
  

Universiteit Gent – Vakgroep Geschiedenis werft aan 

1 postdoctoraal onderzoeker (m/v/x) voor het FWO Project  

“The Social Life of Early Netherlandish Painting” 

 

BESCHRIJVING VAN DE TE BEGEVEN FUNCTIE  

 

In de context van het FWO Project dat wordt geleid door Frederik Buylaert, Jan Dumolyn (beiden 

Vakgroep Geschiedenis) en Maximiliaan Martens (Vakgroep Kunst-, Muziek- en 

Theaterwetenschappen) is een driejarige postdoctorale onderzoekspositie beschikbaar. Het doel is 

een studie van het sociale profiel van opdrachtgevers van schilderijen. Dit project focust op de sociale 

netwerken die aan de basis lagen van de vroege Nederlandse schilderkunst tussen c. 1400 en c. 1550. 

Onderzoekers zijn het allemaal eens dat de opbloei van de schilderkunst in de Bourgondisch-

Habsburgse Nederlanden in hoge mate is gedreven door koopkrachtige elites die als opdrachtgever of 

koper optraden, maar er is geen enkele duidelijkheid over de mate waarin die sociale investeringen 

verbonden waren met elitevorming, verstedelijkingsprocessen, staatsvorming enzovoorts. In de 

literatuur circuleren bijvoorbeeld nog steeds diametraal tegenovergestelde interpretaties over deze 

schilderkunst als een in wezen hoofsadellijke dan wel nadrukkelijk stedelijk-burgerlijke kunst. Dit 

project gaat uit van de invloedrijke, maar nog niet empirisch onderbouwde stelling dat de opbloei van 

die schilderkunst geworteld was in een uitzonderlijk intensieve sociale dynamiek tussen oude en 

nieuwe elites in de Nederlanden. In de afgelopen twintig jaar zijn de datasets ontwikkeld die nodig 

zijn om deze hypothese te toetsen. Het project doet dit via een vergelijkende analyse van de sociale 

context van schilderkunst in Vlaanderen, Brabant, en Holland-Zeeland, welke regio's elk hun eigen 

sociale, economische, en politieke ontwikkelingen kenden. Naast deze eerder kwantitatieve 

invalshoek mikt het project op de kwalitatieve uitwerking van een handvol case-studies. 

 De voornaamste taak van de postdoctorale onderzoeker is zelfstandig onderzoek. Daarnaast 

impliceert dit mandaat ook medebegeleiding van en samenwerking met een doctoraatsstudent die 

het sociale profiel van schilders tegen het licht houdt en co-publicaties met de projectleiders. Het 

project mikt op de opbouw van een database die mettertijd wordt gepubliceerd en een reeks 

onderzoeksartikels in Engelstalige peer-reviewed tijdschriften. 

 

De standplaats van de postdoctorale onderzoeker is de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit 

Gent (Sint-Pietersnieuwstraat 35, 9000 Gent), waarbij nauwe samenwerking met de Vakgroep Kunst-

, Muziek- en Theaterwetenschappen is voorzien. 

 



 

 FUNCTIEOMSCHRIJVING  

1. Een voltijdse postdoctorale onderzoekspositie van drie jaar (één jaar op proef en dan te verlengen 

met twee jaar mits positieve evaluatie). De precieze datum van indiensttreding zal gekozen worden 

na onderling overleg van de succesvolle kandidaat met de teamleiders, maar mag in principe niet later 

dan 1 september 2022 gekozen worden.  

2. Mogelijkheden tot deelname aan (inter)nationale academische bijeenkomsten. 

3. Fietsvergoeding, ecocheques, 26 vakantiedagen per jaar, voordelige hospitalisatieverzekering. 

PROFIEL  

1. Je bent houder van een diploma van doctor in Geschiedenis en je hebt een uitgesproken interesse 

in sociale geschiedenis, waarbij aantoonbare interesse in kunstgeschiedenis tot aanbeveling strekt. 

Doctors in de Kunstwetenschappen met een sterk kunsthistorisch profiel en aantoonbare ervaring met 

sociale geschiedenis zijn eveneens welkom om te solliciteren. 

 

Nota bene:  onderzoekers die in de lente of zomer van 2022 hun proefschrift afwerken, 

zijn zeker welkom om te solliciteren.  

 

2. Ervaring met origineel bronnenmateriaal uit de late middeleeuwen  en/of vroegmoderne periodes 

en de verwerking van heterogene data uit primaire en secundaire bronnen trekt tot aanbeveling. 

3. Je kan zowel zelfstandig als in team werken, bent nauwkeurig en beschikt over een kritische geest. 

4. Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden zowel in het 

Nederlands, het Frans als in het Engels. 

5. Je hebt een goede kennis van Microsoft Office (Word, Excel en Access). 

HOE TE SOLLICITEREN  

Solliciteer vóór donderdag 31 maart 2022 via email naar frederik.buylaert@ugent.be met 

onderstaande documenten in pdf.  

- Motivatiebrief 

- Curriculum vitae met publicatielijst 

- Doctoraatsverhandeling 

 

De kandidaten worden kort na het verstrijken van de deadline op de hoogte gebracht van de uitslag 

van de eerste selectieronde.  

Interviews voor de tweede selectieronde zullen onder voorbehoud plaatsvinden op vrijdag 15 april 

2022. Ter voorbereiding van het interview krijgen de geselecteerde kandidaten de gehonoreerde 

FWO-Projectaanvraag te lezen, waarbij zij een bondige schriftelijke reflectie over hun zoek- en 

werkstrategie aanleveren die dan als basis van het interview fungeert naast de rest van het ingediende 

sollicitatiedossier.  

 

Meer informatie kan je desgewenst bekomen via Frederik.Buylaert@ugent.be . 


