
Uitnodiging schrijfdag Vijfeeuwenmigratie.nl 
Donderdag 1 november 2018 - 10:00-17:00uur 

Locatie: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
  
Naar schatting 98% van de Nederlanders heeft buitenlandse voorouders. Sporen van 
migranten zijn overal te vinden. In archieven, musea en bij jou thuis. Wat is jouw relatie met 
migratiegeschiedenis? 
  
Vijfeeuwenmigratie.nl is een Nederlandse themawebsite die een breed publiek informeert 
over de lange migratiegeschiedenis van Nederland en over alle migrantengroepen die zich 
hier gevestigd hebben. Aan de totstandkoming werkten vooraanstaande historici, musea en 
archieven mee. Naast wetenschappelijk inzichten zijn er tal van filmpjes, foto’s, 
archiefcollecties en persoonlijke verhalen te vinden. 
  
Naar aanleiding van de lancering van de website schreven Leo Lucassen (voorzitter van het 
CGM) en Jan Lucassen in 2011 hun boek ‘Winnaars en verliezers. Een nuchtere balans van 
vijfhonderd jaar immigratie’, wat uitgroeide tot een standaardwerk over migratie in 
Nederland. Sinds de komst van de eerste versie van dit boek is er nogal wat gebeurd in 
Nederland, denk alleen al aan de vluchtelingencrisis en de radicalisering van het debat. In 
augustus verscheen daarom een geheel herziene en geactualiseerde editie, ‘Vijf eeuwen 
migratie. Een verhaal van winnaars en verliezers.’ Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat 
Nederland een land is waar migranten al eeuwen naartoe komen en dat dus al eeuwen aan 
verandering onderhevig is. Wetenschappers spreken geen waardeoordelen uit, ze kunnen wel 
iets zeggen over het effect van migratie op een samenleving. 
  
Ruim 8 jaar na de lancering is ook Vijfeeuwenmigratie.nl toe aan een update om te blijven 
voldoen aan de verwachtingen van de bezoeker en deze te voorzien van goed gefundeerde en 
actuele kennis. Maar dat kunnen wij niet alleen. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. 
Daarom organiseert het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) een schrijfdag 
voor het actualiseren van de website Vijfeeuwenmigratie.nl 
  

>>SCHRIJFDAG DONDERDAG 1 NOVEMBER 2018 - 10:00-17:00<< 
  
We zoeken: 

-  Onderzoekers, studenten en professionals die zich bezighouden met 
(migratiege)schiedenis en het interessant vinden om een bijdrage te leveren en 
informatieblokjes te schrijven over hun eigen onderzoek of landeninformatie en thema’s 
aan te vullen. 

  
Wat bieden we: 

-  een inspirerende schrijfdag waar Leo Lucassen een inleidende lezing zal houden over zijn 
boek 
-  een gesigneerd exemplaar van ‘Vijf eeuwen migratie. Een verhaal van winnaars en 
verliezers.’ 
-  jouw naam onder jouw bijdragen op de website Vijfeeuwenmigratie.nl 
-  een boekenbon 
-  een geheel verzorgde lunch en borrel 

  
Interesse om ons te helpen? Meld je dan aan vóór 1 oktober bij Kors 

Visscher: secretariscgm@iisg.nl 
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