Publicaties over regionaal- en lokaalhistorische onderwerpen
(voor publicaties over museale onderwerpen zie onder musea)
Dorp aan het wad, dorp tussen de polders. Een geschiedenis van Kolhorn, 1500-2016 (in voorbereiding)
´Zit er muziek in Vis a Saandijk?´ Vis a Vis. Mededelingen van de Stichting familie Vis van Zaandijk 55 (2013)
473-483. Over het familieboek van die naam uit 1974, welk beeld daarin van de familie naar voren komt en wat
dit beeld ons nu nog zegt.
Geschiedenis van de Zaanstreek. Redactie Eelco Beukers en Corry van Sijl. Hiervan beeldredactie met Els Mak
en Wikje van Ritbergen (2dln., Zwolle 2012).
‘Bouwhistorie en archiefonderzoek’, in: A. Landman en Jitze Zietsma, De restauratie van de Gertrudiskerk te
Workum (Workum 2011) 30-32.
‘Vier vakmensen over hun werk aan de Gertrudiskerk’, archiefonderzoek’, in: A. Landman en Jitze Zietsma, De
restauratie van de Gertrudiskerk te Workum (Workum 2011) 33-36
‘Immaterieel erfgoed, wetenschappelijke belangen, kromme tenen’, besprekingsartikel van L. Smith en N.
Akagawa (red.), Intangible heritage in themanummer over Immaterieel erfgoed, Levend erfgoed 1 (2010) 47-51.
‘Goed betalen voor een plek tegenover de preekstoel’, (recensie), Friesch Dagblad 28 sept. 2009 p. 2.
Bespreking van: G. Boyce, R. Gorski (eds.), Resources and infrastructures in the maritime economy, 1500-2000
(Newfoundland 2002). Tijdschrift voor Zeegeschiedenis (2005).
‘De visserijhistorie op zoek naar ecologische crises’, Tijdschrift voor zeegeschiedenis 16 (1997) 5-16.
‘De Zuiderzeevisserij: een repliek’, Holland 27 (1995) 210-211.
Bespreking van: A.P. van Vliet, ‘Vissers en kapers. De zeevisserij vanuit het Maasmondgebied en de Duinkerker
kapers’ NEHA-Bulletin 9 (1995) 173-174.
‘Najaarsharing in de Zuiderzee’, Visserijnieuws 22 december 1995.
Het net en de wet. Conflicten onder Zuiderzeevissers en overheidsbeleid, 1878-1918 (Amsterdam 1994).
[Proefschrift. Publicatie nr. 21 van het P.J. Meertens-Instituut]
Bespreking van: R. van Ginkel, “Tussen Scylla en Charybdis”, Holland 26 (1994) 470-471.
‘Volendam trotseert de visserijwet’, IJsselmeerberichten 89 (1994) 10-12.
‘Urk en het contact met de vaste wal’, IJsselmeerberichten 84 (1993) 12-13. Met Nicolaas Vlaming.
‘Wonen en volksgezondheid op Urk in 1900’, IJsselmeerberichten 85 (1993) 8-11. Met N. Vlaming.
‘Historische kringen in de regio tussen Vecht en Eem en hun periodieken. Een landelijk perspectief’, Tussen
Vecht en Eem 11 (1993) 153-164 (met Paul Post).
Bespreking van: R. van Ginkel, “Elk vist op zijn tij. Een historisch-antropologische studie van een Zeeuwse
maritieme gemeenschap”. Volkskundig Bulletin 18 (1992) 259-260.
‘Visserij en vissers op de Zuiderzee in de vorige eeuw’, IJsselmeerberichten 81 (1992) 18-19.
‘Het probleem van vangstbeperkingen in de Zuiderzeevisserij, 1876-1914’, Holland 18 (1986) 45-59.

Overige niet-museale publicaties
Bespreking van: J.I. Israel, ‘Radical enlightenment. Philosophy and the making of modernity’, De Zeventiende
Eeuw 18 (2002) 81-83.
Bespreking van M. Gullan-Whur, “Within reason. A life of Spinoza”, Bijdragen en mededelingen betreffende de
geschiedenis der Nederlanden 115 (2000) 311-313.
‘Historici en landverraders. Over J.H. Carp’, Theoretische Geschiedenis 26 (1999) 445-469.
Bespreking van “Disguised and overt Spinozism around 1970” (ed. W. van Bunge en W. Klever), Theoretische
Geschiedenis 26 (1999) 531-532.
Bespreking van W.Th.M. Frijhoff, “Wegen van Evert Willemsz”, De Zeventiende Eeuw 1998.
Bespreking van J.R. Leinenga, “Arctische walvisvangst in de achttiende eeuw” NEHA-Bulletin 10 (1996) 147-149.
‘Spinoza - voorlopers en navolgers’ (naar aanleiding van J. Schoeps (Hg.), “Spinoza in der europäischen
Geistesgeschichte”, W. Klever, “Een nieuwe Spinoza in veertig facetten” en Nederlandse vertaling van H.
Méchoulan, “Amsterdam au temps de Spinoza. Argent et liberté”) in: Theoretische Geschiedenis’ 23 (1996) 228
ff.
‘Pas op voor wat ik verkondig’, Trouw 21 oktober 1995 [achtergrondsartikel n.a.v. beweerde vondst van
Spinoza-teksten].
Bespreking van: P. Steenbakkers, ‘Spinoza from manuscript to print’, Theoretische Geschiedenis 22 (1995) 328331.
Spinoza's clausules aangaande uitsluiting van politieke rechten in hun maatschappelijke context (Delft 1991).
[Mededelingen vanwege het Spinozahuis 63]
‘Ondernemers hebben weinig oog voor hun erfgoed’, Intermediair (11 december 1992) 15.
‘Der vaderen erfgoed’, Intermediair (13 juli 1990) 9. [fusie van banken met achtergrond in de vakbeweging]
‘De Oosterse werkplaats thuis’, Intermediair (16 juni 1989) 11-13. [illegale textielateliers in Nederland]
‘B.V. Archiefonderzoek - Bedrijfsgeschiedenis wordt business’, Intermediair (9 sept. 1988) 21-13.
‘De la Court en Spinoza: van correspondenten en correspondenties’, in: Pieter de la Court en zijn tijd. Aspecten
van een veelzijdig publicist, red. H.W. Blom, I.W. Wildenberg (Amsterdam enz. 1986) 137-161 (met Hans W.
Blom).
‘A letter concerning an early draft of Spinoza’s Treatise on religion and politics ?’ in: Studia Spinozana. An
international and interdisciplinary series 1 (1985) 371-80 (met Hans W. Blom).
Recensie over bundel over het nationaal-socialisme als thema in het Westduitse onderwijs, Theoretische
Geschiedenis 9 (1982) 220.
‘F.J. Stahl en zijn invloed in Nederland’, Theoretische Geschiedenis 3 (1976) 135-138.
‘Over plantage-economie en plantageslaven’ in: Suriname van slavernij naar onafhankelijkheid (Amsterdam
1975) 161-170; eindredactie van: ‘Slavenverzet en marronage in 18de en 19de eeuws Suriname’, t.a.p. 159185.

