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Woord vooraf 

 

Geachte lezer, 

 

Wie een uitgebreide bibliotheek heeft, weet het wel: opruimen is lastig. Het grootste probleem is 

niet zozeer dat die bibliotheek veel boeken bevat, maar wel dat het na enige tijd zeer verleidelijk 

is om even te pauzeren en iets te lezen. Eens dat gebeurd is, komt er meestal van opruimen niet 

veel meer terecht. Daartegenover staat dan weer een hoop leesgenot. In de huisbibliotheek 

kwamen we zo een gelegenheidspublicatie tegen van Raoul Van Caenegem. In 1989 sprak hij een 

lofrede uit naar aanleiding van 150 jaar Emulatie (voluit: het Genootschap voor Geschiedenis te 

Brugge gesticht onder de benaming 'Société d'émulation'). Van Caenegem haalt, terecht, zijn 

wierookvat boven voor de gevierde vereniging en besluit met een blik in zijn glazen bol: "het is 

niet ongepast even te speculeren hoe de Emulatie er in 2039 zal uitzien. Ik vermoed dat het 

springlevend en even actief zal zijn als vandaag. Wel zal het bepaalde verschuivingen hebben 

ondergaan: wellicht zullen de leden over vijftig jaar een huiscomputer hebben die aangesloten is 

op de zetel van het Genootschap en de kans is groot dat er dan ook een flink vrouwelijk element 

in het Bestuur zal zetelen." Dat laatste neemt nog enige tijd in beslag, maar het internet is er veel 

vlugger gekomen dan Van Caenegem in 1989 dacht. Dat gezegd zijnde, durven we hier dan ook 

helemaal geen voorspellingen te maken over hoe de Courant er in 2039 zal uitzien... 

 

De hoofdredacteur 
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Call for Papers 

Call for papers: ‘Vie et mort’, Journées internationales d'histoire du droit et des institutions 

(Oudenaarde, 31 mei-1 juni 2019) 

De Société d'histoire du droit et des institutions des pays flamands, picards et wallons organiseert 

naar jaarlijkse gewoonte een internationale rechtshistorische conferentie. Die vindt dit jaar plaats 

op 31 mei en 1 juni 2019 in het bevallige Oudenaarde. 

Het thema voor 2019 is Vie et mort en wil talrijke aspecten, zowel historische als juridische, van 

leven en dood van naderbij bekijken: rituelen en gebruiken rond het leven en de dood (bv. het 

doopsel, het kerkelijke of burgerlijke huwelijk, de begrafenis, …), materies uit het burgerlijk recht 

(de staat van de persoon, het vermogensrecht, enz.), materies uit het strafrecht (de doodstraf, de 

genade), gevolgen van oorlogen (gesneuvelden, gefusilleerden, uitroeiingskampen enz.), ... Dit 

hoofdthema sluit overigens lezingen over andere onderwerpen van rechtsgeschiedenis of van de 

geschiedenis der instellingen niet uit.  

De lezingen kunnen in het Frans, het Engels of het Nederlands worden gegeven. De sprekers 

worden verzocht vooraf een samenvatting aan de organisatoren te bezorgen (bij voorkeur in het 

Frans). Kandidaat-sprekers delen hun voorgenomen onderwerp met titel vóór 15 april 2019 mee 

aan Stanislas Horvat (per e-mail: shorvat@skynet.be).  

 

Call for papers: AYLH Forum ‘Identity, Citizenship and Legal History’ (Brussel, 5-8 juni 

2019) 

Van 5 tot 8 juni 2019 gaat het 25de jaarlijks forum van de Association of Young Legal Historians 

door in Brussel. Het thema is identiteit, burgerschap en rechtsgeschiedenis.  

Meer in het bijzonder focust deze conferentie op de sterk met elkaar verstrengelde concepten van 

identiteit en burgerschap doorheen de (rechts)geschiedenis. Sinds de 19de eeuw zijn identiteit en 

burgerschap hoofdzakelijk verbonden met de natiestaat, een model dat vandaag steeds vaker 

onder druk staat, zowel op intern als op extern niveau. Intern worstelen veel staten met 

federalisme, separatistische bewegingen en de erfenis van het kolonialisme. Op het extern niveau 

worden regeringen geconfronteerd met kwesties zoals klimaatverandering, demografische 

veranderingen, migratiestromen en een globaal en onderling afhankelijk economisch systeem; 

kwesties die vanuit hun aard een internationale samenwerking of zelfs supranationale 

instellingen vereisen. De noties burgerschap en identiteit kenden doorheen de geschiedenis 

verschillende invullingen en die kunnen ons, door middel van een multidisciplinaire benadering, 

een uniek inzicht geven. De juridische constructies kunnen enkel volledig geapprecieerd worden 

in het licht van een combinatie van inzichten uit de verbonden geschiedenis, filosofie, politieke 

wetenschappen en sociologie.  

