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Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Jonge Historici over het kalenderjaar 2021. Dit is
tot stand gekomen door het bestuur van de stichting, maar ook met de hulp van oud-
bestuursleden, redactieleden en leden van het evenemententeam. Wij bedanken hen voor
de tomeloze inzet die ze het afgelopen jaar hebben laten zien.  

Voor 2021 werden stevige doelstellingen gesteld. Ondanks de moeilijkheden die de covid-
pandemie ons heeft gebracht, hebben we een groot deel gehaald of kwamen we daar heel
dichtbij. Een van de moeilijkheden was dat gedurende het jaar 2021 elke bestuursfunctie
gewijzigd is. Dit houden we nauwlettend in de gaten in 2022. Tegelijkertijd is het mooi dat de
stichting met nieuwe bestuursleden of de wisseling van functies hernieuwd enthousiasme
en energie heeft gekregen. De nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht draagt hier
eveneens aan bij.
 
Veel van de bestuursleden die actief waren in 2021 zijn toegetreden tijdens de covid-
pandemie, wat uitdagingen met zich meebracht. Desondanks heeft de stichting alsnog een
vijftal evenementen georganiseerd, fysiek en online, een uitstekende podcast geproduceerd
en uitgebracht, evenals een divers en stevig aanbod van onze redactie. Daarnaast is onze
online zichtbaarheid verder gegroeid en hebben we een nieuw medium in gebruik
genomen: de nieuwsbrief. Daar zijn we erg tevreden over. Concluderend was het een
uitdagend jaar, maar dat heeft ons niet weerhouden om voortvarend aan de slag te gaan
met de missie en visie van de Stichting Jonge Historici. 

IVO KOSTONS

VOORZITTER JONGE HISTORICI
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REFLECTIE RAAD VAN TOEZICHT
Historici stellen zich vaak de vraag of een periode gekenmerkt wordt door continuïteit of
verandering. Voor de Jonge Historici in 2021 is het antwoord: door beide. 

Onveranderd zijn de missie en doelstellingen van de stichting. Als Raad van Toezicht
complimenteren we het bestuur en de vrijwilligers. Van het ambitieuze jaarplan zijn de
meeste doelstellingen goeddeels behaald. Met de evenementen en projecten, sociale media,
samenwerking met verschillende partijen, en met publicaties leverden zij een grote bijdrage
aan het stimuleren van jonge historici om hun kennis en vaardigheden in te zetten in de
maatschappij. 

Maar verandering was er ook. Het bestuur heeft hard gewerkt aan de stabiliteit van de
stichting. Er zijn in 2021 wisselingen in het bestuur en vrijwilligersbestand geweest, die
gelukkig goed opgevangen zijn. We danken de afgetreden bestuursleden en vrijwilligers en
zijn blij met de gebleven en nieuwe leden. Het bestuur is zich ook bewust van het belang van
een solide financiële basis. In 2021 keek zij naar de mogelijkheden om deze de versterken.
Dat past in het beeld van een bestuur dat steeds professioneler werkt. Daarbij betrekt het
bestuur ook de Raad van Toezicht, zoals door middel van een brede strategiesessie in
november 2021.

Verandering was er ook in de Raad van Toezicht zelf. Tijdens een heidag op 15 augustus heeft
de Raad teruggekeken op de afgelopen jaren en nagedacht over de toekomst. Het leidde tot
een verkleining van de raad van 6 naar 5 leden per 2022. We namen afscheid van de leden
van het allereerste uur, die een grote en blijvende invloed hebben gehad op de stichting:
Liang de Beer, Esther van Velden, Iris van der Knaap en Phebe Kloos. 

Onder leiding van Liang de Beer heeft de stichting, en in het bijzonder de RvT, gewerkt aan
de groei en stabiliteit van Jonge Historici. Met de huidige leden van de raad en de nieuwe
leden Renée Vulto en Sietske van der Veen, ga ik als nieuwe voorzitter voort op de ingeslagen
weg. We ondersteunen het bestuur waar nodig en reflecteren kritisch op het handelen.
Vanuit de overtuiging dat de kennis en vaardigheden van Jonge Historici van grote waarde
zijn voor de maatschappij.

