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De artikelbydragen yn dit nûmer binne fan

Chris H.M. de Bont (1951) is vanaf 1977 als klassiek historisch geograaf
werkzaam aan de Universiteit Wageningen en heeft vele publicaties op
zijn naam staan. In 2008 promoveerde hij op een proefschrift over de
ontginning, bewoning en het waterbeheer van de West-Nederlandse venen in de Middeleeuwen (800-1350).
Cor van Bree (1932) is emeritus hoogleraar historische taalkunde en taalvariatie van het Nederlands te Leiden. Hij publiceerde onder andere over
historische grammatica, dialectsyntaxis, de verhouding dialect en standaardtaal en het Stadsfries.
Rolf H. Bremmer Jr (1950) is hoogleraar Engelse Filologie en bijzonder
hoogleraar Friese Taal en Letterkunde aan de Universiteit Leiden. Hij
heeft veelvuldig gepubliceerd over het Fries, waaronder Hir is eskriven.
Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (2004) en An Introduction to
Old Frisian. History, Grammar, Reader, Glossary (2009; 2e druk 2011).
Eric Hoekstra (1960) is als taalwetenschapper in dienst bij de Fryske
Akademy (KNAW). Hij werkt momenteel aan een Engelstalige syntaxis
van het Fries in het kader van het project Taalportaal Nederlands en Fries,
dat een NWO-groot subsidie mocht ontvangen. Hij vertaalde Nietzsches
Also sprach Zarathustra (Obe Postmaprijs 2002) en de Bhagavad Gita in het
Fries.
Jan de Koning (1965) studeerde archeologie aan Universiteit van Amsterdam. Van 1997 tot 2001 onderzocht hij als lid van het Frisia-project
(UvA) de betekenis van Noord-Holland binnen het vroegmiddeleeuwse
kustkoninkrijk Frisia. Hij werkt nu als senior-archeoloog bij Hollandia
Archeologen (Zaandijk) en is daardoor nog steeds actief betrokken bij
archeologisch veldwerk, vooral in Noord-Holland.
Marco Mostert (1957) is hoogleraar Middeleeuwse Schriftcultuur aan
de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek ligt op het gebied van de middeleeuwse schriftcultuur, met nadruk op de relaties tussen orale en
schriftelijke vormen van communicatie. Hij houdt zich vooral bezig met
schriftmagie, de intellectuelen in de vroege Middeleeuwen, de geschiedenis van de (middeleeuwse) bibliotheken en de handschriftelijke overlevering van de middeleeuwse (Latijnse) teksten.
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Arend Quak (1946) studeerde Duitse en Zweedse taal- en letterkunde in
Amsterdam en Uppsala. Hij was werkzaam als UHD Scandinavistiek aan
de Universiteit van Amsterdam en bijzonder hoogleraar Oudgermaanse
taalkunde aan de Universiteit Leiden.
Michiel de Vaan (1973) doceert Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap, Historische Taalkunde en Dialectologie aan de Universiteit Leiden. Hij publiceert regelmatig over de geschiedenis van de Germaanse
talen in het algemeen en van het Nederlands en zijn dialecten in het bijzonder. Hij leidt momenteel een NWO-VIDI-project The Dawn of Dutch,
dat zich concentreert op de verschillen tussen het Kustnederlands en de
binnenlandse dialecten.
Arjen P. Versloot (1965) studeerde geograﬁe en Fries en promoveerde in
2008 op een corpusonderzoek naar het Laat-Oudfries. Hij was hoofd
van de afdeling Taalkunde van de Fryske Akademy en is sinds 2012
hoogleraar Germaanse Taalkunde (waaronder Fries) aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij doet voornamelijk onderzoek naar (historische)
taalvariatie en -verandering.
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