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1. Voorwoord
‘’Samenwerken voor geschiedenis’’ is de slogan van het KNHG. Het KNHG heeft de ambitie om
een zelfbewuste vereniging te zijn waarin leden, bestuur en bureau samen handen en voeten
geven aan die slogan. Daarom ben ik verheugd te kunnen melden dat voor het eerst in jaren de
dalende trend in ledenaantal is omgebogen in een stijgende lijn. Goed nieuws: want hoe breder
en steviger de ledenbasis, hoe slagkrachtiger en effectiever KNHG als vereniging kan zijn. Dit
stelt ons in staat de belangen van het vak en het beroep beter uit te dragen. Ondanks het succes
van 2017 blijft ledenwerving de komende jaren een punt van grote aandacht. Het spreekwoord
luidt immers niet voor niets dat één zwaluw nog geen zomer maakt.
Een ander succes, dat tot dankbaarheid stemt, is dat in het verslagjaar de toezegging is gedaan
dat de jaarlijkse incidentele subsidies van het Harreveldfonds met ingang van 2018 worden
omgezet naar een driejaarlijkse structurele ondersteuning van het KNHG door dit fonds. Dankzij
deze ondersteuning kan het KNHG onder meer verder bouwen aan het in Open Access
publiceren van het wetenschappelijke tijdschrift BMGN Low Countries Historical Review, maar
ook verder werken aan initiatieven zoals een loopbaancentrum waar jonge historici hun eerste
stappen zetten in het werkveld én het verder ontwikkelen van de in 2017 vernieuwde website.
2017 was het jaar van de succesvolle Historicidagen die voor de eerste keer door het KNHG in
nauwe samenwerking met de Universiteit Utrecht zijn georganiseerd. Doel van deze dagen was
naast het vergroten van de landelijke zichtbaarheid van de vereniging en het vak, ook een
verbindende rol te spelen tussen de verschillende historische professies. Meer dan 450 historici
van allerlei pluimage kwamen naar Utrecht voor drie inspirerende en bomvolle dagen.
Tot slot was 2017 ook het jaar van de directiewissel. Na tien jaar met verve het vak te hebben
vertegenwoordigd en het bureau te hebben bestuurd, heeft Leonie de Goei eind september
afscheid genomen van het KNHG en mocht ik per 1 oktober 2017 het stokje van haar
overnemen. Ik wil Leonie van harte bedanken voor haar inzet en u laten weten dat ik mij vol
enthousiasme en met passie zal gaan inzetten voor het vak, het beroep en de vereniging.
Antia Wiersma
directeur KNHG
Waar kunt u ons vinden:
Websites: KNHG, Historici.nl, BMGN-LCHR
Facebook: Jong KNHG
Twitter: KNHG, Historici.nl, BMGN-LCHR
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2. Organisatie
2.1 Bestuur KNHG
Susan Legêne, voorzitter
Joost Dankers, penningmeester
Jouke Turpijn, secretaris, tot 24 november
Dirk-Jan Wolffram, vicevoorzitter redactie van BMGN – Low Countries Historical Review
Thomas Smits, promovendus/Jong KNHG, tot 24 november
Mark Bergsma, Jong KNHG, vanaf 24 november
Karwan Fatah-Black, vanaf 24 november
Bestuursleden met speciale portefeuilles:
Charles Jeurgens, archieven, tot 24 november
Marens Engelhard, archieven, vanaf 24 november
Carla van Boxtel, onderwijs
Beatrice de Graaf, congressen
Martine Gosselink, musea
Het bestuur heeft in 2017 vijf keer vergaderd.