COEN BRUMMER 

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT
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ORGANISATIE 
Stichting Jonge Historici

Culturele ANBI Stichting
 
KVK: 52748359
RSIN: 850580341

Contact:
info@jongehistorici.nl

Website:
www.jongehistorici.nl 
 www.jhsg.nl

Facebook
Instagram
Twitter
Linkedin

Voorzitter:                                    
dhr. Ivo Kostons
Penningmeester en
Secretaris :                       
mevr. Joni Peek
Bestuurslid Evenementen:      
dhr. Gijs Hoekstra
Bestuurslid Projecten:               
mevr. Doortje Swaters 

 
           

DAGELIJKS BESTUUR

RAAD VAN TOEZICHT
Voorzitter:  
dhr. Coen Brummer - Algemene zaken en beleid.                    
Secretaris:
dhr. Hans Berende - Bedrijfsvoering en financiën
(overzicht).                       
Algemeen lid:    
mevr. Sietske van der Veen - Evenementen en              
 communicatie.
Algemeen lid:               
mevr. Renée Vulto - Financiën (fondsenwerving en
evenementen). 
Algemeen lid:   
dhr. Rutger Stoel - HR, website en marketing.                   

Bestuurslid Communicatie
en Sociale Media:
mevr. Leen Bokken
Bestuurslid Externe Relaties:
dhr. Jan van Daal
Hoofdredacteur:
dhr. Alexander van den Berg

 
           

REDACTIE

EVENEMENTENTEAM 

Hoofdredacteur dhr. Alexander van den Berg                       
Redactieleden:
mevr. Stella van Ginkel
mevr. Mandy van der Hoeven
dhr. Jeroen Appelboom
dhr. Jonas van Dormolen
dhr. Wouter Maassen
mevr. Jasmine Lemmens

                     
Bestuurslid Projecten: mevr. Doortje Swaters
Leden:
mevr. Myrthe Bleeker
mevr. Manon Tietzel
dhr. Yoran Krüse

                     

mailto:info@jongehistorici.nl
http://www.jongehistorici.nl/
http://www.jhsg.nl/
https://www.facebook.com/JongeHistorici/
https://www.instagram.com/jongehistorici/
https://twitter.com/jongehistorici
https://www.linkedin.com/company/jonge-historici-schrijven-geschiedenis


Op 24 februari heeft er een webinar in samenwerking met Kleio Amsterdam
plaatsgevonden.
Op 22 april heeft de Geschiedenis NU Webinar plaatsgevonden “Promoveren -
Wat nu?”.
Op 18 mei heeft er een webinar in samenwerking met Excalibur plaatsgevonden. 
Op 24 juni heeft de Geschiedenis NU Webinar plaatsgevonden “Historische
onderneming” .
Op 23 oktober heeft de finale van Jonge Historicus van het Jaar 2021
plaatsgevonden.

Doelstelling behaald 
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REALISATIE
DOELSTELLINGEN

DOELSTELLING 1 
In 2021 zijn tenminste 4 evenementen georganiseerd onder de vlag van JH.

Er is een evaluatiedocument opgesteld en de punten daaruit zijn meegenomen
voor de verkiezing van 2021. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want we hadden
meer genomineerden dan ooit. Daarnaast hebben we de verkiezing ook op een
financiële verantwoorde manier kunnen realiseren.  

Doelstelling behaald 

DOELSTELLING 2
In 2021 evalueren we de verkiezing van Jonge Historicus van het Jaar 2020 grondig met
input van de betrokkenen. Dat nemen we mee in de uitvoering van een nieuwe editie van
de verkiezing in 2021. Daarvoor hebben we wederom een dekkende begroting voor het hele
traject.  
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Door het bestuur van Jonge Historici
Onder leiding van Ivo Kostons, Voorzitter



Er zijn twee evenementen met studieverenigingen georganiseerd. Respectievelijk
georganiseerd met Kleio (UVA) en Excalibur (Nijmegen). Dit is minder dan verwacht
doordat er de functie studentencontact verdween in 2021.  
In totaal hebben we met 14 partners samengewerkt: Tijdschrift voor Geschiedenis;
Holland Historisch Tijdschrift; Athenaeum Boekhandels; Gravin van Bylandt Stichting;
Florence Nightingale Instituut; Collectie Overijssel; Skript Historisch Tijdschrift; Maand
van de Geschiedenis; Trouw; Universiteit van Amsterdam; His and Her Story Podcast;
Goeie Ouwe Koeien; Joods Cultureel Kwartier; IISG Amsterdam.

