
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 zeer geslaagd. 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: een discussie in SPUI25 over de
rol van geschiedenis in het publieke debat en
eind november het Jaarcongres, dat in het
teken stond van de Vredesconferentie van
Parijs.
 
2019 was ook het jaar van belangrijke
bestuurswisselingen. Na acht bevlogen jaren
droeg voorzitter Susan Legêne het stokje over
aan Henk te Velde. Ook Beatrice de Graaf en
Pieter Slaman zwaaiden af na een enthousiaste
en betrokken bestuurstijd. Inger Leemans en
Dirk Alkemade volgden hen op.
 
Op het het bureau vond ook een
personeelswisseling plaats. Monica Soeting
verliet BMGN-LCHR in september en Hans
Spijker werd aangetrokken als haar vervanger.
 
Dit beknopte verslag geeft u een impressie van
waar het KNHG zich in het afgelopen jaar mee
bezig heeft gehouden. Veel leesplezier!
 
Antia Wiersma
Directeur KNHG
info@knhg.nl

2019 IN CIJFERS

305 leden met BMGN
377 leden zonder BMGN
79 studentleden met BMGN
105 studentleden zonder BMGN
97 seniorleden met BMGN
59 seniorleden zonder BMGN
14 studentleden gratis tot 2020

12 bestuursleden
8 redactieleden
7 (parttime) medewerkers

1036 leden, waarvan:

 

 
 
 

JAARVERSLAG 2019 SAMENWERKEN 

VOOR 

GESCHIEDENIS

2019



D a n k z i j  m i j n  s t a g e  h e b

i k  k e n n i s  k u n n e n  m a k e n

m e t  h e t  p u b l i c e r e n  v a n

h i s t o r i s c h  o n d e r z o e k  e n

d e  g e s c h i e d w e t e n s c h a p

o p  n i e u w e  m a n i e r e n

l e r e n  k e n n e n .  E e n

w a a r d e v o l l e  e r v a r i n g !

KNHG IN 2019 BIJEENKOMSTEN

BMGN-LCHR
In 2019 verscheen, naast drie reguliere
nummers, één themanummer: ‘The
Dutch East Indies and Europe’, met Dr.
Bernhard Schär (ETH Zürich) als
gastredacteur. Met het tijdschrift voor
geschiedenisdocenten, Kleio, werd
afgesproken om in een aantal van zijn
nummers per jaar een artikel uit BMGN
te belichten. Verder interviewden Antia
Wiersma en Tessa Lobbes 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’. Dit vraaggesprek verscheen
in het Nederlandse Archievenblad.
 
LOW COUNTRIES HISTORY AWARD
Tijdens de Historicidagen 2019 is voor
de tweede keer de Low Countries
History Award uitgereikt, de prijs voor
het beste artikel in de BMGN-LCHR uit
de afgelopen drie jaar. 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).
 
JONG KNHG
Jong KNHG organiseerde in 2019 zes
succesvolle activiteiten. Twee daarvan
werden tijdens de Historicidagen
gehouden: een pubquiz en historisch
speeddaten. Deze activiteiten trokken
bij elkaar 130 deelnemers. 
 
 

Marie Keulen
Redactie assistent

BMGN-LCHR

In 2019 liepen zeven jonge historici stage
of deden werkervaring op bij KNHG. Zij

zetten zich in voor KNHG, BMGN-LCHR en
Historici.nl. Tijdens de Historicidagen verrichtten 

30 studenten hand- en spandiensten.

DEBATAVOND | 5 JUNI
Samen met het Duitsland Instituut
Amsterdam organiseerde het KNHG een
debatavond in SPUI25 met als kernvraag
of geschiedenis een (on)politieke
wetenschap is, en wat de rol van de
historicus in het politieke en
maatschappelijke debat zou moeten zijn.
In een uitverkochte zaal gingen KNHG-
voorzitter Susan Legêne, Christina
Morina, Jeroen Koch en Geerten Waling
met elkaar in debat. 100 deelnemers.
 
HISTORICIDAGEN | 22-24 AUGUSTUS
De tweede editie van de Historicidagen
werd in Groningen gehouden en
georganiseerd in samenwerking met de
RuG. In twee keynotes en een kleine 50
sessies, controverses en workshops werd
volop gesproken en gediscussieerd over
het thema Inclusieve Geschiedenis. De
dagen werden omlijst door een cultureel
programma, een ledenlunch en een
congresdiner. Ruim 300 deelnemers.
 
JAARCONGRES | 29 NOVEMBER
Het Jaarcongres had als thema ‘De
Vredesconferentie van Parijs (1919): Hoe
verder na Versailles’ en vond plaats in de
Maartenskerk te Doorn, de voormalige
woonplaats van de gevluchte Duitse
Keizer Wilhelm II. Plenaire lezingen
werden verzorgd door Eckart Conze
(Philipps-Universität Marburg), auteur
van Die Grosse Illusion, over de
internationale gevolgen van het verdrag,
en Henk te Velde (Universiteit Leiden),
over de gevolgen voor Nederland. 100
deelnemers.
 
 

Beeld: Bevrijding; Intocht Canadezen op de Dam bij de Eggertstraat
Stadsarchief Amsterdam / Dienst Publieke Werken; Afdeling Stadsontwikkeling


