Personalia
Judith Brouwer promoveerde in 2013 aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Momenteel is zij als universitair docent verbonden aan de Universiteit van
Utrecht, afdeling Cultuurgeschiedenis. Daarnaast is Brouwer zelfstandig
onderzoeker met als specialisaties cultuurhistorie, letterkunde, briefcultuur
en paleografie uit de lange Gouden Eeuw. In 2014 verscheen de handelseditie
van haar proefschrift Levenstekens. Gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672
(Hilversum: Verloren). J.Brouwer@uu.nl.
Adriaan Duiveman volgt de research master Modern History and
International Relations aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Elisa Goudriaan studeerde Romaanse Talen en Culturen en Kunstgeschiedenis
aan de Rijksuniversiteit Groningen en sloot beide studies cum laude af. In
april 2015 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden met een proefschrift
getiteld The cultural importance of Florentine patricians. Cultural exchange,
brokerage networks, and social representation in early modern Florence
and Rome (1600-1660). Recentelijk ontving ze voor dit proefschrift de Ted
Meijerprijs, die haar in de gelegenheid stelde om zich aan het KNIR in Rome
te oriënteren op een toekomstig post-doc-onderzoek.
Jilt Jorritsma is redacteur van Groniek en volgt op dit moment de research
master Modern History and International Relations aan de Rijksuniversiteit
Groningen.
Steven King is Professor of Economic History at the University of Leicester,
UK. He has wide-ranging research interests spanning the histories of female
emancipation to historical demography, but is best known for his work on
the histories of the British and European welfare systems. Recent publications
include: S. A. King, Women, Welfare and Local Politics 1880-1920: “We
Might be Trusted” (Brighton, 2010) and S. A. King and A. Winter (eds.),
Migration, Settlement and Belonging in Europe, 1500s-1930s (Oxford, 2013).
He is currently working on a two volume work provisionally entitled The
Experience of Being Poor in England, 1750 to the Present.
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Hans Krabbendam is als historicus werkzaam aan het Roosevelt Study
Center in Middelburg (www.roosevelt.nl). Hij studeerde geschiedenis
aan de Universiteit Leiden en aan Kent State University, Ohio, USA. Hij
promoveerde in 1995 in Leiden op een biografie over Edward W. Bok.
Zijn onderzoek richt zich vooral op de Amerikaanse religieuze uitwisseling
met Europa en de geschiedenis van de Nederlandse emigratie naar de
Verenigde Staten waarover hij in 2006 Vrijheid in het verschiet. Nederlands
emigratie naar Amerika, 1840-1940 publiceerde.
Reinbert A. Krol is aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd
op het proefschrift: Het geweten van Duitsland. Friedrich Meinecke als
pleitbezorger van het Duitse historisme (Groningen, 2013). Aan dezelfde
universiteit is hij verbonden als docent Moderne Geschiedenis. Zijn
specialisaties betreffen: Theoretische en Intellectuele geschiedenis en de
(cultuur)geschiedenis van Duitsland vanaf 1750 tot 1945. Daarnaast is hij
freelance werkzaam als samenstellend redacteur bij de Historische Uitgeverij
Groningen.
Theo B. Lap vervolgde zijn studie Geschiedenis met de research master
Classical, Medieval and Renaissance Studies aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Tijdens zijn master heeft hij colleges over culturele psychologie
en het vroege christendom gevolgd aan de University of Chicago in de
Verenigde Staten. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de historische
culturele psychologie die schuilgaat achter de monastieke cultuur van de
hoge middeleeuwen.
Dirk van Miert studies the early modern history of knowledge and in
particular the "Republic of Letters." He published a critical edition of the
correspondence of Joseph Scaliger (2012, with Paul Botley). He is editor
in chief of the journal Lias which often prints early modern letters. He
participates in the international project ‘Reassembling the Republic of
Letters’ which aims to make the metadata of at least two hundred thousand
early modern letters digitally available.
Wijnand W. Mijnhardt is sinds 2007 hoogleraar in de Vergelijkende
Wetenschapsgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Daarvoor was hij
hoogleraar cultuurgeschiedenis aan dezelfde universiteit en van 2001-
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2005 gasthoogleraar Nederlandse intellectuele geschiedenis aan University
of California, Los Angeles. Hij was fellow van het Institute for Advanced
Study in Princeton en van het Getty Research Centre in Los Angeles.
Hij heeft geschreven over de Nederlandse intellectuele geschiedenis van
de vroegmoderne tijd, over de achttiende-eeuwse Republiek en over de
Verlichting. Op dit moment leidt hij samen met Sven Dupré (Max Planck
Berlijn/UU) een internationaal project over de ontwikkeling van de
kennissamenleving in de Lage Landen (1450-1800). Daarnaast schrijft een
samenvattende studie over Nederland in de lange achttiende eeuw.
Jaap Osinga was als politicoloog in het voortgezet onderwijs docent
maatschappijleer, geschiedenis en economie. Zijn kandidaats-scriptie over
de erkenning van de Verenigde Staten door Friesland als eerste van de
Zeven Provinciën leidde tot 'Friesland in de Republiek: een anti-Orangeade'
in It Beaken 32 (1970), 24-38 en de dissertatie Frankrijk, Vergennes en de
Amerikaanse onafhankelijkheid 1776-1783 (Leiden, 1980).
Kees Willemen studeerde Nederlandse Letterkunde en Geschiedenis aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen, maar moest deze studies om financiële
redenen afbreken. Hij werkte vanaf 1962 als journalist, redacteur en tekenaar
bij diverse universiteitsbladen waarvan 43 jaar bij de Universiteitkrant
Groningen (UK). Van 1989-1994 studeerde hij Sumerisch en Akkadisch
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voordat hij deze kon voltooien werd
deze richting in Groningen ‘bevroren’. Samen met collega’s publiceerde hij
diverse kritische publicaties over het universitaire onderwijs, waaronder Het
heilig vuur. De kern van het universitaire bestaan (1998).
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