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- CONCEPT 

Notulen van de Algemene ledenvergadering van het KNHG gehouden het de Vondelzaal van het De 

Roos, P.C. Hooftstaat 183, 1071 BW Amsterdam, vrijdag 24 november 2014, 14:00-15.30 uur 

De jaarvergadering wordt geleid door prof.dr. B.A. de Graaf, notulist is Caroline van Vliet, medewerker van het 

KNHG-bureau. Van het KNHG bestuur zijn verder aanwezig: J.J. Dankers (penningmeester), dr. J.J.B. Turpijn 

(secretaris), Th. Smits, MA en prof.dr. D.J. Wolffram. 

De volgende KNHG-leden zijn aanwezig op de vergadering: A. Wiersma (directeur KNHG) H. van der Heijde, Chr. 

Schunck, M. Bergsma, K. Fatah-Black, T. Scheepstra, R. Peters (aspirant-lid), P. Stokvis, K. Goudsmit A.-M. 

Mreijen, E. Zoomer. 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en begroet de aanwezigen.  

Mededelingen 
De voorzitter verontschuldigt prof. dr. S. Legêne (voorzitter van het KNHG-bestuur), die wegens 
persoonlijke omstandigheden verhinderd is. Bestuursleden prof.dr. C.A.M. van Boxtel, drs. M. 
Gosselink, prof.dr. K.J.P.F.M. Jeurgens hadden verplichtingen elders en worden door de voorzitter 
tevens verontschuldigd. In deze vergadering zullen enkele bestuursleden afscheid nemen en zullen 
nieuwe bestuursleden voorgesteld worden.  
 

website KNHG 
Sinds augustus is de nieuwe website van het KNHG in de lucht. Van Vliet laat in vogelvlucht zien 
welke informatie op de site te vinden is en moedigt de aanwezigen aan de site te gaan bekijken. 
 

Afscheid directeur KNHG 
op 21 september nam Leonie de Goei, na een periode van bijna tien jaar, afscheid als directeur van 
het KNHG. Zij is op 1 oktober 2017 opgevolgd door Antia Wiersma. Zij stelt zich voor.  
 

Harreveldfonds 
De voorzitter meldt dat het Harreveldfonds, dat het KNHG subsidie verleent voor allerlei 
afzonderlijke projecten, voor de komende drie jaar een lumpsum van 125K per jaar heeft toegezegd 
aan het KNHG, die het KNHG naar eigen inzicht kan besteden. Daarnaast heeft het Harreveldfonds 
een bedrag bij het Prins Bernhard Cultuurfonds ondergebracht en een stipendium ingesteld, het 
Cliostipendium. Jaarlijks zullen twee stipendia uitgereikt worden aan onderzoekers, de uitreiking 
vindt plaats tijdens het KNHG Jaarcongres of tijdens de Historicidagen. Wanneer de criteria bekend 
zijn zullen ze op de website van KNHG gepubliceerd worden.  
 

Congressen 2018 
Het voorjaarscongres 2018 zal plaatsvinden in het openluchtmuseum in Arnhem. Het thema is 
Erfgoed, Canon en Nationale identiteit in Politiek, Onderwijs en Media. Een call for proposals staat op 
de website van het KNHG. De Graaf vraagt de aanwezigen deze te verspreiden binnen de eigen 
organisaties en netwerken.  
In september organiseert de Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands (VHD) de 
Historikertag. Het KNHG is gevraagd om proposals in te dienen. Daarnaast worden ook individuele 
proposals ingediend in samenwerking met de Duitse collega’s.  

 

http://www.roos.nl/
http://www.roos.nl/
https://www.historikertag.de/Muenster2018/
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2. Presentaties Jong KNHG 

