Personalia
Frank Ankersmit (1945) is emeritus hoogleraar intellectuele en theoretische
geschiedenis aan de RUG. Vorig jaar verscheen bij Cornell UP zijn boek
Meaning, Truth and Reference in Historical Representation. Hij rondde
onlangs het manuscript af van een boek over de Nederlandse politiek,
getiteld Schieten op Staat en Politiek en hij werkt nu aan een boek met
als titel Leibniz’s Foundation of Historicism. Het idee is hier dat Leibniz’s
theorie van de substantie het model biedt waaruit zowel de exacte als de
historische wetenschappen kunnen worden afgeleid.
Berber Bevernage (1980) is als universitair docent verbonden aan de Vak-

groep Geschiedenis van de Universiteit Gent. Hij publiceerde in tijdschriften
als History and Theory, History Workshop Journal en Social History. In
2012 verscheen zijn boek History, Memory, and State-Sponsored Violence:
Time and Justice (Routledge). Berber is mede-initiatiefnemer van het 'International Network for Theory of History'.
Ruben Bücking (1987) rond momenteel de research master 'Modern his-

tory & international relations' aan de Rijksuniversiteit Groningen af. Zijn
onderzoeksinteresse gaat uit naar de kruisbestuiving tussen transitional
justice, memory studies en geschiedtheorie.

Martijn Eickhoff (1967) is gespecialiseerd in wetenschap en historische cul-

tuur in tijden van regime change en grootschalig geweld. Hij is senior onderzoeker bij NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies)
en docent Cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij
schreef een proefschrift over archeologie en nationaalsocialisme en verricht momenteel in samenwerking met Dr. Marieke Bloembergen (KITLV
- Koninklijk Instituut voor Taalkunde, Land en Volkenkunde) onderzoek
naar historische en archeologische sites in (post-)koloniaal Indonesië.
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Barbara Henkes (1955) is als universitair docent Moderne geschiedenis

verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen. Over de omgang van historici
met een gewelddadig verleden publiceerde zij onder meer “De Bezetting
revisited” in de BMGN (2010) en samen met M. Eickhoff en F. van Vree
‘De verleiding van een grijze geschiedschrijving’ in het Tijdschrift voor Geschiedenis (2010). Voor meer informatie: http://www.rug.nl/staff/b.henkes/

Christopher K. Lamont is an assistant professor of international relations
in the Department of International Relations and International Organisation at the University of Groningen, and co-chair of Research in Ethics
and Globalisation. Previously, Dr. Lamont was a Fullbright Scholar at the
University of Zagreb.
Abel S. Knottnerus (1989) ronde in 2012 zowel de Research Master Modern
History & International Relations als ook de master Internationaal Recht en
Europees Recht af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel werkt hij
daar aan zijn dissertatie over de sociologische legitimiteit van internationaal
recht en internationale instituties.
Marijn Parmentier (1988) studeert geschiedenis in aan de Rijksuniversiteit
Groningen, en filosofie in Nijmegen, en is oud-redacteur van Groniek.
Trudy Huskamp Peterson (1945) is currently a consulting archivist of the

National Archives. In 1967, after earning her B.S. in English and History
from Iowa State University, she joined the National Archives. In 1975
Peterson attained a Ph.D. in History from the University of Iowa and in
1987 she became Assistant Archivist. She was the acting Archivist of the
United States from March 25, 1993 to May 29, 1995.

Ronald Plantinga (1988) studeert Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit

Groningen, en is redacteur van Groniek.

Ingrid de Zwarte (1988) behaalde de bachelors Geschiedenis en Slavische
talen en culturen aan de Universiteit van Amsterdam. In juni 2013 zal zij
afstuderen met een masterscriptie over de Hongerwinter en in september
start zij met een promotieonderzoek aan de UvA en het NIOD over de sociaalmaatschappelijke betekenis van de voedselschaarste in de Nederlandse
samenleving in de crisisperiode 1944-1946.
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