
Publicaties	dr	P.J.	Moree	FLS	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
Historische	publicaties	
	
1.	Geschiedenis	van	de	Verenigde	Oost-Indische	Compagnie	(VOC)	
	
Boeken:	
	
A	Concise	History	of	Dutch	Mauritius,	1598-1710.	A	Fruitful	and	Healthy	Land	(Kegan	Paul	
International,	London,	New	York,	1998)	gebonden	en	paperback	
	
‘Met	 vriend	 die	 God	 geleide’.	 Het	 Nederlands-Aziatisch	 postvervoer	 ten	 tijde	 van	 de	
Verenigde	Oost-Indische	Compagnie	(Walburg	Pers,	Zutphen,	1998)	
	
Dodo’s	en	galjoenen.	De	reis	van	het	schip	Gelderland	naar	Oost-Indië,	1601-1603,	Werken	
Linschoten-Vereeniging,	deel	C	(Walburg	Pers,	Zutphen,	2001)	
	
Kikkertje	lief.	Brieven	van	Aagje	Luijtsen,	geschreven	tussen	1776	en	1780	aan	Harmanus	
Kikkert,	stuurman	in	dienst	van	de	VOC	(Het	Open	Boek,	Texel	2003)	twee	drukken	
	
(met	 P.	 van	 Sterkenburg)	 Verdrinken	 zonder	 water.	 Memoires	 van	 VOC-matroos	 Jan	
Ambrosius	 Hoorn,	 1758-1778,	 Werken	 Linschoten-Vereeniging,	 deel	 CXIII	 (Walburg	 Pers,	
Zutphen,	2014)	
	
Reeks	Maritieme	Miniaturen	(uitgeverij	De	Walgvogel):	
	

Johan	Splinter	Stavorinus,	Ontmoeting	met	een	bewoner	van	Otaheite,	door	Captain	
Cook	overgebracht,	bezorgd	door	Perry	Moree	(Vlaardingen,	2015)	#1	

	
Perry	Moree,	Betje	Wolff	en	de	Vlissingse	vaandrig	(Vlaardingen,	2016)	#2	

	
Perry	Moree,	Droefenis	aan	boord	van	VOC-schepen	(Vlaardingen,	2017)	#3	

	
Symon	Jacobsz,	Duivelsuitdrijving	op	een	Oost-Indiëvaarder,	bezorgd	door	Perry	Moree	
(Vlaardingen,	2018)	#4	

	
Perry	Moree,	De	eerste	bewoner	van		Mauritius	(Vlaardingen,	2020)	#5	

	
	
Artikelen:	
	
‘Kornelis	en	Marten	den	Breems:	Twee	broers	in	VOC-dienst’,	in:	W.C.	den	Breems,	500	jaar	Den	
Breems	(Vlaardingen,	1987)	19-22	
	
‘Jacob	 Hoogstad	 (1702-1776).	 Een	 Vlaardinger	 in	 dienst	 van	 de	 Verenigde	 Oost-Indische	
Compagnie’,	 in:	Historisch	jaarboek	Vlaardingen	1988,	twaalfde	jaargang	(Vlaardingen,	1988)	
77-87	
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‘Vlaardingse	dieverijen	aan	boord	van	het	VOC-schip	"Sleewijk"	in	1714’,	in:	Historisch	jaarboek	
Vlaardingen	1991,	vijftiende	jaargang	(Vlaardingen,	1991)	101-105	
	
‘Weijerman	bij	de	VOC’,	in:	Mededelingen	van	de	Stichting	Jacob	Campo	Weijerman	15	(1992)	
64	
	
‘Gods	 woord	 aan	 boord.	 Predikanten	 en	 ziekentroosters	 aan	 boord	 van	 Rotterdamse	 Oost-
Indiëvaarders	 in	 de	 eerste	 helft	 van	 de	 achttiende	 eeuw’,	 in:	 Rotterdams	 jaarboekje	 1993.	
Jaarboekje	 van	 het	 Historisch	 Genootschap	 Roterodamum,	 tiende	 reeks,	 eerste	 jaargang	
(Rotterdam,	1993)	228-262	
	
‘Waar	blijven	die	karhengsten?’,	in:	KB	Centraal.	Huisorgaan	van	de	Koninklijke	Bibliotheek	4	
(1994)	8-9	[over	de	in	1817	gepubliceerde	memoires	van	de	VOC-matroos	Jan	Ambrosius	Hoorn]	
	
