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SAMENWERKEN
In 2020 rondde het KNHG de eerste driejarige
beleidsperiode af; een succesvolle tijd waarin veel
activiteiten zijn uitgevoerd en ontwikkeld
– zelfs meer dan vooraf was voorgenomen. Het is
dan ook niet zonder trots dat we de blik op de
komende drie jaar richten, met een nieuw Beleidsen Werkplan 2021-2023.
2020 was om meer redenen een memorabel jaar. In
de eerste plaats vanwege de COVID-19-pandemie
die het leven en werken, zoals we dat kenden,
overhoop gooide. De medewerkers van het bureau
moesten thuis aan de slag, wat leidde tot nieuwe
manieren van overleg en contact. Vooral voor de
stagiair(e)s en jonge historici, die bij het bureau
werkervaring opdeden, betekende dit dat zij de
toch zo belangrijke ‘kantoorervaring’ hebben
moeten missen.
Fysieke bijeenkomsten in 2020 zijn, met
uitzondering van de nieuwjaarsborrel in januari,
vervangen door een digitale variant. Groot
pluspunt is de ontdekking geweest van het
zogenoemde webinar. Die vorm van samenkomen
heeft een plek veroverd en zal, ook na het einde
van de pandemie, in het repertoire blijven.
Tot slot was 2020 het jaar waarin KNHG 175 en
BMGN-LCHR 50 jaar bestond. De jubileumfestiviteiten zijn grotendeels uitgevoerd zoals
vooraf bedacht, ondanks de pandemie. Op onze
website verschenen een animatie en een podcast
over de historie van het genootschap. En aan het
einde van het jaar ontvingen alle leden een
prachtig vormgegeven publicatie met daarin de
winnende essays van de uitgeschreven prijsvraag
én een speciale, extra jubileumeditie van BMGN.
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
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2020 IN CIJFERS

1075 leden, waarvan:
305 leden met BMGN
372 leden zonder BMGN
45 studentleden met BMGN
100 studentleden zonder BMGN
107 seniorleden met BMGN
69 seniorleden zonder BMGN
77 studentleden gratis tot 2021
9 bestuursleden
8 redactieleden
5 (parttime) medewerkers

KNHG IN 2020

BMGN-LCHR
In 2020 verscheen, naast twee reguliere
BMGN-nummers, één dubbeldik
themanummer getiteld 'Child Separation:
(Post)Colonial Policies and Practices in the
Netherlands and Belgium'. In het kader van het
50-jarig jubileum van de BMGN besloten
redactie en bureau een actualiteitsparagraaf
toe te voegen aan alle nieuw gepubliceerde
artikelen. Hierin verbinden auteurs hun
artikelen aan actuele, maatschappelijke
ontwikkelingen en lichten zij de relevantie
ervan toe voor een breed publiek. Verder
ontwikkelde het redactiebureau een special
collection 'Keuze van de redactie', waarin oudvoorzitters, -redactieleden en (voormalig)
redactiebureaumedewerkers reflecteren op 50
jaar BMGN. Deze special collection verscheen
online én werd gebundeld in een fraaie extra
uitgave, die naar alle KNHG-leden werd
verstuurd.
JUBILEUMPRIJSVRAAG
Het bestuur schreef een prijsvraag uit over de
‘Toekomst van Geschiedenis’. De twee
winnende essays zijn gepubliceerd in een
mooi vormgegeven boek, dat in december
naar alle leden is verzonden. De winnende
essays zijn 'Wijsheid achteraf als kompas' door
Antoon De Baets en 'Ramen waar eerst muren
waren' door Sanne Stevens.
JONG KNHG
Jong KNHG organiseerde in 2020 zeven
succesvolle online activiteiten, zoals webinars
over de arbeidsmarkt voor jonge historici,
gesprekken met politici in binnen- en
buitenland én interactieve workshops
verzorgd door Scientific Storytelling. In totaal
106 deelnemers.

ACTIVITEITEN

Tijdens mijn stage was
ik volwaardig deel van
het KNHG-team, heb ik
veel nieuwe
vaardigheden opgedaan,
en ben ik in contact
gekomen met een groot
netwerk van historici.
Een waardevolle
ervaring!

Christa Wesselink
Stagiaire communicatie KNHG
en webredactie Historici.nl
In 2020 liepen negen jonge historici stage of deden
werkervaring op bij KNHG. Zij zetten zich in voor KNHG,
BMGN-LCHR en Historici.nl.
Beeld: politieagenten proberen een mensenmassa in bedwang te houden tijdens het
25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina / Stadsarchief Amsterdam

JUBILEUMWEBINARS
Vanwege de pandemie werden alle geplande
jubileumlunches omgewerkt tot webinars over
actuele onderwerpen. Op 23 april hield Jeroen
Sondervan een presentatie over een open
access-tijdschriftenplatform in wording; op 27
mei stonden digitale bronnen centraal in een
gezamenlijk webinar met het Nationaal
Archief, Archives Portal Europe en de
Universiteitsbibliotheek Amsterdam; op 16
juni werd gediscussieerd over de
(on)mogelijkheden van toegepaste
geschiedenis met Beatrice de Graaf, Lotte
Jensen, Rina Knoeff en Catrien Santing; en op
13 oktober spraken Maarten Prak, Barbara
Henkes en Karen Polak over Verboden
Woorden in de geschiedwetenschap. Circa
170 deelnemers.
NACHT VAN DE GESCHIEDENIS |
31 OKTOBER
In 2020 was het KNHG wederom een van de
inhoudelijk organiserende partners van de
Nacht van de Geschiedenis, die dit jaar geheel
online en live vanuit het Rijksmuseum werd
gehouden. Dit jaar was het thema Oost-West.
Ruim 1.400 verkochte kaarten.
DIGITAAL JAARCONGRES | 19 NOVEMBER
Het Jaarcongres werd dit jaar volledig digitaal
georganiseerd in samenwerking met het
Environmental Humanities Center aan de VU
Amsterdam, onder de titel Meer dan Menselijk
Verleden: Historici, Eco-geschiedenis en
Environmental History. In het Engelstalige
ochtenddeel hielden Tim Soens en Katie
Ritson keynote-lezingen. 's Middags volgden
vijf Nederlandstalige discussiepanels. 161
aanmeldingen.

