
Dr. D (Diederik) Aten (1959) studeerde Nieuwe en Theoretische Geschiedenis 
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1995 op het proefschrift 
‘Als het gewelt comt...’. Politiek en economie in Holland benoorden het IJ 1500-
1800. Hij is werkzaam bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en 
maakt deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis.

Dr. C. (Cornelis) Disco (1947) heeft gepubliceerd op het gebied van de 
technieksociologie en -geschiedenis. Hij was eindredacteur van de clusters 
Waterstaat en Stad in het project Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw. 
Hij schrijft momenteel een boek over de technische co-evolutie van de rivier de 
Rijn en de steden langs haar oevers.

Dr. F.W. (Frank) Geels (1971) is post-doctoraal onderzoeker aan de Technische 
Universiteit Eindhoven, Faculteit Technologie Management. Hij houdt zich 
bezig met theorie-ontwikkeling over radicale innovaties en transities, en gebruikt 
historische case-studies om theorie te toetsen en verder te verfijnen. Hij is verder 
actief in het vertalen van wetenschappelijke inzichten omtrent deze thema’s naar 
beleidscontexten. 

Dr. W. (Willem) van der Ham (1958) is geograaf en historicus. Hij schreef onder 
meer Meester van de Zee. Johan van Veen waterstaatsingenieur (1893-1959).

Prof.dr. H.W. (Harry) Lintsen (1949) promoveerde in 1980 aan de Technische 
Universiteit Eindhoven op een proefschrift over het ingenieursberoep in 
Nederland in de negentiende eeuw. Als vervolg op zijn proefschrift schreef 
hij het boek Ingenieur van beroep. Historie, praktijk, macht en opvattingen 
van ingenieurs in Nederland (1985). In 1990 werd hij benoemd tot hoogleraar 
Geschiedenis van de Techniek aan zowel de Technische Universiteit Delft als de 
Technische Universiteit Eindhoven. Van 1988 tot 1994 was hij hoofdredacteur van 
de zesdelige serie Geschiedenis van de Techniek in Nederland. De wording van 
een moderne samenleving 1800-1890. Van1994 tot 2003 was hij redactievoorzitter 
van de zevendelige serie Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Lintsen was 
tevens leider van een uitgebreid onderzoekprogramma naar de geschiedenis van 
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Amsterdamse tuin (1988).

45

Over de auteurs
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 13(2004); webversie 2006


