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1. Voorwoord 
 

2019 was een bijzonder jaar, niet in de laatste plaats omdat het KNHG, samen met de Rijksuniversiteit 

Groningen (RuG), voor de tweede maal de Historicidagen heeft georganiseerd. Net als in 2017 was ook 

de 2019-editie goed bezocht. Meer dan driehonderd deelnemers, ongeveer vijftig sessies, controverses 

en debatten, en natuurlijk een mooi en gevarieerd nevenprogramma met een ledenlunch in het 

sfeervolle Van Swinderenhuys, een congresdiner op een bijzondere locatie, een pubquiz in een 

roemrucht Gronings café, speeddaten in het Academiegebouw, een interessante informatiemarkt, 

verschillende stadswandelingen en rondleidingen over tentoonstellingen. Kortom, de Historicidagen 

waren wederom zeer geslaagd, en was er voor elk wat wils. Dit bleek ook uit de enquête die het bureau 

na afloop onder de deelnemers verspreidde. De deelnemers waren onverdeeld positief en leverden ons 

vele goede ideeën voor de 2021-editie, die in Rotterdam zal plaatsvinden. 

Hoewel bestuur en bureau in 2019 veel tijd en energie hebben gestoken in het organiseren en uitvoeren 

van de Historicidagen, organiseerde het KNHG in 2019 nog twee andere grote bijeenkomsten. De 

aandacht voor en discussie over de rol van de geschiedenis in het algemeen en de rol die de 

beroepsvereniging zou moeten spelen in het publieke debat, leidde in juni tot een stevige discussie in 

Spui 25 in Amsterdam. Wij organiseerden dit debat in samenwerking met het Duitsland Instituut 

Amsterdam. Bewust kozen we voor Spui 25 als locatie, omdat het een voor iedereen toegankelijk 

debatcentrum is. Het andere evenement was het jaarcongres van eind november, dat in het teken stond 

van het einde van de Eerste Wereldoorlog en het daaropvolgende Verdrag van Parijs. Het KNHG was zeer 

vereerd dat de Duitse historicus Eckart Conze een van de twee inleidende lezingen verzorgde. Henk te 

Velde, hoogleraar Nederlandse geschiedenis in Leiden, verzorgde de andere inleiding. Na de 

Historicidagen, die als thema Inclusieve Geschiedenis hadden, en een debat over geschiedenis als 

(on)politieke wetenschap in juni, koos het bestuur dit keer bewust voor een inhoudelijk 

congresonderwerp. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering eind november vond een belangrijke bestuurswisseling plaats. 

Na acht jaar droeg voorzitter Susan Legêne het stokje over aan Henk te Velde. Legêne heeft haar stempel 

blijvend op het KNHG gedrukt door methodologische en historiografische onderwerpen te agenderen, 

maar ook door nadruk te leggen op de rol van de historicus. Beatrice de Graaf heeft ook na acht jaar 

bestuurslidmaatschap afscheid genomen. Als portefeuillehouder congressen was zij vaak van 

doorslaggevende betekenis voor de vele congressen die het KNHG organiseerde. Dankzij haar netwerk 

hebben vele grote namen uit het vak acte de présence gegeven bij het KNHG. Ook namen wij afscheid 

van Pieter Slaman, die de afgelopen twee jaar Jong KNHG vertegenwoordigde. Zijn enthousiasme voor 

het KNHG in het algemeen en Jong KNHG in het bijzonder waren aanstekelijk. Hij is opgevolgd door Dirk 

Alkemade. Als algemeen bestuurslid is Inger Leemans toegetreden tot het bestuur. Tijdens de eerste 

bestuursvergadering van 2020 zullen de portefeuilles binnen worden herverdeeld. 



 
 

 

Als directeur van het bureau wil ik de afgetreden bestuursleden heel hartelijk bedanken voor hun inzet 

en enthousiasme voor het KNHG en wil ik de nieuwe bestuursleden welkom heten. 

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:  @Historicidagen2019, @JongKNHG 

http://www.knhg.nl/
http://www.historici.nl/
https://www.facebook.com/JongKNHG/
https://www.facebook.com/HistoriciNL/
https://twitter.com/_KNHG
https://twitter.com/HistoriciNL
https://twitter.com/BMGN_LCHR
https://www.instagram.com/jongknhg/?hl=nl


 
 

 

2. Organisatie 

2.1. Bestuur KNHG 

 

Susan Legêne, voorzitter (tot en met 29 november 2019) 

Henk te Velde, voorzitter (vanaf 29 november 2019) 

Joost Dankers, penningmeester 

Karwan Fatah-Black, secretaris  

Dirk Jan Wolffram, (vice)voorzitter redactie BMGN – Low Countries Historical Review  

Pieter Slaman, Jong KNHG (tot en met 29 november 2019) 

Dirk Alkemade, Jong KNHG (vanaf 29 november 2019) 

 

Bestuursleden met speciale portefeuilles:  

Carla van Boxtel, onderwijs 

Marens Engelhard, archieven  

Beatrice de Graaf, congressen (tot en met 29 november 2019) 

Martine Gosselink, musea  

Inger Leemans (vanaf 29 november 2019) 

 

Het bestuur heeft in 2019 vijf keer vergaderd. Er waren drie reguliere vergaderingen op 15 februari, 22 

mei en 30 oktober, en twee ingelaste vergaderingen op 5 juli en 4 september. 

