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1. Voorwoord
Terugblikkend op de afgelopen jaren is een duidelijke lijn te zien in de accenten die het KNHG heeft
gezet. 2016 en de periode tot en met de Historicidagen 2017 stonden in teken van beroepsethiek met als
doel door kritische reflectie op de beroepspraktijk de kwaliteit van het werk van historici te bevorderen.
Een werkgroep van betrokken leden heeft een groot aantal bijeenkomsten georganiseerd en er zijn blogs
en verslagen geschreven. Dit alles leidde tot een mooi dossier dat nog steeds prominent op de website
te vinden is. In 2018 lag het accent, als logisch vervolg, op de rol van de historicus zelf; in onderzoek
maar ook op de arbeidsmarkt. De expertmeeting met de onderwijsdirecteuren en opleidingscoördinatoren, over het voorbereiden van jonge historici op de arbeidsmarkt, getuigt hiervan. Ook
reflecteerden beide congressen, die allebei met ongeveer honderd deelnemers zeer goed bezocht
waren, op die rol van de historicus. De neerslag van deze discussie vormen de long reads van de plenaire
lezingen en verschillende blogs en verslagen.
Vooruitblikkend kan gesteld worden dat de Historicidagen 2019, die als thema Inclusieve Geschiedenis
hebben, de afsluiting vormen van dit accent. Dat brengt me bij de vooruitblik op 2019 en verder. Het
wordt steeds duidelijker dat er een toenemende aandacht is voor en discussie over de rol van de
beroepsvereniging. Immers de geschiedenis wordt te pas en te onpas gebruikt en soms zelfs misbruikt
voor politieke en activistische doeleinden én historici spelen daar een actieve rol in maar zijn even zo
zeer lijdend voorwerp. Dit werd pijnlijk zichtbaar tijdens het jaarcongres 2018, wat dan ook leidde tot
een column van mijn hand met de titel Zwijgende Meerderheid.
2018 was ook het jaar waarin we vol enthousiasme begonnen zijn met de uitvoering van het Beleids- en
Werkplan 2018-2020. Dat betekent dat we vanuit de drie rollen die we voor de vereniging gedefinieerd
hebben, een veelvoud aan activiteiten hebben ontwikkeld en uitgevoerd. Een deel daarvan is achter de
schermen en voor u grotendeels onzichtbaar opgepakt en uitgevoerd. Een ander deel, zoals het letterlijk
zichtbaar maken van het bureau en de vereniging heeft u hopelijk wel meegekregen. Het thema van het
Beleids- en Werkplan 2018-2020 is “Samenwerken voor Geschiedenis”. In 2018 hebben we dat
samenwerken voor geschiedenis letterlijk en figuurlijk gedaan. In dit jaarverslag kunt u lezen hoe en met
welke resultaten.
Ik wens u veel leesplezier!
Antia Wiersma
Directeur
Waar kunt u ons vinden:
Websites:
www.knhg.nl, www.historici.nl, www.bmgn.lchr.nl
Facebook:
@JongKNHG, @HistoriciNL
Twitter:
@_KNHG, @HistoriciNL, @BMGN_LCHR
Instagram:
@JongKNHG
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2. Organisatie
2.1 Bestuur KNHG
Susan Legêne, voorzitter
Joost Dankers, penningmeester
Karwan Fatah-Black, secretaris
Dirk-Jan Wolffram, (vice) voorzitter redactie BMGN – Low Countries Historical Review
Pieter Slaman, Jong KNHG
Bestuursleden met speciale portefeuilles:
Carla van Boxtel, onderwijs
Marens Engelhard, archieven
Beatrice de Graaf, congressen
Martine Gosselink, musea
Het bestuur heeft in 2018 vijf keer vergaderd.

