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Dag van de Nieuwste Geschiedenis: sessievoorstel 

De Belgische economie in tijden van imperialisme en globalisering (1870-1914) 

Oproep (CfP): In deze sessie verwelkomen we elke bijdrage (ca. 2000 woorden) met een historisch-

economische insteek die aandacht heeft voor de internationale aspecten van de Belgische geschiedenis 

tussen ca. 1870 en 1914. 

De huidige context van globalisering en economische integratie zet ons ertoe aan om op zoek te gaan 

naar gelijkaardige processen in de geschiedenis. De decennia voor de Eerste Wereldoorlog lenen zich 

daar goed voor. Tijdens de Belle Epoque genoot België internationaal aanzien en sloeg erin op het 

hoogste niveau mee te spelen met de grootmachten. In deze Age of Empire kon ook ons land zijn invloed 

wijd over de landsgrenzen heen uitbreiden. Dat lag niet alleen aan de drang naar prestige van Leopold 

II, maar ook aan de internationalisering van de Belgische economie. Het overschot aan Belgisch kapitaal 

vond gemakkelijk zijn weg naar nieuwe buitenlandse markten, wat tot gevolg had dat sommige 

economische sectoren steeds meer verweven geraakten met die van andere Europese en niet-Europese 

landen. Mensen en technologie volgden in het kielzog van de investeringen. De rol die Belgische 

ondernemers daarbij speelden, spreekt nog steeds tot de verbeelding. 

Jammer genoeg stamt veel van onze kennis over deze episode uit onderzoek van voor 1960 en baadt 

nog in een koloniale sfeer. Onze bewondering voor de internationale positie van België in deze periode 

komt waarschijnlijk voort uit deze zelfverheerlijkende literatuur. Sindsdien en zeker sinds de jaren 

negentig is er veel minder verschenen over de rol van België in het buitenland. Recente historiografische 

ontwikkelingen hebben onze kijk op de geschiedenis van de globale vervlechtingen echter volledig 

veranderd. Helaas heeft deze hoofdzakelijk Angelsaksische historiografie de neiging de Belgische casus 

in internationale vergelijkingen buiten beschouwing te laten. Nochtans zouden internationaal 

georiënteerde studies over België als klein neutraal land met een open economie en zonder groot 

koloniaal rijk de huidige denkrichtingen in de Engelstalige literatuur kunnen nuanceren. Deze sessie 

heeft dan ook als doel te onderzoeken hoe de nieuwe inzichten van de imperial en global history en de 

economische geschiedenis kunnen worden toegepast op de Belgische context. Op die manier kunnen 

ook Belgische historici bijdragen aan de actuele internationale debatten over economie, globalisering en 

imperialisme. 

Kenneth Bertrams (ULB) zal de sessie leiden. Sprekers worden gevraagd een paper te presenteren en 

deze nadien gezamenlijk te bespreken, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan de 

buitenlandse invloeden in het onderzoek. 

Woorden: 400 


