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

historici en van het vak. We zijn een professioneel platform: eigentijds én met een lange geschiedenis. 

Het bureau is gevestigd in Den Haag bij het Huygens ING. KNHG en Huygens ING werken intensief 

samen vanuit de overtuiging dat de belangen van historici en het historisch onderzoek daarmee zijn 

gediend. 

Historici.nl 

KNHG en Huygens ING werkten in 2015 samen verder aan de ontwikkeling van de website 

www.historici.nl: dé startpagina voor professionele historici voor informatie en actualiteit, die daarnaast 

toegang biedt tot een schat aan digitale resources en een platform voor online discussie en 

samenwerking. Begin 2015 ging het correspondentennetwerk van start: historici uit onderzoek, archief, 

museum en onderwijs, fungeren als ambassadeurs voor de site en schrijven regelmatig blogs. Een 

andere belangrijke vernieuwing in 2015 is het onderdeel Geschiedenis & Actualiteit. Naar voorbeeld van 

het Engelse History & Policy bieden historici hier op basis van hun wetenschappelijk onderzoek een 

kritische reflectie op actuele, maatschappelijke kwesties. De bezoekersaantallen namen in 2015 gestaag 

toe (peildatum december 2014: 4125; januari 2016: 5838), het bereik via sociale media is groot (Twitter 

3200; LinkedIn 1090; Facebook 980).  

 
Eerste bijeenkomst correspondenten www.historici.nl (foto’s Milo van der Pol) 

http://www.knhg.nl/genootschap/lidmaatschap/
http://www.historici.nl/
https://www.historici.nl/correspondenten
https://www.historici.nl/geschiedenis-en-actualiteit
http://www.historici.nl/
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Werkgroep beroepsethiek 

Als beroepsorganisatie van historici riep KNHG in 2015 een werkgroep beroepsethiek bijeen, als vervolg 

op het congres Naar eer en geweten. Beroepsethiek en de persona van de historicus in 2014. Deze 

werkgroep onderzoekt of het wenselijk is een beroepscode voor historici te ontwerpen. Historici blijken 

vrijwel allemaal overtuigd van het nut en de noodzaak van debat en dialoog over ethische kwesties. De 

werkgroep heeft in 2015 een plan van aanpak opgesteld en is gestart met het inventariseren van wat op 

dit terrein internationaal is ontwikkeld en hoe in andere wetenschapsgebieden ethische reflectie wordt 

vormgegeven. Daarnaast is gewerkt aan de opzet van een aantal publieksdebatten over Criteria van 

waarde in de geschiedbeoefening, en een oproep aan alle historici om concrete problemen en 

dilemma’s te melden waarmee historische professionals geconfronteerd worden.  

BMGN – Low Countries Historical Review 

KNHG is tevens uitgever van BMGN – Low Countries Historical Review dat in 2015 in vier afleveringen 

verscheen, zowel in druk als online in Open Access. Recensies worden doorlopend online gepubliceerd. 

Halverwege het jaar werd de website vernieuwd in samenwerking met Uopen Journals en Ubiquity 

Press. Naast drie reguliere nummers verscheen in 2015 het themanummer ‘De Vrouw 1813-1913-2013’. 

De artikelen uit dit nummer sluiten aan bij onderdelen uit de grote tentoonstelling van 

vrouwenorganisaties die in 1913 werd gehouden ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest van het 

Koninkrijk der Nederlanden. De auteurs maken daarbij de balans op van de positie van vrouwen in de 

daarop volgende 100 jaar: in vrouwenarbeid, maatschappelijk werk, opvoeding, consumptie en religie. 

 

Het themanummer uit 2013, Digital History, bleek ook in 2015 uitermate populair onder de lezers, 

vooral het artikel van Gerben Zaagsma, On Digital History dat het vaakst werd gedownload. Het aantal 

bezoekers aan de website nam tussen augustus 2014 en augustus 2015 toe met ruim 25%. Ook op de 

sociale media wordt het tijdschrift goed gevolgd.  

https://www.historici.nl/groups/knhg-werkgroep-beroepsethiek
https://www.historici.nl/sites/default/files/Plan%20van%20aanpak%20KNHG-werkgroep%20Beroepsethiek.pdf
https://www.historici.nl/groups/criteria-van-waarde-de-geschiedbeoefening
https://www.historici.nl/groepen/knhg-werkgroep-beroepsethiek-zoekt-naar-praktijkvoorbeelden
http://www.bmgn-lchr.nl/index.php/bmgn
http://www.bmgn-lchr.nl/571/volume/130/issue/2/
http://bmgn-lchr.nl/515/volume/128/issue/4/
http://bmgn-lchr.nl/articles/abstract/10.18352/bmgn-lchr.9344/
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Bijeenkomsten 

In 2015 organiseerde KNHG vier bijeenkomsten. In de serie congressen voor jonge historici vond op 23 

januari plaats ‘Publiek en privaat: Inkomenssteun in Nederland van de vroegmoderne tijd tot nu’. Het 

voorjaarscongres Towards a new history of the Second World War? werd op 21 april gehouden en 

georganiseerd in samenwerking met CegeSoma en NIOD. Op 1 juni werd de Workshop Naoorlogse 

consumptiemaatschappij georganiseerd. Het KNHG-Najaarscongres Neutrals at War 1914-1918. 

