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Over de auteurs
Dr. G. (Geert) Bakker (1927) studeerde geschiedenis en promoveerde in 1967 aan de Rijksuniversiteit Utrecht op het onderwerp ‘Duitse geopolitiek, 1919-1945: een imperialistische
ideologie’. Vanaf 1953 was hij achtereenvolgens werkzaam als leraar geschiedenis, wetenschappelijk medewerker bij de Fryske Akademy, directeur van de Noordelijke Leergangen
en als lid van het College van Bestuur van de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden. Hij
publiceerde diverse boeken en artikelen, onder meer in het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis.
Dr. G.C.P. (Georges) Linssen (1929) studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van
Tilburg. Hij was gedurende vele jaren algemeen secretaris van de Limburgse Werkgeversvereniging en werkgeverslid van het Europees Economisch en Sociaal Comité te Brussel.
In 1969 promoveerde hij op Verandering en verschuiving, de industriële ontwikkeling
van Midden- en Noord-Limburg tussen 1839 en 1914. Hij publiceerde verder onder meer
de boeken Werkgeversorganisatie in katholiek patroon, 1915-1940 (1978), Vorming en
Onderwijs, ontwikkeling van het technisch onderwijs in Roermond en Omstreken (1983),
Papier in Nijmegen, voorgeschiedenis en ontwikkeling van KNP Nijmegen BV (1988) en
Van Spaendonck: een case-study naar bemiddelingsgedrag tussen bedrijfsleven en overheid
(1994). Voorts werkte hij als auteur en (eind)redacteur mee aan diverse gedenkboeken,
bundels en tijdschriften op maatschappelijk, historisch en industrieel gebied.

PRODUKTIE: Uitgeverij Verloren,
Hilversum.

Rectificatie

LAY-OUT: Studio Tigges, Den Haag.

Bij de boekbespreking ‘Leven met het water in de IJsseldelta’ in de vorige aflevering van
het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis (13 (2004), p. 76-77) is per abuis de naam van
de recensent onjuist weergegeven. De recensie werd geschreven door Frits David Zeiler.
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Op het omslag: een van de kaarten van Walcheren van de hand van Andreas Vierlingh. Zie de eerste Peiling.