2.2 Bureau KNHG
Medewerkers 2018
Kayleigh Goudsmit, web/eindredacteur Historici.nl en communicatie medewerker KNHG, tot 15 juni
Tessa Lobbes, managing editor BMGN – Low Countries Historical Review, vanaf 1 september
Anne-Marie Mreijen, managing editor BMGN – Low Countries Historical Review, tot 1 september
Monica Soeting, editor BMGN – Low Countries Historical Review
Caroline van Vliet, administratie en webredactie
Antia Wiersma, directeur
Hadewijch Zwart, web/eindredacteur Historici.nl en communicatie medewerker KNHG, vanaf 15
augustus
Stagiaires en vrijwilligers in 2018
Benno van Dam, Historici.nl, van 15 maart t/m 15 juni
Lars Boxem, Leden- en lezersonderzoek, van 1 februari tot 1 augustus
Wendeline Flores, BMGN – Low Countries Historical Review, van 1 maart tot 1 augustus
Tessa Hofland, Historici.nl, tot 15 januari
Marieke Lammertink, BMGN – Low Countries Historical Review, van 1 september tot 1 december
Suzanne Lekkerkerker, Communicatie KNHG en Historici.nl, vanaf 15 oktober
Aimée Plukker, BMGN – Low Countries Historical Review, tot 1 maart
Chantal Schama, Communicatie KNHG en Historici.nl, van 1 april tot 1 juli
Hans Spijker, BMGN – Low Countries Historical Review, van 1 maart t/m 31 december
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Personele wisselingen
In 2018 hebben twee medewerkers het KNHG verlaten. Kayleigh Goudsmit heeft na afloop van haar
tijdelijk contract een nieuwe betrekking, als communicatiemedewerker bij het NIOD, geaccepteerd. Zij
nam op 14 juni afscheid met een informele borrel in De Jaren te Amsterdam. Anne-Marie Mreijen heeft
besloten haar carrière een andere wending te geven. Per 1 september is zij in dienst getreden als Senior
adviseur / Directiesecretaris Inspectie Veiligheid Defensie, bij het Ministerie van Defensie.
In het late voorjaar/vroege zomer zijn twee nieuwe medewerkers geworven voor de openstaande
functies. Hadewijch Zwart is aangetrokken als communicatie medewerker KNHG en web-/eindredacteur
Historici.nl. Zij was werkzaam bij Erfgoed Gelderland. Tessa Lobbes is per 1 september 2018
aangetrokken als nieuwe managing editor van de BMGN-Low Countries Historical Review (BMGN-LCHR).
Tot die datum was zij werkzaam als docent op de Universiteit Utrecht.

Tessa Lobbes (links) en Hadewijch Zwart
Teamontwikkeling
Op 18 oktober heeft het bureau in aanwezigheid van de voorzitter en de vertegenwoordiger van Jong
KNHG een workshop gevolgd die de titel “Verschil maken’’ had. Deze workshop werd gegeven door Anna
Tijsseling van Academic Authenticity.
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3. Beleid
3.1 Missie, visie, ambitie en rollen
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.