Comparative and Transnational Perspectives, georganiseerd in samenwerking met ACCESS/EUROPE en 

de VU, vond plaats op 20 november.  

Toekomststrategie KNHG 

Najaar 2015 startte KNHG ook met een strategietraject dat in 2016 moet resulteren in een plan voor een 

succesvolle ledencampagne. We willen een aantrekkelijke vereniging zijn en blijven voor historici. 

Hiervoor is het nodig dat de vereniging groeit, vernieuwt en vooral verjongt. Hoe sluiten we aan bij de 

behoeftes van jonge historici? Gegevens over de huidige situatie en over de belangrijke 

maatschappelijke ontwikkelingen zijn gecombineerd met de resultaten van een klein vooronderzoek 

onder huidige en vooral potentiële leden: ‘Luisteren naar historici’. Op grond daarvan is door bestuur en 

bureau een missie en visie geformuleerd, en zijn strategische keuzes gemaakt ten aanzien van 

doelgroep, producten en diensten. De afronding van het traject vindt plaats in 2016: duidelijk is wel al 

dat participatie en betrokkenheid van leden bovenaan staan en er een ‘Jong KNHG’ wordt opgericht.  

 
Een brainstorm sessie met medewerkers van het KNHG-bureau  

(september 2015, foto Anne-Marie Mreijen) 

https://www.historici.nl/nieuws/studiemiddag-publiek-en-privaat-inkomenssteun-nederland-van-de-vroegmoderne-tijd-tot-nu
https://www.historici.nl/groepen/tweede-wereldoorlog
https://www.historici.nl/agenda/workshop-%E2%80%98naoorlogse-consumptiemaatschappij%E2%80%99
https://www.historici.nl/agenda/workshop-%E2%80%98naoorlogse-consumptiemaatschappij%E2%80%99
https://www.historici.nl/groups/eerste-wereldoorlog
http://www.knhg.nl/nieuwe-toekomststrategie-voor-het-knhg/?nieuws=true
http://www.knhg.nl/wp-content/uploads/Heidag-18-9-2015-.jpg
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Bestuur en Bureau  

Het bestuur van het KNHG telt negen leden. Voorzitter is Susan Legêne, Joost Dankers is 

penningmeester en Jouke Turpijn secretaris. Daarnaast hebben vier andere bestuursleden speciale 

portefeuilles: Charles Jeurgens (archieven), Carla van Boxtel (onderwijs), Beatrice de Graaf (congressen) 

en Martine Gosselink (Musea). Catrien Santing heeft zitting in het bestuur als redactievoorzitter van 

BMGN – Low Countries Historical Review. Sinds november 2015 is Thomas Smits promovendus 

bestuurslid. 

Directeur van het KNHG is Leonie de Goei, tevens projectleider van historici.nl. Managing editor van 

BMGN – Low Countries Historical Review ad interim is Aad Blok. In 2015 werkten verder op het KNHG-

bureau de vaste medewerkers Marja de Keuning (redactiesecretaris BMGN – Low Countries Historical 

Review) en Caroline van Vliet (administratie en webredactie); daarnaast de projectmedewerkers Anne-

Marie Mreijen (redacteur BMGN – Low Countries Historical Review) en Susan Leclercq (web/eind-

redacteur historici.nl). Sinds september 2015 werkt Ester Zoomer als stagiair voor BMGN – Low 

Countries Historical Review. Daarnaast werkten in 2015 vijf vrijwilligers voor het KNHG: Daan Bastinck en 

Lucas Geurts (afronding archief-project), Ferry Gouwens (recensies BMGN), Eva Andersen (internationa-

lisering en ondersteunende taken BMGN) en Eva Supèr (werkgroep beroepsethiek). 

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 u wilt bijdragen aan de genoemde initiatieven of 

daarover meer informatie wilt. En: blijf het KNHG steunen en vraag ook andere vakgenoten dat te doen. 

Het KNHG heeft ANBI status, donaties zijn zeer welkom! 

 

http://www.knhg.nl/genootschap/bestuur-en-bureau/
http://www.knhg.nl/genootschap/bestuur-en-bureau/
http://www.knhg.nl/genootschap/bestuur-en-bureau/
http://www.knhg.nl/genootschap/contact/
http://anbi.nl/publicatieverplichting/koninklijk-nederlands-historisch-genootschap/

