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P E R S O N A L I A V A N DE A U T E U R S 

Dr. W. Fritschy (1949) is sinds 1978 verbonden aan de afdeling economi

sche en sociale geschiedenis van de Vrije Universiteit te Amsterdam, 

thans als hoofddocent. Zij promoveerde in 1988 op een proefschrift over 

de patriotten en de financiën van de Bataafse Republiek. Zij publiceert ook 

over andere perioden uit de geschiedenis van de overheidsfinanciën en is 

secretaris van de Werkgroep Geschiedenis van de Overheidsfinanciën in 

Nederland. Momenteel bereidt zij onder meer een bronnenuitgave voor 

in het project 'Gewestelijke financiën vóór 1795', uit te geven door het 

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. 

Dr. L.M. Koenraad (1964) studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit 

Nijmegen. Hij promoveerde aldaar in 1992 op het proefschrift, getiteld: 

'Uit het oogpunt eener goede policie. Het administratief beroep op Gede

puteerde Staten 1814-1850'. Daarnaast heeft hij over verwante onderwer

pen gepubliceerd. Momenteel is hij juridisch medewerker bij de Recht

bank Breda, afdeling bestuursrecht. 

Drs. ].K.S.Moes (ïgóo) studeerde economische en sociale geschiedenis 

aan de Rijksuniversiteit Leiden en was daar na zijn afstuderen tijdelijk toe

gevoegd docent. Hij publiceerde onder meer over de sociaal-economische 

geschiedenis van Leiden. In maart 1990 trad hij als onderzoeker in oplei

ding (oio) in dienst van de Nederlandse Organisatie voorwetenschap

pelijk Onderzoek (NWO). Hij bereidt thans een proefschrift voor over de 

hoogstaangeslagenen in de directe belastingen en de veranderingen in het 

vermogensbezit in Zuid-Holland 1850-1890. Daarnaast heeft hij zitting in 

enkele redacties en vervult hij bestuursfuncties in verscheidene Leidse his

torische stichtingen en verenigingen. 

Drs. R.H. van derVoort (1965) studeerde van 1983 tot 1987 economische en 

sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden en was van 1987 tot 

1993 als assistent in opleiding (AIO) werkzaam aan de Vrije Universiteit te 

Amsterdam binnen het project 'Nationale rekeningen' o.l.v. prof. dr. J.L. 

van Zanden. Hij promoveert in 1994 op een proefschrift over overheids

financiën in Nederland van 1850 tot 1914 en volgt inmiddels een opleiding 

tot historisch informaticus. 


