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Dr. G. (Geert) Bakker (1927) studeerde geschiedenis en promoveerde in 1967 aan de Rijk-
suniversiteit Utrecht op het onderwerp ‘Duitse geopolitiek, 1919-1945: een imperialistische 
ideologie’. Vanaf 1953 was hij achtereenvolgens werkzaam als leraar geschiedenis, weten-
schappelijk medewerker bij de Fryske Akademy, directeur van de Noordelijke Leergangen 
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schiedenis.
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Papier in Nijmegen, voorgeschiedenis en ontwikkeling van KNP Nijmegen BV (1988) en 
Van Spaen donck: een case-study naar bemiddelingsgedrag tussen bedrijfsleven en overheid 
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Op het omslag: een van de kaarten van Walcheren van de hand van Andreas Vierlingh. Zie de eerste Peiling.

Rectificatie
Bij de boekbespreking ‘Leven met het water in de IJsseldelta’ in de vorige aflevering van 
het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis (13 (2004), p. 76-77) is per abuis de naam van 
de recensent onjuist weergegeven. De recensie werd geschreven door Frits David Zeiler.
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