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ROBERT BRENNER behaalde in 1970 zijn PhD aan de
universiteit van Princeton. Tegenwoordig is hij
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UCLA (University of California, Los Angeles). Hij
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OVERDE AUTEURS E. NDE VERTALERS
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op het proefschrift Middeleeuwse Historiografie en
Nationale Identiteit. Een vergelijking van het
Graafschap Vlaanderen en het Hertogdom Norman-
dië.

ROGER MARTELL is historicus, directeur van het maand-
blad Regards en lid van het Uivoerend Comité van
de Franse Communistische Partij (PCF). Hij publi-
ceerde meerdere werken over de geschiedenis en
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