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O VER

DE AUTEURS

Marie Christine Laleman (°1952) studeerde kunstgeschiedenis en oudheidkunde
aan de Universiteit Gent, specialiseerde zich in de middeleeuwse archeologie,
architectuur en bouwkunde, begon in 1973 als wetenschappelijk medewerker bij
de Stad Gent en was betrokken bij de uitbouw van Stadsarcheologie Gent. Zij ging
in 2017 met pensioen als directeur van De Zwarte Doos (Stadsarchief en Stadsarcheologie Gent).
Jelle Haemers (°1980) is hoofddocent middeleeuwse geschiedenis aan de KU Leuven. Hij publiceert voornamelijk over de politieke en sociale geschiedenis van de
laatmiddeleeuwse Nederlanden. Onder meer voerde hij onderzoek naar de politieke conflicten in Gent, Brugge en Ieper, en naar de sociale geschiedenis van de
Brabantse steden.
Chanelle Delameillieure (°1992) is als doctoraatsonderzoeker en aspirant van het
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek verbonden aan de onderzoeksgroep Middeleeuwen van de KU Leuven. Haar doctoraatsonderzoek ‘Tussen familiebelangen en
vrije wil’ dat startte in 2016 richt zich op de controle van ouders en overheden op
partnerkeuze in 15de-eeuws Antwerpen, Leuven en Gent. Meer algemeen is Chanelle geïnteresseerd in gender- en vrouwengeschiedenis, familiegeschiedenis en
geschiedenis van rechtspraak en criminaliteit in de late middeleeuwen.
G.H.A. (Gerard) Venner (°1951) studeerde vrije studierichting rechten (hoofdvak: Nederlandse rechtsgeschiedenis) aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en
promoveerde in 1985 op het proefschrift De Meinweg, Onderzoek naar rechten op
gemene gronden in het voormalige Gelders-Gulikse grensgebied, circa 1400-1822.Van
1973 tot 2016 was bij chartermeester bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg (voorheen: Rijksarchief in Limburg) en inventariseerde de archieven van
onder andere de centrale instellingen van het Overkwartier van Gelder en van het
eerste bisdom Roermond. Hij publiceert met name over de (rechts)geschiedenis
van Roermond en het Overkwartier van Gelder almede over middeleeuwse zegels.
Thans bereidt hij een tweede dissertatie voor zijnde een biografie van CharlesLouis van Keverberg (1768-1841).
Wout Saelens (°1993) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent en volgde
daarna de Master na Master in de Archivistiek aan de Vrije Universiteit Brussel.
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OVER

DE A UT E U R S

Zijn scriptie archivistiek (2016) handelde over de Gentse consignatie tijdens het
Ancien Régime. Momenteel werkt hij aan een doctoraat over huishoudelijke energieconsumptie in 18de-eeuws Gent aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis van
de Universiteit Antwerpen en de HOST-onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel.
Manon Moerman (°1990) heeft zowel geschiedenis (Master, 2013) als rechten
(Master, 2017) gestudeerd aan de Universiteit Gent. Sinds 1 september 2017 is zij
als doctoraatstudente in de rechtsgeschiedenis verbonden aan de Universiteit van
Maastricht, waar zij onderzoek verricht naar personenvennootschappen in
Amsterdam tijdens de 17de en 18de eeuw.
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