2.2. Bureau KNHG 

 

Medewerkers 2019 

Renna Elfrink, junior medewerker Historicidagen (1 maart tot 1 september 2019) 

Tessa Lobbes, managing editor BMGN – Low Countries Historical Review; 

Monica Soeting, editor BMGN – Low Countries Historical Review (tot 1 september 2019) 

Hans Spijker, editor BMGN – Low Countries Historical Review (vanaf 1 september 2019) 

Caroline van Vliet, administratie en webredactie  

Antia Wiersma, directeur 

Hadewijch Zwart, communicatiemedewerker KNHG en webredacteur Historici.nl (tot en met 31 

december 2019) 

 

Stagiaires en vrijwilligers in 2019 

Elvira Ambrosius, studentmedewerker Historicidagen (1 juli tot 1 september 2019) 

Thijs Borgers, BMGN – Low Countries Historical Review (1 januari tot 1 juli 2019) 

Melle van Dammen, communicatie KNHG en webredactie Historici.nl (1 maart tot 1 juli 2019) 

Marie Keulen, BMGN – Low Countries Historical Review (vanaf 1 september 2019) 

Sebastiaan Klokgieters, communicatie KNHG en webredactie Historici.nl (vanaf 1 december 2019) 

Susanne Lekkerkerker, communicatie KNHG en webredactie Historici.nl (tot 15 januari 2019) 



 
 

 

Derek Limberger, communicatie en organisatie Historicidagen (1 juli tot 1 september 2019) 

Stefan van Nieuwenhuizen, BMGN – Low Countries Historical Review (vanaf 1 september 2019) 

Peter Vis, BMGN – Low Countries Historical Review (vanaf 1 september 2019) 

 

Personele wisselingen 
De functie junior medewerker Communicatie en Organisatie Historicidagen is ingezet als een 

werkervaringsplaats voor een jonge historicus. De functie was tijdelijk (zes maanden), stond geheel in 

het teken van ondersteuning van de organisatie van de Historicidagen 2019 en is vervuld door Renna 

Elfrink, die tussen haar bachelor- en masteropleiding in zat.  

 

Eind augustus 2019 heeft Monica Soeting het bureau verlaten en is zij opgevolgd door Hans Spijker. Hij 

had de organisatie in 2018 leren kennen door zijn werkervaringsplaats bij BMGN-LCHR. Hadewijch Zwart 

nam eind december afscheid, omdat zij per 1 januari 2020 een andere dienstbetrekking, als 

beeldspecialist bij het NIMH, heeft gevonden. 

 

Teamontwikkeling 
Voorafgaand aan de Historicidagen in Groningen heeft het team de tentoonstelling Strijd! 100 jaar 

Vrouwenkiesrecht bezocht. Na een inleiding op de tentoonstelling en het proces van totstandkoming 

door gast-curator Mineke Bosch, is de tentoonstelling op eigen gelegenheid bekeken. Eind 2019 heeft 

het team twee tentoonstellingen in Amsterdam bezocht. De zogenoemde pop-up-tentoonstelling De 

Straat op! (over de kiesrechtstrijd en hedendaags activisme) in de OBA én De Grote Suriname 

Tentoonstelling in De Nieuwe Kerk.  

 

Het bureau van het KNHG en BMGN – LCHR volgde een workshop van wetenschappelijke 

communicatiespecialist David Redeker over wetenschap en beleidsbeïnvloeding en over het schrijven 

voor een breed publiek. Deze workshop werd gevolgd in het kader van het uitwerken van een 

actualiteitsparagraaf bij elk artikel in BMGN. In deze paragraaf, die vanaf 2020 zal worden ingevoerd, 

benadrukt de auteur de actualiteitswaarde en de maatschappelijke relevantie van de inzichten of de 

bronnen die in dit artikel worden gepresenteerd.  



 
 

 

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 deze werkvelden te overzien en te verbinden. 

De website van het KNHG biedt een professioneel platform aan alle leden. 

 

Belangenbehartiger 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 verenigingsleden, 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 
2019 was het tweede jaar van het driejarig beleidsplan dat eind 2017 is opgesteld. Alle activiteiten die in 

2019 zijn ontplooid, zijn ontwikkeld en uitgevoerd vanuit de drie rollen die het KNHG voor zichzelf heeft 

geformuleerd (zie onder 3.1. Missie, visie, ambitie en rollen). Om die rollen handen en voeten te geven, 

zijn drie strategieën geformuleerd: toevoegen van waarde voor jonge leden, versterken van 

beroepsorganisatie én vergroten van zichtbaarheid. Eind 2018 is een brainstormsessie georganiseerd 

met leden van het bureau. Hieruit zijn concrete activiteiten voortgekomen voor 2019. Dit alles 

resulteerde in een jaarplan, dat vervolgens diende als leidraad voor de werkzaamheden van het bureau 

en in 2019 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 2019 een aantal activiteiten opgezet door en met Jong KNHG 

(zie onder 4. Bijeenkomsten en Evenementen). De op de Algemene Ledenvergadering 2018 

goedgekeurde nieuwe contributiestructuur, waarbij studenten een jaar gratis lid kunnen zijn en jonge 

leden tot hun dertigste gebruik kunnen maken van het Jong KNHG-tarief, heeft in 2019 voorzichtig haar 

vruchten afgeworpen. Het aantal student- en Jong KNHG-leden mét gedrukt tijdschrift is in 2019 

gestegen van 71 naar 79, het aantal Jong KNHG-leden zonder gedrukt tijdschrift steeg van 86 naar 105. 

Er zijn 14 studenten ingeschreven voor het gratis lidmaatschap tot 2020. Tevens hebben Jong KNHG-

leden gratis toegang tot het jaarcongres gekregen en is er voor de Historicidagen 2019 een sterk 

gereduceerd tarief voor hen gehanteerd. 

 

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 hebben 

vertegenwoordigers van het bureau acte de présence gegeven op verschillende universitaire career 

events. Om inzichtelijk te maken wat een stagiair/vrijwilliger doet bij het KNHG, is nadrukkelijk gekozen 

om ervaringsverhalen te publiceren. In 2019 hebben tien 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. In 2019 hebben we een ledenpas ontwikkeld om de 

band tussen leden en de vereniging tastbaar te maken. Alle (betalende) leden hebben die pas 

ontvangen. Tevens hebben we drie activiteiten ontwikkeld speciaal voor leden (ledenlunch op 

Historicidagen, extra korting en drankje tijdens de Nacht van de Geschiedenis én een ledenreis naar Iran 

(die wegens gebrek aan belangstelling niet heeft plaatsgevonden).  