Doelstelling bijna behaald

Het aantal publicaties kwam rond de 70 uit. Dit komt door een bestuurswissel en
een flinke redactiewisseling. Ook waren er aanzienlijk minder columns dan in 2020
en door corona minder evenementen. Wel zijn we tevreden over het gevarieerde
aanbod.

Doelstelling niet behaald
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DOELSTELLING 3 
In 2021 heeft JH samengewerkt met 15 externe instellingen. Dit kan qua de organisatie van
evenementen zijn, maar ook qua contentuitwisseling. Hiervan zijn drie (online)
evenementen met studieverenigingen georganiseerd.

DOELSTELLING 4
In 2021 is JH er in geslaagd meer volgers in haar doelgroepen met geschiedenis te bereiken;
met 90 publicaties een gevarieerd aanbod en spreiding over publieksgroepen is terug te
zien.
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Er is €30 aan bemiddelingskosten binnengekomen.
Er is €110 aan acquisitie door affiliatie met Athenaeum Boekhandel
binnengekomen. 
Het acquisitieplan wordt verder uitgewerkt in 2022.  

Doelstelling bijna behaald

DOELSTELLING 5
In 2021 wordt er minstens €150 via acquisitie verworven en een professioneel plan voor
acquisitiegelden opgezet en uitgewerkt. 



De twee Geschiedenis NU Webinars gingen beide over de arbeidsmarkt voor
historici.  
Er is €30 aan acquistie binnengehaald.  

Doelstelling behaald

Uiteindelijk heeft onze website 123.000 bezoekers getrokken, waarvan ruim 86.000
unieke bezoekers waren. 

Doelstelling niet behaald
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DOELSTELLING 6 
In 2021 heeft JH 100.000 unieke online bezoekers getrokken naar de website.

DOELSTELLING 7
In 2021 is JH er in geslaagd de community met partners en publiek te behouden en waar
mogelijk minstens 10% uit te breiden.
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DOELSTELLING 8
In 2021 heeft Jonge Historici een grotere nadruk gelegd op de arbeidsmarktoriëntatie voor
historici in spé. Een neveneffect hiervan moet zijn dat er ook acquistiegelden hiervoor
worden opgehaald.  

Twitter: groei van 11%.
Linkedin: groei van 12% (company page) en 14% groei (vacature groep).
Instagram: groei van 12%.
Facebook minimale groei.
Nieuwsbrief is minstens ruim 2200 keer gelezen gedurende het jaar.

Doelstelling behaald



Gedurende het jaar is er gewerkt aan een Huishoudelijk Regelement en dat is
gefinaliseerd begin 2022.  
Formats voor financiële en beleidsstukken zijn gemaakt en worden mee gewerkt. 

Doelstelling behaald

DOELSTELLING 10
In 2021 maken het Dagelijks Bestuur en de Raad van Toezicht een professionaliseringsslag
door formats voor bestuur- en beleidsstukken vast te leggen en overdrachtsdocumenten en
financiële verslagen te maken. 
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DOELSTELLING 9
In 2021 heeft (en onderhoudt) JH een aanspreekpunt bij alle studieverenigingen en houden
JH en sv’s elkaar op de hoogte van evenementen en inhoud. Daarnaast moet er concreet
duidelijk zijn waar er precies behoefte aan is voor zowel studenten, pas afgestudeerden als
voor bedrijven en organisaties relevant voor (jonge) historici.