‘De	Verenigde	Oost-Indische	Compagnie’,	in:	G.	Hogesteeger	(ed.),	Naar	de	Gordel	van	Smaragd.	
De	postverbindingen	tussen	Nederland	en	Nederlands-Indië	1602-1940	(Den	Haag,	1995)	5-
26	
	
‘Serving	 Two	 Masters:	 Preachers	 and	 Sick-comforters	 of	 the	 Dutch	 East	 India	 Company’,	 in:	
Maritime	Mission	Studies	2	(International	Association	for	the	Study	of	Maritime	Mission,	York	
1995)	19-27	
	
‘Some	remarks	on	the	lines	of	communication	between	Dutch	factories	in	the	East	Indies	and	the	
Netherlands	 before	 1800’,	 in:	 International	 Conference	 on	 Shipping,	 Factories	 and	
Colonization	(Brussels,	24-26	November	1994)	(Brussels,	1996)	323-332	
Reprinted	in:	Netherlands	Philately.	Journal	of	the	American	Society	for	Netherlands	Philately	28/2	(2004)	
16-18	
	
‘Mauritius	in	the	Dutch	Period.	Paradise	lost?’,	in:	IIAS	(International	Institute	for	Asian	Studies)	
Newsletter	16	(1998)	22	
	
‘The	letters	of	Commander	Gooyer	and	the	building	of	the	Dutch	fort	Frederik	Hendrik	on	Mauritius	
in	 1638’,	 in:	 Ph.	 La	 Hausse	 de	 LaLouvière	 (ed.),	 Coastal	 fortifications.	 Proceedings	 of	 an	
International	Conference	on	Coastal	Fortifications	held	in	Mauritius,	18th	to	21th	June	1996	
/	Fortifications	côtières.	Actes	de	la	Conference	Internationale	sur	les	Fortifications	Côtières,	
18	au	21	juin,	1996,	Ile	Maurice	(Mauritius,	1998)	35-41	
	
‘Oost-Indiëvaarders	in	het	Goereese	Gat’,	in:	Goerees	Gemeenteblad.	Voorlichtingsblad	van	de	
Gemeente	Goedereede,	september	1999,	8	
	
‘Discovering	 the	 undiscovered	 country:	 Dutch	 Mauritius	 1598-1710’,	 in:	 S.J.T.	 Evers	 en	 V.Y.	
Hookoomsing	(eds.),	Globalisation	and	the	South-West	Indian	Ocean	(Leiden,	Réduit,	2000)	3-6	
	
‘Aagje	Luijtsen	en	haar	‘waarde	lieve	man’.	Texelse	brieffragmenten	uit	de	tijd	van	de	Verenigde	
Oost-Indische	Compagnie’,	in:	V.	Roeper	en	I.	Vonk-Uitgeest	(eds.),	Texel	en	de	VOC.	Schepen	op	
de	rede,	Texelaars	in	de	Oost	(Texel,	2002)	87-93		
	
‘De	lotgevallen	van	de	Luchtbol.	De	pakketboot	van	de	kamer	Rotterdam	van	de	VOC,	1789-1795’,	
in:	Jaarboek	Centraal	Bureau	voor	Genealogie	56	(2002)	217-229		
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‘Gezagvoerders	op	VOC-schepen	van	de	kamer	Rotterdam	in	de	achttiende	eeuw’,	in:	M.	van	der	
Heijden	 en	 P.	 van	 de	 Laar	 (eds.),	 Rotterdammers	 en	 de	 VOC.	 Handelscompagnie,	 stad	 en	
burgers	(1600-1800)	(Amsterdam,	2002)	136-160	
	
‘Predikanten	en	ziekentroosters	aan	boord	van	Rotterdamse	Oost-Indiëvaarders’,	 in:	M.	van	der	
Heijden	 en	 P.	 van	 de	 Laar	 (eds.),	 Rotterdammers	 en	 de	 VOC.	 Handelscompagnie,	 stad	 en	
burgers	(1600-1800)	(Amsterdam,	2002)	161-180	
	
‘Een	patriotse	nieuwigheid.	Het	Vijfde	Departement	bij	de	kamer	Amsterdam	van	de	Verenigde	
Oost-Indische	 Compagnie,	 1786-1796’,	 in:	 L.	 Akveld	 e.a.	 (eds.),	 In	 het	 kielzog.	 Maritiem-
historische	 studies	 aangeboden	 aan	 Jaap	 R.	 Bruijn	 bij	 zijn	 vertrek	 als	 hoogleraar	
zeegeschiedenis	aan	de	Universiteit	Leiden	(Amsterdam,	2003)	192-205	
	
