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Over de auteurs
Dr. B. (Birgitta) Dolfing (1964) is historica en promoveerde in 2000 op een historisch-bestuurskundig 
onderzoek naar de institutionele ontwikkeling van de hoogheemraadschappen van Delfland en 
Rijnland 1600-1800 aan de Universiteit van Leiden. Zij schreef diverse publicaties over zowel de 
historische als de hedendaagse ontwikkelingen van het waterschapsbestel alsmede over de betekenis 
van het waterschaps-‘model’ voor gedecentraliseerd waterbeheer elders in de wereld.

Dr. Marie-Louise 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 een reeks free-lance onderzoeken is 
ze sinds 1989 werkzaam als docent bij de sectie Geschiedenis van de Techniek aan de Technische 
Universiteit Delft. Haar specialismen zijn de geschiedenis van de waterstaat en verkeersinfrastructuur. 
Ze was betrokken bij publicaties als Leefbaar Laagland, Nederlandse ingenieurs en hun kunstwerken, 
Geschiedenis van Noord-Brabant, Twee eeuwen Rijkswaterstaat en deel I van de Geschiedenis van de 
Techniek in Nederland in de 20e eeuw.

Drs. Bart Ibelings (1960) houdt zich bezig met de de economische geschiedenis van stad-platte-
landrelaties in Holland in de periode van de veertiende tot en met de zestiende eeuw. Hij schreef 
artikelen over onder meer scheepvaart, turfwinning, visserij en landbouw en werkt mee aan de nog te 
verschijnen stadsgeschiedenissen van Gouda, Amsterdam en Den Haag.

Op het omslag: Detailopname van de RWZI: gashouder. Bron: fotoverzameling hoogheemraadschap van 
Delfland. Zie het artikel van Birgitta Dolfing.
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