2.2 Bureau KNHG
Medewerkers 2017
Eva Andersen, tijdelijke vervanging editor BMGN – Low Countries Historical Review, tot 1 maart
Leonie de Goei, directeur, tot 1 oktober
Esther van Gelder, editor BMGN – Low Countries Historical Review, tot 1 augustus
Kayleigh Goudsmit, web/eindredacteur Historici.nl (Huygens ING)
Jilt Jorritsma, Beroepsethiek, tot 15 september
Anne-Marie Mreijen, managing editor BMGN – Low Countries Historical Review
Monica Soeting, editor BMGN – Low Countries Historical Review, vanaf 1 september
Caroline van Vliet, administratie en webredactie
Antia Wiersma, directeur, vanaf 1 oktober
Ester Zoomer, communicatie, tot 1 november
Stagiaires en vrijwilligers in 2017
Tessa Hofland, Historici.nl, vanaf 15 september
Arlette Mauritsz, Historici.nl, tot 31 oktober
Inge van Ruiten, BMGN - Low Countries Historical Review, tot 31 mei
Robbert van Rumund, Beroepsethiek, tot 31 maart
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Aimée Plukker, BMGN – Low Countries Historical Review, vanaf 1 september

2.3 Directiewisseling
In 2017 heeft Leonie de Goei na tien vruchtbare jaren afscheid genomen als directeur. Onder haar
bezielende leiding zijn tal van vernieuwingen ingezet zoals het in Open Access publiceren van BMGNLCHR maar ook de organisatie van de eerste Historicidagen in 2017 (analoog aan het voorbeeld in
bijvoorbeeld Duitsland en Amerika). Lees meer over Leonie de Goei en haar beweegredenen in het
afscheidsinterview met haar.
Op 1 oktober 2017 trad haar opvolgster Antia Wiersma aan. Zij was tot die datum plaatsvervangend
directeur en manager van de inhoudelijke afdelingen Onderzoek & Advies en Collecties bij Atria,
kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Lees meer over Antia Wiersma en haar
motivatie in het kennismakingsinterview met haar.
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3. Beleid
3.1 Missie, visie, ambitie en rollen
In 2017 is het strategietraject afgerond met het opstellen van het visiedocument De toekomst van KNHG:
Samenwerken voor geschiedenis. De aanleiding voor dit visiedocument was de vraag hoe het KNHG kan
aansluiten bij de behoeftes van jonge historici en de ledenbasis kan versterken, en daarmee relevant
blijft. Tevens zijn in dit traject de missie, visie, ambitie en rollen van het KNHG herijkt en opnieuw
geformuleerd.
Missie
KNHG verbindt historici en komt op voor de belangen van historici en van het vak.
Visie
KNHG is overtuigd van het maatschappelijk belang van historische kennis.
Ambitie
KNHG is een zelfbewuste ‘vereniging 2.0’ waarin leden samen met bestuur en bureau actief participeren.
Rollen
Verbinder van historici
Het KNHG is de overkoepelende vereniging voor alle professionals werkzaam in verschillende
historische werkvelden. Het KNHG heeft als doel de werkvelden te overzien en te verbinden. De
site van het KNHG biedt een professioneel platform aan alle leden.
Belangbehartiger van historici
Het KNHG werpt zich op als makelaar/verbinder in het maatschappelijk debat bij thema’s die de
vereniging en haar leden belangrijk vinden. Deze aanpak bevordert het maatschappelijk belang
van historische kennis en verhoogt de zichtbaarheid van het KNHG. De relevante thema’s
worden in samenspraak met de leden vastgesteld. Leden van het bestuur en het bureau, maar
ook leden, treden actief op als woordvoerder namens het KNHG.
Belangenbehartiger van het vak
Het KNHG houdt zich bezig met professionalisering van en ontwikkelingen in het vak, de kwaliteit
van opleidingen en de toegankelijkheid van bronnen. Het KNHG bevordert het debat over
beroepsethische kwesties.
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3.2 Beleid
Meerjarenbeleid
Het visiedocument De toekomst van KNHG: Samenwerken voor geschiedenis. vormde de basis voor het
Beleids- en Werkplan voor de periode 2018-2020, dat in het najaar van 2017 is opgesteld. Hierin zijn de
missie, visie en ambitie vertaald naar doelstellingen, strategieën en beleidskeuzes voor de komende drie
jaar met een bijbehorende (meerjaren)begroting. Vervolgens is een jaarplan opgesteld voor 2018 waarin
de strategische lijnen concreet uitgewerkt zijn naar werkzaamheden en activiteiten per maand en per
medewerker. In dit traject is meermalen een beroep gedaan op het bestuur van het KNHG en het
bestuur van Jong KNHG evenals op leden tijdens expertmeetings en workshops.