‘Brieven	voor	Batavia.	Het	postvervoer	tussen	Nederland	en	Azië	in	de	tijd	van	de	VOC’,	in:	NVPV-
Koerier.	 Officieel	 mededelingenblad	 van	 de	 Nederlandsche	 Vereeniging	 van	
Postzegelverzamelaars	3	(2005)	5-14	en	4	(2005)	8-12	
	
‘Foreword	 /	 Préface’,	 in:	 L.B.	 Holthuis	 en	 T.W.	 Pietsch,	Les	 planches	 inédites	 de	 poissons	 et	
autres	 animaux	 marins	 de	 l’Indo-Ouest	 Pacifique	 d’Isaac	 Johannes	 Lamotius	 /	 Isaac	
Johannes	Lamotius	(1646-c.	1718)	and	his	paintings	of	Indo-West	Pacific	fishes	and	other	
marine	animals	(Publications	Scientifiques	du	Museum	National	d’Histoire	Naturelle,	Paris,	2006)	
8-11	
	
(met	J.J.M.	Bos)	Barren	Regions.	Early	Dutch	books	on	the	exploration	of	Australia	(Koninklijke	
Bibliotheek,	Den	Haag,	2006)	cd-rom	Netherlands–Australia	1606-2006	met	facsimile’s	van	VOC-
reisverhalen	naar	Australië			
	
‘’Van	lit	tot	lit	gekapt’.	Brieffragmenten	over	de	moord	op	de	gebroeders	De	Witt’,	in:	E.	van	der	Doe	
e.a.	(eds.),	De	dominee	met	het	stenen	hart	en	andere	overzeese	briefgeheimen	(Sailing	Letters	
Journaal	I,	Zutphen,	2008)	51-58	
	
‘Een	VOC-bewindhebber	op	het	liefdespad:	een	verloren	gewaande	brief	van	Adriaan	Salomon	van	
der	 Hoop	 uit	 1779’,	 in:	 M.	 Ebben	 e.a.	 (eds.),	 Alle	 streken	 van	 het	 kompas.	 Opstellen	 over	
maritieme	geschiedenis	in	Nederland	aangeboden	aan	Femme	S.	Gaastra	bij	zijn	afscheid	als	
hoogleraar	zeegeschiedenis	aan	de	Universiteit	Leiden	(Zutphen,	2010)	207-218	
	
(met	 E.S.	 van	 Eijck	 van	 Heslinga)	 ‘Veel	 gewurmd	 en	 niets	 gedaan.	 Nieuwe	 bronnen	 voor	 de	
geschiedenis	van	de	Oostzeevaart’,	in:	E.	van	der	Doe	e.a.	(eds.),	De	gekaapte	kaper.	Brieven	en	
scheepspapieren	uit	de	Europese	handelsvaart	(Sailing	Letters	Journaal	IV,	Zutphen,	2011)	58-
65	
	
‘Het	superbe	legaat	van	Tante	Pieper	en	andere	mysteries.	Een	inventarisatie	van	twaalf	bundels	
Sailing	Letters	uit	de	Vierde	Engelse	Oorlog’,	in:	P.	de	Bode	e.a.,	Dirck,	Michiel	en	Benedictus	en	
de	slaven	van	Ardra	en	andere	Sailing	Letters.	Bundel	aangeboden	aan	Dirk	J.	Tang	na	zijn	
vertrek	van	de	Koninklijke	Bibliotheek		(Pijnacker,	Zierikzee,	Vlaardingen,	2011)	47-65	
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(met	 I.G.	Dillo)	 ‘Het	hemd	is	 intussen	droog.	Brieven	uit	Delfshaven	aan	derdewaak	Michiel	van	
Huiksloot,	1779’,	 in:	E.	 van	der	Doe	e.a.	 (eds.),	Buitgemaakt	en	 teruggevonden.	Nederlandse	
brieven	en	scheepspapieren	in	een	Engels	archief	(Sailing	Letters	Journaal	V,	Zutphen,	2013)	
146-153	
	
