
                                                                   
   
 

 

 

Er is een vacature aan de Université catholique de Louvain en Vrije Universiteit Brussel voor een 

 

Bursaal geschiedenis (4 jaar voltijds) 

 

Titel project: De procureur-generaal van Brabant en zijn procesdossiers tijdens de late achttiende 

eeuw (1770-1795) 

In dit project staat de rol centraal van de procureur-generaal in achttiende-eeuws Brabant, tijdens 

de woelige laatste vijfentwintig jaar van het ancien regime. De procureur-generaal kwam tussen in 

conflicten op bovenlokaal niveau, superviseerde ambtenaren en juristen en keek toe op de rechten 

van de vorst. Het doel van dit project is een analyse van de rol van de procureur-generaal in de 

activiteiten van de Raad van Brabant: onderzoek, vervolging en het beslechten van conflicten. Het 

analyseert de reactie van procespartijen die samen met de procureur-generaal procedeerden, en zij 

die door de procureur-generaal werden vervolgd of aangeklaagd. 

In de Zuidelijke Nederlanden had het Oostenrijkse regime in het kader van de Verlichting tijdens de 

achttiende eeuw bestuurlijke hervormingen doorgevoerd. Vooral de hervormingen van het 

rechtswezen droegen bij tot een opstand tegen het centraal gezag: de Brabantse revolutie (1787-9). 

De Brabantse magistraten vervulden een sleutelrol in de legitimatie van dat protest. Dit project 

bestudeert procesvoeren als cruciaal instrument tot regulering tijdens de Brabantse revolutie, de 

Oostenrijkse restauraties (1789, 1792-1793, 1794-1795), en tijdens de korte Franse invasie (1792-3). 

Deze studie zal de hypothese testen dat de activiteiten van de procureur-generaal ook politieke 

doelen dienden, en het zal dus bijdragen tot de historiografie over de rol van het recht en 

procesvoering in sociaal-politieke processen van interactie. Het project zal in nauwe samenwerking 

gebeuren met een archivaris, actief in het Algemeen Rijksarchief, die de reeksen achttiende-eeuwse 

procesdossiers van de procureur-generaal zal inventariseren, die cruciaal zijn voor het 

doctoraatsonderzoek.  

De bursaal wordt verwacht zijn onderzoeksresultaten te publiceren en te verspreiden naar een 

academisch publiek, en een doctoraatsverhandeling te verwezenlijken binnen de vier jaar. 

 

Het project wordt gefinancierd door BELSPO, en wordt gevoerd aan de onderzoeksgroep CHDJ 

(Centre d’histoire du droit et de la justice) aan de UCL en de onderzoeksgroep HOST (Historical 

research into Urban Transformation Processes) aan de VUB. Prof. dr. Xavier Rousseaux (UCL) is 

promotor; prof. dr. Griet Vermeesch (VUB) is co-promotor. Het project wordt uitgevoerd in nauwe 

samenwerking met het Algemeen Rijksarchief, in kader van het BRAIN-project: “Social Hotspots. 

High Courts of Justice files, sources for Low Countries history”. 

 



PROFIEL 

 Master in geschiedenis of een andere relevante Master, met aantoonbare interesse voor 

historisch onderzoek. Onderzoekservaring met het thema van het project strekt tot 

aanbeveling 

 Ervaring met onderzoek op basis van vroegmoderne archieven 

 Goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels 

 Goede schrijf- en presentatievaardigheden 

 Een enthousiaste teamspeler 

 Bereidheid tot reizen in het kader van congressen, onderzoek en dergelijke 

AANBOD 

 Een contract voor een beurs van vier jaar (jaarlijks hernieuwbaar) als voltijds 

wetenschappelijk medewerker aan Université catholique de Louvain en de Vrije Universiteit 

Brussels (beginsalaris ongeveer 1800 Euro netto per maand) 

 Contact met nationale en internationale onderzoeksgroepen  

 Een vriendelijke en dynamische onderzoeksomgeving 

 Mogelijkheid om te participeren in Doctoral Schools of Human Sciences van de UCL/FNRS en 

de VUB, waaronder ook taalcursussen 

 Start van het project: 1 oktober 2017 

KANDIDEREN 

 Een motivatiebrief kan samen met een recent curriculum vitae, de puntenlijsten en een PdF-

versie van de Master-thesis opgestuurd worden naar xavier.rousseaux@uclouvain.be voor 

20 augustus 2017. De geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een 

gesprek op maandag 4 september. 

 Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met xavier.rousseaux@uclouvain.be 
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