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Over de auteurs
Dr. L.A.M. (Ludy) Giebels (1941) promoveerde op de geschiedenis van de zionistische 
beweging in Nederland en gaf diverse publicaties uit over de geschiedenis van Rijnland, 
waaronder het eerder dit jaar verschenen boek Hollands water. Het Hoogheemraadschap 
van Rijnland na 1857.

Dr. M.-L. (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. Specialisme: de 
geschiedenis van 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. Momenteel werkt ze aan een Biografisch Woordenboek van de 
Waterstaat.

Drs. C.G.D. (Carla) de Wilt (1958) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. 
Zij is werkzaam bij het oud-archief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Tevens 
verricht zij onderzoek naar de bestuurlijke ontwikkeling van dat hoogheemraadschap 
vanuit sociaal-economisch perspectief. Dit onderzoek vindt plaats onder begeleiding van 
het Leerstoelgebied Economische en Sociale Geschiedenis van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. 

Ir. P. (Pieter) Huisman (1940) is universitair hoofddocent integraal waterbeheer en 
waterrecht aan de Technische Universiteit Delft en senior medewerker van het Rijksinstituut 
voor Integraal Waterbeheer en Afvalwaterbehandeling van de Rijkswaterstaat.

Op het omslag: de stuwbrug bij Grave. Zie het artikel van Marie-Louise ten Horn.

Colofon
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