
Dr. M.J.E. (Maili) Blauw (1956) studeerde Sociaal-economische Geschiedenis 
in Groningen en promoveerde in 1995 in Leiden op agrarische eigendoms- en 
gebruiksverhoudingen in Friesland in de negentiende eeuw. Van 1994 tot 1999 
werkte zij bij het Projectmanagementbureau van de gemeente Amsterdam, waarna 
zij begon als zelfstandig gevestigd historicus. Een van haar aandachtsterreinen 
is de waterstaatsgeschiedenis: recentelijk deed zij onder andere onderzoek voor 
Rijkswaterstaat en enkele hoogheemraadschappen.

Dr. P. (Paul) van den Brink (1957) studeerde Geschiedenis aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam en Historische Cartografie aan de Universiteit Utrecht, 
waar hij vanaf 1987 docent-onderzoeker is aan de Faculteit Geowetenschappen. 
Hij promoveerde in 1998 op het proefschrift “In een opslag van het oog”. De 
Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754. Momenteel 
werkt hij aan een onderzoek naar de betekenis van het Koninklijk Nederlands 
Aardrijkskundig Genootschap voor de ontwikkeling van de commerciële en 
institutionele cartografie in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw.

Dr. P.J.E.M. (Petra) van Dam (1963) studeerde Middeleeuwse en Sociale 
Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden en promoveerde in 1997 op Vissen in 
Veenmeren. De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecologische 
transformatie in Rijnland, 1440-1530 (Hilversum 1998). Thans doet zij aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam als Akademieonderzoeker vergelijkend onderzoek 
naar de historische ontwikkelingen in de relatie tussen economische activiteiten en 
veranderingen in het landschap.

Dr. K.J.P.F.M. (Charles) Jeurgens (1960) studeerde Sociaal-economische 
Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij promoveerde in 1991 op het 
proefschrift De Haarlemmermeer. Een studie in planning en beleid, 1836-1855, 
behaalde het diploma Hoger Archiefambtenaar en was vervolgens een aantal jaren 
werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij het Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis in Den Haag. Hij was van 1994-1999 gemeentearchivaris van Schiedam 
en sindsdien is hij gemeentearchivaris van Dordrecht. Van zijn hand verschenen 
verschillende publicaties, onder andere over waterstaatkundige onderwerpen.

Dr. J. (Jan) van den Noort (1949) studeerde Economische Geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Leiden. Hij studeerde tevens Geografie, Economie en Sociologie, 
alle drie op eerstegraadsniveau. In 1990 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit 
Leiden op een proefschrift getiteld Pion of pionier. Rotterdam – gemeentelijke 
bedrijvigheid in de negentiende eeuw. Van den Noort is werkzaam als zelfstandig 
historisch onderzoeker. Van zijn hand verscheen in 1993 Licht op het GEB. 
Geschiedenis van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam en in 1999 Blokken op 
de bres. Geschiedenis van planning en bouw van het nieuwe Academisch Ziekenhuis 
Groningen (1967-1997). In 2000 schreef hij met Maili Blauw Water naar de Zee. 
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Geschiedenis van Waterbedrijf Europoort 1874-1999. In 2003 verscheen De hand 
in eigen boezem. Waterkwaliteit in het Hoogheemraadschap van Delfland 1888-
2003.

Prof.dr. G.P. (Gerard) van de Ven (1941) is bijzonder hoogleraar 
Waterstaatsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde 
Sociale Geografie met verzwaard bijvak geschiedenis aan de KU Nijmegen. In 
1976 promoveerde hij op Aan de Wieg van Rijkswaterstaat. Het graven van 
het Pannerdens Kanaal. Tot 1980 specialiseerde hij zich in de geschiedenis van 
het rivierbeheer. Van het in 1993 verschenen standaardwerk Leefbaar Laagland. 
Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland was hij de 
voornaamste auteur en redacteur. Van dit boek, dat als Man-Made Lowlands ook 
in het Engels werd gepubliceerd, verschijnt eind 2003 een herziene editie.
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