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Geschiedenis heeft een grote maatschappelijke waarde.  

 

Het KNHG, de beroepsorganisatie van historici, komt op voor de belangen van het vak en verbindt 

historici. In 2016 is er op verschillende manieren gewerkt aan de vernieuwing van de vereniging en aan 

een succesvolle ledencampagne. Sinds oktober van dat jaar is het bureau van het KNHG gevestigd bij het 

Huygens ING in Amsterdam waarmee het KNHG ook intensief samenwerkt.  

 

Wil het KNHG een aantrekkelijke vereniging zijn en blijven voor historici dan is daarvoor groei en vooral 

verjonging nodig. Naast het steeds toenemende aantal historici dat het KNHG als netwerkorganisatie 

weet te vinden – via de websites, social media en bijeenkomsten –, is aansluiting in de vorm van een 

betaald lidmaatschap daarvoor een voorwaarde. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste 

activiteiten in 2016.  

 

Oproep aan alle historici 

Een beroepsorganisatie zoals het KNHG is gebaat bij actieve inbreng van leden maar ook van niet-leden. 

Neem contact op met het KNHG-bureau wanneer je wilt bijdragen aan onze initiatieven of als je daar  

meer informatie over wil ontvangen. En minstens zo belangrijk: blijf het KNHG steunen en vraag ook 

andere vakgenoten dat te doen!  

 

Waar kunt u ons vinden: 

Websites: KNHG, Historici.nl, BMGN-LCHR  

Facebook: Jong KNHG, Historici.nl, BMGN-LCHR  

Twitter: KNHG, Historici.nl, BMGN-LCHR 

 

Leonie de Goei 

directeur KNHG

http://www.knhg.nl/genootschap/lidmaatschap/
http://www.knhg.nl/genootschap/contact/
http://www.knhg.nl/
https://www.historici.nl/
http://www.bmgn-lchr.nl/
https://www.facebook.com/JongKNHG/
https://www.facebook.com/HistoriciNL
https://www.facebook.com/BMGN-Low-Countries-Historical-Review-104592846340731
https://twitter.com/_KNHG
https://twitter.com/HistoriciNL
https://twitter.com/BMGN_LCHR
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Bestuur KNHG 

 

Susan Legêne, voorzitter 

Joost Dankers, penningmeester 

Jouke Turpijn, secretaris 

Dirk-Jan Wolffram, vicevoorzitter redactie van BMGN – Low Countries Historical Review  

Thomas Smits, promovendus/Jong KNHG 

 

Bestuursleden met speciale portefeuilles:  

Charles Jeurgens, archieven  

Carla van Boxtel, onderwijs 

Beatrice de Graaf, congressen 

Martine Gosselink, musea  

 

Bureau KNHG 

 

Leonie de Goei, directeur  

Aad Blok, managing editor a.i. BMGN– Low Countries Historical Review (tot  1 februari 2016)  

Kayleigh Goudsmit, web/eindredacteur Historici.nl (Huygens ING) 

Marja de Keuning, redactiesecretaris BMGN – Low Countries Historical Review 

Anne-Marie Mreijen, managing editor a.i. BMGN – Low Countries Historical Review  

Caroline van Vliet, administratie en webredactie  

 

Stagiaires en vrijwilligers: 

Eva Andersen  

Joël Ebeltjes  

Ferry Gouwens  

Rianne Haak  

Jilt Jorritsma  

Scott Kannekens  

Arlette Mauritsz  

Inge van Ruiten 

Robbert van Rumund 

Eva Supèr 

Ester Zoomer  

 

 

 

 

Het KNHG heeft ANBI status.  

 

http://anbi.nl/publicatieverplichting/koninklijk-nederlands-historisch-genootschap/
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Jong KNHG 

Met de oprichting van Jong KNHG wil het KNHG beter aansluiting vinden bij de wensen en behoeftes van 

startende historici. Vanaf 2017 zal Jong KNHG activiteiten organiseren om deze doelstelling te 

bevorderen. Jong KNHG functioneert als een onafhankelijke werkgroep binnen het KNHG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jong KNHG heeft geen eigen leden, wel een apart bestuur en reglement. 

 

Bestuur Jong KNHG: Marieke Oprel, voorzitter; Hannah van der Heijde, penningmeester.  

Leden: Liang de Beer; Mark Bergsma; Vincent Bijman; Pieter Slaman; Thomas Smits; Tim Streefkerk;  

Ester Zoomer.  

 

Meer lezen? 

Jong KNHG 

 

Beroepsethiek voor historici 

 

Door kritische reflectie op onze beroepspraktijk kunnen we de kwaliteit van het werk van historici 

bevorderen. Collega’s uit diverse velden sloten aan bij de KNHG-werkgroep Beroepsethiek (2015). 

