
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De belofte van vitamines: voedingsonderzoek tussen universiteit, industrie en
overheid 1918-1945

Huijnen, P.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
Huijnen, P. (2011). De belofte van vitamines: voedingsonderzoek tussen universiteit, industrie
en overheid 1918-1945. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-belofte-van-vitamines-voedingsonderzoek-tussen-universiteit-industrie-en-overheid-19181945(fbf327ba-c50d-44fb-b804-572cfa799c6f).html


176� curriculum�vitae

Curriculum Vitae

Pim Huijnen (Heerlen, 1979) heeft geschiedenis gestudeerd in Groningen. Hij is af-
gestudeerd op een biografische eindscriptie over de Oostenrijks-Nederlandse fysicus 
Paul Ehrenfest (1880-1933) en heeft zijn studie in 2003 cum laude voltooid. In Mün-
ster (Duitsland) heeft hij een betrekking gehad aan het Zentrum für Niederlande- 
Studien en sinds april 2004 werkt hij als webredacteur voor Duitslandweb.nl aan het 
Duitsland Instituut Amsterdam (dia). In samenwerking met prof.dr. Anne Kox be-
werkte hij zijn scriptie tot artikel, dat in 2007 als ‘Paul Ehrenfest’s Rough Road to 
Leiden: A Physicist’s Search for a Position, 1904-1912’ verscheen in Physics in Per-
spective.

Uit de samenwerking met prof. Kox vloeide een promotieonderzoek voort en een 
aanstelling als promovendus aan de Universiteit van Amsterdam tussen 2006 en 2010. 
Tijdens deze jaren hield Pim Huijnen presentaties op diverse congressen en bijeen-
komsten en was hij organisator (samen met Tim Nicolaije) van het tweede promo-
vendicongres wetenschapsgeschiedenis in Kerkrade in januari 2009. Hij publiceerde 
in Gewina en in verschillende congresbundels. Naast zijn promotieonderzoek bleef 
hij werkzaam voor het dia en verschenen verschillende artikelen van zijn hand in 
De Groene Amsterdammer. 

In 2011 was hij onder andere werkzaam als docent aan de Universiteit Utrecht en 
als gastwetenschapper verbonden aan het Max Planck Institut für Wissenschaftsge-
schichte in Berlijn.




