
 

Het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) is een Vlaams-Nederlands netwerkt dat zich richt op historisch onderzoek naar de komst en aanwezigheid van migranten in Nederland 
en Vlaanderen en stimuleert internationaal vergelijkend onderzoek naar migratie- en integratieprocessen. Het CGM stelt zich daarnaast tot doel om een actieve bijdrage te leveren aan het 
opsporen en toegankelijk maken van de bronnen met betrekking tot de geschiedenis van migranten in Nederland en Vlaanderen. Tot slot wil het CGM de kennis, verkregen met wetenschappelijk 
onderzoek, verspreiden onder een breed publiek door toegankelijke publicaties, tentoonstellingen en debatten. Bij het CGM zijn aangesloten: Amsab-ISG (Gent), Centrum voor Migratierecht 
– RU Nijmegen, Huygens ING (Amsterdam), IISG (Amsterdam), Instituut voor Geschiedenis – Universiteit Leiden, KADOC – KU Leuven. 

CGM-studiemiddag: De handen ineen geslagen. Wat hebben 
historici en sociale wetenschappers op het terrein van de 
migratiestudies aan elkaar?  

• Datum: vrijdag 8 december 2017 
• Tijd: 13:00-17:00 
• Locatie: IISG (Cruquiusweg 31, Amsterdam)  
• Opgeven voor vrijdag 1 december via rick.de.jong@iisg.nl 

(deelname is gratis) 
 

Migratie is een fenomeen van alle tijden en van alle plaatsen. Daarover 
zal iedereen het eens zijn. Maar dat betekent dit niet dat huidig 
sociaalwetenschappelijk onderzoek naar migratie automatisch in 
historisch perspectief wordt geplaatst. Tegelijkertijd bereiken veel 
recente theoretische inzichten over migratie maar ten dele de historische 
dampkring. In het onderzoekslandschap bestaat een vrij strikte scheiding 
tussen enerzijds historici, die het verleden bestuderen en gebeurtenissen 
(vaak) in een langetermijnperspectief plaatsen, en anderzijds sociale 
wetenschappers, die recente ontwikkelingen bestuderen en verklaren. 

Tijdens deze CGM-studiemiddag richten we ons op de mogelijkheden van 
interdisciplinair onderzoek op het gebied migratie en kijken we hoe de 
verschillende disciplines van elkaar kunnen profiteren. We gaan op zoek 
naar geslaagde voorbeelden van interdisciplinaire samenwerking en 
verkennen de voorwaarden, kansen en valkuilen voor toekomstig 
onderzoek. Hierbij richten we ons op drie vragen: 

1. Wat is de meerwaarde van langetermijnonderzoek en onder 
welke voorwaarden is het langetermijnperspectief van  
toegevoegde waarde binnen de sociale wetenschap? 
 

2. Welke analytische gereedschappen en theoretische debatten 
vanuit de sociale wetenschappen zijn bruikbaar en relevant voor 
historisch onderzoek? 
 

3. Hoe kunnen historici en sociale wetenschappers gezamenlijk 
optrekken in het publieke debat? 
 

 
 
Programma  

12:30    Inloop, koffie/thee 

13:00    Opening en inleiding: Rick de Jong (CGM) 

13:15-13:45     Thema 1 
Meerwaarde langetermijnonderzoek voor sociale 
wetenschappers 
Presentatie Referent 1 Referent 2 

Leo Lucassen 
(IISG/UL) 

Hein de Haas 
(UvA/UM) 

Monique Kremer 
(WRR/UvA) 

13:45-14:15     Plenaire discussie 

14:15-14:45 Thema 2 
Relevantie analytische gereedschappen en theoretische 
debatten (vanuit sociale wetenschap) voor historici 
Maurice Crul (VU) Jelle van Lottum 

(Huygens ING) 
Anne Winter (VUB)  

14:45-15:15    Plenaire discussie 

15:15-15:30    Pauze 

15:30-16:00    Thema 3 
Gezamenlijk optrekken in het publieke debat 

Tamar de Waal (EUR) Jan-Willem 
Duijvendak (UvA) 

Barbara Henkes (RUG) 

16:00-16:30   Plenaire discussie 

16:30-16:45   Afsluiting  

16:45            Borrel 

 

http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/cgm
https://socialhistory.org/nl/adres
mailto:rick.de.jong@iisg.nl

