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(Concept) Verslag Algemene Ledenvergadering KNHG 
Vrijdag 12 november 2021, 13.00 – 14.00 uur 

Locatie: Nationaal Archief, Den Haag 

 

De jaarvergadering wordt geleid door prof.dr. H. te Velde (voorzitter KNHG bestuur). Van het KNHG-bestuur zijn 

tevens aanwezig: D. Alkemade, MA (Jong KNHG), dr. J.J. Dankers (penningmeester), dr. K.J. Fatah-Black (secretaris), 

prof.dr. I.B. Leemans  (congressen), prof.dr. D.J. Wolffram (BMGN-Low Countries Historical Review). Notulist is 

Caroline van Vliet, medewerker van het KNHG-bureau. 

Afwezig met bericht: prof.dr. C.A.M. van Boxtel (onderwijs), drs. M.L. Engelhard (archieven), drs. M. Gosselink 

(musea) 

Naast het bestuur zijn er 41 KNHG-leden aanwezig. 

 

1 Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 13.03 en heet iedereen welkom. Er zijn geen aanvullingen op de 

agenda. De agenda wordt vastgesteld. 

 

2 Mededelingen  

a. Diversiteitsplan (bijlage 1) 

De afgelopen jaren voerde het KNHG onofficieel beleid op het terrein van diversiteit en inclusie binnen de 

organisatie. In het Diversiteitsplan is het beleid officieel gemaakt en worden de ambities van het KNHG op 

het terrein van diversiteit uiteengezet. Een deel ervan is gerealiseerd en een deel nog niet. Er zijn geen 

vragen of opmerkingen over. 

 

b. Memo Onethisch hergebruik (bijlage 2) 

Het KNHG is in de loop van 2020 benaderd door verschillende historici om zich uit te spreken over een 

kwestie rond beschuldiging van plagiaat. In het bestuur is hier een aantal keer zorgvuldig over 

gediscussieerd. De memo ‘Onethisch hergebruik’ vormt de neerslag en uitkomst van deze discussies. In 

deze Algemene Ledenvergadering legt het bestuur de memo voor aan de leden en biedt hen de 

gelegenheid erop te reageren.  

Barbara Henkes geeft aan dat ze een discrepantie ziet in de stelling om niet in te gaan op individuele 

gevallen enerzijds en de onvermijdelijkheid om dat toch te moeten doen anderzijds, omdat de bredere 

discussie immers voortkomt uit individuele gevallen. Te Velde erkent dat er een paradox is. In de memo 

wordt met name gedoeld op de juridische aspecten, geeft hij aan. Het bestuur vindt dat het KNHG niet als 

rechtbank op moet treden bij individuele gevallen (daar zijn andere instanties voor), het wil wel het brede 

belang van een zaak aan de orde stellen. Het KNHG is betrokken bij en in zekere zin verantwoordelijk voor 

wat er in het veld gebeurt, maar de vraag is met welk gezag het kan optreden in kwesties van onethisch 

hergebruik? Hoe het KNHG zich moet positioneren is een aspect waar nog verder over nagedacht moet 

worden.  

Henkes pleit ervoor om over deze discrepantie een passage in de tekst op te nemen. Een van de 

stagiaires, Willem Noordink, brengt in dat gaandeweg hun onderzoek steeds duidelijker blijkt dat het bij 
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verkennend onderzoek niet per se nodig is om in te gaan op individuele gevallen. Die kunnen eventueel 

als vervolgvraag na het onderzoek terugkomen.  

Naar aanleiding van de opdracht van de onderzoeksstagiaires wijst Barbara Henkes er op dat aan de RUG 

plagiaat al sinds 2011 hoog op de agenda staat en in studiehandleidingen is opgenomen.  Zij waarschuwt 

dat de stagiaires geen dubbel werk moeten gaan doen. Leemans (een van de stagebegeleiders) 

antwoordt dat een onderdeel van de opdracht is om te inventariseren wat er al gedaan is op dit vlak en 

vervolgens de grijze (en eventueel zwarte) gebieden in kaart te brengen.  

Desgevraagd meldt Antia Wiersma dat nog wordt nagedacht over onder welke historici de enquête naar 

hergebruik van (wetenschappelijk) werk wordt uitgezet. Ze vraagt de leden om goede suggesties. Voorts 

vult ze aan dat het in onderzoeksproces ook mogelijkheden en momenten zijn opgenomen om de 

discussie verder te voeren, in een webinar en tijdens een sessie op de Historicidagen in augustus 2022. Ze 

roept leden die hier een rol in willen spelen op zich bij haar melden. Aanvullend vraagt Henk te Velde alle 

leden om suggesties voor wat het KNHG nog meer kan doen om bewustwording over en zichtbaarheid 

van dit onderwerp te bevorderen. Hiermee sluit hij dit agendapunt af.   

