


Descriptio Vitae 

Wie de route van Mari P. van Buijtenens ambtelijke loopbaan volgt stuit 
daarbij vanzelf op de onderzoeksterreinen, waar hij in zijn wetenschappelijke 
loopbaan met vrucht heeft gegraven. Een aangeboren intellektuele nieuws
gierigheid, verankerd in een brede kulturele en maatschappelijke belangstel
ling, dreef hem er toe overal waar hij zich vestigde de historische raadsels, 
waarmee hij werd gekonfronteerd, te ontwarren. 
In Rotterdam, waar hij op 4 september 1911 werd geboren en waar hij op 3 ja
nuari 1938 in (onbezoldigde) dienst bij het gemeentearchief trad, zette hij zijn 
eerste schreden op het pad, dat tot een indrukwekkende reeks van weten
schappelijke publikaties zou leiden. Voordat dit pad zich zou verbreden tot 
een „Heiligenweg", had hij al heel wat ambtelijke mijlpalen gepasseerd. Nog 
vóór de afronding van het examen archiefambtenaar Ie klasse, dat hij op 6 
november 1939 aflegde, werd hij door Gedeputeerde Staten van Friesland per 
1 mei 1939 benoemd tot toegevoegd ambtenaar aan de provinciaal inspecteur 
der gemeente- en waterschapsarchieven, de toenmalige rijksarchivaris in 
Friesland A. L. Heerma van Voss. Zijn belangrijkste taak was het inventarise
ren van de archieven van gemeenten en waterschappen. Tot aan de personele 
uitbreiding van de inspectie in 1947 werd deze uitsluitend door Van Buijtenen 
verricht. Onderwijl werd hij ook nog in de periode mei 1945 tot september 
1947 belast met de waarneming voor halve dagen van het gemeentearchivari-
aat van Leeuwarden. In het laatste oorlogsjaar zag Van Buijtenen zich ge
noodzaakt onder te duiken, maar eenmaal weer boven water wist hij zich snel 
te ontwikkelen als een onmisbare schakel in het kulturele, sociale en zelfs po
litieke leven binnen Friesland. In die periode heeft hij ook een groot aantal 
bekenden en vrienden opgedaan en in zijn latere conversaties, waar zijn Frie
se tijd ter sprake kwam, vloeiden de suffixen van de Friese eigennamen vaak 
harmonieus over in die van de Latijnse declinatio prima der door hem gelan
ceerde citaten. Tot 1963, het jaar van zijn vertrek uit Friesland, zou hij in tal
loze bestuursfunkties veel vrije tijd opofferen voor de gemeenschap, waarvan 
hij zeer bewust deel uitmaakte: lid van de adviescommissie inzake Monumen
tenzorg der provincie Friesland, voorzitter van de Stichting Katholieke Uit-
leenbibliotheek te Leeuwarden, secretaris van de Prof. Dr. Titus Brandsma-
stichting ter beheer van de katholieke H.B.S. te Bolsward, bestuurslid van het 
Fries Genootschap voor Geschied-, Taal- en Oudheidkunde (waarvan hij na 
zijn vertrek uit Friesland buitengewoon lid werd), lid van de Fryske Akade-
my, mede-redacteur van het jaarboek De Vrije Fries, en vele andere posten 
die hier niet alle genoemd behoeven te worden. Zijn litteraire belangstelling 
en begaafdheid werd al in 1947 gehonoreerd met het lidmaatschap van de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. 
In tegenstelling met sommige andere landen is in de Nederlandse verhoudin-



gen de kombinatie wetenschapper/literator- politicus een avis rara. Ook Van 
Buijtenen miste het instinkt van de beroepspoliticus te zeer om daarbij tot het 
uiterste te gaan. Wel was hij van 1955 tot 1963 lid van de Provinciale Staten 
voor de K.V.P., maar het lidmaatschap van de Tweede Kamer, waartoe hij in 
1950 was gekozen, heeft hij niet aangenomen, een gelukkig besluit, omdat we 
mogen aannemen dat de produktie aan de historisch-wetenschappelijke zijde 
hiervan zeker schade had ondervonden. 
In 1948 legt Van Buijtenen het doctoraalexamen af in de rechten, vrije studie
richting, aan de Rijksuniversiteit van Groningen. De door hem gekozen bij
vakken Oud-Vaderlands Recht en Oud-Fries voegen een nieuwe dimensie toe 
aan het terrein van zijn wetenschappelijke onderzoekingen. De titel van zijn 
in 1953 aan de Universiteit van Amsterdam verdedigde proefschrift De grond
slag van de Friese vrijheid ligt in het verlengde van deze verbrede belangstel
ling. Met het oog op het opsporen en bestuderen van het daartoe aanwezige 
bronnenmateriaal verbleef hij in 1950-1951 gedurende acht maanden met bui
tengewoon verlof in Rome om vooral de Vaticaanse archieven hier op af te 
grazen. 
In juli 1948 overlijdt plotseling de rijksarchivaris in Friesland A. L. Heerma 
van Voss, die Van Buijtenen altijd als zijn voorganger, ook in figuurlijke zin, 
in het archiefwezen heeft beschouwd. Het lag voor de hand de bekwame dis
cipel, die zich ondertussen zo vertrouwd had gemaakt, met de Friese situatie 
voor opvolging aan te wijzen. Maar de in die dagen nog sterk levende verzui-
lingsgedachte langs confessionele lijnen heeft een spoedige afwikkeling enigs
zins vertraagd. Tezelfdertijd vaceerde het rijksarchivariaat in 's Hertogen-
bosch, waar men wel graag de katholiek Van Buijtenen zag resideren, terwijl 
een zich daar sterk makende kandidaat van protestantsen huize wellicht gere
der een minder uitgesproken roomse provincie zou kunnen uitzoeken. Maar 
Van Buijtenen prefereerde Friesland en na enig touwtrekken werd hij dan 
ook per 1 maart 1949 tot rijksarchivaris in Friesland benoemd. Veertien jaren 
lang heeft hij het rijksarchivariaat een inhoud gegeven, die verder ging dan 
uitsluitend beheer en ordening. Met name het wetenschappelijk historisch 
onderzoek nam onder zijn leiding afmetingen aan, die het gemis aan een uni
versitair centrum op dit terrein deden vergeten. 

Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken, dat de provincie hem in 
1962 de Joost Halbertsmaprijs toekende op grond van zijn verdiensten voor 
de geschiedschrijving van Friesland. Dat was de tweede bekroning voor zijn 
publicistische arbeid, want reeds in 1944 was hem de Struyckenprijs uitge
reikt voor zijn in het Rotterdamsch Jaarboekje van 1940 verschenen studie 
Sint-Elbrecht, een mystificatie op Kralingeroord. 
In 1963 verlegt Van Buijtenen zijn werkterrein naar Utrecht, waar hij de 
bouwheer werd van het nieuwe rijksarchief, dat in 1969 in gebruik kon wor
den genomen ter vervanging van het te klein geworden en technisch ontoerei
kende gebouw op de Drift. Hoewel de bouwtekeningen dateren van vóór zijn 
periode, is het mede aan enkele ingrepen zijnerzijds te danken, dat het ge
bouw geworden is, wat het nu is. Gekoppeld aan zijn benoeming tot rijksar
chivaris was die tot provinciaal inspecteur der gemeente- en waterschapsar
chieven door Gedeputeerde Staten van Utrecht, vanaf 1968 met de inwer-
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kingtreding van de Archiefwet van 1962 tevens van de niet overgebrachte 
provinciale archieven. In deze hoedanigheid had hij een belangrijk aandeel in 
de redactie van de Regelen voor de bouw en inrichting van archiefbewaarplaatsen 
van de provinciale archiefinspecties uit 1975. Sedert 1972 trad hij op als voor
zitter van de provinciale archiefinspecteurs in Nederland. Op 1 maart 1975 
zette Van Buijtenen een punt achter zijn rijksarchivariaat in Utrecht. Als 
rijksarchivaris in buitengewone dienst werd hij door de minister van C.R.M. 
tot 1 maart 1978 belast met een speciale wetenschappelijke opdracht, welke 
zou resulteren in de publikatie van zijn Langs de heiligenweg. Wel kontinueer-
de hij tot op heden zijn funktie van provinciaal inspecteur. 
Zonder twijfel is Van Buijtenen in de eerste plaats archivaris. Het Nederland
se archiefwezen heeft veel aan hem te danken. Niet in het minst vanwege de 
aandacht, die hij heeft gevestigd op de veelal slechte berging van de middel
eeuwse charters, waardoor hij iedere beheerder van een oorkondenschat 
dwong zich te realiseren, dat de veelvuldige raadpleging in de toekomst een 
eind zou maken aan de vanzelfsprekendheid, dat de ene generatie de charters 
in dezelfde staat zou kunnen overdragen aan de andere. De revolutionaire 
weg, die hij ter verbetering insloeg, kreeg internationale aandacht en werd in 
zijn voetsporen door anderen verder bewandeld. Doch met de 'hangende 
charters' was zijn inventiviteit niet uitgeput. Zijn tweede vondst was die van 
de planoramakasten voor het bewaren van kaarten. Ook hieruit bleek zijn 
durf om met eigentijdse middelen af te rekenen met de traditionele bergings
methoden van vroeger. Hoewel hij er heilig van overtuigd was, dat zijn uitvin
dingen grote stappen vooruit betekenden, handelde hij met schroom. Het res-
pekt voor wat voorgaande generaties van vaklieden hadden gepresteerd blijkt 
uit de voorzichtige polemiek met reeds lang overleden aanhangers van het 
quieta non movere in het begin van zijn geruchtmakende rede „Verbeterde 
charterbewaring", waarin hij overigens volgens de bescheiden ondertitel 'mo
tieven' voor en een 'proeve' van iets nieuws wilde geven. 
De organisatie en het funktioneren van het rijksarchiefwezen in Nederland 
heeft gedurende Van Buijtenens loopbaan verschillende wijzigingen onder
gaan, goede en minder goede. De stroomversnelling, waarin ook het op het 
verleden gerichte archief ten gevolge van de veranderingen in de maatschap
pij terecht kwam, werd door Van Buijtenen als voorzitter van de Vereniging 
van archivarissen in Nederland in zijn rede Gnothi seauton in 1967 duidelijk 
onderkend en scherp gekarakteriseerd. De middelen, die het verantwoorde
lijke ministerie meende te moeten aanwenden om aan de ontwikkelingen het 
hoofd te bieden, waren de zijne niet en hij aarzelde geen moment met het 
aanreiken van alternatieven. Zij hebben niet de waardering gekregen, die zij 
verdienden, en zij werden niet opgevolgd. Misschien zal achteraf blijken ten 
onrechte. 

Van Buijtenen heeft er nooit een geheim van gemaakt, dat hij als een van de 
voornaamste bedreigingen van de taak van de archivaris zag het te sterk be
nadrukken van het administratieve aspekt en de verwaarlozing van het weten
schappelijke. Bij iemand, wiens ambtelijke loopbaan zo duidelijk wordt 
geïllustreerd door historische publicaties van hoog wetenschappelijk gehalte, 
wekt dit standpunt geen verwondering. De historische studie stond bij Van 
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Buijtenen steeds in dienst van de uitoefening van zijn funktie, zij ondersteun
de zijn archivistische arbeid of vloeide er op de ene of andere manier uit 
voort. Aanvankelijk betreffen zijn artikelen aspekten van de geschiedenis van 
Rotterdam, in de loop van het jaar 1940 moet de stad van zijn geboorte en eer
ste werkkring het geleidelijk afleggen tegen Friesland. De overschakeling van 
Friesland naar Utrecht heeft meer voeten in de aarde gehad. Hoewel Van 
Buijtenen al in 1963 rijksarchivaris in Utrecht werd, bleef zijn hart in Fries
land en duurde het tot 1967 voor hij een artikel het licht deed zien, waarvan 
men min of meer kan zeggen, dat het over het Utrechtse diocees handelde, zij 
het dat de titel voldoende toelicht op welk deel van het bisdom hij zich bij de 
bestudering van de Utrechtse bronnen vooralsnog richtte: Achtkarspelen, tus
sen Munster en Utrecht. Pas in 1971 is Van Buijtenen ook in zijn publikaties 
Utrechts, zonder zijn Friese verleden ooit geheel te vergeten. 
Los van het geografische aspekt is de reeks publicaties van Van Buijtenen 
veelzijdig naar inhoud, hetgeen niet in het minst blijkt uit zijn boekbesprekin
gen. Hij bezit de gave zich in de meest diverse historische studies in te leven, 
de kwaliteit van het werk dadelijk te onderkennen en raak te typeren. Hoewel 
hij de gekonstateerde gebreken niet verhult, zijn zijn besprekingen altijd sym
pathiek en nimmer kwetsend of zelfs maar betweterig, steeds staat het respekt 
voor de gedane arbeid voorop en de wens om de lezer een indruk te geven 
van het behaalde resultaat. Soms is die indruk van dien aard - zoals ten aan
zien van de bespreking van Die Kultur der Niederlande door F. Petr i - dat de le
zer in de verleiding komt te menen, dat hij hel boek kent. omdat hij de be
spreking door Van Buijtenen heeft gelezen. 