In 2021 is er contact gelegd met de volgende studieverenigingen: Kleio (UVA),
Merlijn (VU), HSVL (Leiden), UHSK (Utrecht), Excalibur (Nijmegen), Ubbo Emmius
(Groningen). 
Doordat in 2021 de functie van studentencontact is opgegaan in de functie
externe relaties is er minder contact gelegd met verenigingen dan verwacht.

Doelstelling niet behaald



P A G I N A  9

COMMUNICATIE &
SOCIALE MEDIA

FACEBOOK
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Het Bestuurslid Communicatie en Sociale Media zorgt ervoor dat volgers van Jonge
Historici op de hoogte worden gehouden van de recensies, papers, essays, scripties en
columns die op de website verschijnen, evenals van onze evenementen, podcasts en
dergelijke. Dit gebeurt enerzijds via diverse sociale media-kanalen (Facebook, LinkedIn,
Instagram, Twitter) en anderzijds via de maandelijkse nieuwsbrief. Op deze manier
kunnen we tevens jonge historici die via ons in de media verschenen in de kijker zetten
en posts delen voor organisaties waarmee we samenwerken.

 2857

Content: Zaken die op de website verschijnen; promotie van samenwerkingspartners;
evenementen; vacatures; mogelijkheid om berichten over geschiedenis te liken in naam
van de pagina.

Beste bereik: Post Jonge Historicus van het Jaar: uitslag
van de verkiezing (2.030 mensen).   
Beste prestaties: Post column Leopold II en het
weghalen van zijn standbeelden in België (77 likes en
reacties, 23 opmerkingen).  

 

VIND-IK LEUKS

 2893

2020 2021

VOLGERS

 2952

3026

Door Leen Bokken
Bestuurslid Communicatie & Sociale Media



INSTAGRAM
Content: Zaken die op de website verschijnen; promotie van samenwerkingspartners;
evenementen; vacatures; via de story mogelijkheid om op een informele manier informatie
te delen en posts te herhalen; activiteiten van het bestuur zelf.  

367
berichten

                                             1377

                                                                        1635

Grootste categorie

25-34 jarigen

Posts over de Jonge
Historicus van het Jaar
verkiezing zijn erg populair.
Verder ook nog posts over 15
augustus, post over de
nieuwe voorzitter had de
meeste likes in het afgelopen
jaar (93).  

2020 2021VOLGERS

VOLGEND: 1093

LINKEDIN
Promotie van samenwerkingspartners, evenementen, vacatures (onder andere groep
Jonge Historici Vacatures); zakelijker dan andere sociale media; zowel company page als
persoonlijk profiel van Jonge Historici.

COMPANY PAGE

         1635

         1432

GROEP JONGE HISTORICI VACATURES

         1278

          920
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2020 2021



25-34 jarigen

Posts over samenwerking met Tijdschrift voor Geschiedeins en Holland
Historisch Tijdschrift doen het aanzienlijk beter dan andere posts. De post
over nieuwe voorzitter kreeg ook veel likes (43). Daarnaast kregen posts
over Jonge Historicus van het Jaar verkiezing eveneens veel likes.  

Tweet van 15 augustus 2021: 3.770
weergaven, 6 retweets en 9 likes.  
Tweet over samenwerking met TvG: 16.964
weergaven, 2 retweets en 10 likes.  

Bijna 2/5 van de
volgers komen uit

Amsterdam en
Utrecht

Veel mensen
hebben een baan in
educatie of media &

communicatie

TWITTER
Content: Zaken die op de website verschijnen; promotie van samenwerkingspartners;
evenementen; vacatures; berichten van andere jonge historici delen; nieuws uit de
academische wereld delen. 

          4482

          4202

2020 2021

NIEUWSBRIEF

Actieve relaties                                594
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48,2% van de relaties opent de nieuwsbrief, waarvan 81,4% effectief de nieuwsbrief leest.



CONTACTEN EN SAMENWERKINGEN

Zuid-Afrika-expert. Kwam op Radio 1 via ons op 22 juni 2021 n.a.v. een
tentoonstelling over Mary Livingstone. 

Post op 22 juni 2021 (Instagram, Twitter, Facebook).

