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Dr. A.M.J. de Kraker (1953) is als historisch geograaf verbonden aan het Instituut voor
Geo- en Bioarcheologie en aan het erfgoedcentrum CLUE van de Vrije Universteit Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in de Nederlandse cultuurlandschappen en de waterstaatsgeschiedenis van Zuidwest-Nederland en aangrenzend Vlaanderen. Daarnaast houdt hij
zich bezig met het historisch klimaat van voor 1800. Over de Westerschelde publiceerde
hij in 2002 De Westerschelde, een water zonder weerga. In 2005 maakte hij met G. Aalbersberg
negentien digitale reconstructies van het Westerscheldegebied vanaf 1550.
Ir. W.B.P.M. Lases (1943) studeerde Weg- en Waterbouwkunde aan de Technische Universiteit te Delft en specialiseerde zich op het gebied van getijbeweging en dichtheidsstroming (zout-zoet). Bijna vijftien jaar werkte hij voor Rijkswaterstaat in het noordelijk
en zuidelijk deltabekken. Hij heeft studie gemaakt van de historie van het Westerscheldegebied.
Drs. Bert Toussaint (1959) studeerde geschiedenis aan de universiteit in Leiden. Hij
werkt als historicus bij Rijkswaterstaat. Daar is hij projectleider van een aantal historische projecten op het gebied van waterbeheer, infrastructuur en de RWS-organisatie. Hij
is auteur en editor van een aantal boeken, ook op waterstaatshistorisch terrein. Hij publiceerde daarnaast ook over de historische biograﬁe, lokale geschiedenis en het leren
van geschiedenis voor publieke organisaties. Momenteel is hij co-editor en co-auteur van
een boek over de historische ontwikkeling van het waterbeheer in de VS en Nederland in
vergelijkend perspectief, dat eind 2010 wordt afgerond.

PRODUCTIE: Uitgeverij Verloren, Hilversum.

Op het omslag: detail uit de ‘Figurative kaart dienende ter aanwijzing van de voornaamste
dijkbreuken enz. langs de rivieren voorgevallen in louwmaand MDCCCIX’. Overgenomen
uit: [H. Ewijk], Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen langs de rivieren in het
Koninkrijk Holland voorgevallen in Louwmaand MDCCCIX (Amsterdam 1809). Regionaal Archief Alkmaar, bibliotheek signatuur 65E2.
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