3.2 Beleid
Meerjarenbeleid en uitvoering jaarplan
2018 was het eerste jaar van het driejarig beleidsplan dat eind 2017 is opgesteld. Alle activiteiten die in
2018 zijn ontplooid, zijn ontwikkeld en uitgevoerd vanuit de drie rollen (zie onder 3.1 Missie, visie,
ambitie en rollen) die het KNHG voor zichzelf heeft geformuleerd. Om die rollen handen en voeten te
geven, zijn er drie strategieën geformuleerd: toevoegen van waarde voor jonge leden, versterken van
beroepsorganisatie én vergroten van zichtbaarheid. Begin 2018 is een aantal brainstormsessies
georganiseerd met leden van het bureau, Jong KNHG en het bestuur. Hieruit zijn concrete activiteiten
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voortgekomen. Dit alles resulteerde in een jaarplan dat vervolgens diende als leidraad voor de
werkzaamheden van het bureau en in 2018 grotendeels is uitgevoerd.
Strategie: Toegevoegde waarde voor jonge historici
Een belangrijk onderdeel van het Beleids- en Werkplan 2018-2020 is het toevoegen van waarde aan het
lidmaatschap van jonge leden. Hiertoe is in 2018 een aantal activiteiten opgezet door en met Jong KNHG
(zie onder 4. Bijeenkomsten en Evenementen). Ook is de contributiestructuur onder de loep genomen.
Op voorspraak van het bestuur heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met een nieuwe
structuur voor de contributies, waarbij studenten een jaar gratis lid kunnen zijn en jonge leden tot hun
dertigste gebruik kunnen maken van het Jong-tarief. Een ander onderdeel van deze strategie is de rol die
de vereniging in het algemeen en het bureau in het bijzonder wil spelen in de loopbaanondersteuning
van jonge historici. Daarom is het stage- en vrijwilligersbeleid aangescherpt en hebben
vertegenwoordigers van het bureau acte de présence gegeven op verschillende universitaire career
events. Om inzichtelijk te maken wat een stagiaire/vrijwilliger doet bij het KNHG is nadrukkelijk gekozen
om ervaringsverhalen te publiceren waarbij met de vorm gespeeld is (blogs, interviews en vlogs). In 2018
hebben negen jonge historici de kans gekregen om werkervaring op te doen en hun netwerk uit te
breiden door een werk- of stageplek bij het KNHG en/of de BMGN-Low Countries Historical Review.
Strategie: Versterken beroepsorganisatie
De tweede strategie is het versterken van de beroepsorganisatie teneinde de rol van belangenbehartiger
van het vak en de professie waar te kunnen maken. Daarom is in 2018 een leden- en lezersonderzoek
uitgevoerd door Lars Boxem, in het kader van zijn afstudeerstage Commerciële Economie aan de
Hogeschool van Amsterdam. Dit onderzoek viel uiteen in twee delen, een online enquête en een
kwalitatief onderzoek. Uit het onderzoek kwam een aantal aanbevelingen voort die grotendeels zijn
doorgevoerd. In nieuwsbrieven en op de website van de vereniging zijn de leden geregeld geïnformeerd
over de voortgang en uitkomsten van het onderzoek.
In 2018 zijn ook de banden met een aantal andere verenigingen en organisaties aangehaald (onder
andere Vereniging Nederlandse Kunsthistorici, Vereniging Nederlandse Geschiedenisleraren, Vereniging
van Historisch Onderzoekers, en Duitsland Instituut Amsterdam).
Strategie: Vergroten zichtbaarheid KNHG
Om relevant te zijn als belangenbehartiger is het van belang zichtbaar te zijn. Daarom is in 2018 verder
geïnvesteerd in de communicatiestructuur en –uitingen van de vereniging. De nieuwsbrief verschijnt
maandelijks, er is een eindejaarsgroet verspreid en het KNHG is actief aanwezig op sociale media
(twitter, linkedin). De slogan van de communicatie luidt “Geef het smoel’’: het moet zichtbaar zijn wie
achter het bureau en de vereniging schuil gaan. Daartoe is Mijn KNHG omgebouwd tot een ledenlijst die
gekoppeld is aan de ledendatabase. Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers presenteren zich op de
website en nieuwsbrief en publiceren geregeld blogs en columns. Er is gewerkt aan Wikipedia lemma’s
over de vereniging en BMGN-LCHR. En tot slot is de uitstraling gemoderniseerd en opgefrist. Het
Rotterdamse ontwerpbureau De Ronners heeft een nieuwe vormgeving met bijbehorende
communicatiemiddelen ontwikkeld.
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De nieuwe KNHG-huisstijl: de voor- en achterkant van de drie verschillende boekenleggers

3.3 Leden
Ledenontwikkeling
Op 1 januari 2018 telde het KNHG 1.137 leden, per 31 december 2018 waren dat er 1.074. Deze daling in
het ledental is mede gevolg van een kritische beschouwing van het ledenbestand. Het lidmaatschap in
2018 was verdeeld in vier verschillende categorieën: gewone leden mét gedrukte BMGN-LCHR (385),
gewone leden zonder gedrukte BMGN (376), studentleden mét gedrukte BMGN (71), studentleden
zonder (86), senior leden mét (111) en senior leden zonder (72).

Grafiek ledenverloop van 2014 t/m 2018
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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
tegelijkertijd als KNHG-lid aanmelden kunnen tevens profiteren van de ledenkorting op de toegangsprijs.
Nieuwe KNHG-leden ontvangen een welkomstgeschenk. Dit jaar is het KNHG een samenwerking
aangegaan met ToenToer, een reisbureau van drie jonge, enthousiaste historici, die speciaal voor KNHGleden (en hun partners) historische reizen samen gaan stellen. In september 2018 is begonnen met de
campagne Studentleden gratis tot 2020 (zonder gedrukte BMGN). Tijdens de Nacht van de Geschiedenis
kregen KNHG-leden € 5,- korting op de entreeprijs op vertoon van de september nieuwsbrief, waarin de
korting ook aan de leden werd aangekondigd.

