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De Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis is in 2019 toe aan de derde editie. Na Brussel en 

Leuven is  Antwerpen aan de beurt. Net zoals tijdens de vorige edities is het doel van het 

wetenschappelijk comité om academici, erfgoedpartners, archivarissen, onderwijzers en alle andere 

mogelijke belangstellenden in de Belgische migratiegeschiedenis samen te brengen en een forum te 

bieden voor constructieve dialoog en uitwisseling.  

De derde editie vindt plaats aan de Universiteit van Antwerpen op woensdag 2 oktober 2019. De Dag 

bestaat traditiegetrouw uit drie delen: een academisch luik, een postersessie en een 

rondetafelgesprek.  In de voormiddag staat een academische sessie geprogrammeerd waarin zowel 

startende als meer ervaren onderzoekers hun wetenschappelijk onderzoek presenteren over migratie 

van en naar België over alle tijdsperiodes heen. Daarna volgt een postersessie waarin onderzoekers, 

erfgoedpartners en alle andere  belanghebbenden hun bijdrage aan de Belgische 

migratiegeschiedenis kunnen voorstellen. Het rondetafelgesprek in de namiddag staat dit jaar in het 

teken van ‘Migratiegeschiedenis in een museale context’. Voor dat rondetafelgesprek worden 

specialisten uit de museumwereld uitgenodigd. 

Met deze Call for Papers willen we je graag uitnodigen om een abstract in te dienen over recent of 

lopend academisch onderzoek naar de Belgische migratiegeschiedenis in zijn meest brede betekenis.  

Je mag aangeven of je kiest om een paper te brengen of deel te nemen aan de postersessie. Als je 

interesse hebt om deel te nemen aan deze Derde Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis, 

verzoeken we je een abstract van maximum 250 woorden en een korte biografische nota van 

maximum 100 woorden in te sturen voor vrijdag 7 juni 2019 naar hilde.greefs@uantwerpen.be. Het 

wetenschappelijk comité buigt zich over de voorstellen en maakt een selectie tegen midden juni.  De 

voertaal tijdens het congres is Nederlands en Frans. We zien ernaar uit je in Antwerpen te ontvangen. 

 

Organiserend comité: Hilde Greefs (Universiteit Antwerpen), Bram Beelaert (Red Star Line Museum). 

Wetenschappelijk comité: Frank Caestecker, Sara Cosemans, Jozefien De Bock, Torsten Feys, Hilde 

Greefs, Idesbald Goddeeris, Anne Morelli, Anne Winter.   
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