Hetzelfde beeld van veelzijdigheid, dat in de boekbesprekingen tot uiting 
komt, vinden wij ook in Van Buijtenens eigen geschriften. Hij beheerst een 
breed terrein, zoals de toegevoegde bibliografie aantoont. Toch is er geen as-
pekt van de geschiedenis, dat zo duidelijk zijn voorkeur heeft als de middel
eeuwse kerkhistorie. Die voorkeur heeft diepe wortels en gaat terug tot zijn 
vooropleiding bij de Franciskanen te Sittard en Venray. Wat hij daar leerde is 
hem zijn leven lang te stade gekomen. Zijn duizelingwekkende kennis van het 
Latijn, waarvan hij in zijn konversatie moeiteloos blijk weet te geven — tot 
wanhoop soms van de niet-latinisten onder zijn gehoor —, is van een ouder
wetse degelijkheid, die onder de vakgenoten van vandaag weinig meer wordt 
aangetroffen. Daar werd hij ook door pater Polman, een van zijn leermeesters 
te Venray, op het spoor van de kerkgeschiedenis gezet. De geleerde Kruitwa
gen van dezelfde kloosterorde, met wie hij te Rotterdam in kontakt stond, 
heeft hem blijvend beïnvloed op het terrein van de historische hulpweten
schappen, met name de paleografie, de chronologie en niet in het minst de 
middeleeuwse liturgie. Kruitwagens veelbetekenende Studiemateriaal (Hei
lige'n-ge'ographie I voor den middeleeuwschen kalender van het bisdom Utrecht 
heeft Van Buijtenen niet alleen met affiniteit in het Nederlandsch Archieven-
blad besproken, maar nog tijdens het door hem afgelegde archiefexamen in 
1939 gepousseerd als de noodzakelijke verbetering van Muller's Programma 
en Fruin's Handboek der Chronologie. 

Hoe divers de geschriften van Van Buijtenen ook zijn, het kerkhistorische as-
pekt ontbreekt zelden. Zo is een Friese vrijheid zonder de heilige Magnus en 
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de Friezenkerk in Rome ondenkbaar en een afwateringsverband als de Leppa 
zonder de parochiale indeling. Bij zijn bestudering van de kerkgeschiedenis 
speurt Van Buijtenen steeds naar grotere verbanden en naar diepere beweeg
redenen achter de feiten, hij plaatst, in de terminologie van de archivistiek ge
sproken, de losse stukken in series. Naar aanleiding van een eenvoudige 
kloosterstichting in het Fries-Groningse grensgebied zien wij de monniken 
van diverse orden in drie grote golfbewegingen over de Nederlanden vloeien 
en wordt ons ingeprent, dat de stichting zelf maar een nietig onderdeel is van 
de religioso-ekonomische of ekonomico-religieuze operaties en machinaties 
van een 12e eeuwse multinational. Van Buijtenens speurwerk zorgt ook vaak 
voor verrassende momenten, vooral als, zoals bij de Utrechtse S. Servaasab-
dij, plotseling de heilige zelf verschijnt. Hoewel Van Buijtenen altijd al in de 
sanetorum communio heeft geleefd, bleef zijn aandacht niet beperkt tot enkele 
favorieten zoals S. Ontcommer, S. Magnus en S. Odulf, maar is in zijn werk 
een groeiende belangstelling voor het verschijnsel der heiligenverering in het 
algemeen onmiskenbaar. Een scherp oog voor de onverwachte mogelijkhe
den, die de studie der patrocinia de geschiedvorser bieden, deed hem wijde 
verten aanschouwen. In het voetspoor der heiligen doorkruiste hij bijna ge
heel West-Europa, zonder zelf te weten waar hij uitkwam. Hij deed dit als een 
rechercheur, want, zoals hij het uitdrukte, geschiedvorsen vertoont hetzelfde 
karakter als het recherchewerk van een politie-apparaat. Dezelfde inventivi
teit, die op technisch gebied tot de nieuwe charterberging leidde, bracht de 
Sherlock Holmes onder de Nederlandse geschiedschrijvers - deze typering 
is van Slicher van Bath - tot onvermoede ontknopingen van schijnbaar on
ontwarbare problemen, problemen soms, die hij zelf lijkt te scheppen tot uit 
de oplossing blijkt, dat zij werkelijk bestonden. Niet dat de oplossingen altijd 
volledig zijn en voor ieder overtuigend, doch dat pretendeert Van Buijtenen 
nimmer. Hij gaat voor op wegen en verwacht dat anderen zullen volgen en 
zijn vele hypothesen zullen toetsen. Deze blijven overeind staan, zolang zij 
niet voor harde feiten moeten wijken en dat laatste gebeurt zelden. 
De wetenschappelijke verdiensten van Van Buijtenen vonden op 29 april 1966 
erkenning door zijn benoeming tot lid van de Koninklijke Academie van We
tenschappen, een eer die maar weinig archivarissen ten deel is gevallen. 
Niet alleen voor eigen wetenschappelijk werk staat Van Buijtenen op de bres. 
Hij heeft altijd oog gehad voor werk van anderen en bovendien kan hij enorm 
stimuleren bij de totstandkoming van publikaties, waaraan hij redaktioneel of 
als auteur zelf een bijdrage levert. Onmisbaar zijn in zulke gevallen zijn goede 
verbindingen met potentiële geldschieters, die hij op het juiste moment weet 
te activeren. Zo is in onwaarschijnlijk kort tijdsbestek de presentatie van de 
bundel t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Vereniging van Archivarissen in Ne
derland, die in 1967 het licht zag onder de titel Septet, gerealiseerd kunnen 
worden dankzij zijn redaktionele werkkracht en zijn inspanningen op het ge
bied van de fundraising. Op een geheel ander terrein, de geschiedenis van de 
hernhutter beweging, wist hij in 1975 de benodigde financiële basis te ver
schaffen voor de publikatie van een verzameling studies van internationale 
herkomst en allure onder de titel Unitas Fratrum. 
Het moge duidelijk zijn dat Van Buijtenen in zijn wetenschappelijke bezighe-
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den veelvuldig onder heiligen heeft verkeerd. De onderhavige bundel opstel
len van de hand van bevriende collega's en bewonderaars moet men evenwel 
niet zien als een premature canonisatie van de 70-jarige, maar als een hulde
blijk en erkenning van zijn talloze verdiensten op vele terreinen. Het is bo
vendien de wens van allen die hem kennen dat Van Buijtenen nog gedurende 
vele jaren de gelegenheid zal hebben om zijn scherpzinnige licht te laten 
schijnen over de vele historische raadsels die niemand beter dan hij dichter 
bij een oplossing zou weten te brengen. Ook voor hem geldt wat de Prediker 
zegt: Sapiens in verbisproducet se ipsum. 