De deadline voor applicaties werd verlengd tot 15 februari 2019. De organisatoren vragen een 

(academisch) cv en abstract van max. 250 woorden op te sturen naar aylh2019@gmail.com. Het 

is ook mogelijk om een volledig panel voor te stellen, in welk geval het applicatiedossier naast de 

verschillende papervoorstellen ook een abstract moet bevatten waarin het panelthema wordt 

toegelicht. Deelname aan de conferentie kost 100 euro. Meer informatie vindt u op de website. 

mailto:shorvat@skynet.be
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Call: Summer School Max Planck (Frankfurt am Main, 5-16 augustus 2019) 

Sinds 2014 organiseert het Max Planck Instituut voor Europese Rechtsgeschiedenis een jaarlijkse 

zomercursus. Deze cursus biedt de kans aan 20 beginnende onderzoekers van over de hele wereld 

om, enerzijds, zich in te werken in de bronnenstudie, methodologische principes, theoretische 

modellen en controversiële onderzoeksdebatten inzake hoofdthema’s in het rechtshistorisch 

onderzoek, en anderzijds om zich te verdiepen in een specifiek jaarthema. 

Het thema voor 2019 draait rond Law in Texts and Contexts. De laatste decennia groeide het besef 

dat voor een goed begrip van schriftelijke rechtshistorische bronnen, naast hun inbedding in de 

historische context, ook een bijzondere aandacht vereist is voor visuele en mondelinge bronnen, 

voorwerpen en artefacten. Historici reflecteren grondiger over tekstualiteit en normativiteit, en 

de digitale evoluties bieden opportuniteiten voor rechtshistorisch onderzoek. Voor deze 

aankomende Summerschool worden kandidaten aangemoedigd om bijzondere aandacht te geven 

aan de band tussen normativiteit en tekstualiteit in hun onderzoeksproject. 

De cursus vindt plaats van 5 tot 16 augustus 2019 in het Max Planck Instituut te Frankfurt. 

Kandideren gebeurt door een cv, motivatiebrief en samenvatting van het onderzoeksproject (ca. 

10 pagina’s) in te dienen op summeracademy@rg.mpg.de. Deelname aan de zomerschool is gratis. 

 

Call for papers: ‘Colloquium on Crime and Criminal Justice in Early Modern and Modern 

Times’ (Heppenheim, 23-25 september 2019) 

Van 23 tot 25 september 2019 organiseert het Max Planck Instituut voor Europese 

Rechtsgeschiedenis een colloquium over misdaad en strafrechtspleging in de vroegmoderne en 

moderne tijd. Dit interdisciplinaire colloquium focust op elites in een politieke, economische, 

sociale of culturele context, hun rol in de rechtsbedeling en het juridisch systeem, alsook op 

specifieke vormen van delinquentie en deviantie eigen aan zulke groepen. Recente studies 

richtten zich vaak op gewelddadige misdrijven van elites (bijvoorbeeld vetes en duels) of de 

betrokkenheid van elites bij witteboordencriminaliteit. Deze conferentie wil daarnaast ook 

verdere potentiële onderzoekdomeinen behandelen, met het oog op comparatieve perspectieven 

over de rol en functie van elites in de geschiedenis van het strafrecht of de strafrechtsbedeling. 

Meer info over mogelijke onderwerpen vindt men hier. 

De conferentie gaat door in het ‘Haus am Maiberg’ in Heppenheim ten zuiden van Frankfurt. 

Presentaties zijn zowel mogelijk in het Engels als in het Duits. 

Geïnteresseerden sturen een abstract van max. 300 woorden in het Duits of in het Engels samen 

met een kort cv (1 pagina) in één pdf-bestand naar de volgende geadresseerden: 

haerter@rg.mpg.de, zabel@jura.uni-bonn.de, j.kamp@let.ru.nl, abecker22@uni-bielefeld.de en 

benjamin.seebroeker@tu-dresden.de. Voor panelvoorstellen moet een abstract van het 

panelonderwerp van max. 200 woorden samen met de abstracts van de verschillende presentaties 

van elk max. 300 woorden en de overeenkomstige korte cv’s worden opgestuurd, eveneens in één 

pdf-bestand. De deadline is 1 mei 2019.  

