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(Concept) Verslag Algemene Ledenvergadering KNHG 
Donderdag 30 november 2018, 13:00-13:25 uur 

Locatie: Doopsgezinde schuilkerk De Grote Vermaning, Frankenstraat24, 2211 HV Haarlem 

De jaarvergadering wordt geleid door prof.dr. S. Legêne (voorzitter KNHG bestuur). Van het KNHG bestuur zijn 

tevens aanwezig: J.J. Dankers (penningmeester), dr. K.J. Fatah-Black (secretaris), drs. M.L. Engelhard 

(archieven), prof.dr. B.A. de Graaf (congressen), dr. P. Slaman (Jong KNHG). Notulist is Caroline van Vliet, 

medewerker van het KNHG-bureau. 

Er zijn ca. 45 KNHG-leden aanwezig. 

 

Afwezig met bericht: prof.dr. C.A.M. van Boxtel (onderwijs); drs. M. Gosselink (musea); prof. dr. D.J. Wolffram 

(vice voorzitter redactie BMGN - LCHR). 

 
1 Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 12.55 uur en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt 

vastgesteld. 

 

2 Mededelingen  

De nieuwjaarsborrel van het KNHG zal op Woensdag 16 januari 2019 plaatsvinden van 16.00-18.00 

uur in de kantine van het Spinhuis, Oudezijds Achterburgwal 185, Amsterdam. De voorzitter nodigt 

iedereen van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 

 

3 Notulen van de vorige Ledenvergaderingen, 24 november 2017 en 26 april 2018 (bijlage 1 

en 2) 

Er zijn geen opmerkingen over of naar aanleiding van de notulen van de Algemene Ledenvergadering 

van 24 november 2017 en extra ingelaste ledenvergadering van 26 april 2018. Ze worden 

goedgekeurd met dank aan de notulist. De voorzitter wijst erop dat de notulen openbaar zijn en te 

lezen op de website van het KNHG. 

 

4 Financiën 

 Verslag Kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit KNHG-leden Tom Scheepstra en Rik Peters heeft de jaarrekening 

2017 bekeken. Tom Scheepstra verontschuldigt Rik Peters, die wegens ziekte helaas niet aanwezig 

kon zijn op deze ledenvergadering. Hij schetst de werkwijze die de kascommissie heeft gevolgd en 

brengt verslag uit van de bevindingen van de kascommissie over de Jaarrekening 2017. Hij geeft aan 

dat de bijgevoegde woordelijke toelichting op de Jaarrekening een heldere aanvulling vormt en de 

cijfers meer inzichtelijk maakt. De kascommissie heeft op het KNHG bureau de stukken ingezien en 

in orde bevonden. Zie hieronder het ondertekende verslag van de kascommissie: 
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 Goedkeuring Jaarrekening 2017  

De kascommissie dankt de penningmeester en het KNHG-bureau voor het werk. Zij adviseert de 

Algemene Ledenvergadering  om akkoord te gaan met de Jaarrekening 2017 en het bestuur 

decharge te verlenen. De ALV volgt dit advies op. 

 Begroting 2019 

De begroting 2019 laat een positief saldo zien van 6 euro. De voorzitter uit haar dankbaarheid naar 

het Harreveldfonds voor de jaarlijkse lumpsum die het KNHG ontvangt voor het ontplooien van 

allerlei initiatieven en activiteiten voor de leden, zoals de Historicidagen 2019 in Groningen. De 

oproep tot bijdragen is inmiddels verspreid en zij spoort leden aan om een voorstel in te dienen. Ook 

wijst zij op de call voor het indienen van voorstellen voor het KNHG voorjaarscongres 2019.  

 

 

 Benoeming nieuwe kascommissie 

De penningmeester dankt KNHG-leden Tom Scheepstra en Rik Peters voor hun zorgvuldige werk. 
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Tom Scheepstra moet na twee jaar aftreden als lid van de kascommissie. KNHG-lid Lauren Lauret 

geeft deze taak op zich te willen nemen voor de komende twee jaar. Dit aanbod wordt in dank 

aanvaard. Rik Peters blijft nog een jaar aan. 

 Leden en contributiestructuur 2019 

De voorzitter geeft aan dat het bestuur heeft besloten de contributies voor 2019 niet te zullen 

verhogen. Wel is een voorstel voor gewijzigde tariefstructuur per 1 januari 2019 voorgelegd, die in 

bijlage 6 bij deze vergadering is toegelicht: 

 

Soort 
Lidmaatschap 

Bedrag met abo Bedrag zonder abo Voorwaarden 

Studenten € 45 
(onveranderd) 

Gratis - Ingaande bij ingang 
nieuw college jaar t/m 
einde volgend 
kalenderjaar (dus max 15 
maanden) 

- Tegen inlevering kopie 
collegekaart 
 

Jong KNHG  € 45 €20 - Ingaand na gratis 
lidmaatschap 

- Tot maximaal 30 jaar 

Gewoon  € 75 € 40 - Van 31 t/m 70 jaar 

Senior  € 50 € 25 - 71 jaar en ouder 

 

De algemene ledenvergadering gaat akkoord met deze wijziging. Alle KNHG-leden zullen begin 

januari 2019 worden aangeschreven om hun lidmaatschapsinformatie te actualiseren.  

