Call for Papers: Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis
Université Saint Louis – Bruxelles

22 september 2021
De vierde editie van de Dag van de Belgische
Migratiegeschiedenis
zal
plaatsvinden
op
22 september 2021 in de Université Saint-Louis –
Bruxelles.
Het doel van deze dag is om alle geïnteresseerden in de
geschiedenis van de migratie in België de gelegenheid te bieden
elkaar te ontmoeten, of ze nu behoren tot de academische
wereld, de culturele sector, de onderwijsadministratie of de
media.
De dag bestaat uit drie sessies. De bijeenkomst wordt
geopend met een academische zitting waarop de meest recente
onderzoeksresultaten over de Belgische migratiegeschiedenis
(19e-20e eeuw) zullen worden voorgesteld.
Brochure uitgegeven door het Ministerie van
Werkgelegenheid in 1964 en verspreid in de landen rond
de Middellandse Zee.

Tijdens de lunchpauze volgt een postersessie, waar beginnende
of amateurhistorici hun onderzoeksproject of hun bijdrage tot
de geschiedenis van de Belgische migratie zullen voorstellen.

De namiddagsessie, in de vorm van een rondetafelgesprek, zal gewijd zijn aan de overdracht van
migratiegeschiedenis via de media. Professor Gérard Noiriel (EHESS – Paris), Doctor honoris causa
2021 van de Université Saint-Louis – Bruxelles, zal de inleidende keynote verzorgen.
Voorstellen voor bijdragen aan de academische zitting en de postersessie moeten ten laatste op
dinsdag 15 juni 2021 naar crhidi@usaintlouis.be worden gestuurd met de vermelding "Day of
Belgian Migration History – Academic session" or "Day of Belgian Migration History –
Poster Session". Zij dienen de vorm aan te nemen van een samenvatting van maximal 250 woorden,
vergezeld van een biografische nota van maximal 100 woorden, in het Nederlands, Frans of Engels.
Bijzondere aandacht gaat uit naar voorstellen die de geschiedenis van de migratie
combineren met een aspect van de rechtgeschiedenis of van de institutionele geschiedenis.
Het wetenschappelijk comité zal dan zo spoedig mogelijk een selectie maken.
De beste bijdragen van de dag kunnen worden opgenomen in een special nummer van C@hiers du
CRHiDI dat in het voorjaar van 2023 zal verschijnen.
Organiserend comité: Hajar Oulad Ben Taïb, Romain Landmeters, Enika Ngongo et PierreOlivier de Broux.
Wetenschappelijk comité: Frank Caestecker, Sara Cosemans,
Idesbald Goddeeris, Anne Morelli et Anne Winter.
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