 



 
 

 

Met oudere leden is een workshop gehouden over hun band met het KNHG en de mogelijkheden om in 

te zetten op het verwerven van legaten. Deze workshop gaf het bureau inzicht in de redenen waarom 

mensen na hun actieve carrière lid blijven van het KNHG. In 2019 is een institutioneel lidmaatschap 

ontwikkeld. Daarvoor is een wervende flyer gemaakt, die begin 2020 breed verspreid is onder 

organisaties als bibliotheken, universiteiten en uitgeverijen.  

 

Strategie: Vergroten zichtbaarheid KNHG 
Om relevant te zijn als belangenbehartiger is het van belang zichtbaar te zijn. Er is een nieuwe pagina op 

de website gemaakt waar de functie van beroepsorganisatie wordt toegelicht (zie onder het kopje 

Beroepsvereniging). Daar toont het KNHG ook de activiteiten die het heeft ontplooid in het kader van 

zijn rol als belangenbehartiger van het vak (zie onder 3.6). Ook is een netwerkpagina opgezet waar de 

partners van het KNHG (het netwerk) zichtbaar gemaakt worden. Verder is de landingspagina van de 

website verder ontwikkeld en aangepast aan de veranderende eisen en wensen van de vereniging. Door 

actief de pers te zoeken – driemaal in 2019: voor de Historicidagen, met de verklaring over geweld tegen 

de actiegroep Kick Out Zwarte Piet en over de benoeming van Henk te Velde tot nieuwe voorzitter – is 

ook gewerkt aan de naamsbekendheid van de vereniging.  

 

3.3 Leden 

 

Ledenontwikkeling 
Op 31 december 2018 telde het KNHG 1074 leden; per 31 december 2019 waren dat er 1036. Het aantal 

abonnementen op BMGN – Low Countries Historical Review nam licht af van 124 naar 117. 

 

 

Grafiek ledenverloop 2015 t/m 2019. 

https://knhg.nl/beroepsvereniging/


 
 

 

Ledenwerving 

Regelmatig worden ledenwerfacties gekoppeld aan de congressen en bijeenkomsten die het 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. 

De ledenwervende activiteiten rondom de Historicidagen en het Jaarcongres hebben in totaal 43 nieuwe 

leden opgeleverd.  

 

Daarnaast is er een brainstorm georganiseerd met vertegenwoordigers van bestuur, bureau en Jong 

KNHG over ledenwerving. Tot slot is het assortiment welkomstgeschenken in 2019 vernieuwd, en zijn er 

nieuwe relatiegeschenken ontwikkeld en aangeschaft. 

3.4 Werkgroepen  

 

Jong KNHG 

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.  

 
Het bestuur van het Jong KNHG bestond in 2019 uit: 

- Marieke Oprel (voorzitter tot 24 augustus 2019) 

- Hannah van der Heijde (penningmeester) 

- Pieter Slaman (tot 10 december 2019) 

- Ester Zoomer  

- Tom Scheepstra (voorzitter vanaf 24 augustus 2019) 

- Lema Saleh 

- Celeste Coster 

- Larissa Schulte Nordholt (tot 17 november 2019) 

- Dirk Alkemade 

- Laura Brinkhorst 

Het bestuur van Jong KNHG kwam in 2019 zevenmaal in vergadering bij elkaar. 

 

Activiteiten 

In 2019 zijn verschillende activiteiten georganiseerd:  

- 13 februari: workshop duaal promoveren. 5 deelnemers; 

- 18 april: masterclass Europa. 18 deelnemers; 

- 3 juni: finale Jonge Historicus van het Jaar 2019. 60 deelnemers; 

- 22 augustus: historisch speeddaten tijdens de Historicidagen, in samenwerking met GHD Ubbo 

Emmius. 60 deelnemers; 

- 23 augustus: historische pubquiz tijdens de Historicidagen, in samenwerking met GHD Ubbo 

Emmius. 70 deelnemers; 



 
 

 

- 7 november: workshop academisch schrijven en publiceren. 10 deelnemers. 

 

Historisch Café on tour 

Jonge Historicus van het Jaar 2018 Lise Koning organiseerde met het Jong KNHG en in samenwerking met 

Stichting Jonge Historici in iedere provincie een historisch café. Hier kwamen rond de 50 deelnemers op 

af – met uitzondering van Almere (10) en Groningen (20).  

 

Bij de volgende archieven heeft een Historisch Café plaatsgevonden: 

Stadsarchief Amsterdam – donderdag 14 maart; 

Het Utrechts Archief – dinsdag 19 maart; 

Tresoar – woensdag 27 maart; 

Zeeuws Archief – donderdag 2 mei; 

Groninger Archieven – donderdag 16 mei; 

Historisch Centrum Overijssel – do 21 mei; 

Regionaal Archief Nijmegen – donderdag 25 april; 

Drents Archief – donderdag 11 april; 

Regionaal Historisch Centrum Limburg – dinsdag 30 april; 

Delfts Archief & Erfgoed Leiden en Omstreken – woensdag 8 mei; 

Regionaal Archief Tilburg – woensdag 29 mei; 

Stadsarchief Almere – donderdag 23 mei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressie van de workshop academisch schrijven en publiceren, gegeven in een vergaderzaal  
van het Humanities Cluster, waar ook het KNHG-bureau is gevestigd. 

 



 
 

 

Jubileum 
In 2020 bestaat het KNHG 175 jaar en is het 50 jaar geleden dat de eerste editie van BMGN – Low 

Countries Historical Review in zijn huidige vorm verscheen. De viering van deze jubilea heeft handen en 

voeten gekregen dankzij een brainstorm, waaraan naast bestuurs- en redactieleden ook betrokken 

KNHG-leden deelnamen. De ideeën zijn vervolgens op het bureau uitgewerkt en voorgelegd aan bestuur 

en redactie. Eind 2019 is er een uitgebreid communicatieplan opgezet, een jubileumlogo ontwikkeld en 

een kalender van de festiviteiten vormgegeven. De leden van de werkgroep hebben na de eerste 

brainstorm gefungeerd als kritische doch constructieve klankbordgroep. 