3.4 Werkgroepen
Jong KNHG
Het bestuur van Jong KNHG bestond in 2018 uit:
Marieke Oprel (voorzitter)
Hannah van der Heijde (penningmeester)
Pieter Slaman
Ester Zoomer
Tom Scheepstra
Lema Saleh
Celeste Coster
Larissa Schulte Nordholt
Dirk Alkemade
Lauren Lauret (niet langer bestuurslid)
Tim Streefkerk (niet langer bestuurslid)

2016-heden
2016-heden
2016-heden
2016-heden
2018-heden
2018- heden
2018- heden
2018- heden
2018- heden
2016-2018
2016-2018

Het bestuur kwam in 2018 negen maal in vergadering bij elkaar.
Jong KNHG is een werkgroep van het KNHG, met een apart bestuur en reglement. Het doel is om
activiteiten van de beroepsvereniging af te stemmen op de specifieke behoeften van jongeren in het
historisch werkveld, en hen zo structureel bij het KNHG te betrekken. In 2018 vonden er enkele
bestuurswisselingen plaats en zijn diverse activiteiten georganiseerd:
-

31 januari: Workshop (duaal) promoveren, Universiteit Leiden, Den Haag. 16 deelnemers.
22 februari: Workshop ondernemen voor historici, Vrije Universiteit Amsterdam. 15 deelnemers.
22 maart: Hoe word ik een Archiefkok? Universiteit Leiden, Leiden. 18 deelnemers.
28 juni: Verkiezing van de Jonge Historicus van het Jaar, Boothstraat 7 Utrecht. 27 aanwezigen.
22 november: Workshop mediatraining, Universiteit Leiden, Den Haag. 5 deelnemers.
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Een impressie van de workshop ondernemen voor historici, die op 22 februari op de Vrije Universiteit
Amsterdam werd georganiseerd
Daarnaast verzorgde Lauren Lauret enkele gastcolleges rond het thema ‘ethiek’, aan de Universiteit
Leiden. Ester Zoomer nam deel aan besprekingen tussen opleidingscoördinatoren in Nederland (zie ook
4.3 Expertmeeting Onderwijs).

3.5 Prijzen
Elise Mathilde Essayprijs
Op 1 januari 2018 riep de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde op initiatief van de Stichting Elise
Mathilde Fonds een nieuwe prijs in het leven. De prijsvraag voor een essay is in nauwe samenwerking
met het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en het Genootschap Onze Taal uitgeschreven. In
de essays staat het behoud van het Nederlandse cultuurgoed – in 2018 het letterkundige cultuurgoed –
centraal. Op 6 juli 2018 is de prijs voor het eerst toegekend aan Fien Veldman (literatuurwetenschapper,
journalist en schrijver) voor haar essay ”Grenzen, deuren en ogen open. Over het uitgestrekte
Nederlandse literaire landschap. De eigen natie in kosmopolitisch perspectief”. Het KNHG is
verantwoordelijk voor de organisatie en uitreiking van geschiedenisprijs in 2020.
Clio Fonds Stipendium
Dit in 2017 opgerichte fonds maakt historisch onderzoek op het terrein van de Nederlandse geschiedenis
in brede zin mogelijk. Het Clio Fonds Stipendium is ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds
dat ook verantwoordelijk is voor het honoreren van de aanvragen. De winnaars presenteren zich op een
van de jaarlijkse congressen van het KNHG. De winnaars van het Clio Fonds Stipendium 2018, Karin
Amatmoekrim, Maite Karssenberg en Machlien Vlasblom, maakten in een pitch hun plannen bekend
tijdens het Jaarcongres 2018.
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3.6 Belangenbehartiging van het vak en de historicus
Vanuit de rol belangenbehartiger van het vak en de historicus heeft het KNHG in 2018 drie zeer concrete
activiteiten ondernomen.
Historici onder vluchtelingen
In 2018 is NWO een speciale pilot voor vluchtelingen in de wetenschap gestart. Dat bracht het KNHG op
de gedachte om als beroepsvereniging van betekenis te kunnen zijn voor historici onder
vluchtelingen/asielzoekers. Tijdens de verschillende congressen biedt het KNHG nadrukkelijk historici
onder vluchtelingen en/of asielzoekers de mogelijkheid om deel te nemen. Met als doel hen kennis te
laten maken met historici in Nederland en op die manier hun netwerk kunnen opbouwen. Daarnaast
kunnen zij op deze manier hun Nederlands verrijken. Door hen uit de ‘vluchtelingensfeer’ te laten komen
en in een professionele omgeving te brengen die hen aanspreekt op hun achtergrond als historicus,
neemt het KNHG zijn rol als verbinder serieus maar komt ook op voor de belangen van historici. Tijdens
het jaarcongres in november hebben twee gevluchte historici kennis gemaakt met de vereniging en de
Nederlandse beroepsgroep van historici.
Andere Tijden
In de vroege zomer van 2018 werd duidelijk dat het enige historische programma op de Nederlandse
televisie bedreigd werd door bezuinigingen. Het bestuur stuurde de redactie een brief die zij konden
inzetten ter ondersteuning in hun gesprekken met de publieke omroep én Jong KNHG richtte zich met
een brief tot de netmanager van de publieke omroep met een pleidooi voor behoud van dit historische
programma.
Scholars at Risk
Scholars at Risk is een netwerk van wetenschappelijke instituten en academici dat opkomt voor
academische vrijheid en wetenschappers die in de uitoefening van hun vak bedreigd worden. In 2018
heeft het KNHG brieven naar de Saudische autoriteiten gestuurd met een appèl tot vrijlating van
historica Hatoon Al-Fassi. Zij is gevangen gezet in juni 2018 vanwege haar vrouwenrechtenstrijd in het
algemeen en haar betrokkenheid bij het opheffen van het verbod op autorijden door vrouwen in dat
land in het bijzonder. In het najaar heeft het KNHG een petitie getekend waarin aangedrongen werd op
vrijlating van Al-Fassi.
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4. Bijeenkomsten & Congressen
In 2018 zijn door het KNHG de volgende bijeenkomsten en congressen georganiseerd.