‘Aagje	Klaasdr.	Luijtsen.	Briefschrijvende	zeemansvrouw’,	in:	E.	Kloek	(ed.),	1001	vrouwen	uit	
de	Nederlandse	geschiedenis	(Nijmegen,	2013)	786-787	
	
(met	D.J.	Tang),	‘Sailing	Letters.	Buitgemaakte	Nederlandse	zeepost	in	een	Engels	archief’,	in:	
Archievenblad	10	(2013)	31-33	
	
(met	D.J.	Tang),	‘‘Ik	ben	altoos	geheel	de	uwe’.	Grootschalig	project	over	17de	en	18de-eeuwse	
zeepost	afgerond’,	in:	Geschiedenis	Magazine	49/1	(2014)	45-49	
	
‘Een	 schandaal	 in	 Vlissingen	 in	 1755’,	 in:	 A.	 Marinissen	 (ed.),	Betje	Wolff	 en	 de	 Vlissingse	
vaandrig	(Middelburg,	2017)	11-17	[over	VOC-militair	Mattheus	Gargon]	
	
‘Dodo’,	in:	Peter	Müller	(ed.),	De	smaak	van	reiger	(Uitgeverij	Müller,	Den	Haag,	2020)	171-
178	
	
	
	
2.	Geschiedenis	van	de	Nederlandse	visserij	
	
Boeken:	
	
(met	M.	Lips)	Zeeland,	uyt	de	zee	gevischt.	Een	korte	geschiedenis	van	de	Zeeuwse	visserijen	
(Vlaardingen,	1986)	
	
	
Artikelen:	
	
‘‘Geen	haar	op	uw	hoofd	zal	verloren	gaan’.	De	schipbreuk	van	de	Vlaardingse	zeillogger	Martina	
(VL	 120)	 in	 november	 1925’,	 in:	Netwerk.	 Tijdschrift	 van	 de	 Vereniging	 Vrienden	 van	 het	
Visserijmuseum	6	(1995)	18-24	
	
‘Reders	en	vroedschapsleden	in	Vlaardingen	in	het	jaar	1750.	Een	hiaat	in	de	geschiedschrijving	van	
de	vissersstad	van	de	Republiek’,	in:	Netwerk.	Jaarboek	Visserijmuseum	11	(2000)	21-29	
	
‘Opgebracht	in	Harwich.	Het	Vlaardingse	vissersschip	Anna	door	de	Engelsen	genomen	in	1781’,	in:	
Netwerk.	Jaarboek	Visserijmuseum	21	(2010)	7-23	
	
‘“To	the	tenth	interrogatory	this	deponent	knows	not	to	depose”.	A	Dutch	fishing	boat	taken	by	
English	privateers	in	the	year	1781’,	in:	M.		Huetink	en	P.		Moree,	Digitizing	the	Prize	Papers.	
Opening	up	a	rich	source	of	information	for	historical	research	(Leiden,	2011)	11-30	
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3.	Overige	historische	onderwerpen	
	
Boeken:	
	
(met	P.	van	den	Brink)	Met	kapmes	en	kompas.	Vier	eeuwen	Nederlandse	ontdekkingen	en	
reisverslagen	(Den	Haag,	1996)	
	
(met	P.	de	Haas)	Geuzenverzet	en	surrogaatzeep.	 Inventaris	van	de	Tweede	Wereldoorlog	
Collectie	van	de	Stichting	Jan	Anderson	(Vlaardingen,	2010)	
	
Catalogus	librorum,	quos	Samuel	Luchtmans	vel	ipse	typis	mandavit,	vel	quorum	major	ipsi	
copia	suppetit	(Leiden,	2013)	facsimile	editie	van	de	oudste	catalogus	van	uitgever	Luchtmans,	
voorloper	van	Koninklijke	Brill	
	
Arnold	Hoogvliet.	Dichter	uit	Vlaardingen	(Vlaardingen,	2014)	
	
	
Artikelen:	
	
‘Bloed	op	de	Plaats’,	 in:	KB	Centraal.	Huisorgaan	van	de	Koninklijke	Bibliotheek	5	(1996)	3	
[over	de	moord	op	de	gebroeders	De	Witt	in	1672]	
	
‘Paskaarten,	Paaseiland	en	Papoea’s.	Een	expositie	in	de	Koninklijke	Bibliotheek	over	vier	eeuwen	
Nederlandse	ontdekkingen	en	reisverslagen’,	in:	P.	van	der	Krogt	(ed.),	Oude	kaarten	van	Brabant	
&	De	Nederlandse	kartografische	bijdrage	aan	het	wereldbeeld	(Amersfoort,	1997)	47-49	
	
