DE ONDERZOEKSGROEP ‘HENRI PIRENNE INSTITUTE
(UNIVERSITEIT GENT) HEEFT EEN VACATURE VOOR:

FOR

MEDIEVAL

STUDIES’

EEN WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER
(doctoraatsstudent, voltijds, bursaal)
Projectbeschrijving
De Godsvrede als Instrument van Sociale Competitie: naar een non-homeostatische
interpretatie van politieke relaties in de Hoge Middeleeuwen (West-Europa, late 10e eeuw
tot begin 12e eeuw).
Dit project betreft de competitieve aspecten van de Godsvredebeweging tijdens de late
tiende tot de vroege twaalfde eeuw. Tot dusver werd het publiek gedrag van leden van
de kerkelijke en wereldlijke elites in de context van de Vrede vooral bestudeerd als een
instrument voor het creëren of in stand houden van een sociale status quo. Recente
studies doen echter vermoeden dat het gebruik van vredesrituelen en –symboliek ook
een competitief doel had, zoals het bestendigen van hiërarchische ongelijkheden en het
creëren van symbolische of andere voordelen ten opzichte van tegenstanders. Aan de
hand van bronnenmateriaal uit het aartsbisdom Reims zal onderzocht worden in hoeverre
de Godsvredebeweging te bestuderen is vanuit het standpunt van hen die de Vrede
afkondigden.
Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek Vlaanderen (FWO).
Professioneel kader
Onderzoek naar de middeleeuwse samenleving aan het Henri Pirenne Instituut voor
Middeleeuwse Studies bestrijkt een brede waaier aan onderwerpen en methodologische
benaderingen. Binnen het onderzoek naar de vroege en centrale middeleeuwen ligt het
accent tegenwoordig op de tiende tot twaalfde eeuw; voor deze periode zijn momenteel
projecten
lopende
met
betrekking
tot
hervormingen,
conflictbeheersing,
herinneringspraktijken, de materialiteit van communicatie, en ritueel en performance (zie
http://www.resoma.ugent.be en http://www.conventus.ugent.be).
Kwalificaties
De kandidaat:
- heeft een masterdiploma behaald in de Geschiedenis of een aanverwant masterdiploma
met aantoonbare affiniteit met middeleeuwse Geschiedenis;
- heeft ervaring met Latijnse bronnen van de Middeleeuwen;
- heeft een actieve kennis van het Nederlands en/of het Frans en/of het Engels (een van
de laatste twee is voldoende) en kan publicaties lezen in zowel Frans als Engels.
- is een enthousiaste en inventieve team player en is bereid naar het buitenland te reizen
voor conferenties, vergaderingen etc.;

- is bereid om een doctoraatsstudie over het projectonderwerp aan te vatten en binnen
de vier jaar te voltooien.
Aanbod
▪ Een vierjarig contract as voltijds wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent
(als bursaal, beurzen bedragen minstens 1700 euro netto per maand, eventueel
vermeerderd naargelang het statuut van de kandidaat);
▪ Contact met nationale en internationale onderzoeksgroepen;
▪ Een dynamisch onderzoeksklimaat;
▪ De mogelijkheid om een geïndividualiseerd doctoraatsprogramma te volgen aan de
UGent Doctoral School of Arts, Humanities and Law of aan de Doctoral School of Social
and Behavioral Sciences, inclusief taalopleidingen;
▪ Extra voordelen in de vorm van gratis woon-werkverkeer, fietsvergoeding, toegang tot
de restaurants van UGent en sportfaciliteiten.
Start van het project: 1 mei 2013
Solliciteren
Geïnteresseerde kandidaten sturen een kopie van hun diploma, hun CV en een
begeleidende brief waarin ze kort hun motivatie toelichten vóór 10 januari 2013 naar
prof. dr. Steven Vanderputten (Steven.Vanderputten@ugent.be).

