
In ‘Buitenlandse Zaken in  België. Geschiedenis van 
een ministerie, zijn diplomaten en consuls van 1830 
tot vandaag’ doen drie eminente professoren 
–Rik Coolsaet, Vincent Dujardin en Claude Roosens– 
het verhaal van wat tegenwoordig de Federale Over-
heidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking heet.

Meteen na zijn geboorte in 1830 richt België een 
‘Diplomatiek Comité’ op. Intussen zijn de organisatie 
en doelstellingen van deze verre voorloper van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken mee veranderd met 
de enorme sociale en politieke ontwikkelingen van de 
voorbije twee eeuwen. Die unieke geschiedenis is nu 
voor het eerst te boek gesteld.

Buitenlandse Zaken in België beschrij�  het wedervaren 
van een ministerie dat steeds met een been in het 
buiten land en een been in het binnenland hee�  gestaan. 
Veel aandacht gaat naar de ministers, diplomaten en 
consuls die het beleid helpen vormgeven: hoe de adel 
geleidelijk zijn greep verloor op de diplomatieke  
 carrière, hoe het Nederlands moeizaam erkend werd  
als diplomatieke taal, en hoe economische belangen-
vertegenwoordiging altijd een prioriteit is geweest.

Ook de werking en de toekomst van het ministerie 
komen uitgebreid aan bod. Buitenlandse Zaken 
bevindt zich vandaag op een zoveelste kantelmoment, 
geprangd tussen de mondialisering, de groeiende 
schaduw van de Europese Unie en de toenemende rol 
van de deelstaten. Het maakt van dit boek een erg 
actueel en verhelderend naslagwerk.
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