Oproep aan alle historici – jong en oud: doe mee aan de Historicidagen 2017!
HISTORICIDAGEN
Geschiedenis nu!
24-26 augustus 2017
Academiegebouw, Utrecht
http://historicidagen.sites.uu.nl
In augustus 2017 worden de Historicidagen georganiseerd: drie dagen vol met lezingen,
debatten en workshops om de samenwerking tussen alle soorten (kunst)historici te
bevorderen, de diversiteit en dynamiek van de historische praktijk te tonen en nieuwe
inspiratie op te doen. Deel jouw expertise, project of passie en werk mee aan de inhoud
van het programma. Stuur je voorstel in vóór 15 januari 2017.
Waarom Historicidagen?
Historici staan midden in de samenleving. Als docent, als student, als medewerker van een
archief, museum of andere erfgoedinstelling, als zelfstandig ondernemer of onderzoeker
verbinden zij kennis van het verleden met actuele vraagstukken van nu en morgen. Maar
hoe goed kennen (kunst)historici uit de verschillende maatschappelijke domeinen elkaar?
Kijken de verschillende soorten professionals ook voorbij hun eigen expertise of
specialisme?
Historici kunnen er baat bij hebben om over de grenzen van hun eigen veld te kijken
en partnerschappen met collega-historici uit andere domeinen aan te gaan. Die
samenwerking bevordert de kwaliteit van al die vormen van geschiedbeoefening – in het
academisch onderzoek, het onderwijs, het archiefwezen, de erfgoedsector of anderszins. En
dat verstevigt weer de maatschappelijke positie van historici en het maatschappelijk belang
van (kunst)historische kennis.
Om dit proces te bevorderen nam KNHG, de beroepsorganisatie van Nederlandse
historici, in samenwerking met tal van partners, het initiatief tot een ontmoetingspunt: de
Historicidagen.

Wat zijn de Historicidagen?
De Historicidagen zijn een driejaarlijks terugkerende ontmoeting in de ruimste zin van het
woord: markt, beurs, arena, congres.
De Historicidagen zijn gemodelleerd naar het voorbeeld van de Duitse Historikertage
(sinds 1893) en de Annual Meetings (sinds 1886) van de American Historical Association.
Voor wie zijn de Historicidagen?
De Historicidagen staan open voor allen die beroepsmatig met het verleden bezig zijn: docenten,
studenten, medewerkers van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen, zelfstandig
ondernemers, onderzoekers en andere (kunst)historische professionals.

Programma Historicidagen 2017
Het programma van de Historicidagen 2017 biedt een breed scala aan plenaire lezingen,
presentaties, debatten, manifestaties en voorstellingen.
Daarnaast is er ruimte voor een groot aantal parallelsessies (2 uur) waarin alle
soorten historici hun eigen werk kunnen presenteren.
We vragen jouw inbreng voor de parallelsessies: deel je expertise, projecten, ideeën
of vragen en stuur vóór 15 januari 2017 een voorstel naar de Programmacommissie. Je kan
een individueel paper indienen, maar je kan ook als groep of organisatie een idee voor een hele
parallelsessie inzenden. Studenten en aio’s kunnen posterpresentaties indienen.

Oproep: doe een voorstel
Inhoudelijke richtlijnen
De parallelsessies in het programma staan open voor presentaties van (kunst)historici, over
alle mogelijke thema’s, en vanuit allerlei disciplines en invalshoeken. De
programmacommissie is met name op zoek naar sessies waarin de grenzen tussen
verschillende soorten geschiedbeoefening worden overschreden:
 Beroepsmatig: samenwerkingsprojecten uit de praktijk van onderwijs, onderzoek
en erfgoed. Daarbij valt onder meer te denken aan publiek-private
samenwerkingen in de vorm van contractonderzoek, stageonderwijs of
inhoudelijke en financiële verbindingen tussen musea en het bedrijfsleven.
 Inhoudelijk: thema’s als globalisering, wereldgeschiedenis, transnationalisme,
kosmopolitisme, grensverkeer en culturele uitwisseling, migratie, vluchtelingen.
 Methodisch: samenwerking tussen (kunst)historici, archivarissen of
geschiedenisdocenten en beoefenaars van vakgebieden als digital humanities,
cultural studies en mediastudies, interdisciplinaire benaderingen die geschiedenis
verbinden met methoden uit bijvoorbeeld de economie, antropologie of biologie.
 Maatschappelijk: de ethische verantwoordelijkheden van historici in het culturele
en politieke debat, bij de verwerking en het gebruik van het verleden. Denk
bijvoorbeeld aan samenwerking tussen ‘amateurs’ en ‘professionals’ in de
werelden van onderzoek en archieven en aan publiekshistorische projecten
waarbij gezamenlijk inhoud en vorm aan het verleden wordt gegeven.

