
 

Hartelijk welkom allemaal en de beste wensen voor 2020. Opnieuw luiden wij 

het nieuwe jaar in met nieuwjaarsborrel, een gewoonte die al beetje een 

traditie begint te worden. Dit jaar is een bijzonder jaar, omdat wij vandaag 

officieel het jubileumjaar, waarin het KNHG zijn 175 en de BMGN zijn 50 jarig 

bestaan mogen vieren, lanceren. Dus mag ik jullie vandaag vertellen hoe wij dit 

jaar gaan vieren en dus wat jullie van ons kunnen verwachten. 

Maar eerst een paar korte huishoudelijke mededelingen. Net zoals vorig jaar 

treffen jullie tegen de achterwand een aantal boeken en andere producten aan 

die u gratis mee kunt nemen. Maak ons los zou ik zeggen.  

Zoals jullie wellicht weten heeft Hadewijch besloten ons bureau te verlaten, 

daarom mogen wij een nieuw gezicht verwelkomen: Pepijn Aarnink. Pepijn 

gaat zich de inzetten voor de zichtbaarheid van onze vereniging en in die 

hoedanigheid zal hij mede ons jubileumjaar gaan vormgeven.  

Verder zijn er de nodige bestuursleden, leden van het bestuur van Jong KNHG 

en collega’s van het bureau aanwezig– steken jullie je hand even op dan stel ik 

je voor.  

Beste leden, wie jarig is, trakteert. Daarom beginnen wij dit jubileumjaar 

gepast met een tweetal traktaties: als eerste hebben wij voor jullie een 

kalender gemaakt waarop jullie alle belangrijke data en evenementen voor het 

komende jaar kunnen vinden. De kalender, ontworpen door ons vaste 

ontwerpbureau De Ronners, is kleurrijk en feestelijk. Wellicht herkennen jullie 

de kleuren; het paars van de BMGN, het koraalrood voor Jong KNHG en 

goud/bruin van het KNHG. 

Als jullie de kalender dan op jullie koelkast hangen, worden jullie iedere dag 

herinnerd aan het feest dat wij het hele jaar vieren. De tweede traktatie is nog 

een beetje een verassing, maar wij delen die uit als jullie het pand verlaten.  

Het KNHG is een vereniging met inhoud. En om deze inhoud vorm te geven 

schrijven wij dit jaar een prijsvraag uit. Historici zijn natuurlijk gewend om 

terug te kijken, maar voor ons staat dit kalenderjaar in het teken van de 

toekomst.  

  



In 2007 verscheen van de hand van de Amerikaanse historicus David Staley een 
boek met de intrigerende titel History and Future. Using Historical Thinking to 
imagine the Future. In dit boek betoogt Staley dat de historische methoden bij 
uitstek geschikt zijn om na te denken over de toekomst. Niet door te zoeken 
naar patronen in het verleden en die te vertalen naar de toekomst maar door 
de methode van historische verbeelding los te laten op de toekomst.  
 
Daarom heeft de werkgroep die nagedacht heeft over de invulling van de 
viering van onze jubilea, besloten dat we niet willen reflecteren op het 
verleden, maar vooruit willen kijken naar de toekomst. Het thema van de 
prijsvraag, die vanaf vandaag online te vinden is, is ‘de toekomst van 
geschiedenis in Nederland’, in al zijn facetten.  
Wij kijken natuurlijk uit naar de creatieve manier waarop de inzenders dit vorm 
zullen geven en nodigen eigenlijk iedereen uit om op zijn of haar eigen manier 
een visie te geven van hun toekomst van historisch Nederland. Het mag in 
geschreven vorm maar dat hoeft niet. Bijdragen kunnen tot en met 31 maart 
worden ingezonden en een deskundige jury, onder leiding van Ed Jonker – hier 
ook aanwezig – zal zich buigen over al deze reflecties en een winnaar kiezen. 
Een uitdraai van de prijsvraag ligt daar, en natuurlijk kunnen jullie alles rustig 
nalezen op onze website. 
 
Naast de prijsvraag mogen jullie het komende jaar natuurlijk meer van ons 
verwachtten. Zo gaan we leden aan het woord laten op onze website. Ook 
houden wij hier in deze ruimte driemaal een themalunch, waarbij er ruimte zal 
zijn voor een dialoog tussen sprekers en bezoekers. En last but not least 
organiseren wij een groot zomerfeest ‘s avonds op 2 juli aanstaande. Noteer 
die datum alvast in jullie agenda. En er zit nog meer in de pijpleiding, dus houdt 
vooral ook onze website in de gaten voor aankondigingen en oproepen. 
 
Voor nu hef ik het glas op 2020 dus op onze verenigingen natuurlijk op jullie, 
de leden! Nu jullie in zo’n groten getale zijn komen opdagen, kijken wij 
hoopvol naar de toekomst van onze vereniging! 
 
Dank jullie wel voor jullie aandacht. 
 


