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Personalia
Kim Bootsma is promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen en is
gespecialiseerd in militaire geschiedenis en gendergeschiedenis. In haar
onderzoek richt zij zich op de integratie van vrouwen in de Nederlandse
krijgsmacht vanaf de jaren zeventig.
Adriaan Duiveman is promovendus bij Nederlandse Taal en Cultuur aan
de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij doet onderzoek naar de culturele
impact van achttiende-eeuwse natuurrampen binnen het NWO-project
Dealing with Disasters in the Netherlands. The Shaping of Local and National
Identities, 1421-1890.
Hielke van Duuren is redacteur bij Groniek en volgt de bachelor
Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Nikolaas A. Kraft van Ermel, (MA) is verbonden aan het NederlandRusland Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen en is specialist in
de contemporaine geschiedenis van Midden- en Oost-Europa, Oekraïne,
Rusland en Polen in het bijzonder. Hij doet momenteel onderzoek naar
politiek gebruik van geschiedenis in Oekraïne sinds de onafhankelijkheid
in 1991.
Mark Raat studeerde Geschiedenis aan de Vrije Universiteit (Amsterdam).
Hij publiceerde onder meer over de kloosters van Medemblik, de
belegering van West-Friesland in 1517, het Volkspetionnement van
1878 en de prominente rol van het huisnummer in negentiende-eeuwse
overheidsadministratie. Na een onderzoeksstage bij het Westfries Archief
ging hij aan de slag als historisch onderzoeksmedewerker bij de Fryske
Akademy. Daar werkt hij aan de projecten Fryslân 1750-1900: personen en
percelen en Amsterdam Time Machine.
Lennart Steenbergen heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen de bachelors
Geschiedenis en Wijsbegeerte afgerond. Hij volgt momenteel de master
Geschiedenis van Politiek en Parlement aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen.
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Jurryt van de Vooren is als sporthistoricus eigenaar van de website
sportgeschiedenis.nl. Hij schreef onder meer De Bosatlas van het
Nederlandse voetbal en Amsterdam 1928. Dit najaar komt zijn nieuwe boek
uit: 8070 Dagen. Wachten op de Elfstedentocht. Hij is sinds 1996 de enige
Amsterdammer die is afgestudeerd op Feyenoord.
Ingwer Walsweer is redacteur bij Groniek. Hij heeft in 2017 de bachelor
Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond. Hij volgt
momenteel de master Heritage Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Ivo van de Wijdeven is historicus en politiek analist. Hij is werkzaam bij
het ministerie van Algemene Zaken. Hij schreef De spoken van Visegrád
(2018) over Polen, Hongarije en Tsjechoslowakije in het interbellum, en De
rafelranden van Europa (2016), een geschiedenis van de Europese grenzen.
Mariëtte Willemsen is verbonden aan het Amsterdam University College.
Ze is hoofd van de afdeling Geesteswetenschappen, en geeft colleges over
Schopenhauer, esthetica en ethiek. Ze publiceerde over Friedrich Nietzsche,
Arthur Schopenhauer, Iris Murdoch en over emoties.
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