3.3 Leden
Ledenontwikkeling
Op 1 januari 2017 telde het KNHG 1.064 leden, per 31 december 2017 waren dat er 1.137. Voor het eerst
sinds jaren is het aantal leden toegenomen. Het lidmaatschap is verdeeld in verschillende categorieën:
gewone leden mét gedrukte BMGN (375), gewone leden zonder gedrukte BMGN (388), studentleden
mét gedrukte BMGN (103), studentleden zonder (102), senior leden mét (122) en senior leden zonder
(47).

Grafiek ledenverloop van de afgelopen vijf jaar

Ledenwerving
Regelmatig worden ledenwerfacties gekoppeld aan de congressen en bijeenkomsten die KNHG
organiseert. Leden krijgen aanzienlijke korting op de toegangsprijs voor KNHG bijeenkomsten, soms zijn
ze zelfs gratis toegankelijk voor leden. Niet-leden die zich aanmelden voor een evenement en zich
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tegelijkertijd als KNHG-lid aanmelden kunnen tevens profiteren van de ledenkorting op de toegangsprijs.
Nieuwe KNHG-leden ontvangen een welkomstgeschenk.

3.4 Werkgroepen
Jong KNHG
Jong KNHG heeft geen eigen leden, wel een apart bestuur en reglement. In 2017 is Jong KNHG begonnen
met twee pilot-activiteiten met gunstig resultaat, te weten:




7 april 2017 (Huygens ING) – Wetenschappelijk publiceren & Schrijven voor een groot publiek.
Het eerste evenement van Jong KNHG. Deze bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking
met BMGN – Low Countries Historical Review en Duitslandweb. Deelnemers kregen een kijkje
achter de schermen bij twee verschillende publicatiemogelijkheden: een wetenschappelijk
vaktijdschrift (BMGN) en een online journalistiek platform (Duitslandweb). Met deze
bijeenkomst wilde Jong KNHG meer zicht bieden op de mogelijkheden voor jonge historici om
hun werk te publiceren, en hen helpen de eerste stap naar een academisch of journalistiek stuk
te zetten. Er waren twaalf deelnemers aanwezig bij deze bijeenkomst.
20 mei 2017 (Campus Den Haag / Universiteit Leiden) – Voorlichting over duaal promoveren.
Buitenpromoveren geeft een grote vrijheid in de keuze van eigen onderwerp en begeleiding.
Jong KNHG gaf met deze bijeenkomst meer zicht op de manieren om dit aan te pakken. Ook
kwamen de voorzieningen aan bod die Nederlandse universiteiten en andere organisaties aan
duale promovendi bieden. Sprekers waren Kerstin van Tiggelen van het Expertisecentrum
Buitenpromoveren en Pieter Slaman van het Leiden University Dual PhD Centre. Er waren 34
deelnemers aanwezig bij deze bijeenkomst.

Eerste workshop Jong KNHG 'Schrijven en Publiceren'
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Daarnaast verzorgde Jong KNHG tijdens de Historicidagen 2017 een parallelsessie, in samenwerking met
Stichting Jonge Historici. De titel van deze sessie luidde ‘het Jong-Historisch World Café’. Het doel was
om in verschillende groepen bij te dragen aan het schrijven van een jong-historisch manifest: een oproep
aan geschiedenisopleidingen in Nederland om hun aanbod op de bredere (arbeids)markt af te stemmen.
Er waren vijftien jonge historici aanwezig bij deze sessie.
Tevens heeft Jong KNHG een introductietour langs een aantal Nederlandse universiteiten gemaakt
waaronder Utrecht, Nijmegen en Leiden, om KNHG en Jong KNHG te introduceren bij studenten
geschiedenis.
Het bestuur Jong KNHG bestond in 2017 uit:
-

