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(Concept) Verslag Algemene Ledenvergadering KNHG 

Vrijdag 29 november 2019, 12:15-13:00 uur 

Locatie: Maartenskerk, Kerkplein 1, 3941 HV Doorn 

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

tevens aanwezig: prof.dr. C.A.M. van Boxtel (onderwijs), dr. J.J. Dankers (penningmeester), dr. K.J. Fatah-Black 

(secretaris), prof.dr. B.A. de Graaf (congressen), dr. P. Slaman (Jong KNHG), prof.dr. D.J. Wolffram (BMGN-Low 

Countries Historical Review). Notulist is Caroline van Vliet, medewerker van het KNHG-bureau. 

Afwezig met bericht: drs. M.L. Engelhard (archieven), drs. M. Gosselink (musea). 

Er zijn ca.30 KNHG-leden aanwezig. 

 

1 Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 12.55 uur en heet de aanwezigen welkom. KNHG-lid Pieter 

van den Heede wil een punt inbrengen bij mededelingen. De agenda wordt vastgesteld. 

 

2 Mededelingen  

-De nieuwjaarsborrel van het KNHG zal op Woensdag 15 januari 2020 plaatsvinden van 15.30-17.00 

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

iedereen van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 

-Het KNHG brengt maandelijks een digitale Nieuwsbrief uit die de leden op de hoogte houdt van zijn 

activiteiten.  

-Leden kunnen een profielpagina aanmaken op de website van het KNHG. De voorzitter roept de 

leden op dit te doen, zodat KNHG-leden elkaar daar kunnen vinden. 

-KNHG Lid Pieter Van den Heede is promovendus aan de EUR en komt uit België. Hij doet een oproep 

voor de Historicidagen 2021 in Rotterdam. Hij stelt voor om in samenwerking met Nederlandse 

historici een bronnenboek met een overzicht van alle archieven en gidsen van 

publiekrechtelijke instellingen in Nederland samen te stellen, ter ondersteuning van het 

heuristiek onderwijs. Legêne moedigt Van den Heede aan het project door te zetten en het 

te verbinden aan Historici.nl, waar een toegang naar gedigitaliseerde bronnen te vinden is. 

Er zijn geen verdere mededelingen. 

 

3 Notulen van de vorige Ledenvergadering, 30 november 2018 (bijlage 1) 

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van en over de notulen. Ze worden goedgekeurd 

met dank aan de notulist. 

 

4 Financiën 

 Verslag Kascommissie (bijlage 2) 

De kascommissie, bestaande uit KNHG-leden Lauren Lauret en Rik Peters heeft de jaarrekening 2018 

bekeken. Op het KNHG bureau zijn de achterliggende financiële stukken ingezien en in orde 

http://www.historici.nl/
https://www.historici.nl/resources/
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bevonden. Lauren Lauret brengt verslag uit van de bevindingen van de kascommissie over de 

Jaarrekening 2018 en noemt enkele aanbevelingen die in het verslag zijn opgenomen. Rik Peters kon 

helaas niet aanwezig zijn bij deze ledenvergadering. Zie hieronder het ondertekende verslag van de 

kascommissie: 
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 Goedkeuring Jaarrekening 2018   

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

Algemene Ledenvergadering  om akkoord te gaan met de Jaarrekening 2018 en het bestuur 

decharge te verlenen. De ALV volgt dit advies op. 

 Begroting 2020 (bijlage 4) 

De begroting 2020 laat een positief saldo zien van 54 euro (zie hieronder). De Algemene 

Ledenvergadering heeft er geen vragen over en keurt de begroting goed. De voorzitter dankt het 

Harreveldfonds voor de jaarlijkse subsidie.   
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 Benoeming nieuwe kascommissie 

De penningmeester en de aanwezige KNHG-leden danken KNHG-leden Rik Peters en Lauren Lauret 

voor hun zorgvuldige werk. Rik Peters moet na twee jaar aftreden als lid van de kascommissie. 