 

 

 

 

mailto:summeracademy@rg.mpg.de
http://www.rg.mpg.de/1588506/cfp-6_koll_kriminalitaet_u_strafjustiz-dt_fin.pdf
mailto:haerter@rg.mpg.de
mailto:zabel@jura.uni-bonn.de
mailto:j.kamp@let.ru.nl
mailto:abecker22@uni-bielefeld.de
mailto:benjamin.seebroeker@tu-dresden.de
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Call for manuscripts: Review of European Studies (maart 2019) 

Het tijdschrift Review of European Studies heeft zijn laatste nummer van 2018 (vol. 10, nr. 4, 2018) 

gepubliceerd. De inhoud ervan is beschikbaar op de volgende link: 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/res/issue/view/2119 

Voor het nummer dat in maart 2019 verschijnt (vol. 11, nr. 1) is het tijdschrift nog op zoek naar 

bijdragen. De redactie van het tijdschrift richt hierbij een hartelijke oproep aan rechtshistorici om 

manuscripten in te dienen. Inzendingen kunnen ofwel online gebeuren op de volgende link ofwel 

via e-mail naar res@ccsenet.org, ten laatste op 5 februari 2019. 

 

Call for manuscripts: Art & Law in the information society 

De Erasmus School of Law nodigt auteurs uit een brede waaier aan disciplines (recht, kunst, 

sociologie, cultuurkritiek, politieke wetenschappen, filosofie) uit om hun reflecties te delen over 

de verhouding tussen kunst en recht in de huidige informatiemaatschappij. In de herfst van 2019 

zal de bundel met bijdragen over dit thema worden gepresenteerd met een ceremonie. 

De bedoeling is om na te denken over de theoretische en filosofische implicaties van digitalisatie 

voor de relatie tussen kunst en recht (niet zozeer over kwesties van intellectueel 

eigendomsrecht). Kunst en recht zijn immers nauw met elkaar verbonden op verschillende 

vlakken. Zo staat het recht in voor de bescherming van intellectuele eigendom en de vrijheid van 

meningsuiting (“recht van de kunst”). Daarnaast kunnen theater, literatuur en cartoons een 

medium van kritiek zijn aangaande het recht, en een debat uitlokken over wat sommige 

fundamentele juridische waarden precies betekenen. Portretten, de architectuur van 

gerechtsgebouwen en muziek, zoals operalibretti, kunnen de juridische claim voor autoriteit aan 

het licht brengen (“recht in de kunst”). Voorts zijn recht en kunst met elkaar verbonden op grond 

van hun retorisch karakter. Zowel artistieke als juridische manieren van expressie trachten 

immers het publiek te overtuigen van hun waarheid. Advocaten maken gebruik van archetypische 

commentaren en beelden, ficties en symbolen die soms mythische en religieuze wortels hebben 

(“recht als kunst”). 

Hiertegenover staat dat digitalisatie (big data, datamining, sociale media) juridische waarden 

(zoals privacy) in het gedrang kan brengen en het democratisch debat kan polariseren. 

Traditioneel artistieke middelen zoals verhalen en archetypische afbeeldingen dragen hier dan 

toe bij. Anderzijds betekent digitalisatie voor artiesten echter een publiek platform om de 

kritische kracht van kunst nieuw leven in te blazen.  

In welke mate bevordert of bedreigt digitalisatie de juridische kunst van het oordelen en de 

verspreiding van essentiële juridische waarden? Kan digitalisatie en het gebruik van artistieke 

technieken de verspreiding van vooroordelen in de hand werken? Wat zouden de gevolgen 

kunnen zijn voor de theorie van de rechtsstaat en democratie? 

Onderzoekers met originele inzichten over deze thema’s kunnen een samenvatting van hun paper 

sturen naar de redacteurs: Jeroen Temperman (temperman@law.eur.nl), Emese von Boné 

(vonbone@law.eur.nl) en Carinne Elion-Valter (elion@law.eur.nl). De (nieuwe) deadline is 30 

april 2019, maar deze zal hoogstwaarschijnlijk worden verlengd. Bijdragen verwijzen bij 

voorkeur naar een specifiek kunstwerk: beeldend, literair, performance etc. 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/res/issue/view/2119
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/res/submission
mailto:res@ccsenet.org
mailto:temperman@law.eur.nl
mailto:vonbone@law.eur.nl
mailto:elion@law.eur.nl
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Kalender 

12 februari 2019 – Openbare verdediging Tobias van der Wal: 'Nemo condicit rem suam. 