 

Belangrijkste resultaat in 2016 is de publicatie van een Position Paper over de professionele identiteit 

van de historicus. In dit stuk zijn de uitkomsten verwerkt van drie publieksbijeenkomsten rond het thema 

‘Criteria van waarde in de geschiedbeoefening’ waar zowel historici uit archieven, musea, 

erfgoedinstellingen, onderwijs en onderzoek als zelfstandige historici met elkaar discussieerden.  

 

Meer lezen? 

KNHG-werkgroep beroepsethiek 

Position Paper 

Criteria van waarde in de geschiedbeoefening 

http://www.knhg.nl/jong-knhg
https://www.historici.nl/groups/knhg-werkgroep-beroepsethiek
http://www.knhg.nl/wp-content/uploads/KNHG-Position-Paper-Beroepsethiek-Historici.pdf
https://www.historici.nl/groups/criteria-van-waarde-de-geschiedbeoefening
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 Bijeenkomsten in 2016 

 

Jaarcongres voor Historici 2016 (4 november 2016) 

Het hoogtepunt van 2016 was het succesvolle Jaarcongres voor 

Historici 2016 in het Rijksmuseum, dat dit jaar als titel Samenwerken 

voor geschiedenis meekreeg, de nieuwe KNHG-slogan.  

 

In de ochtend werd het Position Paper over beroepsethiek 

gepresenteerd en besproken in een brede kring van historici. Deze 

discussie vormt het uitgangspunt voor de volgende fase waarin de 

Werkgroep Beroepsethiek zich richt op de publieke rol van de 

historicus, ethische problemen rond digitalisering en het opstellen van 

richtlijnen voor door historici zelf gecreëerde bronnen. Na de 

ochtendsessie over beroepsethiek volgde een middagsessie over de 

historiografie van de Lage Landen.  

 

 

Low Countries History Award 

In het Rijksmuseum werd deze prijs, voor het beste 

artikel uit BMGN – Low Countries Historical Review uit 

de afgelopen drie jaar (2013-2014-2015), voor het eerst 

uitgereikt. De prijs wordt mogelijk gemaakt door het 

KNHG en bestaat uit een geldbedrag van € 1.500,- en 

een jaarabonnement op het tijdschrift.  

Bij de feestelijke uitreiking aan historica Tjamke Snijders 

(UGent), gaf juryvoorzitter Benjamin Schmidt een lezing 

over zijn visie op het vakgebied: Dikes and Dunes: On 

Dutch History and Dutchness. 

 

Samenwerken voor geschiedenis 

In deze sessie vond de jaarvergadering plaats, en werden twee prijzen uitgereikt.  

De Saskia Poldervaart Prijs, voor een bijzondere prestatie op het terrein van de sociale geschiedenis 

en/of een geëngageerde bestudering van sociale bewegingen in brede zin, werd uitgereikt aan Elise van 

Alphen. De Werkgroep Andere Tijden Oeuvreprijs voor Sociale Geschiedenis bekroonde het oeuvre van 

iemand die zich op geheel eigen wijze voor de sociale geschiedbeoefening inzet: Barbara Henkes. Het 

congres werd afgesloten met de lancering van twee nieuwe KNHG-initiatieven: Jong KNHG en de 

Historicidagen. 

 

Meer lezen? 

Verslag Jaarcongres Historici 2016 

Dikes and Dunes: On Dutch History and Dutchness 

 

http://www.rug.nl/staff/b.henkes/cv
https://www.historici.nl/nieuws/verslaggeving-knhg-jaarcongres-2016
https://www.historici.nl/blogs/redactie-historicinl/debating-dutchness-en-diving-history
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Congres 

Rhetoric of the Past (22 September 2016) 

How and why do people reappropriate rhetoric from the past in present contexts?  

 

Het KNHG roept jonge historici ook op om voorstellen in te dienen voor eigen congressen. In deze reeks 

werd dit symposium georganiseerd door de Rotterdamse promovendi Tina van der Vlies en Laurie 

Slegtenhorst.  

 

Michael Rothberg (University of California, Los Angeles) gaf de openingslezing met als referent Berber 

Bevernage (UGent). Hierna volgden twee sessies waarin beide promovendi een lezing hielden over hun 

onderzoek. Het symposium werd samen georganiseerd met de aansluitende masterclass van Michael 

Rothberg aan het Huizinga Instituut.  

 

Meer lezen? 