4.1 Nieuwjaarsborrel
Op 18 januari is de Nieuwjaarsborrel georganiseerd. Hoewel een stevige westerstorm roet in het eten
gooide en veel genodigden niet naar Amsterdam konden komen, was de borrel goed bezocht. Directeur
Antia Wiersma hield een korte toespraak waarna getoast werd op het nieuwe jaar. In totaal waren er
ongeveer 50 (niet-)leden aanwezig.

4.2 Voorjaarscongres Denkend aan Nederland….
Op 26 april vond het voorjaarscongres plaats. De locatie was het Nederlands Openluchtmuseum waar
sinds het najaar van 2017 de Canon van Nederlandtentoonstelling te zien is. Deze tentoonstelling neemt
de bezoekers in vijftig vensters mee langs de hoogte- en dieptepunten van de Nederlandse geschiedenis.
Een call for proposals leverde zeven onderwerpen op die in de middag in parallelsessies behandeld
werden. Daarnaast waren er plenaire lezingen, een bezoek aan de canontentoonstelling en een slotdebat.
Susan Legêne, voorzitter van het KNHG en hoogleraar aan Vrije Universiteit, hield de key note lezing
“Kasteeltijd: over de geschiedenis van nu en het historiseren van toen” die later als longread geplaatst is
op Historici.nl. Daar werd tevens een verslag van de dag geplaatst. In totaal waren er 105 deelnemers
(waaronder sprekers en medewerkers van het bureau). Na afloop verscheen op de site van het KNHG ook
een blog waarin Antia Wiersma vertelde over de totstandkoming van dit congres.

Posters Voorjaarscongres Denkend aan Nederland

4.3 Expertmeeting Onderwijs
Op 14 juni organiseerde het KNHG een expertmeeting over de voorbereiding op de arbeidsmarkt van
studenten geschiedenis aan de Nederlandse universiteiten. Voor deze bijeenkomst, die besloten was en
waar geen verslag van is gemaakt, waren de opleidingsdirecteuren en –coördinatoren van de
verschillende Nederlandse bachelor- en masteropleidingen uitgenodigd. Doel was uitwisseling van best
practices en een open discussie over de verschillende uitdagingen waarvoor zij gesteld staan. Dit
initiatief werd zeer gewaardeerd en de wens is uitgesproken dat het KNHG een dergelijke bijeenkomst
vaker organiseert. In totaal waren er 15 deelnemers (inclusief vertegenwoordigers van het bestuur, Jong
KNHG en het bureau).
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4.4 Nacht van de Geschiedenis
In 2018 was het KNHG een van de inhoudelijk organiserende partners van de Nacht van de Geschiedenis
geworden. Deze nacht wordt ieder jaar georganiseerd op de laatste zaterdagavond van de Maand van de
Geschiedenis (oktober). Het thema in 2018 was ‘’Opstand’’. Het KNHG kon dankzij dit partnerschap haar
leden een korting op de entree bieden. In totaal bezochten bijna 1.000 mensen de Nacht en
waardeerden zij het evenement met een 8.5. Op de site van KNHG verscheen een column over deze
Nacht van de hand van Dineke Stam en op Historici.nl schreef Anna Tijsseling een impressie.