Douwe van der Galiën: 

 

IN DE MEDIA

juni 2021-februari 2022

MAAND VAN DE GESCHIEDENIS 

Vermelding van de podcast ‘Jouw Geschiedenis, Onze Zorg’, in het boekje
van de Maand van de Geschiedenis. 

Post op 27 oktober 2021 (Instagram) + Post op 28 oktober 2021 (Facebook):
luistertip.

 
TIJDSCHRIFTEN

25 juni 2021: post over de scriptieprijs (Instagram, retweet op Twitter).
6 januari 2022: post over een eerste resultaat van de samenwerking
(Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn).

5 juli 2021: post over de samenwerking (Instagram, Twitter, Facebook).

YouTubevideo van jonge historicus Scott Kannekens die zijn familieverhaal
vertelt en het belang van herdenking aantoont. 
Post op 15 augustus 2021 (Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn) 

Holland Historisch Tijdschrift:
Partnerschap met Jonge Historici sinds mei 2021. De overeenkomst wordt
jaarlijks verlengd. 

Tijdschrft voor Geschiedenis:
Samenwerking sinds 2017 opdat jonge historici met onderzoeksambities
kunnen publiceren in een peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift. 

Herdenkingen
15 augustus 1945
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Post op 20 januari 2022 (Instagram). 

Holocaust Memorial Day (24 januari 2022)
Georganiseerd door de Holocaust Memorial Day Commissie namens de
Utrechtse Historische Studentenkring en de Universiteit Utrecht.

 

PODCASTS

Post op 29 december 2021 (Instagram, retweet op Twitter, Facebook,
LinkedIn).

Post op 31 december 2021 (Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn).

Post op 24 januari (Instagram).

Trouw: De Schrik van Roden:
Podcast door Maarten van Gestel die op zoek gaat naar de laatst overgebleven
oud-NSB’er van Nederland, Jacob Luitjens.
 

FAR TOO CLOSE:
Over het vergeten koloniale verleden van het Amsterdamse
Universiteitskwartier.

Mizrach:  
Over machtsverhoudingen en de internationale politiek van het Midden-
Oosten en Noord-Afrika, met een speciaal oog voor de rol van Israël in de regio. 
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EVENEMENTEN &
PROJECTEN
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De bestuursleden Evenementen en Projecten organiseren samen met het
evenemententeam allerlei activiteiten. Deze activiteiten kunnen zich richten op
inhoudelijke historische vragen, de vraag hoe historici zich in kunnen zetten in de
samenleving, of de carrièreperspectieven van jonge historici. Jonge historici bezitten veel
mooie en relevante kennis en wij helpen hen die kennis op uiteenlopende, creatieve
manieren te delen. We willen een netwerkfunctie vervullen en historici een podium
bieden om zichzelf optimaal voor het voetlicht te brengen.  

Voor deze tak van het bestuur vormde de coronapandemie een grote barrière. Desondanks
hebben de bestuursleden Evenementen en Projecten zich in 2021 succesvol ingezet voor
de stichting, zie daarvoor de samenvatting hieronder.  
 
De samenstelling van de portefeuille Evenementen en Projecten is gewijzigd en zal verder
wijzigen. De functie Projecten is toegevoegd en we kijken naar een nieuwe indeling van
het evenemententeam. Dit houdt onder meer in dat wij nieuwe leden zullen werven per
evenement of project dat wij organiseren.  

OVERZICHT EVENMENTEN 

Twee arbeidsmarkt-webinars georganiseerd; 
Vier podcastafleveringen uitgebracht van Hugo Schalkwijk, de Jonge Historicus van het
Jaar 2020, over Geschiedenis en Verpleegkundigen.  
De Jonge Historicus van het Jaar 2021 verkiezing georganiseerd, met een recordaantal
genomineerden, drie talentvolle finalekandidaten en een mooie - fysieke - verkiezing als
resultaat.  
Op initiatief van het evenemententeam is het Kennisdossier 15 augustus ontwikkeld.