Over de samenloop tussen de rei vindicatio en de condictio’ (Leiden, Nederland) 

Op dinsdag 12 februari verdedigt promovendus Tobias van der Wal (tobiasvanderwal@planet.nl) 

in het openbaar zijn proefschrift 'Nemo condicit rem suam. Over de samenloop tussen de rei 

vindicatio en de condictio.’ Prof.mr. W.J. Zwalve is de promotor. De oppositiecommissie bestaat 

uit prof. mr. W.H. van Boom (Universiteit Leiden), prof. mr. A.G. Castermans (Universiteit Leiden), 

prof. mr. E. Koops (Universiteit Leiden), prof. mr. J.E. Jansen (Rijksuniversiteit Groningen), prof. 

mr. J.H.A. Lokin (Rijksuniversiteit Groningen), prof. mr. drs. C.H. Sieburgh (Radboud Universiteit 

Nijmegen). 

In het proefschrift staat de vraag centraal hoe de condictio zich heeft ontwikkeld van een 

vordering die, in beginsel, aan de rei vindicatio was tegengesteld, tot een vordering die, ook in 

gevallen waarin de gedaagde zich niet aan diefstal heeft schuldig gemaakt, met de rei vindicatio 

kan samenlopen. Ter beantwoording van deze vraag is ten eerste het klassieke Romeinse recht 

bestudeerd. Vervolgens is de aandacht uitgegaan naar de receptie van het Romeinse recht en de 

totstandkoming van het ius commune. Tot slot is de rechtsontwikkeling in Duitsland, Zwitserland, 

Frankrijk en Nederland bestudeerd, voorafgaand aan en na de invoering van de nationale 

codificaties. 

De verdediging vindt plaats om 16:15 in het Groot Auditorium van het Academiegebouw, 

Rapenburg 73, Leiden. Na afloop vindt een receptie plaats, eveneens in het Academiegebouw. 

Aanmelding vooraf is niet nodig. 

 

8-9 maart 2019 – Workshop ‘Great Christian Jurists in the Low Countries’ (Maastricht, 

Nederland) 

Aan de Maastrichtse universiteit wordt op 8 en 9 maart een workshop georganiseerd rond 

christelijke juristen die het recht in de Lage Landen vormden. Deze workshop kadert in het 

internationale boekproject Great Christian Jurists in the Low Countries dat zal verschijnen in de 

Cambridge Law and Christianity Series. Editors van dienst zijn Wim Decock (KULeuven) en Pim 

Oosterhuis (Universiteit Maastricht) en met dit boek en workshop willen zij nagaan hoe het 

christendom het recht in de Lage Landen beïnvloedde. 

Startpunt is de 11de-eeuwse canonist Alger de Liège, terwijl het einde van de onderzoeksperiode 

bij de 20ste-eeuwse Josse de Mertens de Wilmar ligt, protagonist van de creatie van een nieuw 

Europees ius commune.  

Tijdens de workshop presenteren verschillende auteurs hun onderzoek rond de bestudeerde 

hoofdrolspelers in de voertaal: het Nederlands. Het (voorlopige) programma is heden te 

consulteren. U bent van harte uitgenodigd. Meer informatie is uiteraard ook op de webstek te 

vinden. 

 

 

mailto:tobiasvanderwal@planet.nl
https://www.maastrichtuniversity.nl/file/voorlopigprogrammaworkshopgreatchristianjuristsinthelowcountries8en9maart2019pdf
https://www.maastrichtuniversity.nl/events/workshop-great-christian-jurists-low-countries


 

 

7 Rechtshistorische Courant Februari 2019 

Maart-mei 2019 – Specialisatiecursus ‘Law & Literature’ (Gent, België) 

De doctoral school Arts, Humanities & Law van de Universiteit Gent organiseert dit voorjaar een 

Engelstalige training over ‘Law & Literature’. De organiserende professoren zijn prof. dr. Elizabeth 

Amman en prof. dr. Andrew Bricker (faculteit Letteren en Wijsbegeerte) en prof. dr. Georges 

Martyn (faculteit Recht en Crimionologie). Ook doctorandi van andere universiteiten zijn hartelijk 

welkom. 