Marieke Oprel (voorzitter)
Lauren Lauret
Esther Zoomer
Hannah van der Heijden (penningmeester)
Tim Streefkerk
Thomas Smits
Mark Bergsma
Pieter Slaman
Vincent Bijman (namens Jonge Historici)

Het bestuur Jong KNHG heeft in 2017 twaalf maal vergaderd.
Meer lezen? Jong KNHG
Beroepsethiek voor historici
Door kritische reflectie op onze beroepspraktijk kunnen we de kwaliteit van het werk van historici
bevorderen. In 2017 stond, net zoals in 2016, beroepsethiek voor historici hoog op de agenda van het
KNHG. In 2017 is de in 2015 opgerichte werkgroep drie keer bijeen geweest en heeft zich gericht op de
volgende onderwerpen:

de publieke rol van de historicus

de ethische problemen rondom digitalisering

het opstellen van richtlijnen voor door historici zelf gecreëerde bronnen
Op de vernieuwde website van het KNHG heeft Beroepsethiek een permanente en prominente plek
gekregen in het hoofdmenu.
Op 31 januari 2017 heeft een afvaardiging van de werkgroep Beroepsethiek (Susan Legêne, Robbert van
Rumund, Jilt Jorritsma, Lauren Lauret) een bezoek gebracht aan het Digital History Lab (Luxembourg
Centre for Contemporary and Digital History, C2DH). Doel van het bezoek was inzicht verkrijgen in de
missie, activiteiten en lopend onderzoek van C2DH, en het voorbespreken van de Digital History
Workshop – Interrogating Our Tools.
De werkgroep Beroepsethiek heeft in 2017 twee bijeenkomsten georganiseerd:
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10 maart 2017 (Universiteit van Amsterdam) – Geschiedenis in de politiek: KNHG kiest . Historici
en politici (al dan niet met een historische opleiding) kwamen op 10 maart bijeen voor een
debat. Vragen die aan de orde kwamen waren onder meer: Kunnen we onze professionele
historische waarden handhaven in de confrontatie met maatschappelijke/politieke
vraagstukken? Wat is de bewegingsruimte van historici in de politieke arena? Op wat voor
manier wordt het verleden gebruikt, dan wel misbruikt, in de politieke sfeer? En is dat een
probleem, en zo ja voor wie: voor historici, politici, of voor beiden? Wat zijn daarbij de ethische
dilemma’s? De uitkomsten van het debat werden door de KNHG werkgroep beroepsethiek
gebruikt om haar standpunt te bepalen over de publieke rol van de historicus. Naast tien
sprekers en zeven politici waren 80 personen aanwezig bij het debat.



24 maart 2017 (Vrije Universiteit, Amsterdam) – Digital History Workshop – Interrogating Our
Tools. Het doel van de workshop was om tot overeenstemming te komen, zowel over de
uitdagingen die digitalisering met zich meebrengt voor historici en hun methodologie, als over de
gevolgen van digitale geschiedenis binnen het historische beroep. Er werd geconcludeerd dat er
op verschillende universiteiten veel wordt geëxperimenteerd met digitale methoden, maar dat
dit vooralsnog te veel gescheiden gebeurt. Iedere universiteit heeft zijn eigen aanpak en plan,
maar deelt dat niet graag. Daardoor is er weinig overzicht. De kloof groeit tussen verschillende
universiteiten en de studenten die er onderwijs volgen. Er waren 32 deelnemers en negen
sprekers aanwezig.

KNHG Kiest!

Tijdens de Historicidagen in Utrecht is een goed bezochte bijeenkomst georganiseerd door de
werkgroep. De titel van deze parallelsessie luidde: ‘Ethische dilemma’s: post-truth en historisch
rechtsherstel’. De sprekers waren Geertje Mak, Remieg Aerts, René Koekkoek, Renée Smid en Ed Jonker.
De discussie werd gemodereerd door Leonieke Vermeer.
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Parallelsessie Historicidagen 2017

In 2017 zijn er twee blogs van de hand van leden van de werkgroep verschenen:



Wie maakt er ‘misbruik’ van de geschiedenis? Over historici, politici en wat ze gemeen hebben
Wortels schieten – het verleden in de politiek (KNHG Kiest!)