3.5 Prijzen 

Low Countries History Award 
Tijdens de Historicidagen in Groningen is voor de tweede keer de Low Countries History Award uitgereikt. 

Deze prijs is voor het beste artikel in de BMGN – Low Countries Historical Review uit de afgelopen drie jaar 

(2016-2017-2018). De jury bestond uit prof. dr. Dirk Jan Wolffram (voorzitter van de redactie),  prof. dr. 

Christine Kooi (Louisiana State University & lid van International Advisory Board BMGN) en prof. dr. 

Martha Howell (Columbia university & lid van International Advisory Board BMGN). Nicole Immler won de 

prijs voor haar artikel ‘Hoe koloniaal onrecht te erkennen? De Rawagede-zaak laat kansen en grenzen van 

rechtsherstel zien’ (BMGN 133-4 (2018): 57-87).  

 

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 

uitgeschreven met het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en het Genootschap Onze Taal. In 

2019 heeft het Genootschap Onze Taal de prijsvraag uitgeschreven en georganiseerd. In overleg met het 

Elise Mathilde Fonds én de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is in 2019 besloten dat het KNHG 

de essayprijs in 2021 uitschrijft en uitreikt tijdens de Historicidagen 2021.  

 

Clio Fonds Stipendium 

Het in 2017 opgerichte Clio 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 of op de website van het KNHG. In 

2019 is aan drie historici een stipendium toegekend. Marieke Oprel kan dankzij de toekenning haar 

wetenschappelijk proefschrift ook omwerken tot een Nederlandstalig publieksboek. Dat proefschrift 

verhaalt over de ervaringen van tot vijandelijke onderdanen verklaarde Duitsers in Nederland in de 

naoorlogse jaren. Karina Meeuwse schrijft een boek over het leven van een kostschoolhouder en zijn 

gezin in Dokkum in de negentiende eeuw. Via zijn briefwisselingen belicht ze onder meer de 

veranderingen die Nederland doormaakte in de tijd van Thorbecke, de nieuwe grondwet, modernisering 

van het onderwijs en opkomende sociale mobilisatie. Marianne Klerk ten slotte krijgt een stipendium 

voor haar boek Radicaal Rotterdam. Stad van denkers, over de geschiedenis van de stad als thuishaven 

van Verlichte intellectuelen. 

https://www.bmgn-lchr.nl/articles/10.18352/bmgn-lchr.10613/


 
 

 

3.6 Belangenbehartiging van het vak en de historicus 

 

Historici onder vluchtelingen 

Evenals in 2018 heeft het KNHG in 2019 historici onder vluchtelingen en/of asielzoekers de mogelijkheid 

geboden om deel te nemen aan het jaarcongres. Het doel van deze kennismaking is hen in contact te 

brengen met historici in Nederland, om zo hun netwerk te vergroten. 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 het ook op voor de belangen van historici. Voor het 

jaarcongres in november zijn twee gevluchte historici uitgenodigd. 

 

Plan S/themadossier 
In september 2018 ondertekende een aantal onderzoeksfinanciers, waaronder NWO in Nederland, Plan 

S. De kern van dit plan is dat vanaf 1 januari 2021 alle publicaties voortkomend uit financiering door een 

of meerdere onderzoeksfinanciers, waaronder NWO in Nederland, gepubliceerd moeten worden in open 

access-tijdschriften en op open access-platforms. Dit plan deed nogal wat stof opwaaien. NWO 

organiseerde in 2019 twee grote voorlichtingsbijeenkomsten. Vertegenwoordigers van het KNHG en de 

BMGN – Low Countries Historical Review hebben deze bijeenkomsten bijgewoond en verslag gedaan op 

de website van de vereniging. Tevens was Plan S aanleiding voor het KNHG om een themadossier op de 

website samen te stellen waarin allerlei verslagen, documenten, links en achtergrondinformatie bijeen 

worden gebracht en handzaam gepresenteerd. 

 

Brief n.a.v. Commissie van Rijn 
Eind juni heeft de Commissie Van Rijn haar rapport Wissels Om aangeboden aan Minister Van 

Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In dit rapport wordt voorgesteld € 250 

miljoen van het budget voor wetenschap te verschuiven naar bètastudies in het algemeen en technische 

universiteiten in het bijzonder. Daarop kondigde de minister aan dit advies over te nemen. Het KNHG 

heeft een brief gestuurd naar de vaste Kamercommissie OCW over deze voorgenomen verschuiving. In 

deze brief heeft het KNHG zijn zorgen geuit en gepleit voor een investering in wetenschap in plaats van 

een verschuiving van en dus bezuiniging op het budget. 

 

Scholars at Risk 
Scholars at Risk is een netwerk van wetenschappelijke instituten en academici dat opkomt voor 

academische vrijheid en voor wetenschappers die in de uitoefening van hun vak bedreigd worden. 

Evenals in 2018 heeft het KNHG in 2019 in brieven aandacht gevraagd voor de in Saudi Arabië gevangen 

historica Hatoon Al-Fassi. Zij is in juni 2018 gevangengezet vanwege haar strijd voor vrouwenrechten in 

het algemeen en haar betrokkenheid bij het opheffen van het verbod op autorijden door vrouwen in dat 

land in het bijzonder.  



 
 

 

Verklaring  
Op 11 november heeft het KNHG een officiële verklaring uit doen gaan waarin het zijn zorgen uitte over 

het geweld tegen de actiegroep Kick Out Zwarte Piet. Daarbij hadden de aanvallers een beroep gedaan 

op Nederlandse geschiedenis en tradities. Deze verklaring deed zowel intern als extern veel stof 

opwaaien. Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2019 is deze verklaring geagendeerd en is er 

gediscussieerd over de stellingname van de vereniging in dergelijke zaken. 

