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Auteursgegevens

Dr. Petra J.E.M. van Dam (1963) studeerde geschiedenis in Leiden en promoveerde
daar in 1997. Zij doceert milieu- en waterstaatsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. In 2006 publiceerde zij met Milja van Tielhof Waterstaat in stedenland. Het
hoogheemraadschap van Rijnland voor 1857, geschreven ter gelegenheid van het 750-jarig
jubileum van het hoogheemraadschap.
Dr. Anneke Driessen (1952) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit
te Nijmegen. In 1994 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam op het
proefschrift Watersnood tussen Maas en Waal. Overstromingsrampen in het rivierengebied tussen
1780 en 1810 (Zutphen 1994). Sindsdien is zij als historica werkzaam in Nijmegen. Ze
publiceert vooral over waterstaatsgeschiedenis en is (mede-)auteur van verscheidene
monograﬁeën met betrekking tot het Gelders rivierengebied en enkele waterschappen.
Ir. Pieter Huisman (1940) is zijn leven lang gefascineerd door de Rijn. Sinds hij
in 1961 bij de TU Delft ging werken en studeren heeft hij zich met deze rivier bezig
gehouden. Begin 1976 stapte hij uit de wetenschappelijke wereld om secretaris te
worden van de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn. Vanaf 1981 tot
zijn pensioen in 2004 was hij medewerker bij Rijkswaterstaat in diverse functies, onder
meer als plaatsvervangend hoofd Waterhuishouding en hoofd Waterkeringen bij de
Hoofddirectie. Vanaf 1993 tot 2004 was hij senior medewerker bij het Rijksinstituut
voor Integraal Zoet Waterbeheer en universitair hoofddocent integraal waterbeheer en
waterrecht aan de TU Delft. In alle functies heeft hij zijn betrokkenheid met de Rijn in
velerlei opzicht handen en voeten kunnen geven.
Dr. K.A.H.W. Leenders (1946) is werkzaam als demograaf bij de provincie ZuidHolland. In zijn vrije tijd bestudeert hij de geschiedenis van het landschap van vooral de
provincies Noord-Brabant en Antwerpen. In 1985 werd zijn studie naar Verdwenen Venen
in dat gebied bekroond met de Geschiedenisprijs van België. In 1996 promoveerde hij op
het proefschrift Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde en in 2002 ontving hij de Historische
Prijs van Noord-Brabant. Er staan honderden publicaties op zijn naam, waaronder enkele
in dit tijdschrift.
Satoshi Nakazawa (1976) is promovendus in de Wetenschapsgeschiedenis aan de
Universiteit van Tokyo. Momenteel is hij als gastonderzoeker verbonden aan de faculteit
Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.
Dr. Tessel Pollmann (1940) studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde, werkte
in het onderwijs, als redacteur van Vrij Nederland en als medewerker bij de toenmalige
Rijksdienst voor Monumentenzorg. Zij publiceerde een drietal boeken over postkoloniale
problematiek en een drietal boeken over monumentenzorg en promoveerde in 2006 op
Van Waterstaat tot Wederopbouw, het leven van dr.ir. J.A. Ringers (1885-1965).
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Prof.drs. J.A.J. Vervloet (1946) studeerde in 1972 als historisch-geograaf af aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam. Hierna was hij werkzaam bij het Gemeentearchief van
Amsterdam, de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort en
de Stichting voor Bodemkartering en het Staring Centrum te Wageningen. Daarna was hij
als senior beleidsmedewerker verbonden aan Alterra, Centrum Landschap. Momenteel
werkt hij als Universitair Hoofddocent bij de leerstoelgroep Sociaal Ruimtelijke Analyse
van de Wageningen Universiteit. Sinds 1988 is hij tevens in deeltijd aan de Wageningen
Universiteit verbonden als hoogleraar in de historische geograﬁe van het Nederlandse
cultuurlandschap.
Drs. Frits David Zeiler (1949) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam en heeft zich gespecialiseerd in de lokale en regionale geschiedenis.
Noord- en Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel behoren tot zijn werkgebied, stadsen dorpsgeschiedenis, nederzettings- en waterstaatsgeschiedenis tot de regelmatig
terugkerende onderzoeksthema’s.
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