De werkgroep bestond uit de volgende leden:
- Antoon De Baets (Rijksuniversiteit Groningen)
- Renée ten Cate (Het Rhedens)
- Ed Jonker (Universiteit Utrecht)
- Jilt Jorritsma (secretaris, KNHG)
- Maartje van de Kamp (Nationaal Archief)
- Lauren Lauret (Universiteit Leiden)
- Susan Legêne (voorzitter, Vrije Universiteit)
- Sophie Olie (Nederlandse Museumvereniging)
- Tim Riswick (Radboud Universiteit)
- Jouke Turpijn (Universiteit van Amsterdam)
Geschiedenis & Beleid
In samenwerking met Huygens ING en op initiatief van Harm Kaal (Radboud Universiteit), Anita Boele
(Universiteit Utrecht), Stefan Couperus (Rijksuniversiteit Groningen)en Jelle van Lottum (Huygens ING) is
een werkgroep Geschiedenis & Beleid opgestart in 2017. Deze werkgroep in oprichting is eenmaal
bijeengekomen. In 2018 zal dit initiatief verder worden ontwikkeld.

3.5 Prijzen
In 2017 is bekend geworden dat de Elise Mathilde Stichting het KNHG belast met de organisatie en
uitreiking van een driejaarlijkse geschiedenisprijs, voor de eerste maal uit te reiken in 2020.
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4. Bijeenkomsten & Congressen
In 2017 zijn door het KNHG een drietal bijeenkomsten en congressen georganiseerd.

4.1 Voorjaarscongres (Universiteit van Amsterdam)
12 mei 2017: Voorjaarscongres ‘Nieuwe staat, nieuwe burgers? Burgerschap in de Lage Landen 17501850’. Georganiseerd door het KNHG in samenwerking met de projectgroepen ‘The persistence of civic
identities in the Netherlands, 1747-1848’ (Leiden) en ‘Managing the crisis? The resilience of local
networks and institutions within the Low Countries during the Napoleonic Period’ (Huygens ING /
Antwerpen). De sprekers presenteerden onderzoek naar continuïteiten in burgerschapspraktijken. Zij
keken daarbij steeds naar zowel het Noorden als naar het Zuiden. Naast vijftien sprekers, namen 62
mensen deel aan dit congres.

Affiche KNHG voorjaarscongres

4.2 Historicidagen (Universiteit Utrecht)
24-26 augustus 2017: Historicidagen – Geschiedenis Nu! In augustus 2017 werden voor de eerste maal
de Historicidagen georganiseerd: drie dagen vol lezingen, debatten en workshops om de samenwerking
tussen alle soorten (kunst)historici te bevorderen, de diversiteit en dynamiek van de historische praktijk
te tonen en nieuwe inspiratie op te doen. Het evenement vond plaats in het Academiegebouw van de
Universiteit Utrecht en werd ondersteund door een app waarmee het voor de deelnemers eenvoudig
was het programma als geheel en hun favoriete onderdelen in het bijzonder te registeren en te
raadplegen. Een landelijk comité bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende partners hield zich
bezig met de inhoudelijke invulling. De praktische organisatie was in handen van een lokaal (Utrechts)
comité. Er waren ruim 450 deelnemers. De volgende editie van de Historicidagen zal in 2019 in
Groningen plaatsvinden.
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Affiche Historicidagen 2017

4.3 Algemene ledenvergadering (Centrum de Roos)
24 november 2017: Algemene ledenvergadering KNHG. De jaarlijkse Algemene ledenvergadering werd in
2017 niet – zoals gebruikelijk – tijdens het Jaarcongres gehouden, maar KNHG-leden waren uitgenodigd
voor een aparte vergadering in Centrum De Roos in de P.C. Hooftstraat te Amsterdam. Aansluitend bood
het KNHG de leden de mogelijkheid om de publiekslezing door Michèle Lamont en Michael Ignatieff in
het Rijksmuseum bij te wonen. Twintig KNHG-leden waren aanwezig bij de vergadering en de lezing.

