Aan het onderzoekscentrum HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen) van het departement Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel is een
voltijdse doctoraatsbeurs (100%)
te begeven voor het verrichten van onderzoek rond het thema
De waakzame stad. Representatie en registratie van identiteiten in de stedelijke
samenleving van de Zuidelijke Nederlanden (15e – 19e eeuw)
Situering van het onderzoek:
In de recente historiografie is er een steeds grotere aandacht voor de geschiedenis van
identiteitsbeleving en de manieren waarop identiteiten op schrift zijn gesteld. Waar
cultuurhistorici in de late twintigste eeuw vooral aandacht hadden voor zelfrepresentatie aan
de hand van narratieve teksten (“egodocumenten”), is in het afgelopen decennium de focus
verschoven naar de manier waarop instellingen de aan hun gezag onderworpen individuen
probeerden te registeren, evenals de tactieken en strategieën die deze individuen
ontwikkelden in reactie op deze nieuwe verplichting om zich “te identificeren.”
Identiteitsbeleving wordt nu bijgevolg nadrukkelijk benaderd vanuit de wisselwerking tussen
representatie en registratie. In dit onderzoeksveld wordt vooral gefocust op de geschiedenis
van de registratiepraktijken van staten, gaande van de vrijgeleiden en reispassen uitgereikt
door laatmiddeleeuwse vorsten tot de pogingen van hedendaagse staten om hun volledige
bevolking in biometrische databases te vatten. De ambitie van dit project is om bij te dragen
aan dit debat door te focussen op stedelijke overheden in een langetermijnperspectief van de
de late middeleeuwen tot de moderne tijd. Net stedelijke instellingen werden het eerst en het
sterkst geconfronteerd met de dynamieken van een moderniserende samenleving waarin de
samenstelling van een lokale leefgemeenschap voortdurend wijzigde door migratie, versnelde
demografische groei en op- en neerwaartse sociale mobiliteit. Voor een beperkte cluster
Vlaamse en Brabantse steden zal steekproefsgewijs worden onderzocht hoe praktijken van
identificatie en registratie evolueerden tussen de vijftiende en de negentiende eeuw aan de
hand van een selectie van seriële bronnen zoals poortersboeken, reispassen, procesdossiers,
verzoekschriften aan stedelijke overheden, parochieregisters en belastinglijsten. Het
uiteindelijke doel is om verschuivingen in de ideologische en praktische drijfveren achter deze
registratieprocessen in kaart te brengen, en inzicht te krijgen in hun effecten en de manieren
waarop stedelingen die systemen gebruikten, ontweken of manipuleerden in functie van hun
eigen belangen en bekommernissen.
Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door het IUAP-project City and Society in the Low
Countries (ca. 1200-ca. 1850) – Work package 3: Urban Community Building: Inclusion and
Exclusion (Federaal Wetenschapsbeleid België) en de Vrije Universiteit Brussel.
Jouw opdracht:
- Je bereidt onder gezamenlijke begeleiding van promotoren Frederik Buylaert en Anne
Winter (VUB) artikels, presentaties en een doctoraatsproefschrift voor over het
bovenbeschreven thema
- Je neemt beperkte taken van onderwijs- en onderzoeksondersteuning op binnen het
departement Geschiedenis en het Onderzoekscentrum Historisch Onderzoek naar
Stedelijke Transformatieprocessen (HOST) aan de Vrije Universiteit Brussel

Jouw profiel:
- Je bent in het bezit van een diploma Master in de Geschiedenis met uitstekende
studieresultaten (studenten die in september 2014 afstuderen, kunnen ook kandideren)
- Je leest vlot Nederlands, Frans en Engels
- Je koestert een grote belangstelling voor de raakvlakken tussen sociale, politieke en
culturele geschiedenis
- Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, je bent taalvaardig, nauwkeurig,
gedisciplineerd en gedreven
- Je bent zelfstandig ingesteld en je kan zowel individueel als in groep goed functioneren
- Ervaring met vroegmodern bronnenonderzoek strekt tot aanbeveling, maar is geen
uitsluitingscriterium
- Je bent leergierig en graag bereid tot bijscholing
Wij bieden:
- Een voltijds doctoraatsbeurs voor een periode van vier jaar (jaarlijks verlengbaar) met
indiensttreding tussen 1 oktober 2014 en 1 januari 2015
- Een maandelijks beursbedrag van minstens € 1.850 euro
- Volledige vergoeding voor werkverplaatsingen met het openbaar vervoer
- Een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving
Solliciteren?
Solliciteer ten laatste voor 15 september 2014 met een e-mail aan Anne.Winter@vub.ac.be
en Frederik.Buylaert@vub.ac.be met de volgende pdf documenten in bijlage:
- een sollicitatiebrief
- een volledig curriculum vitae
- een kopie van je diploma’s
- een volledig overzicht van de individuele studieresultaten voor alle studiejaren
- een pdf versie van je Masterthesis
Kandidaten worden in principe op 16 september 2014 per e-mail op de hoogte gebracht van de
uitslag van de eerste selectieronde. De selectiegesprekken in het kader van de tweede
selectieronde zullen plaatsvinden op campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel op 19
september 2014.
Meer informatie?
Raadpleeg de “Informatie voor toekomstige werknemers” en “Informatie voor toekomstige
doctorandi” via de website van de Vrije Universiteit Brussel (www.vub.ac.be) voor meer
informatie omtrent verloning, loopbaan en curriculum:
- http://www.vub.ac.be/infovoor/toekomstigewerknemers/
- http://www.vub.ac.be/phd/
Contacteer
Anne.Winter@vub.ac.be
en
Frederik.Buylaert@vub.ac.be
inhoudelijke of andere praktische vragen rond deze vacature.
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eventuele
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