 



 
 

 

4. Bijeenkomsten & Congressen 

 

In 2019 zijn door het KNHG de volgende bijeenkomsten en congressen georganiseerd. 

4.1 Nieuwjaarsborrel 

Op 16 januari 2019 is voor de tweede maal een Nieuwjaarsborrel georganiseerd. De borrel was 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 Expertmeeting Onderwijs 

Op 11 februari organiseerde het KNHG een expertmeeting over de visitatie van de wetenschappelijke 

opleidingen Geschiedenis. 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 naderende visitatie van de verschillende opleidingen. In totaal waren er 15 deelnemers (inclusief 

vertegenwoordigers van het bestuur, Jong KNHG en het bureau). 

4.3 Debatavond Geschiedenis als (on)politieke wetenschap 

Op 5 juni organiseerde het KNHG, samen met het Duitsland Instituut Amsterdam een debatavond in Spui 

25. Aanleiding voor het debat was de politieke verklaring die in Duitsland aangenomen was door de 

algemene ledenvergadering van de Duitse vereniging van historici. De vraag waarover gedebatteerd 

werd, was of geschiedenis een politieke of onpolitieke wetenschap is, en wat vervolgens de rol van de 

historicus in het politieke en maatschappelijke debat is. Krijn Thijs van het Duitsland Instituut hield de 

inleiding en leidde het debat. Naast voorzitter van het KNHG Susan Legêne, namen Christina Morina, 

Jeroen Koch en Geerten Waling deel. De zaal was uitverkocht en op de website van het KNHG verscheen 

een uitgebreid verslag van dit debat. 

4.4. Historicidagen 

Van 22 tot en met 24 augustus organiseerde het KNHG samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) 

de tweede editie van de Historicidagen. Het thema was Inclusieve Geschiedenis. In totaal waren er ruim 

300 deelnemers en een kleine 50 sessies, controverses en workshops. De Britse historica Catherine Hall 

hield de eerste plenaire lezing op donderdagavond. De tweede plenaire lezing werd op vrijdagochtend 

verzorgd door Wayne Modest. Een culturele randprogrammering, een ledenlunch en een congresdiner 

omlijstten de Historicidagen. Jong KNHG en de Groningse studievereniging Ubbo Emmius organiseerden 

twee historische cafés waar gespeeddate én gewonnen kon worden (pubquiz). 

Uit een enquête onder de deelnemers bleek dat de waardering voor het evenement hoog was. Dertig 

procent van de deelnemers retourneerde het vragenformulier. Daaruit bleek dat tachtig procent 

tevreden tot zeer tevreden was over het programma, bijna 85 procent vond dat de conferentie 

professioneel en inhoudelijk voldaan heeft aan de verwachtingen en bijna driekwart heeft wat uit de 

https://knhg.nl/2019/06/13/verslag-debatavond-van-knhg-geschiedenis-als-onpolitieke-wetenschap/


 
 

 

Historicidagen gehaald op netwerkgebied. Een samenvatting van de enquête is te lezen op de website 

van de Historicidagen 2019. 

4.5. Nacht van de Geschiedenis 
In 2019 was het KNHG wederom een van de inhoudelijk organiserende partners van de Nacht van de 

Geschiedenis. Deze wordt ieder jaar georganiseerd op de laatste zaterdagavond van de Maand van de 

Geschiedenis (oktober). Het thema in 2019 was Zij/Hij. Het KNHG kon dankzij dit partnerschap haar 

leden een korting op de entree én alle aanwezige leden een gratis drankje bieden. In totaal bezochten 

ruim 900 mensen de Nacht en waardeerden zij het evenement met een dikke 8. Op Historici.nl schreef 

Lauren Lauret een impressie van het evenement. 

4.6 Jaarcongres 

Het jaarcongres werd georganiseerd op 29 november 2019 in de Maartenskerk te Doorn. Het onderwerp 

van het congres was ‘De Vredesconferentie van Parijs (1919): Hoe verder na Versailles’. Dit onderwerp 

was aangedragen door Ruurd Casparie na een oproep voor onderwerpen begin 2019. Het congres werd 

gehouden in Doorn, omdat dat de voormalige woonplaats is van de gevluchte Duitse Keizer Wilhelm II. 

De plenaire lezingen werden verzorgd door Eckart Conze, auteur van het standaardwerk Die Grosse 

Illusion, die over de internationale gevolgen van het verdrag sprak, en Henk te Velde, die op de gevolgen 

voor Nederland inging. Beatrice de Graaf leidde het congres. Er waren een kleine 100 deelnemers. 

 

Poster Jaarcongres 2019: ‘De Vredesconferentie van Parijs’. 

https://historicidagen.nl/2019/11/18/de-historicidagen-2019-in-de-woorden-van-deelnemers/
https://www.historici.nl/het-is-een-nacht-die-een-historisch-perspectief-laat-zien/?type=bijdrage


 
 

 

4.7 Algemene Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering werd zoals gebruikelijk georganiseerd tijdens de pauze van het 

Jaarcongres op 29 november te Doorn. Ongeveer 30 KNHG-leden woonden deze vergadering bij.  



 
 

 

5. Internationaal 
Als onderdeel van de strategie om de zichtbaarheid van het KNHG te vergroten, zijn in 2019 de banden 

met de internationale zusterverenigingen verder aangehaald.  

5.1 American Historical Association 

Tessa Lobbes vertegenwoordigde begin januari het KNHG tijdens de Annual Meeting van de American 

Historical Association (AHA) in Chicago. Het thema van deze driedaagse conferentie was ‘Loyaliteiten’. Zij 

schreef een uitgebreid verslag dat op de website is gepubliceerd.  