4.5 Jaarcongres
Het jaarcongres werd georganiseerd op 30 november 2018 in de doopsgezinde schuilkerk de Grote
Vermaning in Haarlem. Het thema was ‘Uitsluiting, Stilte en Taboe in de Geschiedenis’. Remieg Aerts
nam de rol van dagvoorzitter op zich en KNHG-bestuurslid Beatrice de Graaf hield een openingslezing die
later op Historici.nl verscheen als een longread. Met dit thema wilde jaarcongres twee doelen bereiken:
op de eerste plaats zowel de processen van uitsluiting, verzwijging en taboeïsering in de geschiedenis
voor het voetlicht halen. Op de tweede plaats wilde het jaarcongres laten zien hoe het vakgebied zelf
soms onbewust bijdraagt aan ‘stiltes’ op een bepaald terrein, door sommige thema’s wel te benoemen,
en andere zaken te verwaarlozen. In totaal waren ongeveer 110 deelnemers, inclusief sprekers en leden
van het bureau. Jonge Historicus van het Jaar 2018 Lise Koning schreef een verslag van het jaarcongres
voor Historici.nl. Reacties op sociale media over het congres en sprekers leidden ook tot een column van
Antia Wiersma, getiteld Zwijgende Meerderheid.

Poster Jaarcongres ‘Uitsluiting, stilte en taboe in de geschiedenis’

4.3 Algemene ledenvergaderingen
In 2018 zijn twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden. De eerste vond plaats tijdens het
Voorjaarscongres op 26 april in het Openluchtmuseum te Arnhem. Dit was een ingelaste vergadering om
Pieter Slaman officieel te benoemen als bestuurslid van het KNHG namens Jong KNHG. Hierbij waren ca.
45 KNHG-leden aanwezig. De tweede Algemene Ledenvergadering werd zoals gebruikelijk georganiseerd
tijdens de pauze van het Jaarcongres op 30 november in de Doopsgezinde kerk De Grote Vermaning te
Haarlem. Ongeveer 30 KNHG-leden woonden deze vergadering bij.
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5. Internationaal
Als onderdeel van de strategie om de zichtbaarheid van het KNHG te vergroten zijn in 2018 de banden
met de internationale zusterverenigingen aangehaald.

5.1 American Historical Association
Antia Wiersma vertegenwoordigde begin januari het KNHG tijdens de “Annual Meeting’’ van de American
Historical Association (AHA). Naast het voeren van verschillende netwerkgesprekken, bezocht zij sessies
over Nederlandse geschiedenis en verschillende panels en sessies die relevant waren voor BMGN-LCHR.
Van haar hand verschenen verslagen op de site van het KNHG, Historici.nl en Historians.org.

5.2 Historical Association
In mei organiseerde de Britse Historical Association (HA) hun jaarlijkse congres. De HA is de Britse
tegenhanger van de Nederlandse Vereniging van Nederlandse Geschiedenisleraren. In 2018 vond het
congres plaats in Stratford Upon Avon. Namens het KNHG bezocht Antia Wiersma het congres, zij had
voorafgaand een netwerkgesprek met de directeur van de HA, Rebecca Sullivan. Na afloop schreef zij een
verslag voor de site van het KNHG.

5.3 VHD & Historikertag
Op 31 mei reisden voorzitter Susan Legêne en directeur Antia Wiersma naar Düsseldorf om kennis te
maken met de voorzitter, Eva Schlotheuber en de directeur, Nora Hilgert van de Duitse zustervereniging
Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands (VHD). Een van de gespreksonderwerpen was
hun 52e Historikertag (25 t/m 28 september in Münster) waar Nederland themaland was én het KNHG
eregast. In aanloop naar deze grote historische conferentie zette het KNHG op een rij welke Nederlandse
historici in welke panels acte de présence gaven. Tevens is er een interview met Eva Schlotheuber
gepubliceerd op de site van het KNHG en een interview met voorzitter KNHG Susan Legêne bij de VHD.
Het KNHG werkte ook inhoudelijk nauw samen met de Duitse partner door twee panels inhoudelijk te
organiseren, een over de Vrede van Westfalen en de andere over arbeidsmarktperspectieven voor jonge
historici. Tijdens de Historikertag stonden medewerkers van KNHG in een informatiestand en na afloop
schreven zij gezamenlijk een blog over hun ervaringen. Tot slot was het bureau KNHG aanwezig bij een
‘History Slam’. Hier presenteerden promovendi op informatieve en toegankelijke wijze hun onderzoeken.