C. Dekker 
H. L. Ph. Leeuwenberg 
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Lijst van publicaties van dr M. P. van Buijtenen 

samengesteld door Marcel P. van Buijtenen 

1938 - Sint Vincent. De heilige van de Gouden Eeuw. De gemeenschap van de 
heiligen XI. 
Nijmegen, 1938. 118 blz. 

- Vergeten Rotterdammers. Uit de stormachtige dagen van de Refor
matie. 
De Maasbode, 1 mei 1938. 

- De Katholieken in Rotterdam. Hun positie na de Hervorming. 
De Maasbode, 21 december 1938. 

1939 - De Dominicanen in Rotterdam. Een episode uit de dagen voor de Re
formatie. Een geheimzinnige overval. 
De Maasbode, 5 januari 1939. 

- Klopjes in Rotterdam en op Delfshaven. Gegevens uit de 17e eeuw-
sche notarieele protocollen. 
DeMaasbode, 29 januari 1939. 

- Rotterdamsche bedevaartgangers in vroeger jaren. Een reisstaalkaart 
uit het oudste sententieboek. 
DeMaasbode, 6 april 1939. 

- De opkomst van een bankiersfamilie. Hoe de Osy's te Rotterdam 
kwamen. Samen met J. P. v. d. Weele. 
De Maasbode, 2 juni 1939. 

1940 - Sint Elbrecht. Een mystificatie op Kralingeroord. 
Rotterdamsch Jaarboekje 1940, 142 - 177. 
Bekroond met de Struyckenprijs 1944. 
Juryrapport Annalen. Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening 
der wetenschap onder de Katholieken in Nederland, XXV (1945) 1, 88. 

- De scheepvaart van Hindeloopen. 
Tijdschrift voor Economische Geographie, XXXI (1940) 144 - 150. 

- Kerkelijk Kralingen in de Middeleeuwen. Reeds in de 13e eeuw een 
parochiekerk. De slotkapel van Honingen. 
DeMaasbode26 april 1940. 

- Sinte Gertrudis parochie te Hindeloopen. 
Ons Noorden, 14 en 21 juni 1940. 

1941 - Catalogus van de boeken en handschriften van de Jezuïetenstatie te 
Leeuwarden. 
Leeuwarden, 1941. 167 blz. 

- Inventaris van het oud en nieuw archief der gemeente Hindeloopen. 
Dokkum, 1941. 113 blz. 

- De Bibliotheek van de Jezuïetenstatie te Leeuwarden. 
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De Vrije Fries, XXXVI (1941) 71 - 78. 
- Kloosters onder Workum. Grauwe Zusters en Karthuizers. 

De Vrije Fries, XXXVI (1941) 131 - 148. 
- De Friesche jaren van den „inquisiteur" Wilhelmus Lindanus. 

ItBeaken, III (1941) 103- 125. 
- De Zeevaart van Hindeloopen. 

Leeuwarder Courant, 25 en 27 januari 1941. 
- De Kartuizers van Roermond. Bespreking van De Bibliotheek der Kar

tuizers van Roermond door L. Verschueren O.F.M. 
De Tijd, 12 april 1941. 

- Bespreking van Laat-middeleeuwsche paleografica, paleotypica, liturgi-
ca, kalendalia, grammaticalia door B. Kruitwagen O.F.M. 
Nederlands Archievenblad, XXXXIX (1941) 158- 163. 

1942 - Hindeloopen, Friesland's elfde stede. Heemschutserie XVII. 
Amsterdam, 1942. 92 blz. 
2e druk 1943. 
3e druk 1946. 

1944 - DeLeppa. Een rechtshistorisch-waterstaatkundige bijdrage. 
Dokkum, 1944. 121 blz. 

- Leppariucht. 
Rechtsgeleerd magazijn Themis, 1944, 24 - 36. 

1945 - De structuur van den eersten Emsinger codex. Bespreking van De eer
ste Emsinger codex. Oudfriese taal- en rechtsbronnen door P. Sipma. 
Nederlands Archievenblad, L (1945) 136 - 142. 

1946 - Het Koninkrijk Friesland in de 15e eeuw. Bespreking van Het Konink
rijk Friesland in de 15e eeuw, openbare les gegeven aan de Rijksuniver
siteit te Groningen door A. G. Jongkees. 
Nieuw Friesland, 23 november 1946. 

1947 - De grietenij l daar der adeel. Schets van de ontwikkeling van een Fries plat-
telandsbestuur. 
Dokkum, 1947. 100 blz. 

