiteld
‘The Debate on State Formation and Citizenship in a Globalizing World’, IISG/VU Amsterdam, 4
oktober 2021, voor 23 studenten.
Ik begeleidde met succes de bachelorscripties van Hosoo Kim (The Multi-Layered ‘Moral-Othering’
Process. North Korean settler groups in the context of South Korean state-building), van Elias Jürgens
(Secularization and 'lived religion'. Revolutionary mobilization in the Mexican and Russian
revolutions) en Wade Hankin (Out of the Ashes: How a Military Data Complex Grew After 9/11).
Pyke Withagen (2e jaar bachelor) rondde bij mij een onderzoeksstage af in het kader van het
honourstraject van de VU over de ‘Tachtigjarige Oorlog, een inclusieve geschiedenis’. Annelotte
Adriaanse (2e jaar bachelor), begon haar onderzoeksstage van het honourstraject over ‘Nederlandse
wereldgeschiedenis in het onderwijs’.

Promovendi:
Op 30 oktober 2021 promoveerde Dirk Lueb op het proefschrift Smugglers: cooperation,
organization and adaptability of smuggling networks in the Southern Netherlands, 1797-1810 in
Antwerpen. Hilde Greefs en ik waren zijn promotores.
Een buitenpromovendus meldde zich aan, Jacob Knegtel, die zich over de achttiende-eeuwse
schadelijke militaire inundaties en de groeiende ongelijkheid op het platteland zou gaan buigen.
Begin 2022 moest hij dit project wegens geldgebrek staken. De begeleiding was in handen van Petra
van Dam en van mij.
Ik zat in de promotiecommissie van Eddy de Beaumont, op 20 september 2021 aan de Universiteit
van Amsterdam, op het proefschrift De aanschaf van infanteriegeweren 1750-1860. Een studie over
defensieaanschafprocessen.

Ik zat in de promotiecommissie van Wouter Waldus,op 23 september 2021 aan de Rijksuniversiteit
van Groningen, op het proefschrift De Zuiderzee als transportlandschap. Historische maritieme
archeologie van de turfvaart (1550-1700).
Ik zat in de promotiecommissie van Arend van Essen, 30 september 2021 aan de Rijksuniversiteit van
Groningen, op het proefschrift Staatsbelang boven regentengezang. De politieke traktaten van
Simon van Slingelandt (1664/1736) en het functioneren van de Republiek.
Op 8 februari 2021 was ik verantwoordelijk voor het individual assessment van Amza Adam, The
Revolutionary Thought and Praxis of Eqbal Ahmad: A Global Intellectual History in the Age of
Decolonization, in het kader van de NWP promovendi-opleiding.
Op 12 februari 2021 was ik verantwoordelijk voor het individual assessment van Rosa Kösters,
Between solidarity and fragmentation: the consequences of and reactions to changing labour
relations at the Dutch shop floor, 1970- 2010/2020, in het kader van de NWP promovendi-opleiding.
Ik was voorts expert-referent op 7 mei 2021 in Rotterdam in de NWP Posthumus PhD-opleiding voor
Yannis Skalli-Housseini, Fiscal policy and social inequality in the 18th-century Austrian Netherlands
(1749-1794), en ook voor Iskha de Smeth, Tracing the roots of resistance. Critical communities and
the protest against genetically modified organisms in Belgium, The Netherlands and France (19832003).

Publicaties en lezingen:
Marjolein ’t Hart, ‘The people and the state’, in Knut Dorum, Mats Hallenberg & Kimmo Katajala
(eds.), Bringing the people back in. State building from below in the Nordic countries ca. 1500-1800
(London and New York: Routledge, 2021) p. 329-336.
Marjolein ’t Hart and Johan Joor, ‘Revolutionary Wars and Economic Change in the New State of the
Netherlands, 1795–1815’, in Patrick O'Brien (ed.), The Crucible of Revolutionary and Napoleonic
Warfare and European Transitions to Modern Economic Growth (Leiden: Brill, 2021), p. 114-140.
Op 26 januari gaf ik een online-lezing Polderen, typisch Nederlands?, voor de nieuwjaarsbijeenkomst
van NL-Lab/ HuC-KNAW.
Op 19 februari was ik online-referent voor Janna Everaert, Political elite formation in late medieval
Antwerp: a story of continuity and change, op de conferentie ‘Another Peek at the Neighbours’
Grass. New research in Belgium and The Netherlands’, van het N.W. Posthumus Instituut.
Op 17 maart gaf ik een online-lezing Eigthy Years’War: An inclusive history in het kader van een
bijeenkomst van het project The European Fiscal Military System, in Oxford
Op 24 maart was ik referent op de online-sessie Incorporating return into the Irish migration story,
European Social Science History Conference, Leiden.
Op 26 maart gaf ik een online-lezing Networks and Resilience in Amsterdam and Rotterdam during
Times of Economic Duress, 1800 1815, in de sessie ‘Wars, Economic Elites and Strategic Choices.
Resilience in Times of Duress, Low Countries 1790-1950’, European Social Science History
Conference, Leiden.
Op 19 april gaf ik een online-lezing Limits of Napoleon’s powers. The resilience of Dutch overseas
trade networks during the Continental System, voor een lezingenreeks van Trinity College Dublin.