‘1922.	 Kruimeltje,	 een	 klassieke	 Rotterdamse	 jeugdheld’	 en	 ‘1953.	 Hobbits	 in	 het	 Twaalf	
Provinciënhuis.	Tolkiens	bezoek	aan	Rotterdam’,	in:	C.	Boele	e.a.	(eds.),	Een	eeuw	Rotterdam.	101	
fragmenten	uit	de	20ste	eeuw	(Zaltbommel,	2001)	65-68	en	157-159	
ook	verschenen	in:	De	Rotterdamse	scheurkalender	2007.	Historie,	anekdotes,	lokale	evenementen,	muzikale	en	culinaire	
wetenswaardigheden	(Selexyz	Donner,	Rotterdam,	2006)	ongenummerd	
	
‘1910.	Met	de	stoomboot	naar	Londen’	(over	de	Hollandse	Stoomboot	Maatschappij),	‘1942.	Laatste	
woorden’	 (over	de	Slag	 in	de	 Javazee),	en	 ‘1954.	Zondig	 leven’	 (over	de	Amsterdamse	bioscoop	
Nöggerath),	in:	M.	Bossenbroek	e.a.	(eds.),	Het	Geheugen	van	Nederland.	De	twintigste	eeuw	in	
101	markante	beelden	(Amsterdam/Den	Haag,	2006)	24-25,	94-95	en	138-139	
	
‘Woord	vooraf’,	in:	P[eter]	Moree	en	T.	Schuurmans,	Houten	schepen	en	ijzeren	mannen.	Van	
bekende	en	minder	bekende	zeevaarders	(Rotterdam,	2010)	ongenummerd	
	
‘Voorwoord’,	 in:	 N.N.,	Vermakelijk	 heden.	Het	 (uitgaans)dagboek	 van	Nic.	 Bergwerf	 1943-
1945	(Vlaardingen,	2010)	3	
	
(met	M.	Huetink)	Digitizing	the	Prize	Papers.	Opening	up	a	rich	source	of	information	for	
historical	research	(Leiden,	2011)	
	
(met	 J.	 Francke)	 Zee(uw)post.	 Gekaapte	 Zeeuwse	 brieven	 uit	 de	 tijd	 van	 de	 Republiek	
(Middelburg,	2015)	
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Overige	publicaties	
	
‘A	shadow	falling	softly	on	the	snow.	Tolkieniaanse	invloeden	in	de	symfonische	rock’,	in:	Lembas.	
Tijdschrift	van	het	Tolkien	Genootschap	Unquendor	49	(1991)	25-28	
	
‘The	darkest	 depths	 of	Mordor.	 Led	Zeppelin	 en	 JRR	Tolkien’,	 in:	Lembas.	Tijdschrift	 van	het	
Tolkien	Genootschap	Unquendor	58	(1993)	8-13	
	
‘Van	 Knurfthuizen	 naar	 Gizeh	 en	 terug’,	 in:	 KB	 Centraal.	 Huisorgaan	 van	 de	 Koninklijke	
Bibliotheek	6	(1995)	3	[over	Moree’s	favoriete	geïllustreerde	kinderboek]	
	
	‘NACM-opleiding	tot	credit	manager	blijkt	lichtend	voorbeeld’,	in:	De	Credit	Manager.	Officieel	
orgaan	van	de	VVCM,	Vereniging	voor	Credit	Management	7/1	(Haarlem	1996)	16-17	
	
‘The	Marketing	Strategy	of	 the	Dutch	National	Library:	 its	Necessity	and	Consequences’,	 in:	S.K.	
Hannesdottir	(ed.),	Global	Issues	in	21st	Century	Research	Librarianship	(Helsinki,	2002)	156-
160	
	
‘Dichtertje.	De	uitvreter.	Titaantjes	(Nescio,	1918)’,	‘Blokken	(F.	Bordewijk,	1931)’,		‘Natuurdagboek	
(Nescio,	1996)’,	‘De	trein	der	traagheid	(Johan	Daisne,	1950),	‘Bij	nader	inzien	(J.J.	Voskuil,	1963)’,	
‘Voor	de	overlevenden	(Lennaert	Nijgh,	1966)’en	‘Uit	de	hoge	boom	geschreven	(Chr.J.	van	Geel,	
1967)’	in:	J.	Bos	en	R.	Storm	(eds.),	Het	literatuurboek	(Zwolle,	Den	Haag,	2003)	154,	175,	213,	
223,	259,	271	en	272	
	
