
 
 
 
 
Call for Papers Historica themanummer: LGBTQ-geschiedenis  

Voor het aankomende themanummer (oktober 2020) is Historica op zoek naar artikelen over LGBTQ-
geschiedenis. Homostudies ontwikkelden zich schoorvoetend tot een volwaardig academisch 
onderzoeksveld in de jaren ’80. Academici waren oorspronkelijk verdeeld door de -soms hoog 
oplaaiende- debatten tussen essentialisten en sociaal-constructivisten over het al dan niet bestaan 
van een a-historische homoseksuele identiteit. Vanaf de 21ste eeuw moedigen queer studies historici 
echter aan om de dichotomie tussen ‘heteroseksualiteit’ en ‘homoseksualiteit’ op te heffen en oog te 
hebben voor co-existentie en continuïteit. Historica knoopt graag aan bij de recente ontwikkelingen 
in deze discipline met een themanummer over LGBTQ-geschiedenis. Graag vestigen we ook de 
aandacht op de voortrekkersrol die lesbische vrouwen speelden in verschillende socio-politieke 
stromingen (zoals het feminisme, socialisme) en het onderbelichte transgenderverleden. De studie 
naar het LGBTQ-verleden was van meet af aan echter interdisciplinair van opzet. Historica 
verwelkomt dan ook bijdragen vanuit verschillende invalshoeken en thema’s uit alle tijdvakken.  

Mogelijke onderwerpen kunnen zijn: 
• Criminalisering van homoseksualiteit in het verleden; 
• Medische geschiedenis; 
• LGBTQ-emancipatie en politieke ontwikkelingen; 
• LGBTQ-activisme, zowel lokaal, nationaal als internationaal; 
• LGBTQ-identiteit  in woord en beeld, emancipatie en (zelf)representatie in kunst, muziek, 

literatuur, theater, film, tv, ...;  
• Plaatsen, objecten, beelden van de herinnering aan LGBTQ-bewegingen en organisaties; 
• De rol van lesbische vrouwen in de Nederlandse en Belgische vrouwenbeweging; 
• Biografieën van betrokkenen bij homo-emancipatiegroepen (Shakespeare Club, COC, Roze 

Aktiefront, ...); 
• De ontwikkeling van de categorie ‘transgender’ in wet en regelgeving; 
• Reflectie op problemen/beperkingen en nieuwe wegen in het onderzoek naar het LGBTQ-

verleden; 
• … 

 
Auteurs worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen d.m.v. een abstract van 250 woorden. 
Historica is een Nederlands-Belgisch tijdschrift voor gendergeschiedenis en verschijnt driemaal per 
jaar. Historica verwelkomt Nederlandstalige bijdragen die zijn gebaseerd op origineel 
bronnenonderzoek, met een lengte van 5500, 4700, 3850 of 3100 woorden (inclusief voetnoten). Alle 
artikelen worden onderworpen aan wetenschappelijke peer-review. De volledige auteursrichtlijnen 
en verdere informatie via: historica@gendergeschiedenis.nl 
 
Deadlines 
Abstract: 1 februari 2020 
Artikel:  1 juni 2020 
Publicatie: oktober 2020 
 
 
 
 