Er is een correctie op pagina 2 (onderaan): Barbara Henkes is nog steeds werkzaam aan de RUG, het 

woord voormalig moet worden geschrapt. Het wordt gecorrigeerd, met excuus aan Barbara Henkes. 

  

c. Bestendiging predicaat Koninklijk 

In 1995 is het predicaat Koninklijk aangevraagd en verkregen. Bij het bestuur en het bureau was niet 

bekend dat het predicaat na 25 jaar verloopt en dat bestendiging aangevraagd moet worden. Inmiddels is 

dit gebeurd en ligt de aanvraag ter beoordeling bij de Commissaris van de Koning in Zuid Holland. Er volgt 

een discussie over het wel of  niet handhaven van het predicaat. Henk te Velde geeft aan dat het bestuur 

na discussie besloten heeft het predicaat voort te zetten, het staat voor een zekere eerbiedwaardigheid 

en gezaghebbendheid. Praktisch gezien betekent het dat de huisstijl, die in alle uitingen van het KNHG is 

doorgevoerd, gehandhaafd kan blijven.  De suggestie om de leden hierover te raadplagen in een enquête 

of een stemming te houden wordt niet opgevolgd. 
 

d. ALV 2022 – in eerste helft 2022 ivm statuten/WBTR 

De statuten schrijven voor dat de Algemene Ledenvergaderingen in de eerste helft van het kalenderjaar 

plaats moeten vinden. Dit is in strijd met het tijdstip waarop het KNHG al jaren zijn ALV organiseert, 

namelijk in het najaar tijdens het jaarcongres. Met ingang van 2022 zal conform de statuten de ALV naar 

voren gehaald worden. Voor 2022 is een datum geprikt: 22 juni 2022. Alle leden worden hier tijdig van op 

de hoogte gesteld. Wellicht wordt het een online vergadering. 
 

e. Jong KNHG 

De voorzitter van Jong KNNG, Tom Scheepstra, neemt het woord en blikt kort terug op het afgelopen jaar. 

Jong KNHG heeft zeven digitale bijeenkomsten en één fysieke activiteit georganiseerd. In 2021 zijn veel 

nieuwe leden geworven, met name voor het gratis kennismakingslidmaatschap voor studenten.  

Er zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd: Aela Andrée en Matthijs Kraijo. Dirk Alkemade treedt terug 

uit het bestuur van Jong KNHG, hij wordt bedankt voor zijn werk. Lema Salah wordt voorgedragen als 

vertegenwoordiger van Jong KNHG in het KNHG-bestuur. 

Tot slot laat Tom Scheepstra weten dat hij gaat stoppen met het voorzitterschap van Jong KNHG. Henk te 

Velde bedankt hem voor zijn enthousiaste inzet voor Jong KNHG de afgelopen 2,5 jaar. De leden sluiten 

zich hierbij aan. 
 

3 Planning activiteiten 2022 
 

a. 19 januari 2022: KNHG Nieuwjaarsborrel 
b. Januari 2022: webinar Toegepaste geschiedenis 
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c. Februari/maart 2022: webinar Onethisch hergebruik 
d. 18 maart 2022: Uitreiking Bachelor Scriptieprijs Jong KNHG 
e. 22 april 2022: Voorjaarscongres ‘Betekenis en herdenking van 1672’ (werktitel) 
f. Juni 2022: webinar ‘Weaponized history’ 
g. 22 juni 2022: Algemene Ledenvergadering 2022 (online) 
h. 25-27 augustus 2022: Historicidagen Rotterdam  

 
De bovenstaande lijst van geplande activiteiten in 2022 is ter kennisgeving, stelt de voorzitter. Nadere 
informatie over deze activiteiten volgt op de website van het KNHG of via de Nieuwsbrief.  

 

4 Notulen van de Algemene Ledenvergadering, 8 december 2021 (bijlage 3) 
Er zijn geen vragen over of naar aanleiding van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8 
december 2020. Ze worden goedgekeurd met dank aan de notulist. 