5 Bestuurssamenstelling – aankondiging bestuurswisseling in 2019 

Huidig bestuur: prof.dr. S. Legêne (voorzitter); dr. J.J. Dankers (penningmeester); Dr. K.J. Fatah-Black 

(secretaris); prof.dr. C.A.M. van Boxtel (onderwijs); drs. M.L. Engelhard (archieven); drs. M. Gosselink 

(musea); prof.dr. B.A. de Graaf (congressen); dr. P. Slaman (Jong KNHG); prof.dr. D.J. Wolffram (vice 

voorzitter redactie BMGN - LCHR). 

 

De voorzitter geeft aan dat haar termijn in november 2019 afloopt, evenals de termijn van 

bestuurslid De Graaf (congressen). Beiden hebben reeds twee termijnen zitting gehad in het bestuur 

en zijn niet herkiesbaar. Conform de statuten zal het bestuur uit zijn eigen leden een nieuwe 

voorzitter benoemen. KNHG-leden kunnen kandidaten voordragen voor het KNHG-bestuur ter 

vervanging van Legêne en De Graaf.   

 

6 Werkgroepen KNHG en BMGN Jubileum 2020 

2020 is een jubileumjaar: het KNHG bestaat dan 175 jaar en de BMGN 50 jaar. Het KNHG bestuur wil 

een werkgroep in het leven roepen om dit dubbele jubileum vorm te geven. De voorzitter roept 

KNHG-leden op (jong en oud) om zitting te nemen in deze werkgroep. 

 

7 Historici in het publieke debat: Onderzoeken RHS (Race, Ethnicity & Equality en Gender 

Equality) en Manifest VHD (bijlage 7) 

https://royalhistsoc.org/


 
 

5 
 

De voorzitter schetst de achtergrond van dit agendapunt. Tijdens de Historkertag (25-28 september 

2018 in Münster), georganiseerd door de Duitse zustervereniging VHD (Verband der Historiker und 

Historikerinnen Deutslands) was er heftige discussie over de rol van geschiedenis in het politieke 

debat, waarbij het vak zichzelf ondervroeg. Op de ledenvergadering van de VHD werd een manifest 

aangenomen ‘zu gegenwärtigen Gefährdungen der Demokratie’. Bestuurslid Beatrice de Graaf licht 

toe dat de Duitse benadering uitgaat van de ‘Freiheitlische demokratische Grundordnung’ (FdGO), 

waar in Nederland de vrijheid van meningsuiting voorop staat. Duitse Historici voelen zich geroepen 

zich uit te spreken binnen de kaders van de FdGO. Voor het KNHG was dit aanleiding de leden de 

vraag voor te leggen wat onze rol als beroepsvereniging is in dezen. Legêne vult aan dat ook de 

benoeming van de geschiedenisleraar van het jaar een rol speelde bij deze overweging. Deze 

geschiedenisdocent is werkzaam in het VMBO en wil met de minister in gesprek over het vak 

geschiedenis in de multiculturele klas. Hoe kan het gesprek over geschiedenis gevoerd worden 

zonder oordeel over goed of fout. KNHG-lid De Baets wijst op het werk van Euroclio, een vereniging 

die hiermee veel ervaring heeft. Remieg Aerts stelt dat het KNHG als organisatie geen politieke of 

levensbeschouwelijke positie moet innemen, maar het KNHG moet wel namens historici en hun 

belangen aanwezig zijn in het publieke debat, als er in de politiek twijfel wordt gezaaid of als er 

andere belangrijke kwesties spelen die gevolgen hebben voor historici, zoals publiceren in open 

access. Ido de Haan doet de suggestie om de statuten van het KNHG door te nemen en te kijken of 

er formuleringen in staan, of erin opgenomen kunnen worden, die de verdediging van democratie en 

rechtsorde kunnen uitdrukken. Dan onderschrijft je dat als lid van het KNHG. Vervolgens kan er dan 

vanuit het KNHG een manifest opgesteld worden. 

Legêne dankt de KNHG-leden voor hun goede suggesties en geeft aan dat het KNHG ze meeneemt in 

het denkproces rond de positionering van de vereniging. 

 

8 CISH – kandidatuur bestuur (bijlage 8) 

 
Het Comité International des Sciences Historiques (CISH) is de wereldvereniging voor Historici. Eens 

in de vijf jaar organiseert het CISH een congres. Het eerstvolgende is in 2020 in Poznan, Polen. 

Tijdens deze congressen worden er nieuws bestuursleden gekozen. Het KNHG kan, als lid van CISH, 

kandidaten voordragen voor een bestuursfunctie. Susan Legêne vraagt mensen die hiervoor 

belangstelling hebben contact op te nemen met het KNHG. Het KNHG gaat vervolgens met hen 

onderzoeken hoe de kandidatuur zo sterk mogelijk neergezet en ondersteund kan worden. Gevraagd 

wordt hoe het KNHG aankijkt tegen het CISH. Legêne antwoordt dat het CISH overkomt als een 

achterhaalde organisatie (hiërarchische structuur, geijkte conferenties, niet agenda zettend). De 

VHD (Duitsland), de RHS (Groot Brittannië) en de AHA (VS) delen deze indruk.  

 

9 Rondvraag en sluiting  

Er zijn geen punten voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 13.15 uur. Zij dankt de 

aanwezigen voor hun inbreng en wenst hen een goede voortzetting van het Jaarcongres. 

https://www.historikerverband.de/historikertag/52-deutscher-historikertag-2018.html
https://www.historikerverband.de/
https://www.historikerverband.de/verband/stellungnahmen/resolution-zu-gegenwaertigen-gefaehrdungen-der-demokratie.html
https://www.euroclio.eu/
http://www.cish.org/index.php/en/
https://ichs2020poznan.pl/en/

