
p e r s o na l i a  va n  d e  au t e u r s

Mr. M.H.V. van Amstel-Horák (1935) studeerde Nederlands recht te Lei-
den. Zij doet sinds 1983 als hobbyist onderzoek in het Oud-Archief van
het hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden. Resultaten van haar
onderzoek werden gepubliceerd door het Hoogheemraadschap van Rijn-
land en in Holland en Leids Jaarboekje. Zij bereidt een proefschrift voor over
Jan van Hout, stadssecretaris van Leiden, in zijn relatie met het hoog-
heemraadschap van Rijnland.

Dr. J.A.M.Y. Bos-Rops (1951) studeerde middeleeuwse geschiedenis aan
de Rijksuniversiteit Groningen en volgde de opleiding tot hoger archief-
ambtenaar aan de Rijksarchiefschool in Den Haag. In 1993 promoveerde
zij aan de Rijksuniversiteit Leiden op Graven op zoek naar geld. De inkom-
sten van de graven van Holland en Zeeland 1389-1433 (Hilversum 1993). Zij
publiceerde over onderwerpen uit de laat–middeleeuwse geschiedenis
en het archiefwezen. Van 1995 tot 2001 was zij rijksarchivaris in de pro-
vincie Noord-Brabant; momenteel is zij werkzaam bij de directie van de
Rijksarchiefdienst.

Dr. P. Brood (1952) studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen
en volgde de Rijksarchiefschool in Den Haag. Hij promoveerde op het
proefschrift Belastingheffing in Drenthe 1600-1822 (Meppel 1991). In de
periode 1987-1998 was hij rijksarchivaris in respectievelijk Drenthe en
Groningen. Thans is hij werkzaam in de organisatie van cultuurhistori-
sche projecten.

Dr. J.C. Kort (1943) studeerde geschiedenis te Leiden en trad in 1969 als
chartermeester in dienst bij het Rijksarchief in Zuid-Holland, later het Al-
gemeen Rijksarchief. Hij heeft zich gespecialiseerd op het terrein van
leenkamers en zegels. In 1981 promoveerde hij te Leiden op het archief
van de graven van Holland.

Dr. A.M.J. de Kraker (1953) studeerde aardrijkskunde en geschiedenis aan
de Stichting Opleiding Leraren te Utrecht. Hij voltooide zijn studie ge-
schiedenis aan de Universiteit van Utrecht in 1978. In 1997 promoveerde
hij aan de Universiteit van Amsterdam in de ruimtelijke wetenschappen
op een proefschrift getiteld Landschap uit balans. Inmiddels verschenen er
van zijn hand artikelen, boeken en bundels waarbij de geschiedenis van
het landschap en de waterstaat centraal staan, terwijl ook de molinologie
en de geschiedenis van het klimaat zijn aandacht hebben. De Kraker is
deels werkzaam in het middelbaar onderwijs te Terneuzen en deels ver-
bonden aan de Universiteit van Amsterdam voor het klimaatonderzoek.
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Dr. J.A. (Hans) Mol (1954) studeerde middeleeuwse en nieuwe geschiede-
nis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in 1991 op een
studie naar de vestigingen van de Duitse Orde in Friesland. Sinds 1986 is
hij als medewerker middeleeuwse geschiedenis verbonden aan de Frys-
ke Akademy te Leeuwarden, waar hij zich onder meer bezighoudt met
het uitgeven van bronnen. Hij publiceerde over de middeleeuwse ge-
schiedenis van Friesland en over de geestelijke ridderorden in de Neder-
landen. Momenteel werkt hij aan een studie naar de Friese kloosters en
hun bezit.

Drs. P.N. Noomen (1949) studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds 1994 als medewerker nederzet-
tingsgeschiedenis verbonden aan de Fryske Akademy te Leeuwarden.
Hij redigeert de serie Prekastrale Atlas fan Fryslân (samen met Hans Mol)
en werkt daarnaast aan een inventarisatie van de machtsposities van de
Friese adel. Verder bereidt hij een dissertatie voor over domanialiteit, pa-
rochiewezen en standenstructuur in de Friese landen.

Dr. R. Paping (1962) studeerde algemene economie en geschiedenis aan
de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde aldaar in 1995 op het
proefschrift Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de le-
vensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei,
1770-1860. Zijn onderzoek beweegt zich op het terrein van de econo-
mische, sociale en kwantitatieve geschiedenis van noord-Nederland in
de periode 1600-2000, met als onderwerpen economische ontwikkeling,
bevolking, armoede, arbeid, sociale mobiliteit en bronnen. Hij is werk-
zaam als universitair docent economische en sociale geschiedenis bij de
Letteren-faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dr. C. Verkerk (1942) studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de Uni-
versiteit van Amsterdam (UvA) en promoveerde aldaar in 1992 op het
proefschrift Coulissen van de macht. Een sociaal-institutionele studie betreffen-
de de samenstelling van het bestuur van Arnhem in de middeleeuwen en een bij-
drage tot de studie van stedelijke elitevorming. Sinds 1974 is hij als
(hoofd)medewerker/docent verbonden aan de afdeling Middeleeuwse
Geschiedenis van de Studierichting Geschiedenis van de UvA. Zijn be-
langstelling gaat onder meer uit naar de geschiedenis van instellingen en
steden in de Middeleeuwen.

Drs. E.T. van der Vlist (1963) studeerde middeleeuwse geschiedenis aan
de Universiteit Leiden. Hij houdt zich vooral bezig met het verleden van
de stad waarin hij is geboren en opgeleid. Sinds 1997 is hij werkzaam bij
de Universiteitsbibliotheek aldaar en bij het Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis te ’s-Gravenhage.
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