Mark Bergsma, bestuurslid van Jong KNHG en voorgedragen als nieuw bestuurslid van het KNHG 
(namens Jong KNHG en zzp), is zelfstandig historicus en medeoprichter van Van Gisteren. Hij vertelt 
welke activiteiten Jong KNHG sinds de oprichting in november 2016 ondernomen heeft. Jong KNHG is 
een werkgroep van het KNHG met een eigen bestuur, bestaande uit negen personen, die diverse 
werkvelden vertegenwoordigen. In 2017 zijn verschillende evenementen georganiseerd. In april 2017 
was er een workshop schrijven en publiceren, waarin zowel wetenschappelijk publiceren als schrijven 
voor een breed publiek aan de orde kwamen. Gevolgd door een bijeenkomst over duaal promoveren 
in mei. Hiervoor bleek zeer veel belangstelling te zijn, er waren ruim 40 deelnemers. Tijdens de 
Historicidagen in augustus organiseerden Jong KNHG en Jonge Historici een gezamenlijk panel, 
waarin vragen en wensen van jonge historici centraal stonden. Op basis van de uitkomsten wordt 
momenteel gewerkt aan een Historisch manifest. Het voornemen is dat begin 2018 te presenteren. 
Tevens hebben vertegenwoordigers van het bestuur van Jong KNHG een tour langs verschillende 
universiteiten gemaakt om geschiedenisstudenten bekend te maken met het KNHG. Bergsma blikt 
vooruit op de activiteiten die voor 2018 gepland staan: de workshops ‘Schrijven en publiceren’ en 
‘Duaal promoveren’ zullen wegens grote belangstelling nogmaals georganiseerd worden. Ook staat 
een evenement voor promovendi gepland en een workshop ‘Ondernemen voor historici’.  De 
samenwerking met Jonge Historici zal geïntensiveerd worden. KNHG-lid Pieter Stokvis informeert of 
Jong KNHG contact heeft gezocht met Historisch Nieuwsblad, voortgekomen uit het Historisch 
platform, die een dergelijk initiatief in het verleden al eens genomen hebben. Tevens benadrukt hij 
het belang van het vasthouden van oudere leden, hij constateert dat door de recente ontwikkelingen 
(met name het toenemende aantal Engelstalige artikelen in BMGN) leden van zijn generatie zich 
minder thuis voelen bij het KNHG. De Graaf geeft aan dat het bestuur zich daar zeer van bewust is en 
daar ook mee bezig is. Het bestuur stimuleert van harte eigen initiatieven van de leden, ook van 
ouderen.  Wiersma wijst erop dat de BMGN weliswaar een tweetalig tijdschrift is, maar dat het KNHG 
Nederlands is, en dat de voertaal bij bijeenkomsten dan ook vrijwel altijd Nederlands zal zijn.  
 

Thomas Smits is aftredend bestuurslid van het KNHG (namens Jong KNHG) en mede initiatiefnemer 
van Over de muur voor historische vernieuwing, opgericht in april 2017. Hij vertelt over de 
totstandkoming van dit initiatief. Het is een online platform waar historische blogs op gepubliceerd 
worden (tot nu toe ongeveer veertig). Het doel is tweeledig. Ten eerste wil Over de Muur het werk 
van academische historici meer inbrengen in het publieke debat (Geschiedenis actueel) en ten 
tweede willen ze verandering op gang brengen binnen de muren van de universiteiten (Historisch 
bedrijf). Bestuurslid Dankers vraagt hoe dit platform zich verhoudt tot Geschiedenis & Beleid, in 2016 
mede op initiatief van het KNHG gelanceerd op de website Historici.nl. Er is een duidelijk verschil, 
Over de Muur is opiniërend, gericht op het publieke debat, waar Geschiedenis & Beleid meer 
informerend is, gericht op ministeries en ambtenaren.  

 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 4 november 2016 

Er zijn geen opmerkingen over of naar aanleiding van de notulen, ze worden goedgekeurd met dank 
aan de notulist. 

 

4. Financiën 

a. verslag kascommissie 

Tom Scheepstra verontschuldigt mede-kascommissielid Peter Romijn, die wegens ziekte niet 
aanwezig kon zijn. Hij zet kort de werkwijze van de kascommissie uiteen en brengt verslag uit van de 
bevindingen van de kascommissie over de Jaarrekening 2016.  

http://2017.vangisteren.nu/
https://knhg.nl/2017/04/18/schrijven-is-herschrijven-wat-je-hebt-herschreven/
https://knhg.nl/agenda/workshop-jong-knhg-duaal-promoveren/
https://overdemuur.org/
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Verslag van de Kascommissie over de KNHG jaarrekening 2016 
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b. Goedkeuring Jaarrekening 2016 
De kascommissie dankt de penningmeester en het bureau van het KNHG voor het werk. Zij adviseert 
de Algemene ledenvergadering akkoord te gaan met de jaarrekening 2016 en het bestuur decharge 
te verlenen. De Algemene ledenvergadering volgt het advies van de kascommissie op en verleent het 
bestuur decharge.  De penningmeester meldt ter aanvulling dat de daling van de baten en een deel 
van de uitgaven in 2016 verklaard wordt door het feit dat een aantal subsidies van het 
Harreveldfonds om fiscale redenen rechtstreeks aan Huygens ING worden betaald. Het gaat met 
name om de subsidies voor personele lasten.  
 
