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In augustus 2021 organiseren het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap 

(KNHG) en de Erasmus Universiteit (EUR) samen voor de derde keer de Historicidagen. 

Dit zijn drie dagen vol met lezingen, debatten en workshops om de diversiteit en 

dynamiek van de historische praktijk te tonen en de samenwerking tussen alle historici 

te bevorderen. Het is een tweejaarlijks terugkerende ontmoeting in de ruimste zin van 

het woord. De Historicidagen bieden een staalkaart van het historisch bedrijf en zijn dé 

gelegenheid om mee te praten over actuele kwesties die historici bezighouden. 

 

Voor wie zijn de Historicidagen? 

De Historicidagen staan open voor alle historici die beroepsmatig met het verleden 

bezig zijn: studenten, docenten, medewerkers van archieven, musea en andere 

erfgoedinstellingen, leraren, zelfstandig ondernemers, onderzoekers en andere 

historische professionals. Historisch geïnteresseerden zijn van harte welkom als 

deelnemer. 

 

Het thema 

‘Heel de wereld is mijn vaderland’, schreef Erasmus in de zestiende eeuw. Inmiddels 

is ‘zijn’ Rotterdam uitgegroeid tot een bijzonder diverse havenstad, 

waarin internationale connecties, ‘vreemde’ invloeden en innovatieve benaderingen een 

belangrijke rol spelen. Grenzeloze Geschiedenis is om die reden een passend thema 



 
  

  
  
 

voor de Historicidagen 2021. Dit thema weerspiegelt ook de wijze waarop geschiedenis 

in Rotterdam wordt aangepakt: interdisciplinair, transnationaal en wars van denken 

in traditionele tijdsperiodes en andere klassieke ‘hokjes’. 

  

In deze editie van de Historicidagen willen we de vraag stellen of grenzen noodzakelijk 

zijn voor het vak geschiedenis. Kunnen we onze wereld vangen in nationale historische 

canons, zonder aandacht te hebben voor ontwikkelingen op wereldniveau? Is het 

mogelijk om een historisch verhaal te vertellen zonder rekening te houden 

met nationale kaders? Welke ongeschreven grenzen zijn zo vanzelfsprekend dat ze 

nauwelijks bevraagd worden? Leiden representaties van geschiedenis onherroepelijk 

tot afgebakende (binaire) tegenstellingen op het gebied van bijvoorbeeld afkomst, 

gender en nationaliteit? Hoe zouden perspectieven uit andere disciplines het historische 

debat kunnen verrijken? Zijn bepaalde grenzen nodig en nuttig om een eigentijds 

historisch verhaal te kunnen vertellen? Of zijn grenzen helemaal overbodig in een 

wereld waarin alles en iedereen met elkaar is verbonden?  

  

Discussiëren over grenzen leidt vaak tot heftige discussies en hoogoplopende emoties, 

zeker in een tijd waarin (nationale) grenzen opnieuw een belangrijke rol zijn gaan 

spelen. We nodigen iedereen dan ook van harte uit om zijn stem te laten horen en 

om samen na te denken over de betekenis van Grenzeloze Geschiedenis.  

 

Meedoen aan de Historicidagen 2021? 

Ook in deze derde editie van de Historicidagen biedt het programma een breed scala aan 

lezingen, presentaties, workshops en discussies waaraan je zelf een bijdrage kunt 

leveren. Dit kan door een voorstel in te dienen voor de volgende onderdelen: 

 

- Spreading the News Sessions bieden de ruimte om individueel of groepsgewijs 

vernieuwend historisch onderzoek te presenteren, maar ook om nieuwe 

benaderingen, projecten van erfgoedinstellingen of praktijken uit het historisch 

onderwijs te delen. Ook de toepassing van nieuwe digitale onderzoeks- en 

presentatietechnieken passen hierin. Voor deze sessies gelden als voorwaarden dat 

er maximaal vijf sprekers (inclusief de gespreksleider) zijn en er genoeg ruimte is 

voor debat met de deelnemers na de presentaties. Duur: anderhalf uur. 

 

- Opinions without Borders biedt een forum aan sprekers die expliciet van mening 

verschillen over relevante historische onderwerpen en daarover de dialoog zoeken. 

