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1137 leden, waarvan: 
375 leden met BMGN
388 leden zonder BMGN
103 studentleden met BMGN
102 studentleden zonder BMGN
122 seniorleden met BMGN
47 seniorleden zonder BMGN 
 
12 bestuursleden 
9 redactieleden 
10 (parttime) werknemers

2017 IN CIJFERS 

‘’Samenwerken voor geschiedenis’’
is de slogan van het KNHG. Het
KNHG heeft de ambitie om een
zelfbewuste vereniging te zijn
waarin leden, bestuur en bureau
samen handen en voeten geven
aan die slogan. Daarom ben ik
verheugd te kunnen melden dat
voor het eerst in jaren de dalende
trend in ledenaantal is omgebogen
in een stijgende lijn. Goed nieuws:
want hoe breder en steviger de
ledenbasis, hoe slagkrachtiger en
effectiever KNHG als vereniging
kan zijn. Dit stelt ons in staat de
belangen van het vak en het
beroep beter uit te dragen.  

Per 1 oktober 2017 ben ik directeur
KNHG. Ik wil u laten weten dat ik
mij vol enthousiasme en met
passie zal gaan inzetten voor het
vak, het beroep en de vereniging. 

Antia Wiersma 
Directeur KNHG 

info@knhg.nl 

JAARVERSLAG 2017



DIRECTEURSWISSEL 

In 2017 heeft Leonie de Goei na tien
vruchtbare jaren afscheid genomen als
directeur. Onder haar bezielende leiding zijn
tal van vernieuwingen ingezet. Op 1 oktober
2017 trad haar opvolgster Antia Wiersma
aan.

BMGN-LCHR 

Als uitgever levert het KNHG een belangrijke 
bijdrage aan de geschiedbeoefening als 
wetenschappelijke discipline. In 2017 
verschenen naast twee reguliere edities 
twee themanummers: Blurring Boundaries: 
Towards a Medical History of the Twentieth 
Century (2017:1) en The Rise of Consumer 
History (2017:3).

BEROEPSETHIEK 

Door kritische reflectie op onze 
beroepspraktijk kunnen we de kwaliteit van 
het werk van historici bevorderen. In 
2017 richtte de werkgroep beroepsethiek 
zich op de volgende onderwerpen: de 
publieke rol van de historicus, de ethische 
problemen rondom digitalisering, en het 
opstellen van richtlijnen voor door historici 
zelf gecreëerde bronnen. 

KNHG IN 2017 
VOORJAARSCONGRES | 12 MEI 

‘Nieuwe staat, nieuwe burgers? Burgerschap
in de Lage Landen 1750-1850’. Georganiseerd
door het KNHG in samenwerking met de
projectgroepen The persistence of civic
identities in the Netherlands, 1747-1848
(Leiden) en Managing the crisis? The resilience
of local networks and institutions within the
Low Countries during the Napoleonic
Period (Huygens ING / Antwerpen).  
62 deelnemers  

HISTORICIDAGEN | 23-25 AUGUSTUS 

Drie dagen vol lezingen, debatten en
workshops om de samenwerking tussen alle
soorten (kunst)historici te bevorderen, de
diversiteit en dynamiek van de historische
praktijk te tonen en nieuwe inspiratie op te
doen. Georganiseerd in samenwerking met de
Universiteit Utrecht. 500 deelnemers. 

JONG KNHG | 7 APRIL, 20 MEI 

Jong KNHG heeft twee bijeenkomsten 
georganiseerd: de workshop wetenschappelijk 
publiceren & schrijven voor een groot publiek 
(12 deelnemers) en een voorlichting over duaal 
promoveren (34 deelnemers). 

BIJEENKOMSTEN

WELKE RICHTING JE NA

JE STUDIE OOK OP WIL,

IK KAN IEDEREEN

AANRADEN HIER STAGE

TE GAAN LOPEN!

Arlette Mauritsz 
Stagiair Historici.nl 

In 2017 liepen er vijf jonge historici een 
stage of deden werkervaring op bij KNHG. 
Zij werkten voor BMGN-LCHR, Historici.nl, 
en ter ondersteuning van de werkgroep 
Beroepsethiek. 


