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Over de auteurs
Drs. Tessel Pollmann-Schlichting (1940) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde, was 
lerares en van 1974-1989 redacteur van Vrij Nederland en vervolgens tot 2005 medewerker 
bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Zij publiceerde samen met Ingrid Harms In 
Nederland door Omstandigheden en met Juan Seleky Terug op de Molukken, het verhaal 
van de Molukkers. Ook verzorgde zij enkele boekjes op het terrein van de monumenten-
zorg en ze hoopt dit jaar te promoveren op de dissertatie Van Waterstaat tot Wederopbouw, 
het leven van Johannes Aleidis Ringers, 1885-1965.
Dr. Wim Ravesteijn (1954) werkt als universitair docent bij de sectie Technologiedy-
namica & Duurzame Ontwikkeling van de Technische Universiteit Delft (faculteit Tech-
niek, Bestuur en Management). Hij houdt zich vooral bezig met watermanagement en 
waterstaatszorg vanuit historisch en internationaal perspectief. In 1997 promoveerde hij op 
De zegenrijke heeren der wateren. Irrigatie en staat op Java, 1832-1942 (Delft University 
Press). Samen met prof. ir. J. (Jan) Kop bracht hij in 2004 de bundel Bouwen in de archipel. 
Burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië en Indonesië 1800-2000 (Walburg Pers) 
uit. Een Engelse vertaling hiervan is in voorbereiding. 
Drs. Siger Zeischka (1979) studeerde vroegmoderne geschiedenis te Gent. Als aio aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam legt hij de laatste hand aan een proefschrift over waterstaat-
stechniek in Rijnlandse polders (1500-1850). In mei 2006 ging hij aan de slag bij het Vlaams 
Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) om er in het kader van landschapsbeheer his-
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