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

Drs. S.E.M, van Doornmalen (1965) studeerde nieuwe geschiedenis aan de 

Katholieke Universiteit Nijmegen en volgde de archiefopleiding aan de 

Rijksarchiefschool in Den Haag. Na werkzaam te zijn geweest bij het 

Streekarchivariaat Bommelerwaard en de Stichting Archiefverzorging 

werd hij in 1993 streekarchivaris voor de gemeenten Kesteren, Lienden, 

Echteld en Maurik in de Nederbetuwe. Hij is actief in historische vereni

gingen en stichtingen en publiceerde hoofdzakelijk over lokale en regio

nale geschiedenis van de Bommelerwaard en de Betuwe. In Gelderland 

en Noord-Brabant is hij betrokken geweest bij de publikatie van Kada

strale Atlassen. 

Dr. B. Duinkerken (1942) studeerde notariaat aan de Rijksuniversiteit Lei

den en werd in 1975 benoemd tot notaris in Den Haag. In 1988 promo

veerde hij op de dissertatie Notariaat in overgangstijd iyg^-1842. Hij publi

ceerde verhandelingen van rechtshistorische aard voor het Weekblad voor 

Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), het orgaan van de Koninklij

ke Notariële Broederschap en in de bundels 'Instrumentum pactum quan

tum' en 'Quod Notemus' van de serie Ars Notariatus. Tevens leverde hij 

een bijdrage aan twee themanummers van het WPNR, naar aanleiding 

van het 150-jarig bestaan van de Wet op het Notarisambt (1992) en het 

150-jarig bestaan van de Broederschap (1993). Ook publiceerde hij in 1996 

in het derde deel van de Italiaanse serie over de geschiedenis van het Eu

ropese notariaat 'Il notariato tra Belgio e Paesi Bassi. Dalle origine ai no-

stri giorni'. 

Prof. dr. P. Kooij (1945) is bijzonder hoogleraar in de economische en socia

le geschiedenis van stad en platteland aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Zijn publicaties omvatten zowel de stadsgeschiedenis, in theorie en prak

tijk, als de regionale geschiedenis. Hij is tevens bestuursvoorzitter van het 

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. 

Drs. P. Kruizinga (1953) volgde bij het Kadaster de opleiding tot landmeet-

kundig ambtenaar en was als zodanig werkzaam bij het Kadaster en bij 

verschillende gemeenten tot 1978. Hij studeerde daarna Economische en 

Sociale Geschiedenis aan de KU te Nijmegen en werkte mee aan verschil

lende publicaties over de geschiedenis van de PSP. Van 1986 tot 1990 was 

hij als assistent in opleiding (AIO) verbonden aan de Rijksuniversiteit van 

Utrecht. Hij verrichtte onderzoek naar de arbeidsverhoudingen in de 
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bouw van 1870 tot 1940, en bereidt daarover een proefschrift voor. Hij is 

sinds 1990 werkzaam bij de FNV, momenteel in de functie van Manager 

Vakbondsacademie. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor opleidin

gen ten behoeve van de bij de FNV aangesloten vakbonden. 

Drs. F.J.M. Otten (1940) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Univer

siteit Nijmegen. Na de opleiding tot hoger archiefambtenaar aan de Rijks-

archiefschool in Den Haag was hij werkzaam bij de Tweede Afdeling van 

het Algemeen Rijksarchief, daarna van 1973 tot 1990 als rijksarchivaris in 

Noord-Holland en tenslotte tot 1994 als rijksarchivaris in Zuid-Holland. 

Hij publiceerde over archivistische onderwerpen en over de geschiedenis 

van de beide Hollanden. Hij was o.m. voorzitter en secretaris van de stich

tingen Kadastrale Atlas 1832 in Noord- en in Zuid-Holland. Thans werkt 

hij aan een historisch-institutionele gids voor onderzoek in de archieven 

van de departementen van algemeen bestuur en de hoge colleges van 

staat, 1813-1940, een gezamenlijk project van het Algemeen Rijksarchief 

en het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. 