In 2021 hebben de bestuursleden evenementen en projecten: 

ARBEIDSMARKT WEBINARS
In april en juni 2021 organiseerden het bestuurslid Evenementen en het
Evenemententeam twee webinars. Doel van deze webinars was om studenten
geschiedenis kennis te laten maken met de vele arbeidsmogelijkheden die er zijn na
afstuderen. De eerste webinar stond in het teken van promoveren aan de universiteit. Drie
promovendi (in binnen- en buitenland) en één oud-promovenda gaven een presentatie
over datgene wat ze doen. Wat betreft de sprekers hebben we een selectie gemaakt om
een zo gevarieerd mogelijk beeld neer te zetten. Onder andere van iemand die in een
project onderzoek uitvoert tot iemand die een eigen onderwerp heeft ingediend. Zo
konden we de studenten diverse kanten van het verhaal laten horen.  

Door Doortje Swaters en Myrthe Bleeker
Bestuurslid Projecten en oud-bestuurslid Evenementen



PODCAST HUGO SCHALKWIJK

JONGE HISTORICUS VAN HET JAAR
2021 VERKIEZING 

De tweede webinar stond in het teken van het opzetten van een eigen historische
onderneming. De meeste historici werken nog steeds in loondienst en daar wordt vanuit
arbeidsmogelijkheden ook vaak op gestuurd, maar wat zijn de mogelijkheden als je verder
kijkt? Hoe ga je te werk om als zzp’er aan de slag te gaan, wat zijn uitdagingen waar je
tegenaan loopt? Voor dit webinar hebben we ook geprobeerd het publiek alle kanten van
dit thema te laten zien. Zo hadden we iemand die als zzp’er aan de slag is, één van de
oprichters van Goeie Ouwe Koeien, een publiekshistorisch creatiebureau, en het bedrijf
Past Future.  

Beide webinars werden goed bezocht en hebben de deelnemers hopelijk meer inzicht
gegeven in de mogelijkheden voor het moment dat ze afgestudeerd zijn. 

Op zaterdag 10 oktober 2020 werd Hugo Schalkwijk verkozen tot Jonge Historicus van het
Jaar. Zijn project kwam voort uit zijn eigen expertise, namelijk de geschiedenis van de
verpleegkunde. Nog te weinig historici zijn zich ervan bewust wat voor onderzoeksveld
hier ligt. Daardoor wordt het vaak terzijde geschoven en is er geen oog voor. Door het
maken van een podcastserie waar verpleegkundigen in gesprek gaan met jonge historici
worden deze thema’s aangekaart en wordt getoond hoeveel de beide groepen aan elkaar
kunnen hebben. In vier afleveringen neemt Hugo als host je mee in het werkveld en staan
verschillende thema’s centraal. Bijvoorbeeld de rol van de verpleegkundigen tijdens de
coronacrisis, de genderverhoudingen in de verpleegkunde, de verpleegkundigen in de
psychiatrische zorg en de geschiedenis van de handicap. Elke keer op een andere plek
opgenomen en met de samenwerking met journalist Martine van der Veer is het een mooi
resultaat geworden dat nog steeds beluisterd kan worden op Spotify en iTunes.   

Nadat de verkiezing in 2020 plaatsvond via een livestream, konden we in 2021 de
verkiezing op locatie organiseren. Er was een recordaantal van 14 nominaties
binnengekomen en de jury had het lastig om daar een selectie uit te maken. Uiteindelijk
presenteerden Anne-Goaitske Breteler en Tijmen Dokter hun plannen op de
verkiezingsavond bij Collectie Overijssel in Zwolle. Het randprogramma van de verkiezing
sloot aan bij het thema van de Maand van de Geschiedenis: Aan het Werk!. Zo konden de
bezoekers meespelen in een quiz over vergeten beroepen uit de regio. De gepresenteerde
plannen werden beoordeeld door de jury bestaande uit conservator bij het Rijksmuseum
Stephanie Archangel, auteur Steffie van den Oord en directeur van Collectie Overijssel
Vincent Robijn. Uiteindelijk ging Tijmen Dokter, met zijn plan om jonge historici
vaardigheden bij te brengen op het gebied van storytelling, er met de winst vandoor en
mag zich het hele jaar dé Jonge Historicus van het Jaar noemen. 
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REFLECTIE

Met dit project dragen wij bij aan kennisvorming over de geschiedenis, herinnering, en
nawerking van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Daartoe hebben we op de
website een dossier gecreëerd waarin we publicaties en producties over het thema
belichten, en geven we jonge historici een podium door hen aan het woord te laten in
filmpjes.
  