KNHG-lid Frans Groot biedt aan deze taak op zich te nemen voor de komende twee jaar. Dit aanbod 

wordt in dank aanvaard. Lauren Lauret blijft nog een jaar aan. 

5 Bestuurssamenstelling 

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 

(voorzitter redactie BMGN - LCHR). 

 

Na twee zittingstermijnen treden per 29 november prof.dr. S. Legêne (voorzitter) en prof.dr. B.A. de 

Graaf (congressen) af. De termijn van dr. P. Slaman, in het bestuur namens Jong KNHG, is na twee 

jaar afgelopen. Het bestuur draagt als nieuwe voorzitter prof.dr. H. te Velde voor. Er worden twee 

nieuwe bestuursleden voorgedragen: prof.dr. I.B. Leemans (portefeuille nog niet bekend) en drs. D. 

Alkemade (Jong KNHG) .  

Leemans zal bij het toetreden tot het KNHG bestuur haar functie als redactielid bij BMGN-Low 

Countries Historical Review neerleggen.  

De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met het de benoeming van deze drie kandidaten. 

KNHG-lid Ed Jonker feliciteert het bestuur met de nieuwe leden en dankt de vertrekkende 

bestuursleden voor hun inzet. Desgevraagd meldt de voorzitter dat de bestuursportefeuilles 

heroverwogen gaan worden door het nieuwe bestuur. Legêne dankt de leden voor het vertrouwen 

dat zij de afgelopen acht jaar heeft gekregen.  

 

6 Werkgroepen KNHG  

 Jubileum 2020 

Wiersma geeft een korte toelichting op de plannen rond de viering van het dubbele jubileum (KNHG 

175 jaar en BMGN 50 jaar (in de huidige vorm)). Een werkgroep heeft nagedacht over diverse 

activiteiten gedurende het jubileumjaar. Er zal kort teruggeblikt worden op de afgelopen 25 jaar 

(vanaf de verschijning van Anderhalve eeuw geschiedenis in 1995). Maar vooral wordt er vooruit 

gekeken naar de toekomst van het vak, van geschiedenis an sich en van wetenschappelijke 

tijdschriften. In december komen de jubileumpagina’s op de website en op 15 januari 2020 wordt 

het jubeljaar officieel afgetrapt. Als tipje van de sluier noemt Wiersma 2 juli 2020: een zomerfeest 

van 19.00-23.00 uur op een nog nader bekend te maken locatie. 

 

 Jong KNHG 

Dirk Alkemade meldt dat ook bij Jong KNHG enkele bestuurswisselingen hebben plaatsgevonden. 

Pieter Slaman heeft het bestuur verlaten en Marieke Oprel heeft het voorzitterschap overgedragen 

aan Tom Scheepstra. De nieuwe bestuursleden stellen zich voor op de website van het KNHG. In 

2019 organiseerde Jong KNHG de volgende activiteiten: bijeenkomst n.a.v. de Europese 

verkiezingen; twaalf historische cafés in samenwerking met de Jonge Historicus van het Jaar en 

Stichting Jonge Historici; tijdens de Historicidagen: een historische pubquiz, speeddaten met jonge 

en oudere historici en een panel over voetnoten. Op de planning voor 2019 staan nog workshops 

over wetenschappelijk publiceren en recenseren. Hij kondig aan dat er voor 2020 al verschillende 

nieuwe evenementen op stapel staan.   