Praktische richtlijnen
Een parallelsessie duurt maximaal 2 uur en bestaat uit maximaal 5 sprekers, zodat er ruimte
blijft voor interactie met het publiek.
Sessievoorstellen kunnen verschillende vormen krijgen: een serie lezingen, een
debat, maar ook projectpresentaties, interactieve workshops en andere formats – een
begeleide wandeling, een netwerkactiviteit of anderszins – behoren tot de mogelijkheden.
Je kunt als individu of als groep een voorstel doen, maar ook als organisatie
(vereniging, tijdschrift, belangengroep). Onze voorkeur gaat uit naar voorstellen die
gedragen worden door historici uit verschillende domeinen of disciplines. Ook
samenwerking tussen generaties, tussen ‘gevestigde historici’ en jong talent moedigen we
aan.
Je kunt je voorstel indienen via het formulier op de website. Daar wordt gevraagd om: een
sessietitel, een beschrijving (max. 500 woorden) van het onderwerp, het doel en de
presentatievorm van de sessie, biografische informatie over de sprekers (max. 60 woorden
per persoon) en contactgegevens.
Procedure sessievoorstellen
Dien je voorstel in door het formulier op de website in te vullen, en vóór 15 januari 2017 te
versturen naar de programmacommissie.
De programmacommissie maakt op basis van inhoud, variatie en relevantie een selectie uit
de ingezonden voorstellen. Ze kan voorstellen afwijzen of vragen om aanpassingen.
Individuele inzendingen zullen samen met andere individuele voorstellen worden geclusterd
in een parallelsessie. De uitkomst van het selectieproces wordt uiterlijk 25 februari 2017
bericht aan de contactpersonen van de ingezonden voorstellen.
Kosten deelname
Bij registratie vóór 15 mei 2017 kost deelname aan de Historicidagen 100 euro, inclusief
koffie, thee, lunch en feestelijk congresdiner.
KHNG-leden betalen 80 euro; studenten en promovendi betalen 35 euro.
Na 15 mei 2017 kost deelname 130 euro.
Meer informatie
Vragen? Aarzel niet contact op te nemen met Marijke Huisman, projectsecretaris
Historicidagen, marijke.huisman@huygens.knaw.nl
Redenen om naar de Historicidagen te komen
Netwerken – ontmoet oude bekenden, leg nieuwe contacten en verken mogelijkheden voor
toekomstige samenwerkingen met collega-historici uit de volle breedte van ons vakgebied
Inspiratie – ontdek actuele trends in de geschiedbeoefening, presenteer je eigen werk en
ontvang feedback van zowel gevestigde als jonge collega-historici
Praktijkoriëntatie – maak kennis met nieuwe bronnen, methoden en materialen voor je
eigen praktijk, en deel jouw praktijkervaringen met een breed publiek van collega-historici

Carrièreperspectieven – leer nieuwe vaardigheden, doe mee aan actuele discussies onder
historici en krijg een (breder) beeld van het historische beroepenveld
Ontspanning – ontdek de cultuur en geschiedenis van Utrecht door middel van excursies
naar musea en historische sites, ontmoet oude en nieuwe vrienden bij het feestelijk
congresdiner (vrijdag).