We zijn het kennisdossier gestart omdat de 15-augustus herdenking onderbelicht is en
omdat één van de projectleden haar familiegeschiedenis verbonden is aan dit onderwerp.
Daarnaast wilden we met dit project bereiken dat Jonge Historici de mogelijkheid krijgen
wat te laten zien van zichzelf en hun expertise. We hebben dus zowel kennisinstituten als
historici met een persoonlijk verhaal benaderd om in filmpjes hun verhaal te tonen. In 2021
zijn al twee filmpjes gemaakt, waarvan één op de website staat. Het project loopt door tot
15 augustus 2022. 

KENNISDOSSIER 15 AUGUSTUS

Het waren mooie activiteiten waar veel deelnemers op afkwamen. Het was mooi om
mensen samen te brengen, ook al was het soms virtueel. De podcast en het kennisdossier
droegen bij aan reflectie op de samenleving, de webinars aan arbeidsmarktperspectieven,
en de Verkiezing heeft bij uitstek bijgedragen aan het bieden van een podium aan jonge
historici. Daarmee stonden de activiteiten in lijn met de missie en visie van de stichting.  

We hebben gemerkt dat het organiseren van evenementen en projecten toch veel tijd en
inspanning vraagt van onze bestuursleden en evenemententeamleden. Daardoor zijn we
nog op zoek naar manieren om veel te kunnen blijven organiseren maar wellicht met een
lagere druk op de vrijwilligers.  

Verder hebben we specifiek voor de verkiezing geleerd dat we eerder moeten beginnen met
het vinden van een locatie. Dit had deels te maken met de onzekerheden vanwege corona:
gedurende het jaar was het telkens niet duidelijk of we wel of niet een fysiek evenement
zouden kunnen organiseren. Nu hadden we eind september pas een locatie gevonden,
terwijl het evenement eind oktober plaatsvond. In 2022 moeten we hier eerder aan
beginnen.  

Tevens hebben we nu de jury van de verkiezing met alle 14 genomineerden een gesprek aan
laten gaan. Voor volgend jaar hebben we geleerd dat we, indien we weer zo’n groot aantal
genomineerden binnen krijgen, beter zelf een voorselectie van 6 jonge historici kunnen
maken, zodat de druk op de juryleden lager ligt. 

Al met al was het een inspirerend jaar en kijken we uit naar 2022 waarin we weer meer
fysieke activiteiten kunnen organiseren. 
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Door Jilt Jorritsma en Alexander van den Berg 
Oud-hoofdredacteur en huidige hoofdredacteur 

De lijn die in 2020 is ingezet, waarbij de drempel voor publiceren lager is gemaakt door
ook papers te publiceren, is in 2021 doorgezet. Er zijn vijf mooie papers gepubliceerd (één
minder dan vorig jaar). Daarnaast is de toestroom van scripties die worden ingezonden
gestabiliseerd; het aantal gepubliceerde scripties is zelfs licht toegenomen. Een mogelijke
verklaring daarvoor is de groeiende naamsbekendheid van Jonge Historici dankzij sociale
media en de inzet van het bestuurslid Studentencontact/Externe Relaties. Het aantal
gepubliceerde essays is dit jaar wel aanzienlijk gedaald. Een reden daarvoor is dat essays
voorheen vaak ingekorte en publieksgerichte bewerkingen van scripties waren (die
werden dan naast de scriptie gepubliceerd). Om het publiceren van scripties iets
laagdrempeliger te maken, is ervoor gekozen om de mogelijkheid om een essay bij de
scriptie te schrijven optioneel te maken. Op die manier is het publicatieproces voor
auteurs minder intensief. Een bijkomend voordeel hiervan is dat er een meer divers
aanbod aan content op de website is: voorheen waren er vaak publicaties met dezelfde
thema’s (een als scriptie en een als korter essay), dat is nu minder het geval. 