Het programma is rijk en gevarieerd, met grote buitenlandse namen uit de Law and the 

Humanities-beweging en enthousiaste collega’s van de eigen faculteit, zowel juristen als 

literatuurwetenschappers. De cursus wordt gespreid over het hele semester om deelnemers toe 

te laten telkens wat voorbereidende literatuur (50 à 100 blz. per sessie) door te nemen, zodat de 

cursus echt interactief kan zijn. 

Juristen worden te vaak verweten opgesloten te blijven in hun eigen paradigma. Dit is de 

uitgelezen gelegenheid voor jonge onderzoekers om over het muurtje te kijken. Het programma 

en alle andere informatie is te vinden op: 

https://www.ugent.be/doctoralschools/en/doctoraltraining/courses/specialistcourses/ahl/la

w-and-literature.htm. 

 

4-5 april 2019 – ESIL onderzoeksforum ‘The Rule of Law in International and Domestic 

Contexts: Synergies and Challenges’ (Göttingen, Duitsland) 

Op 4 en 5 april 2019 treedt het Institute of International and European Law van de Georg August 

Universiteit te Göttingen op als gastheer voor het jaarlijkse congres van de European Society for 

International Law (ESIL). Dit jaar staat het congres in het teken van het thema ‘The Rule of Law in 

International and Domestic Contexts: Synergies and Challenges’. 

Door het recente verzet tegen internationaal recht en bepaalde huidige interne ontwikkelingen 

staat de rechtsstaat onder druk, zowel op interstatelijk als op statelijk niveau. Dit beweegt ons 

ertoe om het concept en zijn relevantie in vraag te stellen, en misschien zelfs te herzien. Een 

centrale invalshoek van deze conferentie zijn om te bepalen of we (nog) steeds kunnen spreken 

over een ‘rule of law’ op internationaal niveau, en indien dit het geval is, in welke bewoordingen. 

Daarnaast leidt de verwevenheid van internationale en nationale interpretaties van dit concept 

onvermijdelijk tot de vraag of en hoe deze internationale ontwikkelingen het constitutionele 

raamwerk van staten beïnvloeden, en vice versa. 

Voorafgaand aan het onderzoeksforum, op 3 april 2019, zijn er een zestal nevenevenementen 

georganiseerd door verschillende ESIL interest groups: 

 Een workshop over 'Sound Science-Based Regulation in the Post-Truth Era: Domestic and 

International Rule of Law Under Fire’, gezamenlijk georganiseerd door de Interest Group on 

International Environmental Law en de Interest Group on International Bio Law; 

 Een workshop over ‘Migration and the Rule of Law’, georganiseerd door de Interest Group on 

Migration and Refugee Law; 

 Een workshop over ‘The Rule of Law in Cyberspace’, georganiseerd door de Interest Group on 

Peace and Security; 

 Een workshop over ‘Trade Agreements and the Rule of Law’, georganiseerd door de Interest 

Group on International Economic Law; 

https://www.ugent.be/doctoralschools/en/doctoraltraining/courses/specialistcourses/ahl/law-and-literature.htm
https://www.ugent.be/doctoralschools/en/doctoraltraining/courses/specialistcourses/ahl/law-and-literature.htm
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 Een workshop over ‘An Ambivalent Engagement: International Organisations and the Rule of 

Law’, georganiseerd door de Interest Group on International Organisations; en 

 Een workshop over ‘The Rule of Law and International Law in Historical Perspective’, 

georganiseerd door de Interest Group on the History of International Law. 

Het programma en alle praktische informatie is raadpleegbaar op de volgende link. 

 

3 april 2019 – ESIL IGHIL onderzoeksforum ‘The Rule of Law and International Law in 

Historical Perspective’ (Göttingen, Duitsland) 

De European Society of International Law's Interest Group on the History of International Law (ESIL 

IGHIL) organiseert op woensdag 3 april 2019 van 13:00 tot 17:00 uur een onderzoeksforum  over 

de rechtsstaat en internationaal recht in historisch perspectief. 

