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Over de auteurs
Dr. Marie-Louise ten Horn-van Nispen (1944) studeerde sociologie en sociale geschiedenis 
aan de Universiteit van Tilburg. Daar promoveerde ze in 1971 op het proefschrift Jan B.M. 
van Besouw, een sociaal geïnspireerd ondernemer rond 1900. Sinds 1989 is ze werkzaam 
als docent bij de sectie Geschiedenis van de Techniek aan de Technische Universiteit 
Delft, met als 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, deel I van 
de Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de 20e eeuw en Bouwen in de Archipel. 
Momenteel werkt ze aan een reeks biografische schetsen van waterstaatsingenieurs. Ze is 
secretaris van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis.

Dr. Milja van Tielhof (1963) studeerde sociaal-economische geschiedenis aan de Universiteit 
Leiden en promoveerde in 1995 op De Hollandse graanhandel, 1470-1570. Koren op de 
Amsterdamse molen. Aan de Universiteit Utrecht onderzocht zij vervolgens de latere 
geschiedenis van de ‘moedernegotie’. Dit resulteerde in het boek: The ‘mother of all 
trades’. The Baltic grain trade in Amsterdam from the late 16th to the early 19th century 
(2002). In opdracht van abn amro verrichtte zij een onderzoek naar de oorlog en schreef 
daarover Banken in bezettingstijd. De voorgangers van ABN AMRO tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en de periode van rechtsherstel (2003). Momenteel werkt zij bij de afdeling 
Sociale en Economische Geschiedenis van de Vrije Universiteit aan een geschiedenis van 
het Hoogheemraadschap van Rijnland tot 1856.
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Inhoudsopgave

Op het omslag: de eend Sijtje (‘Sijctghen’) op twintigjarige leeftijd op een schilderij van Aelbert Cuyp uit 1647. 
Zie het artikel van Milja van Tielhof.
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