 

https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/31353
https://knhg.nl/jong-knhg/
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7 Beleidsbeïnvloeding KNHG 

 Brief aan Tweede Kamer t.a.v. de voorstellen van de Commissie Van Rijn 

 Officiële verklaring KNHG n.a.v. anti-zwart racisme 

Het KNHG heeft het afgelopen jaar tweemaal het initiatief genomen om te reageren op een politieke 

kwestie. In juni schreef het KNHG een brief aan Tweede Kamer n.a.v. het advies van de Commissie 

van Rijn inzake de financieringsstromen van het universitair onderwijs en onderzoek. Op 11 

november 2019 sprak het KNHG in een officiële verklaring zijn bezorgdheid uit over het gebruik van 

fysiek geweld tegen aanwezigen bij een bijeenkomst in Den Haag van Kick Out Zwarte Piet. Deze 

initiatieven zijn mede ingegeven door de gevoerde discussie tijdens de Algemene Ledenvergadering 

van 2018 over de inmenging van het KNHG in het politieke debat. Dit is een nieuwe ontwikkeling 

binnen het KNHG en Legêne stelt de vraag opnieuw aan de orde. De beide initiatieven zijn – 

vanwege de snelheid van reactie die geboden was - uitgegaan zonder dat de leden hierover 

geraadpleegd zijn. Legêne geeft de leden het woord. KNHG-lid Ed Jonker brengt het ad whoc 

karakter van deze acties ter sprake: wanneer reageert het KNHG wel en wanneer niet en wie bepaalt 

dat? Hij pleit voor het formuleren van richtlijnen. Hij stelt tevens dat het weerleggen van onjuiste 

argumentatie door historische professionals goed is voor de beroepsgroep, maar dat het KNHG zich 

te allen tijde neutraal dient op te stellen. Fatah-Black raadt aan te kijken naar hoe men in het 

buitenland handelt op dit terrein en pleit evenals Jonker voor het opstellen van Guiding principles. 

Te Velde stelt vast dat gezien de vele reacties op de Officiële verklaring van het KNHG geconcludeerd 

kan worden dat men het waardeert dat het KNHG reageert op bepaalde kwesties. Maar de vraag is 

of het bestuur eigenstandig kan handelen of dat dit alleen met instemming van de leden kan. Deze 

discussie zal het bestuur moeten agenderen en bij voorkeur met de leden moeten bespreken om zo 

argumenten te verzamelen en te bepalen wat hoe groot het draagvlak is. Guiding principles kunnen 

hierbij dienen als uitgangspunt. Op de vraag hoe het KNHG zich verhoudt tot het Network of 

Concerned Historians in deze discussie, antwoordt Wiersma dat het KNHG zeer betrokken is bij wat 

het Network doet en hun oproepen tot actie steunt, maar dat ze in deze discussie geen rol hebben 

gespeeld. 

Legêne constateert dat in het traject dat het KNHG in 2016 is ingeslagen met de Werkgroep 

beroepsethiek, het uitbrengen van het Position paper en de bijeenkomst in Spui25 over de rol van 

historici in het politieke debat, dit een volgende stap is. Zij sluit het agendapunt af en wenst het 

bestuur en de leden succes met het vervolg van deze discussie. 

8 W.v.t.t.k. en sluiting  

De nieuwe voorzitter Henk te Velde neemt het woord en dankt de aftredende bestuursleden voor 

hun inzet. Hij concludeert dat zij mede het KNHG opnieuw gezicht hebben gegeven. De ALV stemt in 

met zijn conclusie. Te Velde sluit de vergadering om 13.05 uur. Hij dankt de aanwezigen voor inbreng 

en wenst hen een prettige voorzetting van het congres. 

 

 

https://knhg.nl/2019/07/01/knhg-uit-zorgen-over-advies-commissie-van-rijn/
https://knhg.nl/2019/11/11/officiele-verklaring-knhg-11-november-2019/
http://www.concernedhistorians.org/content/home.html
http://www.concernedhistorians.org/content/home.html
https://knhg.nl/focus/beroepsethiek/
https://knhg.nl/focus/beroepsethiek/
https://knhg.nl/wp/content/uploads/2017/03/KNHG-Position-Paper-Beroepsethiek-Historici.pdf
https://knhg.nl/2019/06/13/verslag-debatavond-van-knhg-geschiedenis-als-onpolitieke-wetenschap/