 

5 Financiën 
 

 Verslag Kascommissie (bijlage 4) 
De kascommissie, bestaande uit KNHG-leden Frans Groot en Laura Brinkhorst, heeft de jaarrekening 2020 

bekeken. De boekstukken zijn op 30 september 2021 op het kantoor van het KNHG ingezien en in orde 

bevonden. Laura Brinkhorst kon niet bij deze ALV aanwezig zijn wegens een verblijf in het buitenland. 

Frans Groot brengt verslag uit van de bevindingen van de kascommissie over de Jaarrekening 2020. Zie 

hieronder het ondertekende verslag van de kascommissie: 
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 Goedkeuring Jaarrekening 2020 (bijlage 5)  
De kascommissie concludeert dat de financiën van het KNHG op orde zijn en dat de Jaarrekening een 

getrouw beeld geeft van de activiteiten van het KNHG. Zij dankt de penningmeester en het KNHG-bureau 

voor het werk en adviseert de Algemene Ledenvergadering om akkoord te gaan met de Jaarrekening 

2020 en het bestuur decharge te verlenen. De ALV volgt dit advies op en gaat akkoord met de 

Jaarrekening 2020. 

 Begroting 2022 (bijlage 6) – goedkeuring  
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De Algemene Ledenvergadering heeft geen vragen over de begroting 2022 en stemt ermee in. De 

voorzitter dankt de leden voor het vertrouwen en het Harreveldfonds voor de jaarlijkse subsidie. 

 

 Benoeming nieuwe kascommissie  
De penningmeester en de aanwezige KNHG-leden danken Frans Groot en Laura Brinkhorst voor hun 

zorgvuldige werk. Frans Groot moet na twee jaar aftreden als lid van de kascommissie. KNHG-lid Matthijs 

Kraijo biedt aan deze taak op zich te nemen voor de komende twee jaar. Dit aanbod wordt in dank 

aanvaard. Laura Brinkhorst zal gevraagd worden of ze nog een jaar aan wil blijven. 

 Tarieven contributie voor 2022 
[noot van de notulist] De tarieven voor de KNHG contributie 2022 zijn tijdens deze ALV niet aan de orde 

gekomen, maar het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 23 september 2021 besloten deze voor 

kalenderjaar 2022 niet te verhogen. 

 

6 Statutenwijziging (bijlagen 7A, 7B en 7C) 

Vanaf 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen (WBTR). In de wet zijn verscherpte eisen vastgelegd ten aanzien van bestuur en beheer. 

Dit heeft gevolgen voor de statuten van het KNHG, die in 2007 voor het laatst gewijzigd zijn. Het bestuur 

heeft een notaris ingehuurd om de gevolgen van de WBTR voor de statuten te onderzoeken. De notaris is 

tevens gevraagd te kijken naar de ANBI-status van het KNHG in relatie tot de statuten. De statuten van 

2007 voorzagen daar niet in. Ook zal in de voorgestelde wijzigingen online vergaderen statutair mogelijk 

gemaakt worden. De oude statuten en de voorgestelde wijzigingen, met een toelichting van de notaris, 

zijn op de website van het KNHG geplaatst en konden door alle leden ingezien worden. Antia Wiersma 

geeft aan dat de statutenwijziging gevolgen heeft voor het predicaat Koninklijk, dat moet na elke 

statutenwijziging opnieuw aangevraagd worden. Er lopen nu feitelijk twee procedures door elkaar. De 

notaris heeft contact met het Koninklijk Huis en liet weten dat het KNHG toestemming heeft om het 

predicaat te blijven voeren, ook zolang de bestendiging nog niet officieel is. Het voorstel tot de 

statutenwijziging wordt aangenomen. Één KNHG-lid onthoudt zich van stemming. Er waren geen 

tegenstemmen. Hierdoor is voldaan aan voorwaarde van instemming met meerderheid van tenminste 

tweederde van de stemmen. 
 

7 Bestuurssamenstelling 

Huidig bestuur: prof.dr. H. (Henk) te Velde (voorzitter); dr. J.J. Dankers (penningmeester); Dr. K.J.(Karwan) Fatah-
Black (secretaris); prof.dr. C.A.M. (Carla) van Boxtel (onderwijs); drs. M.L. (Marens) Engelhard (archieven); drs. M. 
(Martine) Gosselink (musea); prof.dr. I. (Inger) Leemans (congressen); D. (Dirk) Alkemade, MA (Jong KNHG); prof.dr. 
D.J. (Dirk-Jan) Wolffram (voorzitter redactie BMGN - LCHR). 
 