5.2 VHD  

Op 14 februari organiseerde de Duitse vereniging van historici, het Verband der Historiker und 

Historikerinnen Deutschlands (VHD), een debat over de politieke resolutie die zij tijdens haar algemene 

ledenvergadering in 2018 had aangenomen. Het debat vond plaats in de Duitse academie van 

wetenschappen in Berlijn, en het KNHG werd vertegenwoordigd door directeur Antia Wiersma. Zij 

schreef een verslag van dit debat op de website van het KNHG. Dit verslag is ook gepubliceerd op de site 

van de VHD én in hun jaarlijkse gedrukte bulletin. 

5.3. CISH 

Het KNHG heeft zijn leden in 2019 een aantal keer geïnformeerd, via de nieuwsbrief en website, over het 

wereldcongres van historici in Poznan, Polen in 2020. Tevens is de tweede nieuwsbrief van CISH onder de 

aandacht van leden gebracht. 

 

https://knhg.nl/a-report-of-the-american-historical-associations-annual-meeting-in-chicago-3-6-january-2019/
https://knhg.nl/2019/02/19/geschiedenis-een-onpolitieke-wetenschap/


 
 

 

6. Communicatie 

6.1 Communicatie 

 

Nieuwsbrief 
De digitale nieuwbrief wordt elke maand verstuurd rond de 15e dag. Deze bevat relevant nieuws en 

informatie voor de lezers over het bureau, internationale ontwikkelingen, updates van Historici.nl, Jong 

KNHG en BMGN-LCHR, en sluit af met een overzicht van KNHG-bestuurs- en/of bureauleden in het 

nieuws. In 2019 zijn 12 nieuwsbrieven verstuurd. De nieuwsbrief van augustus stond geheel in het teken 

van de Historicidagen in Groningen.  

Eindejaarsgroet 
Alle KNHG-leden en relaties van het KNHG ontvingen eind december een eindejaarsgroet. 
 

 
Eindejaarsgroet 2019. 

6.2 Websites 

 

KNHG.nl 
In 2019 is de website van het KNHG continu actueel gehouden, zowel technisch als inhoudelijk. Tevens is 
gewerkt aan de doorontwikkeling van de landingspagina. Het KNHG werkt hierin samen met het 
Amsterdamse bedrijf Code Clear die de website in 2017 heeft ontwikkeld en gebouwd. In 2019 zijn er 
verschillende nieuwe pagina’s ontwikkeld en gevuld, zoals de netwerkpagina, de jubileumpagina en het 
dossier Open Access. Tevens is er een overzicht van historische tijdschriften gepubliceerd op de website. 
 

Historici.nl 

In totaal verschenen er in 2019 40 bijdragen op Historici.nl. In dat jaar bezochten ongeveer 54.000 

bezoekers de website. Op Twitter heeft @HistoriciNL 4.700 volgers, op Facebook 1.377 en op LinkedIn 

1314. Naast twee zogenoemde longreads  (van Beatrice de Graaf en van Susan Legêne met Babs Boter) 

https://knhg.nl/publicaties/knhg-nieuwsbrief-december-2019/


 
 

 

verschenen er bijdragen in vier dossiers; Tachtigjarige oorlog, 100 jaar kiesrecht, regionale geschiedenis 

en tentoonstellingskritiek). 

De redactieraad van Historici.nl is in 2019 drie keer bijeengekomen. Deze bijeenkomsten richtten zich 

hoofdzakelijk op het beleids- en werkplan 2019/2020.  

6.3 Sociale media 

Het KNHG heeft een Twitter-account, een LinkedIn-pagina en geeft een digitale nieuwsbrief uit. 

Historici.nl heeft een Twitter-account en een Facebook-pagina. Jong KNHG heeft een Facebookpagina en 

een Twitter-account. In de loop van 2019 is het aantal volgers van deze verschillende sociale 

mediakanalen aanzienlijk toegenomen. 

 

Maand Website 
KNHG.nl* 

Website 
Historici.nl* 

Twitter 
KNHG.nl** 

Twitter 
Historici.nl** 

Mail 
nieuws-
brief 
geopend 

Geklikt op 
nieuwsbrief 

januari 1.500 5.700 n.b.*** n.b.*** 547 209 

februari 1.500 4.800 n.b.*** n.b.*** 541 230 

maart 1.600 5.300 662 412 518 190 

april 1.400 4.500 519 258 550 259 

mei 1.800 5.700 487 284 542 250 

juni 1.400 4.900 1.880 329 543 231 

juli 1.200 4.000 854 98 526 204 

augustus 1.200 3.700 2.515 481 466 132 

september 1.500 5.500 455 337 544 219 

oktober 1.700 5.700 138 76 501 135 

november 6.200 6.000 1.990 336 505 187 

december 1.500 4.500 543 160 511 138 

       

Totaal 20.000 54.000 10.043 2.771 6.294 2.384 

Totaal aantal 
volgers/ontvangers 

  1.805 4.700 1.309  

*Google Analytics rondt bezoekersaantallen af op honderdtallen. 
**Aantal bezoeken aan profiel. 
***Niet bekend, want op dat moment nog niet bijgehouden door Twitter.  

https://twitter.com/_KNHG
https://www.linkedin.com/company/koninklijk-nederlands-historisch-genootschap-knhg-
https://knhg.nl/publicaties/knhg-nieuwsbrief-december-2019/
https://twitter.com/historicinl
https://www.facebook.com/HistoriciNL
https://www.facebook.com/JongKNHG/
https://twitter.com/jongknhg


 
 

 

7. Tijdschrift BMGN – Low Countries Historical Review 
 

Als uitgever van dit tijdschrift levert het KNHG een belangrijke bijdrage aan de geschiedwetenschap. 

Sinds 2012 verschijnt BMGN – LCHR in diamand open acces. In 2019 verschenen drie reguliere nummers 

en één themanummer, ‘The Dutch East Indies and Europe’, met Dr. Bernhard Schär (expert inzake de 

koloniale geschiedenis van Zwitserland, ETH Zürich) als gastredacteur. 

 

 
Omslag BMGN-LCHR 2019-3. 