Volgende sprekers staan op het programma: 

 Denise Wohlwend (University of Fribourg, Zwitserland): ‘The Rule of Law in the Debates of 

the Sixth Committee of the United Nations General Assembly – Reflections on the Evolution 

and Universality of the Concept’ 

 Premislaw Tacik (Jagellionian University, Krakau): ‘The Evolution of the Rule of Law in the 

Framework of the European Convention on Human Rights’ 

 Alan Nissel: ‘Capitalism and the Evolution of State Responsibility: How US Law became 

Binding upon New States and, Ultimately, Everyone Else’ 

 Ryan Mitchell (Chinese University of Hong Kong): ‘International Rule of Law and the Problem 

of Legal Sanction: War and the Zwangsordnung’ 

 Andre Nunes Chaib (MPI Luxemburg), ‘The Various Sides of a Coin: Ideas of Rule of Law in the 

Ideology of International Adjudication’ 

De volledige abstracts staan te lezen op deze link. Plaats van afspraak is het centrale 

collegezaalgebouw van de Georg August Universiteit te Göttingen (Zentrales Hörsaalgebäude), 

Platz der Göttinger Sieben 5, 37073 Göttingen. 

 

10-13 juli 2019 – British Legal History Conference: Comparative Legal History (St. Andrews, 

Schotland) 

De British Legal History Conference draait dit jaar rond het brede thema van “Comparative Legal 

History”. Deze rechtshistorische hoogmis gaat deze keer door vanaf woensdag 10 juli tot zaterdag 

13 juli 2019 aan de Schotse Universiteit van St. Andrews. Het programma werd online geplaatst 

en, indien het u weet te bekoren, kan u zich ook online inschrijven. Verdere praktische informatie 

kan gevonden worden op de website: http://www.blhc2019.uk/home.  

Varia 

Vacatures Universiteit Kopenhagen 

De faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Kopenhagen heeft enkele vacante 

doctoraats- en postdoctorale posities in het domein van de vroegmoderne rechtsgeschiedenis. 

http://www.uni-goettingen.de/en/598089.html
http://esilhil.blogspot.com/2019/01/esil-ighil-pre-conference-workshop-rule.html
http://www.blhc2019.uk/STANDREWS/media/uploaded/EVSTANDREWS/event_75/BLHC_Programme_3.pdf
https://www.eventsforce.net/standrews/frontend/reg/tRegisterEmailNew.csp?pageID=35532&eventID=75&tempPersonID=66166
http://www.blhc2019.uk/home
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Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 15 april 2019. De vooropgestelde startdatum is 1 

september 2019, hoewel hierover kan worden onderhandeld. 

 Drie postdoc posities 

Het Danish National Research Foundation Centre for Privacy Studies (PRIVACY) heeft drie volledig 

gefinancierde postdoc posities ter beschikking in het domein van kerkgeschiedenis, 

architectuurgeschiedenis, rechtsgeschiedenis en geschiedenis, telkens voor twee jaar met de 

mogelijkheid tot verlenging van één jaar.  

Het PRIVACY onderzoeksteam bestaat momenteel uit zes postdoc-onderzoekers en drie 

doctoraatsstudenten, naast verbonden onderzoekers en gastprofessoren. 

Kandidaten moeten beschikken over een doctoraat in het domein van architectuur, 

kerkgeschiedenis, geschiedenis, rechtsgeschiedenis of aanverwante disciplines. 

Meer uitleg over het onderzoeksprogramma van PRIVACY en de precieze verwachtingen ten 

aanzien van kandidaten, zal gegeven worden op het aanwervingsseminarie dat in Kopenhagen 

wordt georganiseerd van 5 tot 6 maart 2019. 

Alle andere info met betrekking tot deze mandaten is te vinden op de volgende link. 

 

 Drie of vier doctoraatsposities 

Daarnaast financiert het Danish National Research Foundation Centre for Privacy Studies 

(PRIVACY) ook 3 à 4 doctoraatsstudenten, telkens voor een periode van 3 jaar. 

Kandidaten moeten beschikken over een masterdiploma in het domein van architectuur, 

kerkgeschiedenis, geschiedenis, rechtsgeschiedenis of een aanverwante discipline. De 

onderzoekstaal is Engels en er wordt gewerkt met bronnen in het Frans, Duits, Deens, Nederlands, 

Latijn, Portugees en oud-Grieks. Een specifieke kennis van de vroegmoderne cultuur is van belang. 

Even belangrijk echter is de bereidheid om interdisciplinair samen te werken rond een brede 

waaier aan verschillende bronnen, en toe te werken naar een geïntegreerde methodologie voor 

interdisciplinaire privacy studies. 

