
 
 

KNHG in 2018

PERSONEELSWISSEL

In 2018 verlieten Kayleigh Goudsmit en

Anne-Marie Mreijen het KNHG. Hadewijch

Zwart en Tessa Lobbes zijn aangetrokken

als respectievelijk communicatiemedewer-

ker KNHG & webredacteur van Historici.nl

en managing editor van de BMGN-LCHR. 

 

BMGN-LCHR
In 2018 verscheen naast drie reguliere

edities ook een themanummer getiteld

‘Political Change and Civic Continuities in

the Age of Revolutions’. Als pleitbezorgers

van open access verkenden KNHG en

BMGN-LCHR mogelijkheden om de online

publicatie te optimaliseren. Naar

aanleiding van de lancering van Plan S

legde KNHG een dossier open access
aan.

 

JONG KNHG

Jong KNHG is een werkgroep van KNHG,

met een apart bestuur en reglement. Het

doel is om activiteiten van de beroeps-

vereniging af te stemmen op de specifieke

behoeften van jongeren in het historisch

werkveld, en hen zo bij het KNHG te

betrekken. In 2018 zijn zes succesvolle

activiteiten georganiseerd.

 

 

 

 

bijeenkomsten

VOORJAARSCONGRES | 26 APRIL

Op 26 april vond het voorjaarscongres

plaats in het Nederlands Openlucht-

museum, waar sinds het najaar van 2017

de Canon van Nederland-tentoonstelling

te zien is. KNHG-voorzitter Susan Legêne

hield de key note lezing 'Kasteeltijd: over

de geschiedenis van nu en het histori-

seren van toen'. 105 deelnemers.

 

EXPERTMEETING | 14 JUNI

Opleidingsdirecteuren en -coördinatoren

van de opleidingen geschiedenis gingen

met elkaar in gesprek over de voorberei-

ding van studenten op arbeidsmarkt, wis-

selden best practices uit en voerden een

open discussie over uitdagingen waar stu-

denten tegenover staan. 15 deelnemers.

 

JAARCONGRES | 30 NOVEMBER

Het jaarcongres werd georganiseerd in de

Doopsgezinde schuilkerk de Grote

Vermaning in Haarlem, met als thema

‘Uitsluiting, Stilte en Taboe in de Geschie-

denis’. KNHG-bestuurslid Beatrice de

Graaf hield de openingslezing 'De Kunst

van het Weglaten'. 110 deelnemers.

 

 

 

 

 

De veelzijdigheid van

deze werkplek heeft

er echt voor gezorgd

dat ik met meer

zelfvertrouwen en

ervaring op zoek kan

naar een baan in het

vakgebied van

geschiedenis.

Hans Spijker
Redactie-assistent

BMGN-LCHR

In 2018 liepen negen jonge historici stage

of deden werkervaring op bij KNHG. Zij

zetten zich in voor KNHG, BMGN-LCHR en

Historici.nl.



 
 

Jaarverslag 2018

2018 was het jaar waarin we vol

enthousiasme zijn begonnen 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 beknopte verslag kunt u

lezen hoe en met welke resultaten.

Veel leesplezier!

 

Antia Wiersma,

Directeur KNHG

info@knhg.nl 
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geschie

denis

 

 

2018

2018 in cijfers

1074 leden, waarvan:

385 leden met BMGN

376 leden zonder BMGN

71 studentleden met BMGN

86 studentleden zonder BMGN

111 seniorleden met BMGN

72 leden zonder BMGN

9 bestuursleden

8 redactieleden

7 (parttime) medewerkers


