
 
 

 

Vacature aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis (Urban Studies Institute)  

 

Voor een voltijdse doctoraatsbeurs (100%), met als thema: 

 

“Energieconsumptie voor en tijdens de vroege industriële revolutie: België en 

Nederland in vergelijkend perspectief (1600-1850).”  

 

Situering van het onderzoek: 

Why did the Northern Low Countries ('the Netherlands') experience early modern 

economic growth, but no industrialization until the late nineteenth century? And why, 

by contrast, did the Southern Low Countries ('Belgium') turn into the first 

industrialized region outside of Britain after experiencing centuries of relative 

economic stagnation and decline? (Mokyr 1976) This research project aims to 

evaluate the role of the transition from a ‘organic’ to a ‘mineral’ energy base (E.A. 

Wrigley) in the domestic sphere as a potential explanatory factor in these divergent 

paths of development. By studying the energy sources, technologies, practices, and 

mentalities related to the heating and illumination of early modern homes over time 

and in a comparative perspective, this project aims to shed light on the energy-

intensity and –efficiency of households in Belgium and the Netherlands prior to 

industrialization. Not only is this research of primary importance in gaining a better 

understanding of the first Industrial Revolution on the European continent, it also 

promises insight into the roots of energy transitions both past and future. 

 

Jouw profiel: 

- Je bent in het bezit van een diploma Master in de Geschiedenis (ook 

kandidaten die in september 2016 zullen afstuderen kunnen zich opgeven). 

- Je behaalt uitstekende studieresultaten  

- Je hebt ervaring met dataverwerking (Excel, Access, en/of SPSS) en/of je bent 

bereid je hierin bij te scholen. 

- Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, en je bent taalvaardig. 

 

Jouw opdracht: 

- Je bereidt een doctoraatsproefschrift voor in het Departement Geschiedenis 

aan de Universiteit Antwerpen, onder de begeleiding van promotoren Bruno 

Blondé (Universiteit Antwerpen) en Wouter Ryckbosch (Universiteit Gent). 

- Je neemt beperkte taken van onderwijs- en onderzoeksondersteuning op 

binnen het departement Geschiedenis.  

 

Wij bieden: 

- Een voltijds doctoraatsbeurs voor een periode van maximaal vier jaar 

(verlengbaar na twee jaar), met indiensttreding vanaf 1 oktober 2016.  

- Een volledige vergoeding voor werkverplaatsingen met het openbaar vervoer. 

- Een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving.  

 

Solliciteren? 



Solliciteer ten laatste voor 31 juli 2016 met een e-mail aan 

bruno.blonde@uantwerpen.be en wouter.ryckbosch@ugent.be met de volgende 

documenten in bijlage (als pdf): 

- een sollicitatiebrief 

- een volledig curriculum vitae 

- een kopie van je diploma’s 

- een overzicht van je individuele studieresultaten voor alle studiejaren 

- een pdf versie van je Masterthesis 

 

Selectiegesprekken zullen plaatsvinden in augustus of begin september. Indien je 

meer informatie wenst, aarzel niet contact op te nemen met 

wouter.ryckbosch@ugent.be. 
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