c. Begroting 2018 
De begroting 2018 (bijlage 4) laat een positief exploitatiesaldo van 100 euro zien. Er is een breed 
pallet aan activiteiten gepland, dit is onder meer mogelijk door de genereuze subsidies van het 
Harreveldfonds. Vanaf 2018 zal het Harreveldfonds de subsidie jaarlijks als een lumpsum 
verstrekken. De contributies en abonnementsgelden zijn een andere belangrijke bron van inkomsten 
voor het KNHG. Om te zorgen dat die gelijk blijven ten opzichte van vorige jaren zal het KNHG 
voorstellen deze iets te verhogen. Het kapitaal van het Van Arkelfonds wordt belegd door het 
Harreveldfonds, jaarlijks ontvangt het KNHG rente van de belegging. De lumpsum van de KNAW is al 
jaren op hetzelfde niveau, terwijl de personele lasten stijgen. Dat baart het bestuur zorgen en 
daarom zal het met de KNAW in gesprek gaan over een indexering van de lumpsum. Er zijn geen 
vragen, de begroting 2018 wordt aldus door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld: 
 

Begroting 2018 
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Benoeming kascommissie 
De penningmeester dankt KNHG-leden Peter Romijn en Tom Scheepsta voor hun zorgvuldige werk. 
KNHG-lid Rik Peters biedt zich aan als opvolger van Peter Romijn, dit aanbod wordt in dank aanvaard. 
Tom Scheepstra blijft nog een jaar aan.  
 
Leden en vaststelling contributie 2018 
De contributie voor het KNHG-lidmaatschap is sinds 2015 niet meer verhoogd. In bijlage 5 wordt een 
overzicht gegeven van de hoogte van de contributies van met het KNHG vergelijkbare verenigingen. 
Gezien de stijgende kosten en het licht dalende ledenaantal stelt het bestuur voor de contributie 
voor 2018 te verhogen met €5. Het tarief voor het studentlidmaatschap blijft gelijk. De tarieven voor 
2018 worden als volgt: 
 

Gewoon lidmaatschap met gedrukte BMGN 75 euro 

Gewoon lidmaatschap zonder gedrukte BMGN 40 euro 

Senior lidmaatschap (70+) met gedrukte BMGN 50 euro 

Senior lidmaatschap (70+) zonder gedrukte BMGN 25 euro 

Studentlidmaatschap met gedrukte BMGN 45 euro 

Studentlidmaatschap zonder gedrukte BMGN 20 euro 

 
Het seniorlidmaatschap gaat in in het jaar waarin een KNHG-lid 70 jaar wordt. Uiteraard wordt het 
zeer op prijs gesteld als senioren het KNHG maximaal blijven steunen door het tarief voor het 
gewone lidmaatschap betalen. De Algemene ledenvergadering stemt in met de contributieverhoging.  
 

Ontwikkeling KNHG-leden 2015 en 2016 

 
 
5. Bestuurssamenstelling 
Huidig bestuur: prof. dr. S. Legêne (voorzitter); dr. J.J.B. Turpijn (secretaris); dr. J. J. Dankers 
(penningmeester); prof.dr. C.A.M. van Boxtel (onderwijs); prof.dr. B. de Graaf (congressen); drs. M. 



6 
 

Gosselink (musea); prof. dr. K.J.P.F.M. Jeurgens (archieven); Th.S. Smit, MA (promovendus 
bestuurslid/Jong KNHG), prof. dr. D.J. Wolffram (vice voorzitter redactie BMGN - LCHR) 

Per november 2017 zullen aftreden: dr. J.J.B. Turpijn (secretaris); prof. dr. K.J.P.F.M. Jeurgens 
(archieven); Th.S. Smit, MA (promovendus bestuurslid/Jong KNHG). Er worden drie nieuwe 
bestuursleden voorgedragen: drs. M.L. Engelhard (archieven), M. Bergsma, MA (Jong KNHG en zzp) 
en Dr. K.J.  Fatah-Black.  

Per november 2017 loopt de termijn van dr. J. J. Dankers (penningmeester); prof.dr. C.A.M. van 
Boxtel (onderwijs) en drs. M. Gosselink (musea) af. Zij hebben aangegeven hun termijn met vier jaar 
te willen verlengen. 

De voorzitter dankt de vertrekkende bestuursleden voor hun inbreng en inzet voor het KNHG en heet 
de nieuwe bestuursleden welkom. Zij vraagt de Algemene ledenvergadering in te stemmen met de 
benoeming van Bergsma, Engelhard, Fatah-Black en de herbenoeming van Dankers, Van Boxtel en 
Gosselink. De aanwezige leden verlenen hun instemming.  

6. Rondvraag en sluiting. 

Er worden geen punten ingebracht voor de rondvraag. De Voorzitter sluit de vergadering om 15.25 
uur, dankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst hen veel plezier bij de bijeenkomst met 
Michèle Lamont en Michael Ignatieff in het Rijksmuseum. 