Per november 2021 treden af: 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); D. Alkemade (MA) (Jong KNHG); 
prof.dr. D.J. Wolffram (voorzitter redactie BMGN - LCHR). 

 

Het bestuur draagt voor de vrijgekomen posities de volgende personen voor: dr. N. (Nadia) Bouras (UL) (secretaris), 
prof.dr. E.J. (Elise) van Nederveen Meerkerk (UU) (penningmeester), dr. A.E. (Aspha) Bijnaar (musea), dr. T.D. (Tim) 
Huijgen (RUG) (onderwijs), V. (Vincent) Robijn, MA (HCO) (archieven), L. (Lema) Salah, MA  (Jong KNHG), Pim 
Huijnen (vice voorzitter redactie BMGN – LCHR) 
 

Maar liefst zeven bestuursleden verlaten het KNHG bestuur. De voorzitter verontschuldigt bestuursleden 

Carla van Boxtel, Marens Engelhard en Martine Gosselink. Zij konden helaas niet bij deze algemene 

ledenvergadering aanwezig zijn. Hij dankt hen voor de belangrijke bijdrage die zij vanuit hun expertise én 

in het algemeen geleverd hebben aan het KNHG-bestuur. De aanwezige vertrekkende bestuursleden 
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worden door de voorzitter persoonlijk toegesproken en bedankt. Ook de aanwezige leden laten hun 

waardering blijken met een applaus. 

 

De voorzitter gaat over tot het voorstellen van de kandidaten die voorgedragen zijn voor de vrijgekomen 

posities. Aspha Bijnaar, Nadia Bouras, Tim Huijgen en Lema Salah moesten zich helaas verontschuldigen 

wegens ziekte of andere verplichtingen. De voorzitter introduceert hen kort bij de aanwezige leden. Elise 

van Nederveen Meerkerk, Vincent Robijn en Pim Huijnen stellen zich persoonlijk voor aan de leden.  

De algemene ledenvergadering stemt in met de benoeming van: Nadia Bouras (secretaris), Elise van 

Nederveen Meerkerk (penningmeester), Aspha Bijnaar (musea), Tim Huijgen (onderwijs), Vincent Robijn 

(archieven), Lema Salah (Jong KNHG) en Pim Huijnen (BMGN-LCHR). De voorzitter heet hen van harte 

welkom in het KNHG-bestuur. 
 

8 Beleidsbeïnvloeding KNHG 

 1 februari 2021 Open brief aan 23 archieven  

 5 maart 2021: Ondersteuning oproep VSNU 

 23 maart 2021: Veroordeling intimidatie door Vizier Op Links 

 11 mei 2021: Oproep NPO voor het behoud van Andere Tijden 
 

De bovenstaande acties zijn in 2021 door het KNHG gedaan op het terrein van beleidsbeïnvloeding, in het 

verlengde van het memo dat in de Algemene Ledenvergadering van 8 december 2020 aan de orde is 

geweest. Dit punt staat steeds op de agenda zodat het onder de aandacht blijft. De voorzitter benadrukt 

dat het KNHG open staat voor discussie en het belangrijk vindt om te blijven reageren op wat er in de 

maatschappij gebeurt. Te Velde roept de leden op om het aan het bestuur of bureau te laten weten als er 

gebeurtenissen zijn die aanleiding geven tot een (re)actie van het KNHG. De vraag wordt gesteld of het 

KNHG ook zelf iets kan initiëren, naast het reageren op gebeurtenissen binnen het vakgebied. Te Velde 

antwoordt dat dat zeker het overwegen waard is, maar dat er verder over nagedacht moet worden, 

omdat dit een andere aanpak vereist. Hij roept de leden op hun mening daarover te geven.  

 

9 W.v.t.t.k. en sluiting  

Er worden geen verdere punten te tafel gebracht. De voorzitter sluit de vergadering om 14.04 uur en 

dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 

https://knhg.nl/wp/content/uploads/2021/02/Open-brief-KNHG-en-opleidingscoordinatoren-naar-Nederlandse-archieven.pdf
https://knhg.nl/2021/03/05/knhg-ondersteunt-oproep-vsnu-voor-meer-perspectief-studenten-en-docenten/
https://knhg.nl/2021/03/23/knhg-veroordeelt-intimidatie-en-bedreiging-van-historicus-door-vizier-op-links/
https://knhg.nl/2021/05/11/oproep-aan-npo-andere-tijden-moet-blijven/