 

Publicatieplatform 

Momenteel wordt de BMGN-LCHR gepubliceerd via UOpen Journals bij Ubiquity Press te Londen. Deze 

constructie kent een einddatum omdat UOpen Journals een incubator model is. Op vraag van het 

bestuur van KNHG en de redactie van BMGN – LCHR verkenden Tessa Lobbes en Antia Wiersma 

verschillende publicatieplatforms en uitgevers. Deze verkenning gebeurde met het oog op de verdere 

ontwikkeling van de open access-uitgave van BMGN – LCHR en op de toekomstige overgang naar een 

nieuwe open access-uitgever. Het contract met UOpenJournals werd verlengd tot en met december 

2020.  

 

In het kader van Plan S nam BMGN – LCHR, vertegenwoordigd door Tessa Lobbes, samen met twee 

andere Nederlands-Vlaamse historische tijdschriften, deel aan een pilot rond de eventuele 

implementatie van het nieuwe journal management system OJS3. Daarbij werd ook onderzocht wat de 

mogelijkheden zijn voor het oprichten van een gezamenlijk publicatieplatform voor 

geesteswetenschappelijke tijdschriften in Nederland. Deze pilot werd georganiseerd door Stichting Opus 

in samenwerking met het Deense tijdschriftenplatform, dat onder de Deense koninklijke bibliotheek valt. 

In het najaar van 2019 is na verder onderzoek en overleg besloten om met steun van NWO een nationaal 

platform voor Nederlandse tijdschriften in de geesteswetenschappen onder te brengen bij het 

Humanities Cluster van de KNAW. Het bestuur van het KNHG en de redactie van BMGN – LCHR hebben 

vervolgens de wens uitgesproken om BMGN – LCHR vanaf januari 2021 op dit nieuwe 

tijdschriftenplatform te publiceren, op voorwaarde dat dit platform aan de vereisten van BMGN – LCHR 

https://gmw.ethz.ch/personen/personen-a-z/person-detail.MTg5NDAz.TGlzdC81NjcsLTQ1NzQ1MTA0Ng==.html


 
 

 

voldoet en een duurzame en kwaliteitsvolle open access-publicatie garandeert. Als vertegenwoordiger 

van het veld van historische tijdschriften in Nederland neemt Antia Wiersma deel aan de werkgroep die 

verantwoordelijk is voor de uitwerking van dit platform bij het Humanities Cluster. Tessa Lobbes maakt 

deel uit van de klankbordgroep van dit tijdschriftenplatform, waar zij de uitgangspunten van BMGN – 

LCHR bewaakt.  

 

Plan S 
Sinds de lancering van Plan S in het najaar van 2018 is het uitgeefveld binnen de geesteswetenschappen 

volop in verandering. Met de ondertekening van Plan S eisen onderzoeksfinanciers binnen en buiten 

Europa dat het door hen gefinancierde onderzoek vanaf 2021 in volledige open access verschijnt. In 

Nederland is NWO een van de ondertekenaars. Science Europe coördineert de invoering van dit plan. 

Managing editor Tessa Lobbes bezocht in dit kader het jaarlijkse congres Academic Publishing in Europe 

in januari, waar Europese en Amerikaanse wetenschappelijke uitgevers van gedachten wisselden over 

Plan S. Sinds de lancering van Plan S heeft het KNHG, vertegenwoordigd door directeur Antia Wiersma, 

de taak op zich genomen om de beroepsgroep van historici te informeren over dit plan en over de 

ontwikkelingen op het gebied van open access, waarbij Tessa Lobbes steeds de gevolgen ervan voor 

BMGN – LCHR bespreekt. Het KNHG organiseerde ook een sessie over Plan S tijdens de Historicidagen te 

Groningen, en in augustus en oktober organiseerde het rondetafelgesprekken met een aantal 

wetenschappelijke historische tijdschriften.  

 

Redactie 
Dirk Jan Wolffram (Rijksuniversiteit Groningen) 
Frederik Buylaert (Universiteit Gent) 

Alicia Schrikker (Universiteit Leiden) 

Marnix Beyen (Universiteit Antwerpen) 

Idesbald Goddeeris (KU Leuven) 

Danielle van den Heuvel (Universiteit van Amsterdam) 

Inger Leemans (Vrije Universiteit Amsterdam) tot december 2019 

Anne Winter (Vrije Universiteit Brussel) tot december 2019 

 

In december 2019 verlieten Inger Leemans en Anne Winter voortijdig de redactie. Beiden zagen zich 

genoodzaakt om hun professionele taken te herschikken en BMGN – LCHR te verlaten. Maïka De Keyzer 

(KU Leuven) en Pim Huijnen (Universiteit Utrecht) werden verwelkomd als nieuwe redactieleden. 

Frederik Buylaert, en tijdelijk ook Dirk Jan Wolffram, nam het recensieredacteurschap van Anne Winter 

over.  

 

Recensies  
Sinds 2017 worden de recensies online en doorlopend in een apart ‘review issue’ gepubliceerd. Deze 

werkwijze bevordert het snel recenseren van recent verschenen studies en het snel publiceren, in plaats 

van te wachten op het verschijnen van een nieuw nummer. In 2019 publiceerde BMGN – LCHR 57 

recensies online. Dit lagere aantal, in vergelijking met de 100 recensies van 2018, is ten eerste te 

verklaren door de vertraging die een groot aantal recensenten in 2019 opliep bij het schrijven en 

https://www.scienceeurope.org/
https://knhg.nl/2019/02/19/report-on-the-conference-on-academic-publishing-in-europe-ape-in-berlin-15-16-january-2019/
https://knhg.nl/dossier-open-access/


 
 

 

afwerken van hun recensies. Correspondentie toont aan dat vele van deze recensenten hun bijdragen 

pas eind 2019 of begin 2020 zullen indienen. Ten tweede droeg ook de personeelswissel op de positie 

van de bureauredacteur bij aan de vertraging in het productieproces van de recensies. Ten derde streeft 

het redactiebureau er sinds 2019 naar om ongeveer 80 recensies te publiceren; dit om de 

werkzaamheden voldoende beheersbaar te houden en de kwaliteit van de recensiestroom te 

garanderen. Via de social media-accounts van BMGN – LCHR wordt steevast aandacht besteed aan elke 

nieuw verschenen recensie.  

