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*text in Dutch:  see below* 
 
The Centre for Linguistics at the Vrije Universiteit Brussel (Belgium) currently 
has a vacancy for PhD research on 
 
'200 years of Dutch philology in Flanders:  the interplay between academia, 
social struggle and national identity building.' 
 
The project is part of ongoing historical-sociolinguistic research on language 
and society in Flanders during the long 19th century. 
 
The successful candidate should hold a Master's degree in 
philology/linguistics but candidates from other disciplines with a strong 
interest in social history and sociolinguistics are welcome to apply (historical 
pedagogy, social history, ...).  A sound knowledge of Dutch is essential. 
 
The candidate is expected to conduct research that will lead to a finished PhD 
dissertation after 4 years. 
 
Interested candidates can send a CV, a short text explaining their intended 
approach to the project and a copy of their Master's thesis to 
 
prof. dr. Wim Vandenbussche 
Vrije Universiteit Brussel 
Centrum voor linguïstiek 
Pleinlaan 2 
1050 Brussel 
Belgium 
 
email: wvdbussc@vub.ac.be 
 
All queries regarding the vacancy and the project can be sent to that same 
address. 
 
We offer a full PhD scholarship (for 4 years in principle, renewable every 
year); in addition, travel/project expenses can be covered.   
 
The position is vacant as of January 1st, 2011 (but an earlier starting date is 
possible). 
 
Please react before October 15th, 2010. 
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Aan de Vrije Universiteit Brussel (faculteit LW, Centrum voor linguïstiek) is 
een promotieplaats beschikbaar voor onderzoek naar  
 
'200 jaar Nederlandse filologie in Vlaanderen:  de interactie tussen 
academische wereld, sociale strijd en nationale identiteitsvorming.'  
 
Het project past in de bredere context van lopend historisch-sociolinguïstisch 
VUB-onderzoek naar taal en maatschappij in Vlaanderen tijdens de lange 
19de eeuw. 
 
In principe wordt uitgekeken naar een kandida(a)t(e) met een diploma taal- 
en letterkunde, maar kandidaten met affiniteit voor sociale taalgeschiedenis 
en sociolinguïstiek uit andere disciplines komen uiteraard ook in aanmerking 
(historische pedagogiek, sociale geschiedenis, ...) 
 
Van de kandida(a)t(e) wordt verwacht dat het onderzoek na vier jaar tot een 
afgerond proefschrift leidt. 
 
Geïnteresseerden sturen een CV, een korte visietekst over het uit te voeren 
onderzoek en een kopie van hun eindverhandeling naar  
 
prof. dr. Wim Vandenbussche 
Vrije Universiteit Brussel 
Centrum voor linguïstiek 
Pleinlaan 2 
1050 Brussel 
 
email:  wvdbussc@vub.ac.be 
 
Daar kan men ook terecht voor verdere informatie over deze vacature en over 
het project. 
 
We bieden een aansteling als doctoraatsbursaal (jaarlijks verlengbaar, in 
principe voor vier jaar).  Werkingsmiddelen worden voorzien.   
De aanstelling gaat normaliter in op 1 januari 2011 (maar het kan vroeger). 
 
Reageren kan tot 15 oktober 2010. 
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