- Pier Panders ontwaken. 
Nieuw Friesland, 19 april 1947. 

1948 - Inventaris van het oud en nieuw archief der gemeente I daar der adeel. 
Grouw, 1948. 99 blz. 

- In memoriam dr A. L. Heerma van Voss. Tekst uitgesproken maandag 
26 juli 1948 voor de Regionale Omroep Noord. 
Groningen, 1948. 

- Stanfries Warns, 28-IX-1345. 
Leeuwarder Courant, 27 september 1948. 

- Boerenvrijheid. De oude tegenstelling tussen Kaïn en Abel. Bespre
king van Boerenvrijheid, inaugurale rede aan de Rijksuniversiteit te 
Groningen door B. H. Sucher van Bath. 
Leeuwarder Courant, 18 november 1948. 
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1949 - De „auctor intellectualis" van de Freeska Landriuchtdrukkerij. 
(Friesland? omstreeks 1485-1490). 
In: HuldeboekPater dr Bonaventura Kruitwagen O.F.M., 
's-Gravenhage, 1949, blz. 73 - 88. 

- Hebrecht - Hebb(e)recht. 
ItBeaken, XII (1949) 102- 105. 

- In memoriam dr A. L. Heerma van Voss. 
Nederlands Archievenblad, LUI (1949) 30 - 32. 

- Door Oostergo's agrarisch verleden. Grond moet geheimen prijs ge
ven. 
Bespreking van Bijdrage voor de geschiedenis van de gemeene gronden in 
Oostergo door D. J. Cuipers. 
Leeuwarder Courant, 9 april 1949. 

- Studies rond de Friese vrijheid. Bespreking van Algemene geschiedenis 
der Nederlanden, dl. I-en Herschreven historie door B. H. Slicher van 
Bath. 
Leeuwarder Courant, 30 november en 3 december 1949. 

- Frisia Cocktail. Bespreking van Redbad, koning van Friesland door 
Arian de Goede. 
Nieuw Friesland, 6 maart 1949. 

1950 - St. Vitus van Oldehove. Episoden uit de strijd om Leeuwardens kerk, 
1146-1580. 
Utrecht, 1950. 178 blz. 
Frisia CatholicaXI. 
Ook: Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, LXVIII 
(1950) 1- 165. 

- Uit het dagboek van Bernardus Furmerius. Friese curiosa uit de jaren 
1603- 1615. 
Leeuwarder Courant, 5 en 8 juli 1950. 

- Stadsvisitekaartje werd verfraaid. Iets uit de bouwgeschiedenis van 
Leeuwarder Raadhuis. 
Leeuwarder Courant, 30 augustus 1950. 

1951 - Het Minrebroederklooster te Bolsward in de 14e eeuw. Van 13 bruine 
barre voeten. 
Leeuwarder Courant, 22 september 1951. 

- Bespreking van Inventaris van het archief der gemeente St. Michelsgestel 
door C. Th. Kokke. 
Nederlands Archievenblad, LVI ( 1951 ) 36 - 38. 

1952 - Zijn de „Roosevelts" Zeeuws of Fries? Fries-Amerikaanse relaties, 
Stuyvesant-Roosevelt. 
Leeuwarder Courant, 5 april 1952. 

- Voorzienigheid en Deugden keren na 12'/2 jaar weer. Beelden van 
Kanselarij terug op plaats. 
Leeuwarder Courant, 1 september 1952. 

- De Kanselarij: bronaêr van schoonheid en wetenschap. 
Leeuwarder Courant, 9 september 1952. 
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1953 - De grondslag van de Friese vrijheid. Dissertatie Universiteit van Am
sterdam. 
Assen, 1953. 238 blz. 

- De betekenis van Bonifatius' eeuwfeest. Toespraak gehouden op de 
persconferentie Stichting herdenking Bonifatius marteldood 754 -
1954 te Utrecht op 21 september 1953. 
Leeuwarden, 1953. 12 blz. 

- Merkwaardige torens in Friesland. Anjum, Wierum, Hyum, Foud-
gum, Britsum. 
Leeuwarder Courant, 27 juni 1953. 

- Overpeinzingen bij Omar Khayyam. 
Leeuwarder Courant, 12 september 1953. 

- Johannes Eltatus, Fries miniaturist. Speurtocht in Rome naar vaar
dige pennekunstenaars uit 't Noorden. 
Leeuwarder Courant, 28 november 1953. 

- D.E.: een oude belegen naam uit een solied gewest. 
Leeuwarden, 1953. 3 blz., gestencild. 

1954 - Bonifatius, bisschop. Rede uitsproken bij de herdenking van het twaalf
de eeuwfeest van St. Bonifatius' marteldood door de katholieken van 
Nederland, 4 juli 1954. 
Leeuwarden, 1954. 24 blz. 
Frisia Catholica XV. 

- De Fries- Groningse grens in Lauwerszee en Wadden. Studie op verzoek 
van Ged. Staten van Friesland. 
Drachten, 1954. 60 blz. 

- Het twaalfde eeuwfeest van Sint Bonifatius. 
De Katholieke Missiën, LXXV (1954) 2, 36 - 37. 

- De Teisterbantse Friezen. Nieuw licht op een moeilijke kwestie. 
Leeuwarder Courant, 26 januari 1954. 

- Rechtsdrama te Lekkum. Middeleeuwers streden ruim tachtig jaar 
om bezit van Sjoerdsma-state. 
Leeuwarder Courant, 5 mei 1954. 

- De Sint Bonifatius relieken in Fulda en Dokkum. 
De Volkskrant, 3 juli 1954. 

1955 - Het dekenaat Bolsward annex Utbirdum en Grandivorum. 
It Beaken, XVII (1955) 84 - 97. 

- In memoriam C. J. de Jong. 
De Katholieke werkgever, 31 december 1955. 

- Voorspel der Hervorming. Openhartig boek van Nijmeegse hoogle
raar. Bespreking van Kerkelijke verhoudingen in Nederland voor de Re
formatie van pi. m. 1500 -pi. m. 1580 door R. R. Post. 
Leeuwarder Courant, 29 april 1955. 

