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In tijden van internationalisering en globalisering staat de hedendaagse 
geschiedenis voor grote uitdagingen. Internationale mobiliteit - een steeds 
belangrijker onderdeel bij projectaanvragen - is voor onderzoekers een manier 
geworden om het eigen referentiekader open te gooien, maar brengt ook 
moeilijkheden en een soms onzeker carrièreperspectief met zich mee. 
Tegelijkertijd leidt die internationalisering tot uitgebreidere en complexere 
vormen van geschiedschrijving. Nieuwe paradigma’s die de natiestaat een 
bescheidener rol toekennen zijn er in overvloed: global history, de 
zogenaamde transnational turn, de aloude comparatieve geschiedenis of het 
postkoloniale perspectief. De Dag van de Nieuwste Geschiedenis wil stilstaan 
bij deze tendensen en de impact van de internationalisering op de Belgische 
historiografie bevragen. Welke plaats blijft er nog over voor ‘nationale’ 
geschiedschrijving? Welke bijdrage kunnen en willen Belgische historici 
leveren in de internationale wandelgangen?  
 
De impact van een dergelijke internationalisering verschilt per subveld. Een 
postmoderne stadsgeschiedenis biedt vandaag al snel een miniatuurversie van 
globale tendensen (migratie, beleidstransfers) terwijl historici die werken over 
gender of identiteit al langer inspiratie haalden uit buitenlandse literatuur. 
Ook de geschiedschrijving over politieke en militaire conflicten kan niet om de 
internationale context heen. Internationale vergelijkingen hertekenen zelfs een 
klassiek ‘Belgisch’ thema als de verzuiling. Maar in vergelijking met hun Britse 
of Franse buren, waar bijvoorbeeld imperial history een duidelijke impact 
heeft nagelaten, werden Belgische historici ook wel eens provincialisme 
verweten: klassieke binnenlandse thema’s geanalyseerd vanuit nationale 
paradigma’s en een ietwat vertraagde ingang van nieuwe impulsen.1 Bovendien 
worden contemporanisten geconfronteerd met een intrigerende kloof tussen 
vraag en aanbod. Terwijl zij zich meer en meer inspireren op buitenlandse 
namen en elegante denkkaders in (Engels) jargon, snakt het grote publiek naar 
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geschiedenissen die lokaal of zelfs regionaal getint zijn. De successen van de 
publieksgeschiedenis brengen vaak een ‘authentiek’ aanvoelende synthese, die 
door hyperspecialisatie en internationalisering verder weg lijkt dan ooit. 
 

Op deze Dag van de Nieuwste Geschiedenis nodigen wij alle contemporanisten 
uit om in parallelle sessies te reflecteren over hoe het internationale – 
transnationale, globale – hun vakgebied heeft getransformeerd. Geeft ‘the view 
from abroad’ een andere blik op typisch Belgische fenomenen? Of is deze 
internationalisering slechts oppervlakkig toegepast? Mogelijke vragen om de 
eigen specifieke onderzoeksthema’s op deze dag te benaderen zijn: 
 

 Bestaat er überhaupt nog een ‘nationale’ geschiedschrijving en zo nee, 
wat is de meerwaarde van een gedecentraliseerd perspectief? 

 Kunnen we de bronnen en perspectieven van de andere zijde nog 
integreren of is de moderne Belgische geschiedenis gedoemd om uiteen 
te vallen in Nederlandstalige en Franstalige versies?2  Wat zijn de voor- 
en nadelen van deze specifieke Belgische situatie? 

 Wat is ‘lost in translation’ bij de verwoording van het eigen 
onderzoeksveld in het Engels? Leidt historiografie onder Angelsaksische 
vleugels tot een minorisering van andere onderzoekstradities (Duits, 
Italiaans, Frans…) of tot specifieke manieren van geschiedschrijving?  

 Hoe beschrijven academici uit andere nationale contexten de 
geschiedenis van België?3 Welk beeld bestaat er onder buitenlandse 
historici en wat zijn hun referenties? (zie o.a. de controverse over Adam 
Hochschilds King Leopold’s Ghost). Welke aspecten van de Belgische 
geschiedenis liggen in de interessesfeer van een internationaal publiek? 

 Hoe kan het academisch onderwijs inspelen op deze internationalisering 
(zie o.a. de tendens naar internationale ‘opdrachten’ voor historici die 
getraind zijn in Belgische heuristiek)? 

 In welke mate beïnvloeden de criteria voor de beoordeling van 
onderzoek dit proces? Bestaan er alternatieven?  

 ... 
 
In een afsluitend panelgesprek reflecteren enkele experts over deze en andere 
vragen. 
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Call for Sessions 
 
Een sessie duurt 90 minuten en kan geheel vrij worden ingevuld. We geven de 
voorkeur aan sessies (workshops, round tables, presentaties,...) die een 
coherent thema behandelen (bijvoorbeeld koloniale geschiedenis) vanuit de 
overkoepelende vraagstelling over internationalisering. Alle thematieken en 
perspectieven zijn welkom! 
 
Organisatoren die een sessie willen organiseren mailen hun voorstel met het 
opzet (max. 700 woorden) naar bvng@kuleuven.be. De deadline is 30 
december 2015. In januari 2016 zal een selectie gemaakt worden van de 
ingezonden voorstellen. 

mailto:bvng@kuleuven.be

