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Mineke Bosch hield op 4 oktober 2007 haar
oratie aan de Universiteit van Maastricht. Zij
is historicus en gespecialiseerd in de geschiedenis van vraagstukken op het gebied van
gender en wetenschap. In 1994 promoveerde
zij op haar onderzoek naar Het geslacht van
de wetenschap: vrouwen en hoger onderwijs
in Nederland, 1878-1948 (Amsterdam, SUA).
Daarnaast deed zij onderzoek naar de (internationale) vrouwenbeweging, en droeg zij bij
aan theorievorming op het gebied van de historische (auto)biografie. In 2005 publiceerde
zij Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid:
Aletta Jacobs, 1854-1929 (Amsterdam: Balans).
Gita Deneckere (1964) is hoofddocent Sociale Geschiedenis na 1750 aan de Universiteit
Gent. Ze promoveerde in 1993 tot doctor in
de geschiedenis met een proefschrift over
sociale geschiedenis en collectieve actie in
de negentiende en twintigste eeuw. Ze publiceerde onder meer Sire, het volk mort. Sociaal
protest in België (1997), 1900. België op het
breukvlak van twee eeuwen (2006) en met
Jeroen Deploige Mystifying the monarch. Studies on discourse, power, and history (2006).
Ze werkte mee aan de Nieuwe geschiedenis
van België/Nouvelle histoire de Belgique (2005)
en maakte deel uit van de redactie van België.
Een parcours van herinnering (2008). Haar
lopend onderzoek staat in het teken van de
geschiedenis van macht en emancipatie. Momenteel werkt ze aan een biografie over Leopold I. De melancholie van een prins die koning
der Belgen werd.

Ulla Jansz is universitair docent feministischhistorische humanistiek aan de Universiteit
voor Humanistiek te Utrecht. Veel van haar
publicaties hebben betrekking op de geschiedenis van feminisme en vrouwenbeweging
in de 19de en 20ste eeuw in Nederland. Daarnaast doet zij momenteel onderzoek naar de
geschiedenis van de emancipatie tot burgerschap in Nederland in de lange 19de eeuw.
Tine Van Osselaer studeerde klassieke Filologie en Geschiedenis aan de Universiteit Gent.
Ze was onderzoeksmedewerkster van het
Vici-project Cultural Classification Systems in
Transition (Erasmus Universiteit Rotterdam,
2004-2005) en is sinds juni 2005 verbonden
aan de onderzoekseenheid Moderniteit en
Samenleving 1800-2000 van de KU Leuven.
Binnen het FWO-project Op zoek naar de
goede katholiek m/v. Feminisering en masculiniteit in het katholicisme in België sinds de vroegmoderne tijd (ca. 1750-1950), werkt ze aan een
proefschrift over katholieke constructies van
mannelijkheid en vrouwelijkheid. Het project
is een samenwerking tussen UGent, KU Leuven en het Kadoc (Leuven).