- Weer luiden de klokken over het Friese land. 
Leeuwarder Courant, 4 mei 1955. 

- In memoriam C. J. de Jong. 
Jouster Courant, 23 december 1955. 

18 



1956 - Westergo's IJsselmeerdijken. Met H. T. Obreen. 
Bolsward, 1956. 468 blz. 
Hierin: Dijkage in ontwikkeling, blz. 1-59 en Inventarissen van de ar
chieven, blz. 407-427. 
Bespreking van Van voogdij tot maarschalkambt. Bijdrage tot de geschie
denis der Utrechts-bisschoppelijke staatsinstellingen voornamelijk in het 
Nedersticht door A. Johanna Maris. 
Revue d'Histoire Ecclésiastique, LI (1956) 406 - 407. 

1957 - Afscheid van de heer A. Corée. 
GenealogyskJierboekje 1957, 87. 

- Bergums kerk, klooster en omgeving. In samenwerking met A. Baart 
F 
De Vrije Fries, XLIII (1957) 130 - 173. 
Frisia Catholica XVII. 

- Plaats bepalen. 
De Katholieke Fries, IX (1957) 21 - 23. 

- Bespreking van De Nederlandse opstand in de pamfletten, 1566 - 1584 
door P. A. M. Geurts. 
Revue d'Histoire Ecclésiastique, LU (1957) 168 -169. 

- Bespreking van Excerpta legum. Onderzoekingen betreffende enkele 
Friese Rechtsboeken uit de vijftiende eeuw door P. Gerbenzon. 
Revue d'Histoire Ecclésiastique, LU (1957) 943 - 944. 

1958 - De betekenis van de archieven voor de lokale en regionale geschiede
nis in Friesland. 
Nederlands Archievenblad, LXIII (1958) 201 - 214. 
Ook: ItBeaken, XXII (1960) 9-25. 
Frisia Catholica XXI. 

- Franeker en Tjummer fiarndel. 
ItBeaken, XX (1958) 15-28. 
Frisia Catholica XIX. 

- Levensbericht van N. Ottema. Leeuwarden, 4 mei 1874 - Leeuwar
den, 22 juni 1955. 
Economisch-historisch Jaarboek 1958, 198- 199. 

- Ubbo Emmius-tentoonstelling in het Fries Museum te Leeuwarden. 
Leeuwarder Courant, 27 juni 1958. 

- De middeleeuwse kerk in Nederland. Synthese met grote visie van 
prof Post. Bespreking van Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middel
eeuwen door R. R. Post. 
De Tijd, 18 januari 1958. 

- Bespreking van Proeve van een onderzoek van de patrocinia in het 
middeleeuwse bisdom Utrecht door H. J. Kok. 
Revue d'Histoire Ecclésiastique, LUI (1958) 877. 

1959 - Memorandum inzake een mogelijk archeologisch onderzoek van de Sn Mi
chèle in Borgo (Rome). Samen met P. Glazema, directeur Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. 
Amersfoort, 1959. 8 blz. 



- Van Egbert Douwes en Douwe Egberts. 
Z.pl., 1959, 86 biz. 
Pro manuscripto. 

- Middeleeuwse Friese huwelijkstoespraken in Bazel. In samenwerking 
met W. J. Buma en K. Heeroma. 
Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, I 
(1959)293-359. 

- In „Vinea Domini", zilveren kloosterfeest Pater Amatus van Straaten. 
Ons Noorden, 5 september 1959. 

1960 - De drukker van het Freeska-Landriucht. 
In: Fryske stüdzjes, oanbean oanprofdrJ. H. Brouwer. 
Assen, 1960, blz. 99- 123. 

- Enkele gedachten bij een gouden jubileum. Het verleden en het he
den. 
Melange. Extra uitgave 1960. 

- Bespreking van Das Groninger ,,Religionsgespräch" (1523) und seine 
Hintergründen door S. P. Wolfs O.P. 
Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, II 
(1960), 348-350. 

- Bespreking van Norder Annalen. Aufzeichnungen aus dem Dominikaner
kloster in Norden 1271 -1530 door Günther Möhlmann. 
De Vrije Fries, XLIV (1960) 196 - 198. 

1961 - Het Friese dorp in de Middeleeuwen rechtshistorisch verkend. 
Drachten, 1961. 114 blz. 

- Kerkhistorische gegevens voor de geschiedenis van Haskerland. 
Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, III 
(1961)90- 117. 
Frisia Catholica XXII. 

- Normbesef. 
DeStrikel, IV (1961) 174. 

- Bespreking van De stad Rhenen door W. van Iterson. 
Revue d'Histoire Ecclésiastique, LVI ( 1961 ) 759. 

- Bespreking van de Goudse Kloosters in de middeleeuwen, door J. Taal. 
Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland III 
(1961) pag. 247 tot 248. 

1962 - Constructief vermogen en bouwdrift. Prof dr R. R. Post vijfentwintig 
jaar hoogleraar in Nijmegen. 
De Tijd, 24 januari 1962. 

- Nederlaag van „De dictatuur van het kaartbeeld". Bespreking van 
Friesland in Hervormingstijd door J. J. Woltjer. 
Leeuwarder Courant, juli 1962. 

1963 - Augustijnse vroomheid in Mariëngaarde. In: Fan in pastoar en syn 
kleaster. Mariëngaerd nei 800 jier (1163 - 14 september 1963) troch J. J. 
Kalma. 
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Ljouwert, 1963, biz. 62-69. 
- Ciarum . . . Frisium nomen. 

De Wacht van üldehoveen Westertoren, XVI (1963) 157 - 166. 
- Friesen im Oberhasli. Auszug aus einem Aufsatz des niederländischen 

Reichsarchivars. Aus dem Holländischen übersetzt und eingeleitet 
von Hermann Rennefahrt. 
Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde, 1963, nr. 3/4, 138 -
147. 

- Friezen en Zwitsers. 
Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXVI (1963) 319 - 324. 

- Prijsnotering. Dankwoord uitgesproken bij de uitreiking van de Joost 
Hiddes Halbertsmaprijs 1962 te Bolsward, 12 oktober 1962. 
ItBeaken, XXV (1963) 143- 151. 