Alle andere info met betrekking tot deze mandaten is te vinden op de volgende link. 

 

Vacatures Universiteit Bonn 

Ook aan de Duitse universiteit van Bonn zijn er enkele rechtsgeschiedenis-gerelateerde vacatures. 

Het Bonn Center for Dependency and Slavery Studies zoekt geschikte kandidaten voor de volgende 

posities op postdoctoraal niveau: 

 1 onderzoeksgroepsleider voor het thema ‘Grammars of Dependency’, info hier te vinden;  

 2 onderzoeksgroepsleiders voor het thema ‘Embodied Dependencies’, info hier te vinden; 

 1 onderzoeksgroepsleider voor het thema ‘Institutions, norms and practices’, info hier te 

vinden; 

 1 onderzoeksgroepsleider voor het thema ‘Labor and spatiality’, info hier te vinden; en 

 1 onderzoeksgroepsleider voor het thema ‘Gender (and Intersectionality)’, info hier te vinden. 

 

De deadline voor alle applicaties is 15 maart 2019. 

https://employment.ku.dk/faculty/?show=148663
https://employment.ku.dk/phd/?show=148617
https://www.uni-bonn.de/die-universitaet/stellenangebote/abt.-3.2/junior-research-group-leader-for-the-research-area-a-grammars-of-dependency
https://www.uni-bonn.de/die-universitaet/stellenangebote/abt.-3.2/2-junior-research-group-leaders
https://www.uni-bonn.de/die-universitaet/stellenangebote/abt.-3.2/junior-research-group-leader-for-the-research-area-c-institutions-norms-and-practices
https://www.uni-bonn.de/die-universitaet/stellenangebote/abt.-3.2/junior-research-group-leader-for-the-research-area-d-labor-and-spatiality
https://www.uni-bonn.de/die-universitaet/stellenangebote/abt.-3.2/jrg-cluster-e
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Prijs Jean Carbonnier voor onderzoek naar recht en justitie 

Deze prijs beloont binnen de humane en sociale wetenschappen Franstalig onderzoek naar recht 

en/of justitie. Het werk moet niet per sé gepubliceerd zijn maar het is vooral de bedoeling dat een 

jonge onderzoeker kandideert. Het werk moet wel voltooid zijn, en, als het een 

doctoraatsonderzoek betreft, moet verdedigd zijn tussen 1 september 2017 en 31 december 

2018. De winnaar krijgt €5.000 toegekend. Deelname kan tot vrijdag 19 april 2019. Meer info via: 

http://www.gip-recherche-justice.fr/2019/01/31/la-campagne-de-recueil-des-candidatures-

pour-le-prix-carbonnier-2019-est-lancee/  

 

Vendôme-prijs 

Deze jaarlijkse prijs ten belope van €3.000, uitgereikt door het Franse Ministerie van Justitie en 

La Mission de Recherche de Droit et Justice, onderscheidt een proefschrift dat handelt over 

strafrecht in de brede zin van het woord (zo ook strafprocesrecht, geschiedenis van het strafrecht, 

enz.) en dat dienend is voor het Ministerie. Kandidaten die hun thesis verdedigden tussen 1 

september 2017 en 31 december 2018 kunnen meedingen naar de hoofdprijs tot en met vrijdag 

19 april 2019. Meer informatie op: http://www.gip-recherche-justice.fr/2019/01/31/la-

campagne-de-recueil-des-candidatures-pour-le-prix-vendome-2019-est-lancee/.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorgaande nieuwsbrieven kan U vinden op: www.rechtsgeschiedenis.be. Deze boodschap is U 

toegezonden omdat uw emailadres voorkomt in de lijst van ca. 400 rechtshistorische belangstellenden die 

bijgehouden wordt door het Instituut voor Rechtsgeschiedenis van de Universiteit Gent. Komt uw naam bij 

vergissing in deze lijst voor en wilt U geen verdere mails over rechtsgeschiedenis ontvangen, stuur dan een 

e-mail naar de redactie. Uw naam zal dan uit de lijst verwijderd worden. Mogen wij de abonnees van de 

nieuwsbrief vragen steeds de wijziging van hun emailadres mee te delen. 

Wilt U bepaalde vragen, mededelingen of aankondigingen van congressen, boeken e.d. over 

rechtsgeschiedenis of Romeins recht via deze nieuwsbrief laten verspreiden, mail dan naar: 

courant@ugent.be 
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