‘The	European	Digital	Library:	A	Four	Way	Street’,	in:	Comma.	International	Journal	on	Archives	
–	Revue	Internationale	des	Archives	3/4	(2007)	87-89	
	
‘Inleiding	 /	 Introduction’,	 in:	 M.	 Bossenbroek	 en	 P	 Moree	 (eds.),	 Karakter.	 De	 Koninklijke	
Bibliotheek	onder	Wim	van	Drimmelen	1991-2008	/	Character.	The	Koninklijke	Bibliotheek	
under	the	Directorship	of	Wim	van	Drimmelen	1991-2008	(München,	2008)	13-24	
	
Afwezige	 grootvaders.	 Voordracht	 Dodenherdenking	 Vlaardingen	 2007	 (Vlaardingen,	
2010)	
	
‘De	literaire	Fischer:	vergaderingen	van	de	Museumcommissie	met	J.J.	Voskuil’	en	‘De	maritieme	
Fischer:	 voorouders	 in	 dienst	 van	 de	 VOC’,	 in:	 G.	 Bijster	 e.a.	 (eds.),	 Fischeriana.	 Publicatie	
aangeboden	aan	Eric	Fischer	na	zijn	afscheid	als	bestuursvoorzitter	van	GO-Opleidingen	
(Vlaardingen,	2010)	5-19	
	
‘’Gott	im	Himmel’.	De	Nederlandse	held	en	vampierjager	Abraham	van	Helsing’,	in:	P.	de	Bode	e.a.,	
Dirck,	Michiel	 en	Benedictus	 en	de	 slaven	 van	Ardra	 en	 andere	 Sailing	 Letters.	 Bundel	
aangeboden	aan	Dirk	 J.	 Tang	na	 zijn	 vertrek	van	de	Koninklijke	Bibliotheek	 (Pijnacker,	
Zierikzee,	Vlaardingen,	2011)	104-109	
	
‘Jan	Anderson,	een	rasverzamelaar	in	Vlaardingen’,	in:	J.	Knoester	e.a.	(eds.),	‘Dan	doen	we	het	
zelf’.	Cultuurhistorisch	initiatief	in	Zuid-Holland	(Erfgoedhuis	ZH,	Delft,	2012)	21-24	
	
‘Woord	vooraf’	en	‘De	maritieme	Jan	Anderson:	naamgenoten	in	dienst	van	de	VOC’,	in:	G.	
Anderson	e.a.	(eds.),	Gedreven	om	te	verzamelen.	Een	liber	amicorum	voor	Jan	Anderson	
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(Vlaardingen,	2014)	67-72	
	
‘’Beneden	aan	de	rang	der	bioscopen’.	Uit	de	geschiedenis	van	het	Vlaardingse	Luxor	Theater,	1928-
1973’,	in:	Historisch	jaarboek	Vlaardingen	2015,	negenendertigste	jaargang	(Vlaardingen	2015)	
42-59	
	
‘Inleiding’,	 in:	A.	Marinissen	e.a.	(eds.),	 ‘Het	hart	dier	wereld’.	Literaire	stadswandeling	door	
Middelburg	(Middelburg,	2018)	
	
(met	A.	Marinissen),	Zeeuws	dozijn.	Portretten	van	sterke	vrouwen	(Middelburg,	2018)	
	
Diverse	CD-recensies	in	KLEMblad.	Orgaan	van	Stichting	Kontakt	Liefhebbers	Electronische	
Muziek	 1997-2003	 en	 twee	 biografieën:	 ‘Vijftien	 jaar	 Bernd	 Kistenmacher:	 Titanische	 Tage’	
(KLEMblad	 95	 (1999)	 52-58)	 en	 ‘De	 kosmische	 renaissance	 van	 Klaus	 Hoffmann-Hoock’	
(KLEMblad	118	(2003)	10-20)	
	
	
	
Redacteur	
	
Netwerk.	Tijdschrift	 van	de	Vereniging	Vrienden	van	het	Visserijmuseum	 opgevolgd	door	
Netwerk.	Jaarboek	Visserijmuseum	1993-2003	
	
Historisch	jaarboek	Vlaardingen	1998-2015	
	
Hoogendijkreeks	1995-…	
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