- Stroomland van Europa; Friezen in het Zwitserse Oberhaslital? 
Leeuwarder Courant, 25 mei 1963. 

- Wonen in twee huizen: Fries Genootschap - Fryske Akademy. 
Friesch Dagblad, 24 augustus 1963. 

- Warns als golfbreker; de Hollandse vloed gekeerd. 
Leeuwarder Courant, 21 september 1963. 

- Werk van grote groep geleerden. Nieuw licht op kerkhistorie na inter
nationale studie. Bespreking van Geschiedenis van de Kerk. 
De Volkskrant, 29 november 1963. 

1964 - Contour van KardinaalAlfrinks kerkprovincie. 
Utrecht, 1964. 94 blz. 

- Windesheimers in Bazel, St. Leonhard 1462 - 1525. 
In: Postillen over kerk en maatschappij in de 15e en 16e eeuw. Erebundel 
aangeboden bij het afscheid van Mgr drR.R. Post als hoogleraar. 
Nijmegen, 1964, blz. 200 - 233. 
Frisia Catholica. XXIV. 

1965 - Frieslands middeleeuwse marktrechten. Utjeften fan de Fryske Aka
demy CCLXI. 
Leeuwarden, 1965. 73 blz. 

- Bulwark of freedom. 
Delta. A review of arts. Life and thought in the Netherlands, VIII (1965) 4, 
6- 10. 

- Verbeterde charterbewaring. Motieven en proeve. Toespraak gehou
den tijdens studiedagen Archiefambtenaren, 26 - 27 oktober 1965. 
Nederlands Archievenblad, LXXI (1965) 85 - 113. 

- Bespreking van Die Kultur der Niederlände door F. Petri, Heft 1-10, 
Handbuch der Kulturgeschichte, ed. E. Thurnher. 
Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, XX ( 1965) 307-310. 

1966 - Inleiding. 
In: Septet. Gedenkboek bij de herdenking van het 75-jarig bestaan van de 
Vereniging van Archivarissen in Nederland. 
Groningen, 1966, blz. 5. 

- „Chronologica". 
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In: Septet. Gedenkboek bij de herdenking van het 75-jarig bestaan van de 
Vereniging van Archivarissen in Nederland. 
Groningen, 1966, blz. 36 - 44. 
Ook: Nederlands Archievenblad, LXX (1966) 111-119. 

- Mgr dr D. Geerdinck veertig jaar priester. Portret van een prelaat. 
De Tijd, 23 juli 1966. 

- Bespreking van La justice seigneurale de l'abbaye de Saint Amand door 
Henri Platelle. 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, LXXXIII (1966) 
425-430. 

1967 - Achtkarspelen tussen Munster en Utrecht. Nevenaspiraties bij enkele 
kloosterfundaties. 
Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, IX 
(1967)172-212. 

- Gewoon even stilstaan en je verwonderen . . . Toespraak t.g.v. het ju
bileum van de heer E. D. de Jong, 1927 - 12 mei 1967. 
Melange. Extra uitgave 1967. 

- Gnothi seauton. Toespraak gehouden t.g.v. het 75-jarig bestaan van 
de Vereniging van Archivarissen in Nederland. 
Nederlands Archievenblad, LXXI (1967) 2 - 9. 

- Jaarrede gehouden ter vergadering van de Vereniging van Archivaris
sen in Nederland op 3 maart 1967. 
Nederlands Archievenblad, LXXI (1967) 105 - 111. 

1968 - Oogst kerk in vreugde wat onder tranen werd gezaaid? Bespreking 
van Katholiek Nederland in de achttiende eeuw, I door A . J . M . Polman 
O.F.M. 
Leeuwarder Courant, 30 maart 1968. 

- Ter gedachtenis van prof Post, . . . als een erudiete middeleeuwse abt. 
De Volkskrant, 28 oktober 1968. 

- Frieslands elfde stede, tweemaal Hindeloopen. Bespreking van De 
Hindelooper woonkultuur. Interieur en klederdracht in het licht der archie
ven door S. J. van der Molen. 
Antiek, III (1968) 193 -197. 

1969 - S. Magnus in Munsterland. 
In: Studia Frisica. In memoriam prof dr K. Fokkema 1898 -1967, scripta. 
Groningen, 1969, blz. 48 - 52. 

- Herdenking van Anthonius Johannes Maria Polman (20 augustus 
1897-25 augustus 1968) uitgesproken in de zitting van lOmaart 1969. 
In: Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 
1968- 1969, blz. 255-262. 

- In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. In goed bist dizze 
ûngetider en net bang fen it wurk. Bespreking van In en om de schuil
kerkjes van Noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands Noord
westhoek onder de Republiek 1580-1795 door H. J. Oldenhof. 
Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, XI 
(1969)250-254. 

22 



- Clio's Friese tuin omgespit. Bespreking van Geschiedenis van Fries
land. 
Vrij Nederland, 10 mei 1969. 
Documents pour servir à l'Histoire médiévale de la Province Augustienne 
de Cologne. 
Extraits des Registres des Prieurs Généraux (1357-1506) door N. 
Teeuwen O.S.A. en A. de Meijer O.S.A. Archief voor de geschiedenis 
van de Katholieke Kerk in Nederland XI (1969) 124 tot 126. 

1970 - Inleiding. 
In: Jappe Alberts 70. Bundel ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag 
van prof dr W. Jappe Alberts. 
Bussum, 1970, blz.3-9. 

- Workums „Klameare" een super-leugenbank? 
In: Flecht op 'e koai, stüdzjes oanbean oanprofdr W. J. Buma ta syn sech
st ich tichste jierdei. 
Groningen, 1970, blz. 251 - 257. 

1971 - Contra turrim Traiectensem. 
In: Utrecht en zijn bisschoppen. Tentoonstelling van het Rijksarchief en 
het Gemeentelijk Archief, 1971, blz. 5-20. 
Ook: De Utrechtse bisschop in de Middeleeuwen. Samengesteld door C. 
A. Rutgers. 
Den Haag, 1978, blz. 1-17. 

- De officiële opening van het nieuwe gebouw van het Rijksarchief en 
het Gemeentelijk Archief in Utrecht. 
Nederlands Archievenblad. LXXV ( 1971 ) 251 - 257. 