Bureau KNHG aanwezig tijdens de History Slam
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6.

Communicatie

6.1 Communicatie
Nieuwsbrief
De digitale nieuwbrief wordt elke maand verstuurd rond de 15e dag. Het bevat relevant nieuws en
informatie voor de lezers omtrent informatie vanuit het bureau, internationale ontwikkelingen, updates
van Historici.nl en BMGN-LCHR, en sluit af met een overzicht van KNHG bestuurs- en/of bureauleden in
het nieuws. In 2018 zijn 11 nieuwsbrieven verstuurd. De nieuwsbrieven in juli en augustus zijn door de
zomervakantie in één brief verstuurd. Ook de nieuwsbrief heeft een nieuwe stijl gekregen. Deze kunt u
bezichtigen vanaf de september nieuwsbrief.
Eindejaarsgroet
Alle KNHG-leden en relaties van het KNHG ontvingen eind december een eindejaarsgroet.

De eindejaarsgroet van het jaar 2018

6.2 Websites
KNHG.nl
In 2018 heeft het KNHG een nieuwe huisstijl, ontworpen door Studio De Ronners. In samenwerking met
Code Clear is de nieuwe huisstijl van het KNHG ook op de website toegepast. De nieuwe vormgeving is te
bekijken op de website www.knhg.nl.
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Historici.nl
In totaal verschenen er in 2018 84 bijdragen op Historici.nl. In dat jaar bezochten 53.401 bezoekers deze
website. Op twitter heeft @HistoriciNL 4.399 volgers en op Facebook 1.353. De meest gelezen bijdragen
in 2018 waren het “Dossier Werkdruk”, geschreven door Tessa Hofland, met bijdragen van Karwan
Fatah-Black en Liesbeth Sparks.
De redactieraad van Historici.nl is in 2018 twee keer bijeengekomen, op 26 juni en op 27 november.
Deze bijeenkomsten richtten zich hoofdzakelijk op het beleidsplan 2019/2020.
6.3 Sociale Media
Het KNHG heeft een twitteraccount, een LinkedIn pagina en geeft een digitale nieuwsbrief uit.
Historici.nl heeft een twitteraccount en een Facebookpagina. Jong KNHG heeft een Facebookpagina en
een twitteraccount. In de loop van 2018 is het aantal volgers van deze verschillende sociale media
kanalen aanzienlijk toegenomen.

Tabel 1: statistieken 2018
Maand

Website
KNHG.nl

Website
Hist.nl

Twitter
KNHG

Twitter
Hist.nl

FB Jong FB
KNHG
Hist.nl

Mail nieuwsbrief geopend

Geklikt op
nieuwsbrief

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

1710
1245
2047
2160
1289
2417
1284
1150
1586
1999
2496
1738

5172
4148
4494
4155
4307
4364
3219
3698
4798
5191
5408
4447

847
438
775
1.531
663
597
380
503
347
508
998
403

570
315
276
476
447
378
172
256
295
599
271
312

213
170
236
117
53
135
29
24
32
111
98
24

51
83
108
78
65
80
64
63
52
94
102
142

651
581
580
583
654
649
672

279
169
154
161
184
165
187

668
539
530
511

231
228
228
206

Totaal

21121

53401

7990

4367

1242

982

6618

2192

1.442

4.399

1.353

1.330

Totaal
aantal
volgers/
ontvangers
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7. Tijdschrift
7.1 BMGN – Low Countries Historical Review
BMGN-LCHR

