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Over de auteurs

Drs E. Berkers (1965) is als historicus werkzaam bij de Stichting Historie der
Techniek, Eindhoven. Hij leverde onder meer bijdragen aan het gedenkboek Twee
eeuwen Rijkswaterstaat (Zaltbommel 1998) en aan het hoofdstuk ‘Waterstaat’ in
deel 1 van de reeks Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de twintigste
eeuw (1998). Hij bereidt momenteel een proefschrift voor over de geschiedenis
van de organisatie en het personeel van Rijkswaterstaat.
Drs Antoon Bosch (1953) studeerde geschiedenis te Nijmegen. Sedert 1988 is
hij verbonden aan de faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit
Nederland. In de periode 1993-1998 was hij gedetacheerd bij de Stichting Historie
der Techniek (TU Eindhoven/TU Delft) in het kader van het onderzoek naar
twee eeuwen Rijkswaterstaat. Hij publiceerde onder andere over nationalisme,
tuberculosebestrijding, lokale geschiedenis en de Rijkswaterstaat. In 1998
publiceerde hij samen met W. van Ham: Twee Eeuwen Rijkswaterstaat (Zaltbommel
1998). Hij legt thans de laatste hand aan zijn dissertatie over de Rijkswaterstaat in
de periode 1798-1850.
Drs W. van der Ham (1958) heeft geografie gestudeerd aan de Universiteit van
Amsterdam. Als journalist publiceerde hij op diverse terreinen onder andere: Een
bron van aanhoudende zorg. Jubileumboek voor het Ministerie van Onderwijs
(1993). Hij was mede-auteur van Twee Eeuwen Rijkswaterstaat (Zaltbommel
1998). Hij is thans verbonden aan de Stichting Historie der techniek en hij is bezig
met de voltooiing van zijn proefschrift over de geschiedenis van de Rijkswaterstaat
aan de TU Delft.
Drs A. van Heezik (1961) studeerde economische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit
te Leiden. Hij werkt sinds 1993 als freelance onderzoeker en is vanaf 1995 partner
in ‘Van Heezik De Neve Toussaint historische producties’. Van Heezik publiceert
op het gebied van de waterstaat onder andere over de kostenontwikkeling van
grote infrastructurele projecten en over de samenwerking tussen de rijksoverheid
en het bedrijfsleven in de grond-, water- en wegenbouw. Thans houdt hij zich
bezig met een boek over Nederlandse waterbouwkundigen in het negentiendeeeuwse Japan en neemt hij deel aan de geschiedschrijving van Gouda. Daarnaast
is hij betrokken bij de ontwikkeling van multimediaprogrammatuur ten behoeve
van het Zaans Museum.
Dr M. ten Horn-van Nispen (1944) studeerde sociologie en sociale geschiedenis
aan de Katholieke Universiteit Brabant. Daar promoveerde ze in 1971 op het
proefschrift Jan B.M. van Besouw, een sociaal geïnspireerd ondernemer rond 1900.
Na als free-lance onderzoeker gewerkt te hebben, is ze sinds 1989 werkzaam als
docent bij de sectie Geschiedenis van de Techniek aan de Technische Universiteit
Delft, met als specialisatie de geschiedenis van verkeersinfrastructuur en waterstaat. Ze was betrokken bij publicaties als Leefbaar Laagland, Nederlandse
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ingenieurs en hun kunstwerken, Geschiedenis van Noord-Brabant, Twee eeuwen
Rijkswaterstaat en deel I van de Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de
twintigste eeuw.
Prof dr ir. H.W. Lintsen (1949) is hoogleraar Geschiedenis van de techniek aan
zowel de Technische Universiteit Delft als de Technische Universiteit Eindhoven.
Van 1988 tot 1994 was hij hoofdredacteur van een project dat uitmondde in de
publicatie van de zesdelige serie Geschiedenis van de Techniek in Nederland. De
wording van een moderne samenleving 1800-1890. Thans is hij voorzitter van de
redactie verbonden aan het onderzoeksprogramma ‘Techniek in Nederland in de
twintigste eeuw’, waarvan het eerste deel verscheen in 1998. Lintsen was tevens
hoofdredacteur van Twee eeuwen Rijkswaterstaat (Zaltbommel 1998).
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Drs B. Toussaint (1959) is als partner verbonden aan het onderzoeksbureau ‘Van
Heezik De Neve Toussaint historische producties’. Momenteel werkt hij onder
meer aan een boek over Nederlandse waterstaatsdeskundigen in Japan in de Meijitijd en aan een overzicht van de geschiedenis van Gouda.
Dr W. Ravesteijn (1954) is cultureel-antropoloog en werkt als docent bij de
sectie Filosofie en Geschiedenis van de Techniek van de Technische Universiteit
Delft (Faculteit Techniek, Bestuur en Management). Hij houdt zich bezig met
waterbeheer in historisch en internationaal perspectief. Hij promoveerde in 1997
op De zegenrijke heeren der wateren. Irrigatie en staat op Java, 1832-1942 (Delft
University Press).