Op 21 april gaf ik een online-lezing Het mondiale perspectief in de traditie van het Nederland
Schrijven: een historische analyse, voor de NL-Lab KNAW-HuC conferentie Nederland Schrijven.
Op 21 mei was ik lid van het online-discussiepanel How has comparative research shaped the social
and economic history of the Netherlands?, Session IV: Economy and Society of the Pre-industrial Low
Countries in Comparative Perspective, N.W. Posthumus Conference 2021.
Op 15 oktober presenteerde ik de lezing Representation and Opportunity. Enrichment of Oligarchic
Rule in the States General of the Netherlands op de Conference Parliamentarism in the Age of
Absolutism, Budapest.
Op 12 november 2021 verzorgde ik de keynote Wereldburgerschap. Wat moeten historici daarmee?,
op het KNHG Jaarcongres ‘Wereldburgerschap in beweging: in geschiedenis, erfgoed en onderwijs’,
Nationaal Archief, Den Haag. Deze lezing is gepubliceerd op:
https://knhg.nl/2021/11/25/wereldburgerschap-wat-moeten-historici-daarmee-keynote-marjoleint-hart-jaarcongres-2021/
Op 15 december 2021 gaf ik een online lezing Wereldburgerschap en Geschiedenis op het reguliere
stafwebinar van Huygens ING,.

Workshops en conferenties :
Ik organiseerde de online-sessie Wars, Economic Elites and Strategic Choices. Resilience in Times of
Duress, Low Countries 1790-1950 op de European Social Science History Conferentie, Leiden, op 26
maart 2021.
Ik organiseerde samen met anderen het Jaarcongres van de KNHG, 12 november 2021,
Wereldburgerschap in beweging: in geschiedenis, erfgoed en onderwijs, Nationaal Archief, Den Haag,
voor ongeveer 100 deelnemers.

Populariserend
Ik werkte mee aan de podcast de Oranjes,
- aflevering 1, Van Willem van Oranje tot Johan Willem Friso
- aflevering 7, Frederik Hendrik
online gepubliceerd op 20 april 2021
zie https://open.spotify.com/show/0TLOQTPwSFg3b9gVtz87qf
Op 17 september las ik als voorzitter van de jury van de Elise Mathidle essay prijs 2021 het
juryrapport online voor.

Overige activiteiten:
Ik ben lid van de Advisory Board voor Beyond 2020, een groot historisch digitaliseringsproject in
Ierland.
Ik ben lid van de Advisory Board voor The European Fiscal Military System, een project van Oxford
University.

Ik ben lid van de Redactieraad Sociologie.
Ik zit in de Raad van Advies voor het Belastingmuseum in Rotterdam.
Als lid van de Wetenschappelijke Adviesraad NWO gaf ik tal van adviezen over de te benaderen
referenten bij onderzoeksaanvragen op het gebied van de geschiedenis. Ook evalueerde ik vele
voortgangsrapportages van NWO-projecten.
Daarnaast was ik ook Penningmeester van de International Economic History Association.
Ik was referent bij een reeks onderzoeksaanvragen in binnen- en buitenland en bij een aantal
voorgenomen publicaties.
Voor het Humanities Cluster van de KNAW was ik één van de vertrouwenscontactpersonen.
Ik ben lid van het Curatorium voor de bijzondere leerstoel van Ton van Kalmthout, Internationale
uitwisseling van de Nederlandse literatuur in historisch perspectief, bij Dutch Studies, Universiteit
Leiden.

Verantwoording uitgaven:
Het overgrote deel van de onkostenvergoeding die ik van het Unger Van Brero jaarlijks mag
ontvangen gebruikte ik in 2021 voor het redigeren van de twee hoofdstukken die dit jaar zijn
verschenen, alsmede voor een deel van de vertaling van het handboek De Wereld en Nederland in
het Engels. Die laatste zal nu in 2022 verschijnen bij Bloomsbury. Daarnaast waren er nog wat reisen verblijfkosten, voor het geven van lezingen en het bijwonen van conferenties, en in verband met
de conferentie in Budapest. Er is geen resterend bedrag.

Heemstede, 3 maart 2022

