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Tom Gaens (1973) is voorzitter van de vzw Cartusiana (www.cartusiana.org), een kenniscentrum en netwerk dat de belangrijkste Belgische en Nederlandse onderzoekers samenbrengt, die in diverse domeinen rond het kartuizererfgoed uit de Lage Landen werkzaam zijn. Zijn onderzoek richt zich op de geschiedenis van de kartuizerorde in de Nederlanden, de laatmiddeleeuwse invloed van de orde op kerk en maatschappij en de relaties
tussen kartuizers en moderne devoten.
Dr. C.J. (Kees) Kuiken (1954) studeerde sociale wetenschappen en algemene letteren
aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde daar in 2002 op een vroegmiddeleeuwse Zuid-chinese zenheilige. Hij doceert Chinees aan het Talencentrum van zijn alma
mater en publiceert als zelfstandig onderzoeker te Haren (Groningen) over cultuurhistorische onderwerpen, vooral memorie, mobiliteit en mentaliteiten (zie prosopo.nl). Kees
Kuiken publiceerde eerder over waterstaatsgeschiedenis in het Jaarboek CBG en in het tijdschrift Holland.
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