Omslag BMGN-LCHR 2018-2
Als uitgever van dit tijdschrift – dat sinds 2012 in Diamond Open Access verschijnt – levert het KNHG een
belangrijke bijdrage aan de geschiedbeoefening als wetenschappelijke discipline. In 2018 verscheen
naast drie reguliere edities ook een themanummer ‘Political Change and Civic Continuities in the Age of
Revolutions’ met als gastredacteuren Joris Oddens en Diederik Smit.
Publicatieplatform
Op vraag van het bestuur van KNHG en de redactie van BMGN-LCHR verkenden de managing editors
Anne-Marie Mreijen en Tessa Lobbes (per 1 september) in samenwerking met directeur, Antia Wiersma
diverse publicatieplatforms en uitgevers. Deze verkenning gebeurt met het oog op de verdere
ontwikkeling van de open access-uitgave van BMGN-LCHR en op de toekomstige overgang naar een
nieuwe uitgever, wanneer het contract met UOpenJournals is beëindigd.
Plan S
Plan S is een initiatief om vanaf 2020 de transitie naar honderd procent publicaties in open access te
versnellen. Het plan is gelanceerd in september 2018 en wordt gesteund door achttien financiers die zich
cOAlition S noemen. Vanuit Nederland is NWO een van de ondertekenaars. Science Europe coördineert
de invoering van dit plan. Na de lancering van Plan S heeft het KNHG de taak op zich genomen om de
beroepsgroep van historici te informeren over dit plan en de ontwikkelingen op het gebied van open
access, waarbij Tessa Lobbes steeds ook de gevolgen van Plan S voor BMGN-LCHR besprak.
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Redactie
Kaat Wils (KU Leuven) tot december 2018
Dirk Jan Wolffram (Rijksuniversiteit Groningen)
Alicia Schrikker (Universiteit Leiden)
Nico Wouters (CEGESOMA – Universiteit Gent) tot december 2018
Frederik Buylaert (Universiteit Gent)
Danielle van den Heuvel (Universiteit van Amsterdam)
Inger Leemans (Vrije Universiteit Amsterdam)
Anne Winter (Vrije Universiteit Brussel)
In december 2018 verlieten Kaat Wils en Nico Wouters de redactie na het verstrijken van hun termijn
van zes jaar. Marnix Beyen (Universiteit Antwerpen) en Idesbald Goddeeris (KU Leuven) werden op dat
moment verwelkomd als nieuwe redactieleden. In september 2018 gaf Kaat Wils het voorzitterschap al
over aan Dirk Jan Wolffram. Vanwege een buitenlands onderzoekverblijf van Dirk Jan Wolffram trad
Frederik Buylaert in het najaar van 2018 op als interim-voorzitter.
Recensies
Sinds 2017 worden de recensies online in een apart ‘review issue’ gepubliceerd. Op die manier kunnen
recensies doorlopend op de website gepubliceerd worden, in plaats van te wachten op het verschijnen
van een nieuw nummer. Deze werkwijze bevordert het sneller recenseren van recent verschenen
studies. In 2018 publiceerde BMGN-LCHR honderd recensies online. Via de social media-accounts van
BMGN-LCHR wordt aandacht besteed aan elke nieuw verschenen recensie.
Themadossiers
In het najaar van 2018 ontwierp het redactiebureau voor het eerst twee themadossiers of ‘special
collections’, namelijk ‘the Netherlands-Germany’ in september en ‘Protest and Resistance’ in november
2018. Via een themadossier brengt BMGN-LCHR eerder verschenen artikelen over een bepaald
onderwerp onder de aandacht. De collectie ‘Protest and Resistance’ ging online tijdens de ‘Maand van
de Geschiedenis’ waarin het thema opstand en verzet centraal stond. De collectie Nederland-Duitsland
kwam tot stand ter gelegenheid van de Historikertag van de Duitse zusterorganisatie van KNHG, VHD (zie
ook hoofdstuk 5 Internationaal). BMGN-LCHR ziet themadossiers als een instrument om verschillende
doelgroepen te bereiken. Deze collecties van artikelen kunnen nuttig zijn voor docenten, studenten,
journalisten en musea.
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8. KNHG in de pers
In 2018 is het KNHG tijdens de volgende momenten in de pers verschenen.

8.1 Maria Grever over het KNHG in Genderview winter 2018
In Genderview winter 2018 verscheen een interview met Maria Grever, hoogleraar theorie en methoden
van de geschiedenis, hoofd van de afdeling geschiedenis en directeur van het Centrum voor Historische
Cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In het interview bespreekt ze onder andere het KNHG en
de Historicidagen 2017.

8.2 ‘wakkere wetenschappers’ in NPO Focus
Het KNHG wordt regelmatig door journalisten benaderd met de vraag of wij hen aan historici met een
bepaalde specialisatie kunnen koppelen. Zo zocht NPO Focus een 'wakkere wetenschapper': een
historicus die onderzoek doet buiten Nederland en op het tijdstip van uitzenden nog gewoon aan het
werk is. Het KNHG heeft NPO Focus voor vijf uitzendingen geholpen aan een historicus.

8.3 Susan Legêne geïnterviewd in Over de Muur
Hoe staat de geschiedschrijving in Nederland er als vakgebied voor en hoe kijken historici naar hun werk
en de beroepsgroep? Om hier achter te komen sprak Niels Mathijssen op 10 oktober voor Over de Muur
onder andere met KNHG-voorzitter Susan Legêne.
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