5. Internationaal
5.1 CISH
De algemene vergadering van CISH (Comité international des sciences historiques) vond van 24
september tot en met 1 oktober 2017 plaats in Moskou. Het KNHG werd op deze vergadering
vertegenwoordigd door de directeur van Huygens ING, Lex Heerma van Voss. Op deze vergadering
werden onder andere de ingediende voorstellen voor het wereldcongres 2020, dat in Poznan zal
plaatsvinden, besproken.
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6.

Communicatie

6.1 Communicatie
Het KNHG heeft een twitteraccount, een LinkedIn pagina en geeft een digitale nieuwsbrief uit. Jong
KNHG heeft een Facebookpagina. In de loop van 2017 is het aantal volgers van deze verschillende social
media kanalen aanzienlijk toegenomen.
KNHG

Maand
jan-17
feb-17
mrt-17
apr-17
mei-17
jun-17
jul-17
aug-17
sep-17
okt-17
nov-17
dec-17

Twitter
832
852
873
903
926
954
982
1054
1088
1121
1149
1171

LinkedIn
34
41
43
49
56
59
64
73
78
85
89
95

Jong KNHG FB Nieuwsbrief
151
1178
157
1178
176
1178
199
1196
211
1203
216
1223
220
1223
228
1223
235
1226
241
1231
249
1233
257
1244

Nieuwsbrief
In 2017 zijn vijf digitale nieuwsbrieven verzonden: in februari, april, augustus, november en december.
Eindejaarsgroet
Alle KNHG-leden en relaties van het KNHG ontvingen eind december een eindejaarsgroet.
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6.2 Websites
Vernieuwing KNHG.nl
In 2017 is de website van KNHG geheel vernieuwd. Alle informatie over de KNHG-werkgroepen en de
bijeenkomsten die KNHG organiseert is erop te vinden. Naast nieuwsberichten, verslagen, blogs en een
uitgebreide agenda biedt de site tevens een overzicht van voor historici interessante vacatures.
Voor KNHG-leden is een speciaal ledengedeelte ingericht (‘Mijn KNHG’) waar leden met elkaar in contact
kunnen komen.
Historici.nl
KNHG werkte in 2017 samen met Huygens ING 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.
In januari begon het traject naar ‘Historici.nl 3.0’, een volledig vernieuwde website. Er werd op basis van
het in 2016 uitgevoerde Google Analytics-onderzoek, een gebruikersonderzoek en een design sprint met
focusgroep een nieuw design ontworpen. De voorzitter van KNHG, Susan Legêne, presenteerde de
nieuwe website op 24 augustus voor het eerst aan het publiek tijdens de opening van de Historicidagen.

Susan Legêne presenteert de vernieuwde website

De bezoekersaantallen en het aantal volgers op sociale media namen in 2017 opnieuw toe:

Totaal aantal gebruikers
Volgers op Twitter
Volgers op Facebook
Volgers op LinkedIn

2016
51.975
3740
1292
1208

2017
54.440
4081
1363
1240
14

Voor de aan Historici.nl verbonden correspondenten werden in 2017 verschillende bijeenkomsten
georganiseerd, waaronder een workshop ‘Hoe vind je geschikte onderwerpen om over te schrijven?’
door Eveline van Rijswijk, freelance historicus en programmamaker. De correspondenten waren nauw
betrokken bij het vernieuwingstraject van Historici.nl en hebben op twee momenten feedback gegeven
op de website: eenmaal aan het begin van het vernieuwingstraject, en eenmaal nadat er een eerste
versie gepresenteerd werd.