Rhetoric of the Past 

 
Bijeenkomst 

Historicidagen 

Op initiatief van de KNHG vinden in 2017 voor het eerst De Historicidagen plaats van 24 tot 26 augustus 

in Utrecht. Het voor Nederland nieuwe evenement zal driejaarlijks worden georganiseerd. KNHG werkt 

voor deze eerste aflevering samen met het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de 

Universiteit Utrecht. Het worden drie dagen vol inspirerende lezingen, debatten en workshops over alle 

mogelijke aspecten van geschiedbeoefening nu. Voor alle historici: studenten, docenten, onderzoekers, 

historici werkzaam in archieven, musea, erfgoed, zzp-ers, kunst- en publiekshistorici.  

 

Het programma van de Historicidagen zal bestaan uit zowel plenaire onderdelen als panelsessies. Eind 

2016 riep de Programmacommissie historici op om voorstellen voor interessante paneldiscussies in te 

dienen. Hierbij is nadrukkelijk gevraagd om de grenzen tussen verschillende soorten geschiedbeoefening 

te overschrijden: beroepsmatig, inhoudelijk, methodisch en maatschappelijk. Met als resultaat een rijke 

schakering aan inspirerende voorstellen. 

 

http://www.huizingainstituut.nl/9318-2/
https://www.historici.nl/groups/symposium-rhetoric-past
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Meer lezen? 

Website Historicidagen 2017 

 

 

Website 

Historici.nl 

 

KNHG en Huygens ING werkten in 2016 samen verder aan de ontwikkeling van de website Historici.nl: dé 

startpagina voor professionele historici voor informatie en actualiteit, die toegang biedt tot een schat 

aan digitale resources en een platform voor online discussie en samenwerking.  

 

Op basis van het in 2015 uitgevoerde usability onderzoek is in 2016 de site op verschillende punten 

verbeterd. Daarnaast zijn er onderzoeken naar Geschiedenis & Beleid en de statistieken uit Google 

Analytics verricht. Op basis hiervan zullen we in 2017 tijdens de Historicidagen een volledig vernieuwde 

website presenteren. De bezoekersaantallen namen in 2016 opnieuw toe (gemiddeld ruim 4500 unieke 

bezoekers per maand) en het bereik via sociale media is groot (Twitter 3740; LinkedIn 1208; Facebook 

1292). 

 

Voor de aan Historici.nl verbonden correspondenten werden in 2016 verschillende bijeenkomsten 

georganiseerd, waaronder twee workshops van wetenschapsjournalist David Redeker. In deze 

workshops kregen de correspondenten feedback op hun eerder geschreven blogs en maakten ze een 

aanzet voor nieuwe blogs. 

 

 

Meer lezen? 

Historici.nl correspondenten  

http://historicidagen.sites.uu.nl/
https://www.historici.nl/
https://www.historici.nl/correspondenten
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Tijdschrift 

BMGN – Low Countries Historical Review 

 

Als uitgever van dit tijdschrift – dat sinds 2012 ook in Open Access verschijnt – levert het KNHG een 

belangrijke bijdrage aan de geschiedbeoefening als wetenschappelijke discipline. In 2016 verschenen 

naast twee reguliere edities ook twee themanummers: Beeldenstorm: Iconoclasm in the Low Countries 

en Scholarly Personae: Repertoires and Performances of Academic Identity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2016 werd voor het eerst een discussiebijeenkomst georganiseerd met de vernieuwde International 

Advisory Board van het tijdschrift. De bijeenkomst vond, voorafgaand aan het Jaarcongres voor historici,  

plaats in het Rijksmuseum. De aanwezigen leverden naast complimenten over de kwaliteit van het 

tijdschrift ook veel constructieve kritiek op: over de noodzaak om een meer internationaal lezerspubliek 

te trekken, om auteurs van buiten de Low Countries te benaderen, over de tweetaligheid van het 

tijdschrift, de verhouding tussen de online en de print edities en hoe de Advisory Board actiever bij het 

tijdschrift kan worden betrokken.  

 

De redactie neemt deze adviezen mee bij het uitzetten van de koers voor de komende drie jaar. De 

Board komt in 2019 opnieuw bij elkaar, bij de volgende uitreiking van de Low Countries History Award.  

 

Meer lezen? 

BMGN – Low Countries Historical Review 

Beeldenstorm: Iconoclasm in the Low Countries 

Scholarly Personae: Repertoires and Performances of Academic Identity 

 

 

http://www.bmgn-lchr.nl/577/volume/131/issue/1/
http://www.bmgn-lchr.nl/587/volume/131/issue/4/
http://www.bmgn-lchr.nl/about/editorialteam/
http://www.bmgn-lchr.nl/about/editorialteam/
http://www.bmgn-lchr.nl/
http://www.bmgn-lchr.nl/577/volume/131/issue/1/
http://www.bmgn-lchr.nl/587/volume/131/issue/4/

