
 

 
(Concept) Verslag Algemene Ledenvergadering KNHG, Donderdag 26 april 2018, 12:30-12.45 uur 
Locatie: Openluchtmuseum, Kasteelboerderij, Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem 

 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent deze korte ingelaste vergadering om 12.30 uur en heet de aanwezigen welkom. Van 
het KNHG-bestuur zijn aanwezig: prof. dr. S. Legêne (voorzitter); dr. J. J. Dankers (penningmeester); 
prof.dr. C.A.M. van Boxtel (onderwijs); Dr. K.J. Fatah-Black; drs. M. Gosselink (musea); prof.dr. B. A. de 
Graaf (congressen). Er zijn ca. 45 KNHG-leden aanwezig. 
 
Afwezig met bericht: M. Bergsma, MA (Jong KNHG en zzp); drs. M.L. Engelhard (archieven); prof. dr. D.J. 
Wolffram (vice voorzitter redactie BMGN - LCHR). 
 

2. Mededelingen  
De voorzitter noemt twee op stapel staande activiteiten van het KNHG: 
Op 13 juni 2018 heeft het KNHG bestuur een besloten bijeenkomst gepland met opleidingsdirecteuren 
en -coördinatoren van de opleidingen geschiedenis in Nederland. Deze bijeenkomst stond al lang op de 
agenda van het KNHG en zal nu eindelijk doorgang vinden. Het wordt een inhoudelijk debat waarin 
onder meer het profiel  en de kwaliteit van de opleiding aan de orde komen. 
Op 30 november 2018 zal het KNHG Jaarcongres worden georganiseerd, over taboes en 
uitsluitingsmechanismen in de geschiedschrijving.  
Er zijn geen verdere mededelingen.  
 

3. Notulen van de vorige Ledenvergadering, 24 november 2017  
De vergadering van 24 november 2017 ging vooraf ging aan een bijeenkomst in het Rijksmuseum, waar 
KNHG-leden gratis toegang voor kregen. Er zijn geen opmerkingen over de notulen. De voorzitter meldt 
dat deze in de volgende Algemene Ledenvergadering nogmaals op de agenda zullen staan.  
 

4. Bestuurssamenstelling: benoeming dr. P.J. Slaman 
Huidig bestuur: prof. dr. S. Legêne (voorzitter); dr. J. J. Dankers (penningmeester); prof.dr. C.A.M. van 
Boxtel (onderwijs); M. Bergsma, MA (Jong KNHG en zzp); drs. M.L. Engelhard (archieven); Dr. K.J. Fatah-
Black; drs. M. Gosselink (musea); prof.dr. B. A. de Graaf (congressen); prof. dr. D.J. Wolffram (vice 
voorzitter redactie BMGN - LCHR). 
Bestuurslid M. Bergsma treedt wegens omstandigheden terug uit het bestuur. Het bestuur draagt dr. 
P.J. Slaman voor als nieuw bestuurslid (Jong KNHG).  
Deze vergadering is in de eerste plaats bijeengeroepen vanwege de tussentijdse wijziging in de 
bestuurssamenstelling. Het bestuur hecht aan het formaliseren van de voordracht van een nieuw 
bestuurslid namens Jong KNHG. Op 24 november is Mark Bergsma benoemd op deze positie, als 
opvolger van Thomas Smits. Helaas zag Bergsma zich door omstandigheden genoodzaakt zijn functie 
weer neer te leggen. Jong KNHG heeft Pieter Slaman voorgedragen als nieuwe kandidaat voor het 
KNHG-bestuur.  
 

https://knhg.nl/2017/01/15/jong-knhg-stelt-voor-pieter-slaman-2/
https://knhg.nl/2017/01/15/jong-knhg-stelt-voor-pieter-slaman-2/


Pieter Slaman is onderwijs historicus en is in 2015 gepromoveerd op de geschiedenis van de 
studiefinanciering in Nederland. Hij is vanaf het begin bij Jong KNHG betrokken geweest, en doet dat 
met heel veel plezier. Hij ziet het als een van zijn taken zich in te zetten voor een geschiedenisopleiding 
die studenten goed toerust voor hun volgende stap in maatschappij.  
De Algemene ledenvergadering stemt in met zijn benoeming.  

 
5. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 

Er worden door het KNHG-bestuur en de KNHG-leden geen verdere punten ter tafel gebracht.  
 
6. Sluiting 

De voorzitter sluit deze korte vergadering om 12.40 uur, dankt de aanwezigen voor hun komst en wenst 
hen een inspirerende voortzetting van het Voorjaarscongres. 

 

 


