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Op het omslag: De oudst bekende kaart met één dieptelijn. Aan beide kanten van de rivier is de
dieptelijn van zeven voeten weergegeven. Hiertussen bevond zich dus de vaargeul. Kaart
van Het Spaarne, in 1584 vervaardigd door de landmeter van Rijnland Pieter Bruynszn, op
papier geplakt op linnen, 46 x63 cm, schaal circa 1:17.000 (collectie hoogheemraadschap
van Rijnland. CDTT A-0324). (zie het artikel van Bertus Wouda in dit nummer)
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Antoon Bosch (1953) is als hoofddocent Cultuurgeschiedenis verbonden aan de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Hij publiceerde onder meer Om de
macht over het water. De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-1849 (Zaltbommel 2000) en, samen met Willem van der Ham, Twee Eeuwen Rijkswaterstaat (1798-1998)
(Zaltbommel 1998), alsmede een aantal artikelen over de relatie tussen staat en waterstaatszorg in Nederland in de negentiende eeuw en over de culturele receptie van ‘water’ in het
algemeen en rivieren in het bijzonder. Bosch maakt tevens deel uit van een NederlandsAmerikaanse onderzoeksgroep die onderzoek verricht naar aspecten van de geschiedenis
van het Amerikaanse en Nederlandse waterbeheer sinds 1800.
Jur Kingma (1945) is werkzaam als huisarts in Uden. In 1980 was hij een van de initiatiefnemers tot het oprichten van de Vereniging tot behoud van monumenten van bedrijf
en techniek Zaanstreek. Hij publiceert op het gebied van techniekgeschiedenis, industriële archeologie en maritieme geschiedenis en hij schreef twee hoofdstukken in het boek
over Cornelis Corneliszoon van Uitgeest. Recente publicaties gaan over de introductie
van de verbrandingsmotor in de Zaanse binnenvaart, de aanleg van het Noordzeekanaal
en de relatie tussen Zaankanters en het water.
Bertus Wouda (1960) studeerde Geschiedenis en Geografie, gevolgd door de opleiding
aan de Rijksarchiefschool. Jarenlang was hij archivaris van het Waterschap IJsselmonde te
Barendrecht, in welke hoedanigheid hij diverse artikelen publiceerde en de paleografische
atlas Een schatkistje uit Reijerwaard (2002) en de bundel Ingelanden als uitbaters (2003) samenstelde. Na de opheffing van het waterschap in 2005 bleef hij publiceren en voltooide hij een
studie Algemene Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit.