Workshop door Eveline van Rijswijk (oktober)

Dit jaar werden twee artikelen breder opgepakt. De blog van Leonieke Vermeer, Geschiedenis is geen
anker, maar een caleidoscoop, werd doorgeplaatst als opiniestuk in de Volkskrant. Het stuk van Gijs
Kessler, “Het Grootste Economische Experiment Ooit: De Economische Consequenties van de Russische
Revolutie”, werd op social media veelvuldig gedeeld. Nadat het deels in het Engels vertaald was en de
discussie zich uitbreidde, werd het getipt op de website van de Financial Times.
Meer lezen?
Historici.nl.
De blog van Leonieke Vermeer werd als opiniestuk doorgeplaatst in de Volkskrant
(9 november 2017)
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7. Tijdschrift
7.1 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 2017
verschenen naast twee reguliere edities twee themanummers: Blurring Boundaries: Towards a
Medical History of the Twentieth Century (2017:1) en The Rise of Consumer History (2017:3).

Omslag BMGN 2017:3 over
de opkomst van de
consumptiemaatschappij

Redactie

Kaat Wils (Universiteit Leuven), voorzitter
Dirk Jan Wolffram (Rijksuniversiteit Groningen), vice-voorzitter
Alicia Schrikker (Universiteit Leiden)
Joost Jonker (Universiteit Amsterdam)
Nico Wouters (CEGESOMA – Universiteit Gent)
Frederik Buylaert (Universiteit Gent)
Danielle van den Heuvel (Universiteit van Amsterdam)
Geert Janssen (Universiteit van Amsterdam), tot juni 2017
Inger Leemans (Vrije Universiteit Amsterdam), vanaf september 2017
In 2017 verlieten Geert Janssen (Universiteit van Amsterdam) en Joost Jonker (Universiteit van
Amsterdam) na hun termijn van zes jaar de redactie. Inger Leemans (Vrije Universiteit
Amsterdam) kwam de redactie in 2017 versterken als opvolger van Geert Janssen.
Recensies

Sinds 2017 worden de recensies online in een apart ‘review-issue’ gepubliceerd. Op die manier
kan er makkelijker doorlopend gepubliceerd worden omdat er niet gewacht hoeft te worden op
het verschijnen van een nieuw nummer. In 2017 werden er 83 recensies gepubliceerd. Het
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review-issue van 2017 is hier te lezen. In samenwerking met Jong KNHG werd in april voor het
eerst een goedbezochte workshop ‘schrijven en publiceren’ georganiseerd voor jonge historici.
Managing Editor Anne-Marie Mreijen gaf nadere toelichting over publiceren in een peerreviewed tijdschrift.
In de media

Het Historisch Nieuwsblad besteedt onderkop “Wetenschap” geregeld aandacht aan een artikel
uit de BMGN-Low Countries Historical Review. Hierin worden resultaten uit onderzoek dat in
BMGN gepubliceerd is aan breder publiek gepresenteerd.
Historisch Nieuwsblad besteedde aandacht aan het artikel ‘Politici zonder
partij. Sociale zekerheid en de geboorte van het neoliberalisme in Nederland
(1945-1958)’ van Bram Mellink in nummer 4 van 2017 (Historisch Nieuwsblad,
Februari 2018)
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8. KNHG in de pers
8.1 Historicidagen
Tijdens de Historicidagen werden bestuursleden Susan Legêne en Beatrice de Graaf door verschillende
radioprogramma’s geïnterviewd. Susan Legêne sprak 24 augustus 2017 met Radio M Utrecht (vanaf
~8:10, uitzending niet meer beschikbaar). Beatrice de Graaf sprak 24 augustus met Radio 1 De Ochtend
en met RTV Utrecht (UNieuws, 8:00-9:50).

8.2 Nieuwe directeur KNHG
Het persbericht over de aanstelling van Antia Wiersma werd opgepakt door Trouw en Elsevier.

Trouw, 19 september 2017: Antia Wiersma gaat historici leiden (blendle-link)
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Elsevier Weekblad, 12 oktober 2017: Mensen / historisch genootschap (blendle-link)
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