Het is de bedoeling dat alle meningen aan bod kunnen komen zolang ze kunnen 

terugvallen op historische kennis en argumenten. Door het debat te faciliteren, 



 
  

  
  
 

hopen we de verschillende meningen over moeilijke historische onderwerpen beter 

te begrijpen. Voor deze sessies gelden als voorwaarden dat er maximaal vijf sprekers 

(inclusief de gespreksleider) zijn en er genoeg ruimte is voor debat met de 

deelnemers na de presentaties. Duur: anderhalf uur. 

 

- Crossing Border Sessions zijn wat de naam al zegt: sessies die grenzen overstijgen 

of doorbreken. Dat mag inhoudelijk zijn, maar ook door een andere vorm van 

presenteren te kiezen. Deze sessies worden tegelijkertijd met de andere vormen van 

sessies georganiseerd. Doel van de Crossing Border Sessions is door middel van 

alternatieve manieren van kennisoverdracht elkaar uit te dagen en te stimuleren. 

Crossing Border Sessions kunnen een van de volgende vormen aannemen:  

o Brainstorm – je dient een (onderzoeks)idee, vraag of probleem in en 

deelnemers worden uitgenodigd om samen met jou te brainstormen over 

antwoorden, oplossingen of (onderzoeks)vragen. Duur: 45 minuten. 

o Storytelling – deze vorm nodigt sprekers uit om hun onderzoek of materie op 

een creatieve manier over te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van een 

verhaal of een spoken word performance. Duur: maximaal een uur. Korter mag 

ook, dan worden verschillende bijdragen samengevoegd in een sessie. 

o Labs – workshops in allerlei vormen en gedaanten. Je kunt denken aan Think 

Digital!, bronnen samen interpreteren, nieuwe methodologieën voor het 

onderwijs bespreken, voorstellen van een nieuwe website, enz. Duur: 

anderhalf uur. 

o Hyde Park Speaker’s Corner – in de traditie van deze bekende locatie bieden 

wij deelnemers aan de Historicidagen de mogelijkheid om op de zeepkist te 

klimmen. In een korte voordracht, voor een breed publiek, spreek je over een 

actuele kwestie, poneer je een prikkelende stelling of gooi je een knuppel in 

een hoenderhok. Duur: de presentatie duurt maximaal 5-10 minuten, waarna 

het publiek nog 5-10 minuten de gelegenheid krijgt te reageren.  

 

De Historicidagen willen een overzicht geven van wat er speelt in het hele vakgebied.  

De bijdragen passen binnen het thema Grenzeloze Geschiedenis maar kunnen ook gaan 

over kwesties die dit thema overstijgen. Ze mogen specialistisch van aard zijn of 

interdisciplinair en bestaan uit Nederlandse én buitenlandse deelnemers, maar spreken 

idealiter wel historici uit verschillende werkvelden (wetenschap, onderwijs, erfgoed) en 

historisch geïnteresseerden aan.  

 

Deel je expertise, projecten en ideeën en stuur vóór 31 januari 2021 een voorstel van 

max. 500 woorden naar de Programmacommissie. Dat kan individueel, maar ook 



 
  

  
  
 

namens een (werk)groep of organisatie. Jonge historici worden nadrukkelijk 

uitgenodigd voorstellen in te dienen. 

 

Kijk voor meer informatie en de spelregels op de website www.historicdagen.nl.  

 

De spelregels 

- Maximaal 500 woorden met vermelding van: 

o (voorlopige) titel 

o inhoudelijk voorstel 

o het type sessie  

o namen en organisatie van de spreker(s)  

o namen en organisatie van de organisator(en) en de contactpersoon 

- Indienen kan na 1 december 2020 maar vóór 31 januari 2021 

- Indienen kan individueel, als groep of als instelling 

- Samenwerking tussen historici vanuit verschillende achtergronden en 

perspectieven geniet de voorkeur 

- Vernieuwende presentatievormen hebben een streepje voor 

- Indienen kan alleen via de site www.historicidagen.nl, e-mails met voorstellen 

kunnen helaas niet in behandeling worden genomen 

- Alle sprekers moeten zich registreren als deelnemers en worden ook geacht 

deelnamekosten (sprekerstarief) te betalen. Organisatoren wordt gevraagd 

deelnemers aan hun sessies hierover in te lichten. 

 

De programmacommissie neemt uiterlijk 1 april 2021 een beslissing over de 

ingediende voorstellen. 

file://///ia/huygens$/group/KNHG_werkmap/Congressen%20en%20evenementen/2021/Historicidagen%202021%20Rotterdam/programma/oproep%20tot%20bijdragen/www.historicdagen.nl
http://www.historicidagen.nl/

