Personalia
Hanneke de Boer is redacteur bij Historisch Tijdschrift Groniek en student
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Jitse Daniels is oud-redacteur van Groniek en volgt de ResearchMaster
Classical, Medieval and Early Modern Studies aan de Rijksuniversiteit
Groningen, waarbinnen hij zich met name specialiseert op de Oudheid.
Maarten Duijvendak studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en
promoveerde daar in 1990. Hij is sedertdien werkzaam in de leerstoelgroep
economische en sociale geschiedenis bij de Universiteit Groningen. In 2001
werd hij bijzonder hoogleraar regionale geschiedenis en in 2012 gewoon
hoogleraar economische, sociale en regionale geschiedenis. Hij publiceert
over Europese regionale en sociale vraagstukken in de moderne tijd. Zijn
eerste academische artikel verscheen in 1983 in Aanzet. Tijdschrift van
geschiedenisstudenten, toen en nog steeds de Utrechtse collega van Groniek.
Fouad El Ghamarti is oud-hoofdredacteur van Groniek en is bezig met
een pre-master Writing, Editing and Mediating aan de Rijksuniversiteit
Groningen.
Guido van Hengel is historicus en schrijver van non-fictie. Hij doceerde bij
de vakgroep Eigentijdse Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en
is momenteel verbonden aan de School voor Europese Studies van de Haagse
Hogeschool in Den Haag. In 2018 publiceerde hij De zieners, over Europese
visioenen in het Interbellum. In 2016 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit
Groningen op een proefschrift over Bosnische studentenmobiliteit in het
Oostenrijks-Hongaarse rijk.
Riemer Roukema is onderzoekshoogleraar vroeg christendom aan de
Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen. Zijn onderzoek
beslaat het Nieuwe Testament, de vroege gnostiek, Origenes van Alexandrië
en de receptie en uitleg van de Bijbel in de eerste vijf eeuwen van het
christendom.
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Jacob Slavenburg (1943) studeerde geschiedenis (met als bijvakken kunsten godsdienstgeschiedenis) aan de Universiteit van Utrecht. Hij is auteur van
een aantal publicaties over het vroege christendom, gnostiek en hermetica.
Hij is medevertaler van de Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands
en eindredacteur van Het Grote Boek der Apokriefen. Als docent is hij
verbonden aan de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht en het
Jungiaans Instituut in Nijmegen.
Bastiaan Steffens (1988) werkt vanaf februari 2018 als conservator
archeologie bij het Drents Museum. Hij heeft in 2016 cum laude het
Research Master traject archeologie afgerond aan de Universiteit Leiden
en hij specialiseert zich in de Europese Bronstijd. Naast het maken van
tentoonstellingen is hij bezig met onderzoek naar hoe men in de Bronstijd
omging met het eigen verleden, wat uiteindelijk in een proefschrift moet
culmineren.
Shafique Virani (PhD, Harvard University) is Distinguished Professor of
Islamic Studies at the University of Toronto in Canada, founding Director of
the Centre for South Asian Civilizations, and past chair of the Department
of Historical Studies. His research focuses on Twelver and Ismaili Shiism,
Sufism, Bhakti, and Muslim literatures in Arabic, Persian and South Asian
languages.
Ingwer Walsweer studeerde Geschiedenis en Erfgoedstudies in Groningen
en Amsterdam. Tijdens zijn studie was hij redacteur bij Historisch Tijdschrift
Groniek. Momenteel is hij werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken.
Els Witte, dr. Nieuwste Geschiedenis, Universiteit van Gent, 1970; doceerde
sinds 1974 Hedendaagse Politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit
Brussel; Rector van deze universiteit (1994-2000); lid Kon.Academie voor
Wetenschappen van België (1988-); auteur van talrijke boeken en artikels
over de politieke geschiedenis van België (vooral over de periode 1815-1850,
en de naoorlogse jaren 1945-1970)
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