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Curriculum vitae

Willem Huberts (Utrecht, 1953) doorliep het gymnasium te Doetinchem.
Daarna studeerde hij Nederlands aan de Noordelijke Leergangen en aan de
Rijksuniversiteit Groningen. In 1985 ontving hij de bul. Tijdens zijn studie
werkte hij bij de bibliotheek van de universiteit en na de voltooiing ervan
vertrok hij naar Den Haag, waar hij als wetenschappelijk bibliograaf ging
werken bij het Bureau voor de Bibliografie van de Neerlandistiek van de Ko-
ninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Tussen 1989 en 1996
was hij in diverse functies op de gebieden bancaire informatievoorziening en
elektronisch bankieren werkzaam bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Aan-
sluitend werkte hij als directeur openbare bibliotheek, eerst in een aantal ge-
meenten in Zuid-Holland, daarna te Nijmegen en omgeving.

Hij bekleedde diverse bestuursfuncties binnen de culturele en literaire wereld,
waaronder: Raad voor Cultuur (lid commissie bibliotheken), Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde (penningmeester), Werkgroep Biografie (pen-
ningmeester), Vestdijkkring (voorzitter), Netwerk van Directeuren in de
Openbare Bibliotheekbranche (voorzitter), Dordrechtse Debutanten Prijs (lid
Raad van Advies), lid van de Programmaraad van Educom (koepelstichting
van Teleac/NOT en RVU), Stichting Literaire Activiteiten Nijmegen (voor-
zitter) en lid van de Adviesraad Stichting Postscholaire Opleidingen Openba-
re Bibliotheken van de Hogeschool Brabant.

Tussen 1976 en 1985 liet hij vier dichtbundels verschijnen. Ook publiceerde
hij sinds het begin van de jaren tachtig diverse artikelen op het gebied van de
Nederlandse en de Franse letterkunde. Op het terrein van de nationaalsocia-
listische Nederlandse letterkunde publiceerde hij veelvuldig in boek- en arti-
kelvorm. In 1985 was hij mede-organisator van een expositie in de Koninklij-
ke Bibliotheek te Den Haag over de Nederlandse literatuur gedurende de
Tweede Wereldoorlog. Eind jaren tachtig werkte hij mee aan een aantal ra-
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dioprogramma’s over dat onderwerp. In 1989 sprak hij op een internationaal
symposium, georganiseerd door het University College London over ‘The
evaluation and historiography of Dutch literature of the period 1940-1945’.
In 2013 gaf hij een lezing aan de Université de Paris Sorbonne over ‘Fas-
cisme et national-socialisme dans la littérature néerlandaise’.


