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Over de auteurs
Drs. Chris de Bont (1951) studeerde historische geografie aan de Universiteit van 
Amsterdam en werkt vanaf 1982 als historisch geograaf bij Alterra, Wageningen Universiteit, 
de opvolger van de Stichting voor Bodemkartering. Hij publiceerde enkele boeken over 
de historische geografie, waaronder Al het merkwaardige in bonte afwisseling. Een 
historische geografie van Midden- en Oost-Brabant (1993) en Delfts water. Tweeduizend 
jaar bewoning door waterbeheer in het Delftse (2000), alsmede artikelen en rapporten over 
klassieke en toegepaste historisch-geografische onderwerpen. Hij werkt momenteel met een 
NWO-subsidie aan de afronding van zijn dissertatie Vergeten land. Ontginning, bewoning, 
waterbeheer en vroeg-stedelijke ontwikkeling in de Westnederlandse veengebieden (800-
1500).

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.
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Op het omslag: Nadat de zeedijk om de Wieringermeer op 26 juli 1929 was gesloten, kon met het leegmalen 
worden begonnen. Eind augustus 1930 viel de polder droog (Foto Rijkswaterstaat, Den Haag).
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