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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 Universiteit
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. Voor de European Society
for Environmental History (ESEH) is hij regionaal vertegenwoordiger van de Benelux en
geeft de ‘Nieuwsbrief Milieugeschiedenis Lage Landen’ uit.
J.W. (Willem) van Maren (1941) studeerde Geodesie aan de Hogeschool Utrecht
(1965). Hierop volgde een internationale loopbaan als topograaf bij geologische exploratieprojecten. Ook was hij al vroeg actief betrokken bij operationele toepassingen van
Remote Sensing. Vervolgens studeerde hij Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit
Nederland. Deze studie werd afgerond met een doctoraalscriptie over de maatschappelijke en politieke betekenis van een Utrechtse familie in de middeleeuwen (2007). Hij is nu
actief op het gebied van regionaal historisch onderzoek en genealogie.
Margriet Mijnssen-Dutilh (1946) studeerde Frans aan de Université de Lausanne
en geschiedenis aan de RU Leiden. Daarna volgde zij de opleiding tot hoger archiefambtenaar aan de toenmalige Archiefschool. Zij was werkzaam bij het Algemeen Rijksarchief,
thans Nationaal Archief, in Den Haag en als provinciaal archiefinspecteur in de provincie Zeeland. Vanaf 1982 werkte zij als archivaris voor de opeenvolgende waterschappen
in de Gelderse Vallei en het Eemland. Sinds 1 januari 2014 is zij gepensioneerd archivaris van Waterschap Vallei en Veluwe. Tijdens haar ruim dertigjarige loopbaan als waterschapsarchivaris inventariseerde zij 32 archieven van rechtsvoorgangers van het huidige
waterschap. Dit werk leverde zoveel ongezochte onderzoeksgegevens op dat zij in 1995
samen met C. Dekker het boek De Eemlandtsche Leege Landen. Ontginningen rond de mond van
de Eem in de 12e en 13e eeuw kon publiceren. Op verzoek van het waterschapsbestuur schreef
zij de Waterschapskroniek Vallei & Eem, een chronologische weergave van de geschiedenis
van het waterbeheer in het Valleigebied op basis van de waterschapsarchieven. Het eerste deel Amersfoort lag aan zee over de periode 777-1616 verscheen in 2007 en het tweede
deel Een vallei vol water (1616-2011) in 2011. Daarnaast schreef zij een aantal artikelen voor
de bladen van de regionale historische verenigingen in het waterschapsgebied en gaf zij
veel lezingen.

PRODUCTIE: Uitgeverij Verloren, Hilversum.

Op het omslag: detail van de ‘Kaart van de provincie Gelderland’. Litho door J. Smulders
en Co, Den Haag (uitgave Henri Bogaerts & J. Smulders & Co., ’s-Hertogenbosch, ’s Gravenhage 1866). Zie de bijdrage door M. Mijnssen-Dutilh. Bibliotheek Regionaal Archief
Alkmaar signatuur 143 D 2.
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