Omdat er uit een analyse van de Google Analytics gegevens bleek dat veel van de
bezoekers van de website op zoek zijn naar recensies van recente films en series, is er bij
de werving van nieuwe recensenten in 2021 op gelet dat recensenten bereid waren om
films en series te bespreken. In 2021 is het aantal filmrecensies dan ook gestegen. Dit is
overigs niet ten koste gegaan van het aantal boekrecensies, dat min of meer gelijk is
gebleven. Ook recensies van andere media, zoals games, zijn toegenomen. Alleen
podcastrecensies zijn nog niet voorgekomen.  

VERSLAG REDACTIE

NIEUWE HOOFDREDACTEUR
In november 2021 is Jilt Jorritsma na vier jaar vertrokken als hoofdredacteur van Jonge
Historici. Hij is opgevolgd door Alexander van den Berg, die voorheen coördinator van de
recensies was. De tijd die in de bestuurswissel is gaan zitten heeft tot gevolg gehad dat er
aan het einde van het jaar iets minder publicaties waren. Wel is er hierdoor meer aandacht
geweest voor de bevordering van de continuïteit van de redactie. Documenten die
voorheen niet bestonden, zoals instructies en handleidingen, zijn door Jilt opgesteld en
overgedragen. Ook was de redactiepoule in 2021 geslonken. Daarom heeft Alexander de
redactie uitgebreid met drie nieuwe redacteuren, waardoor we nu in totaal zes
redacteuren hebben. 



CONCLUSIE
Al met al was 2021 voor onze redactie een vruchtbaar jaar. Het aantal ingezonden stukken
stabiliseert, met als gevolg dat het aantal gepubliceerde stukken ook constant is. Dat het
totaal aantal gepubliceerde stukken niet is gestegen, is te wijten aan de wisselingen en
het werven van nieuwe redacteuren en recensenten. De doelstelling van 90 stukken is
niet behaald, maar daar staat tegenover dat het voortbestaan en de continuïteit van de
redactie en recensentenpoule wel is gewaarborgd. Hopelijk werpt dit zijn vruchten af in
2022. Het aantal unieke bezoekers is gekomen op ruim 86.000, minder dan de
doelstelling van 100.000, maar het totaal aantal bezoekers is met 123.000 wel een mooie
prestatie. Tot slot kunnen we tevreden zijn met de variatie in aanbod van gepubliceerde
stukken. 

PUBLICATIEAANTALLEN 
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In 2021 is de financiële situatie van stichting Jonge Historici verbeterd ten opzichte van
2020. Dit jaar had de stichting nog steeds te maken met de effecten van de Corona-crisis.
Hierdoor zijn er minder evenementen georganiseerd, waardoor er ook minder inkomsten
van fondsen waren. De kosten voor de evenementen die georganiseerd konden worden
vielen veelal lager uit. Dit kwam omdat we vaker dingen gesponsord kregen. Nieuw dit
jaar waren de inkomsten van de acquisitie via boekenhandel Atheneum, ter hoogte van
€110,00 per januari 2022, en de bemiddelingskosten die we van sprekers hebben
ontvangen, dit was een bedrag van €30,00. De inkomsten die uit activiteiten zijn
ontvangen zijn gegenereerd tijdens de Jonge Historicus van het Jaar finale 2021. Dit geld is
gebruikt om de kosten van dit evenement te dekken. Er is tevens weer geworven voor
donaties dit jaar. Dit vond vooral plaats tijdens de Jonge Historicus van het Jaar finale.
Hierbij is €210 opgehaald. 

Er is ook een nieuwe penningmeester aangesteld. Joni Peek heeft Ivo Kostons vervangen
als penningmeester per oktober 2021.   
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TOELICHTING REALISATIE 2021

Door Joni Peek
Secretatis & Penningmeester
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