 

Themadossiers 
Sinds 2018 ontwerpt het redactiebureau, in overleg met de redactie, online themadossiers of special 

collections. Via een themadossier brengt BMGN-LCHR eerder verschenen artikelen over een bepaald 

onderwerp onder de aandacht. De collectie The House of Orange-Nassau werd gelanceerd naar 

aanleiding van Koningsdag in Nederland (27 april) en de collectie She/He in the Low Countries ging online 

tijdens de Maand van de Geschiedenis (oktober), waarin het thema ‘Zij/Hij’ centraal stond. BMGN – 

LCHR ziet themadossiers als een instrument om verschillende doelgroepen te bereiken, zoals docenten, 

studenten, journalisten en musea. 

 

Publiekswerking 
In 2019 hebben Antia Wiersma en Tessa Lobbes, in overleg met de redactie, de publiekswerking van 

BMGN – LCHR verder uitgebreid en aangescherpt. Samen met de Vereniging van docenten in 

geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN-Kleio) en het tijdschrift voor geschiedenisdocenten, 

Kleio, hebben zij opties verkend voor een bredere verspreiding van de wetenschappelijke inzichten die in 

BMGN gepubliceerd worden onder de geschiedenisdocenten in Nederland. Met Kleio werd de afspraak 

gemaakt om in een aantal nummers van Kleio per jaar een artikel uit BMGN te belichten; dit was 

bijvoorbeeld het geval voor het artikel van Lotte Jensen over Nederlandse zangcultuur en 

watersnoodrampen vanaf de vroegmoderne tijd.  

Antia Wiersma en Tessa Lobbes interviewden de directeur van het Nationaal Archief in Den Haag, 

Marens Engelhard en de algemeen directeur van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de 

Provinciën in België, Karel Velle, over de omgang met het koloniale verleden en de ‘koloniale archieven’ 

in Belgische en Nederlandse archiefinstellingen. Dit interview werd afgenomen naar aanleiding van de 

publicatie van het forum ‘Rethinking the VOC: Between Archival Management and Research Practice’ in 

BMGN – LCHR (134:2). Zij publiceerden dit interviewgesprek in het Nederlandse Archievenblad, om dit 

forum van BMGN onder een publiek van archivarissen en erfgoedwerkers te verspreiden. 

https://www.bmgn-lchr.nl/collections/special/the-house-of-orange-nassau/
https://www.bmgn-lchr.nl/articles/10.18352/bmgn-lchr.10449/
https://www.bmgn-lchr.nl/articles/10.18352/bmgn-lchr.10449/
https://www.bmgn-lchr.nl/articles/10.18352/bmgn-lchr.10686/
https://knhg.nl/2019/10/16/kennisdeling-is-van-groot-belang-tessa-lobbes-en-antia-wiersma-in-het-archievenblad-over-de-omgang-met-het-koloniale-verleden-en-de-koloniale-archieven/


 
 

 

 

8. KNHG in de pers 
 

In 2019 is het KNHG tijdens de volgende momenten in de pers verschenen. 

Debatavond Geschiedenis als (on)politieke wetenschap 
Geerten Waling, een van de deelnemers aan het debat over ‘Geschiedenis, een (on)politieke 

wetenschap?’ op 5 juni in Spui 25, schreef een column in Elsevier Weekblad over het debat. 

 

Bulletin VHD 
In juli verscheen het jaarlijkse bulletin van de Duitse historische vereniging VHD. In dit nummer was er 

veel aandacht voor de Historikertag 2018, waar Nederland gastland was én KNHG Guest of Honour. Ook 

refereerde de Duitse voorzitter Schlotheuber aan het debat op 5 juni (pagina 30-32) en werd het verslag 

van het Duitse debat over de politieke resolutie, van de hand van bureaudirecteur Antia Wiersma, 

afgedrukt (pagina 36-37). 

 

Verklaring KNHG inzake geweld tegen Kick Out Zwarte Piet 
KNHG-voorzitter Susan Legêne werd naar aanleiding van de Verklaring van het KNHG op 11 november 

geïnterviewd door de Haagse Courant (online artikel en in druk, zie foto) en Ad Valvas. Tevens verscheen 

er een bericht op Historiek. In NRC Handelsblad verscheen een column van Clarice Gargard, waarin zij 

refereert aan de verklaring.  

 
Haagse Courant (AD), ‘Historici bezorgd: 
dit geweld is racistisch’, 12 november 2019. 
 

https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/opinie/2019/06/historici-zet-die-politiek-correcte-bril-nou-eens-af-172864w/
https://www.historikerverband.de/mitteilungen/mitteilungs-details/article/vhd-journal-2019-erschienen.html
https://www.ad.nl/den-haag/kozp-moet-op-zoek-naar-nieuwe-demonstratieplek-kinderfeest-moet-niet-in-gedrang-komen~aa1e9bee/
https://www.ad.nl/den-haag/
https://www.ad.nl/den-haag/kozp-moet-op-zoek-naar-nieuwe-demonstratieplek-kinderfeest-moet-niet-in-gedrang-komen~aa1e9bee/
https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/dit-gaat-om-het-marginaliseren-van-zwarte-mensen
https://historiek.net/knhg-bezorgd-geweld-zwarte-piet-kozp/129207/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/13/discussie-gaat-al-lang-niet-meer-over-piet-a3980270


 
 

 

Nieuwe voorzitter 
Naar aanleiding van zijn benoeming tot nieuwe voorzitter van het KNHG, verscheen op Historiek een 

artikel over Henk te Velde.  

 

https://historiek.net/henk-te-velde-nieuwe-voorzitter-knhg/130101/

