
2021 was het tweede jaar waarin het KNHG te
maken had met de gevolgen van de Covid-19-
pandemie. Dankzij de lessen van 2020 konden
bureau en bestuur snel schakelen. Het in 2020
uitgestelde jubileumfeest kreeg vorm in een
digitaal uitgezonden talkshow. De derde editie van
de Historicidagen, oorspronkelijk gepland in
augustus in Rotterdam, werd met een jaar
uitgesteld. Gelukkig kon er wel, letterlijk op de
laatste dag dat dat nog mogelijk was, een fysiek
Jaarcongres georganiseerd worden. 

2021 was ook het eerste jaar van de nieuwe
driejarige beleidsperiode. Deels betekent dit een
continuering van de in 2018 ingezette richting,
deels legt het KNHG de komende drie jaar andere
accenten dan in de voorgaande jaren. Wellicht de
belangrijkste beleidswijziging is de expliciete
aandacht die het bestuur en het bureau hebben
voor diversiteit en inclusie. Deze aandacht is ook
terug te zien in de nieuwe bestuurssamenstelling.

Beleidsmatig was er in 2021 een aantal grote
klussen dat geklaard moest worden, zoals de
bestendiging van het predicaat Koninklijk en de
statuutswijziging naar aanleiding van de nieuwe
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Verder
zijn twee stagiairs geworven die onderzoek doen
naar (on)ethisch hergebruik van historisch-
wetenschappelijk werk. Dit project zal in 2022 zijn
beslag krijgen in een rapport met aanbevelingen,
een webinar en een sessie op de Historicidagen. 

Tot slot is het vermelden waard dat BMGN – Low
Countries Historical Review in januari 2021 over is
gegaan naar het nieuwe Nederlandse open access-
tijdschriftenpublicatieplatform OpenJournals.
Deze overgang is zonder problemen verlopen. 

Dit beknopte verslag geeft u een impressie van
waar het KNHG zich in het afgelopen jaar mee
bezig heeft gehouden. Ik wens u veel leesplezier!

Antia Wiersma | Directeur KNHG | info@knhg.nl

2021 IN CIJFERS

292 leden met BMGN
346 leden zonder BMGN
57 studentleden met BMGN
100 studentleden zonder BMGN
110 seniorleden met BMGN
76 seniorleden zonder BMGN
72 studentleden gratis tot 2022

11 bestuursleden
8 redactieleden
6 (parttime) medewerkers

1062 leden, waarvan:

JAARVERSLAG 2021
SAMENWERKEN 

VOOR 

GESCHIEDENIS
2021

https://knhg.nl/2021/05/05/1-juli-feestelijke-afsluiting-van-het-jubileumjaar/
https://historicidagen.nl/
https://knhg.nl/2021/11/22/sfeerverslag-knhg-jaarcongres-2021-wereldburgerschap-in-beweging/
https://knhg.nl/wp-content/uploads/2020/12/Beleidsplan-KNHG-2021-2023.pdf
https://bmgn-lchr.nl/issue/view/467
https://bmgn-lchr.nl/issue/view/467
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KNHG IN 2021 ACTIVITEITEN

BMGN-LCHR
In 2021 verschenen drie reguliere BMGN-
nummers en één jubileumnummer ter
gelegenheid van de vijftigste verjaardag van
het tijdschrift in zijn huidige vorm. Sinds
maart verschijnt BMGN op het open access-
tijdschriftenplatform OpenJournals. Het
volledige archief is overgezet naar dit nieuwe
platform, en ook het gebruikersbestand is
succesvol gemigreerd. Tevens introduceerde
BMGN de mogelijkheid tot ‘online first’-
publiceren. Hierdoor kunnen geaccepteerde
bijdragen online gepubliceerd worden,
voordat zij in gedrukte vorm verschijnen.
Verder lanceerde BMGN de nieuwe rubriek
'Digital Tools: Reflections', die reflecteert op
het gebruik van digitale tools in de
geschiedwetenschap, én biedt het tijdschrift
auteurs nu in bepaalde gevallen de
mogelijkheid tot repliek en dupliek op
recensies.

ELISE MATHILDE ESSAY PRIJS
Adriaan Duiveman, promovendus aan de
Radboud Universiteit Nijmegen, won de Elise
Mathilde Essay Prijs voor zijn historische
essay Vloeibare grenzen. De prijs, die bestond
uit een oorkonde en een geldbedrag van
10.000 euro, werd op 17 september digitaal
uitgereikt. De bekende meteoroloog Helga
van Leur verzorgde een lezing tijdens deze
uitreiking. Circa 40 digitaal aanwezigen.

JONG KNHG
Jong KNHG organiseerde in 2021 drie
activiteiten: een webinar met Tweede
Kamerlid Martijn van Helvert, een digitale
lezing over Cleopatra VII (in samenwerking
met Groniek) en een slavernijwandeling door
Amsterdam. In totaal 64 deelnemers. 

Rayke van Lent
Redactie-assistent

BMGN-LCHR
In 2021 liepen tien jonge historici stage of deden
werkervaring op bij KNHG. Zij zetten zich in voor

KNHG, BMGN-LCHR en Historici.nl.

WEBINARS
Twee webinars werden in 2021
georganiseerd. Op 25 februari, in aanloop
naar de Tweede Kamerverkiezingen, spraken
George Harinck, Bart Wallet, Ernst van den
Hemel en Sakina Loukili over de ruimte die
politiek en religie elkaar laten. Op 3 juni
volgde een webinar over lokale geschiedenis,
waarin Arnoud-Jan Bijsterveld, Dennis Bos en
Judith Pollmann aan het woord kwamen over
de meerwaarde van een lokale of regionale
insteek voor de geschiedwetenschap. Circa
120 deelnemers. 

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS | 
30  OKTOBER 
Eind oktober opende het Rijksmuseum zijn
deuren voor de zeventiende Nacht van de
Geschiedenis. Sinds 2018 is het KNHG een
van de vaste organiserende partners. Zoals
ieder jaar is ‘de Nacht’ ook de afsluiting van
de Maand van de Geschiedenis. Het thema
van de Maand van de Geschiedenis was ‘Aan
het werk’. De organiserende partners achter
de Nacht van de Geschiedenis hebben dit
brede thema vertaald in ‘Ongezien werk door
de eeuwen heen’. 700 verkochte kaarten.

JAARCONGRES | 12 NOVEMBER
Het KNHG-Jaarcongres Wereldburgerschap in
beweging: in geschiedenis, erfgoed en onderwijs
vond plaats op 12 november 2021, in persoon
in het Nationaal Archief te Den Haag.
Marjolein ’t Hart en Kwame Anthony Appiah
hielden de (digitale) keynotes. Daartussen was
er een panel over wereldburgerschap en
onderwijs, en een panel over werelderfgoed.
Bij dit congres waren 90 deelnemers
aanwezig.

Beeld: feest van de Koninklijke Machinefabriek Gebr. Stork N.V. te Hengelo op
12 juli 1913 ter gelegenheid van de aflevering van machine 2000 en ketel 3000

/ Collectie Overijssel

https://openjournals.nl/
https://knhg.nl/agenda/jaarcongres-knhg-wereldburgerschap-in-beweging-in-geschiedenis-erfgoed-en-onderwijs/
https://knhg.nl/agenda/jaarcongres-knhg-wereldburgerschap-in-beweging-in-geschiedenis-erfgoed-en-onderwijs/

