Curricula vitae der auteurs

Frank van Deijk (1963) studeerde geschiedenis in Leiden. Van 1992 tot
1995 was hij werkzaam voor het Stedelijk Museum De Lakenhal, waar
hij onder meer inhoudelijk verantwoordelijk was voor de expositie Leids
Goed. De textiel in een Hollandse stad, die een overzicht bood van de textielgeschiedenis van Leiden na 1574. Momenteel werkt hij in Amsterdam bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis aan een
proefschrift over de ontwikkeling van het arbeidsrecht in de negentiende eeuw.
J udi th H. Hofenk de Graaff (1936) studeerde HBO-textielchemie in
Enschede en textieltechniek en vezeltechnologie aan de TH Delft. Tussen 1977 en 1985 studeerde zij geschiedenis van de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Zij werkt sinds 1963 bij het Centraal Laboratorium voor
Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap te Amsterdam
en is gespecialiseerd in natuurwetenschappelijk onderzoek t.b.v. de
conservering en restauratie van textiel en papier. Zij publiceerde veelvuldig over de kleurstot:samenstelling van historisch textiel en de geschiedenis van de textielververij. Momenteel werkt zij aan een proefschrift over zeventiende-eeuwse handschriften met textielverfrecepten.
Jaap K.S. Moes (1960) studeerde economische en sociale geschiedenis
aan de RUL (1988). Hij is actief als redactie- en bestuurslid van verschillende Leidse historische verenigingen en stichtingen. Zijn publicaties
betreffen uiteenlopende historische onderwerpen, waaronder de Leidse textielgeschiedenis. Momenteel beschrijft hij in opdracht van het
Leids Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek (LISWO) de
geschiedenis van de sociale werkvoorziening. Daarnaast werkt hij aan
de afronding van zijn proefschrift over de hoogste belastingbetalers in
de tweede helft van de negentiende eeuwen veranderingen in vermogensbezit in Zuid-Holland.
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Dr. DJ. Noordam (1941) is sociaal-historicus en verbonden aan de
Rijksuniversiteit Leiden. Naast zijn dissertatie Leven in Maasland. Een
hoogontwikkelde Plattelandssamenleving in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw (1986) publiceerde hij veel op historisch-demografisch
gebied, over achtergestelde groepen en op het terrein van de Leidse geschiedenis.
A.L. van Schelven (1913) studeerde aan de VU te Amsterdam en promoveerde aldaar op een onderwerp uit de maritieme geschiedenis. Na
werkzaam te zijn geweest in het onderwijs en in het sociaal werk, kwam
hij in 1950 in Twente als directeur van een stich ting, die zich bezig hield
met de maatschappelijke aspecten van de textielindustrie. Daar werd
zijn belangstelling gewekt voor de regionale en de textielgeschiedenis,
met als gevolg een aantal publicaties. Van 1968 tot 1977 was hij verbonden aan de toenmalige Technische Hogeschool Twente, de laatste zevenjaar als lector in de geschiedenis der techniek.
C. Smit (1954) studeerde gesch iedenis aan de RU Leiden (1982 afgestudeerd). Hij is mede-oprichter en bestuurslid van de Dirk van EckStichting ter bevordering van de sociale en economische geschieden is
van Leiden en omstreken en publiceert regelmatig over de Leidse geschiedenis. Hij is werkzaam bij de gemeente Leiden als bestuursmedewerker van de wethouder Werk, Sociale Zaken en Wijkbeheer.

Magriet Winkelmolen (1957) studeerde aan de Bibliotheek- en Documentatie-Academie te Tilburg. Zij is werkzaam als bibliothecaresse bij
het Nederlands Textielmuseum te Tilburg.
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