- De St. Servatius-abdij en Utrechts stadsuitleg. 
Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, XIII 
(1971)317-334. 
Ook: Maandblad Oud-Utrecht, LUI (1980) 40 - 43, 50 - 54. 

- B espreking van : Documents pour servir à l'Histoire de la Province Augus
tienne de Cologne. 
Extraits des Registres des Prieurs Généraux (1507-1551) door N. 
Teeuwen O.S.A. en A. de Meijer O.S.A. 
Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 
XIII (1971) 337-340. 

1972 - Inleiding. 
In: Catalogus Port-Royal en Utrecht. Met een leidraad door J. A. G. 
Tans. 
Utrecht, 1972, blz. 2 - 3. 

- Bespreking van Van Willibrord tot Wereldraad in Utrecht. Boeiende te
rugblik op dertien eeuwen Nederlandse kerkhistorie. 
De Tijd, 14 augustus 1972. 

1973 - Inleiding. 
In: Catalogus Spiegel van Behoudenis. Restauratie van archivalia. 
Rijksarchief Utrecht, 1973, blz. 4 - 13. 
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- Inleiding. 
In: Catalogus Tentoonstelling Zicht rond Gooi en Sticht. 
Rijksarchief Utrecht, 1973, blz. 1 - 2. 

- Herdenking van Rudolph Pabus Cleveringa Pzn. (27 juli 1887 - 11 ja
nuari 1972) uitgesproken in de zitting van 12 februari 1973. 
In: Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 
1972- 1973, blz. 146- 152. 

- Moderne Urkunden- und Kartenaufbewahrung im Reichsarchiv in 
Utrecht. 
Der Archivar. Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, XXVI (1973) 
660 - 664. 

- Bespreking van Perspectief der doopboeken door K. Heeroma en H. T. 
J. Miedema. 
Nederlands Archievenblad, LXXVII (1973) 205 - 208. 

1974 - Moderne charter- en kaartenberging, ook voor textiel? 
In: Verslag van de Textieldag met de onderwerpen kleurstoffen in textiel 
en opbergsystemen in depot, gehouden op 15 november 1973 in het Mu
seum voor Land- en Volkenkunde, Rotterdam. 
Amsterdam, 1974, blz. 16-19. 

- Préface. 
In: Deux siècles de Jansenisme à travers les du fonds Port-Roy al 
d'Utrecht. 
Paris, 1974, blz. 11-12. 

- Inleiding. 
In: Catalogus Erfgoed van Herrnhut; de Zeister broedergemeente ten toon 
gesteld. 
Rijksarchief Utrecht, 1974, blz. 1 -5 . 

- Verkenningen in een onderontwikkeld gebied. Materiële zorg voor 
archivalia. 
In: Archief- en Bibliotheekwezen, XXXXV (1974) 193 - 213. 
Extra nummer XII. 

1975 - Staveren - Dendermonde: rechtshistorische achtergronden? 
Philologia f risico. 1975, 35 - 48. 

- Met Cornells Dekker en Huib Leeuwenberg, ed. Unitas Fratrum. 
Herrnhutter Studien - Moravian Studies. 
Rijksarchief Utrecht, 1975. 

1976 - Bespreking van Landesherrschaft und Klosterwesen im Ostfriesischen Fi-
velgo 970 -1290 door Wilfried Ehbrecht. 
Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXIX (1976) 93 - 94. 

1977 - Langs de heiligenweg. Perspectief van enig vroeg-middeleeuwse verbindin
gen met Noord-Nederland. 
Verhandelingen Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten
schappen, 
Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks XCIV. 
Amsterdam, 1977. 144 blz. 
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1978 - De bisschop en de boekhandelaar. 
In: Vit bibliotheektuin en informatieveld. Opstellen aangeboden aan dr D. 
Grusheide bij zijn afscheid ais bibliothecaris van de Rijksuniversiteit te 
Utrecht. 
Utrecht, 1978, blz. 40 - 50. 

- In memoriam Franciscus Hubertus Cornelus Weijtens. 
Nederlands Archievenblad, LXXXII (1978) 219 - 222. 

- Tema con variazioni. Rede gehouden op 30 september 1977 bij de 
herdenking van het 150-jarig bestaan van het Fries Genootschap. 
De Vrije Fries, LVIII (1978) 177 - 187. 

- Friese veenrush in kaart. Bespreking van Turf uit de Wouden. Bijdrage 
tot de geschiedenis van de hoogveengraverij in oostelijk Friesland tot 1900 
door S. J. van der Molen. 
Leeuwarder Courant, 14 oktober 1978. 

- Bespreking van Gregorii de Arimino OSA. Registrum Generalatus 
1357-1358. Door A. de Meijer O.S.A. Archief- en Bibliotheekwezen 
in België XLIX (1978) 372-374. 

1979 - Variks nevelig contour in de Middeleeuwen. 
In: Hungerige und dorstige schapen der coy en Christi. Geschiedenis van de 
parochie Varik. Samen met R. Staverman en Th. Staverman. 
Varik, 1979, blz. 7 -21 . 

- Stichtingsoorkonde voor het huis van de Broeders van het Gemene 
Leven te Berlikum (Fr.) 1483. 
Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, LIX (1979) 121 - 132. 

- Bespreking van Vestiging van bedelorden als onderdeel van stadsgeschie
denis door P. A. Henderikx. 
Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXXII (1979) 604 - 605. 

1980 - Bespreking van Het Onze-Lieve-Vrouwekapittel van Kapelle en de stich
ting van de parochie Biezelinge 1503 -1529 door C. Dekker. 
Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, LX (1980) 124 - 125. 

- Bespreking van Tieler- en Bommelerwaarden 1327 - 1977 door O. 
Moorman van Kappen, J. Korf en C. W. A. baron van Verschuer. 
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XLVIII (1980) 78 - 80. 

1981 - Bouvy: de voltooier. Van A. B. M. naar Catharijneconvent. 
Maandblad Oud-Utrecht 54(1981)19-20. 

- Hier is de mogentheyt der Friezen. Bespreking van Oorsprong en ge
schiedenis van de Friezen door S. J. van der Molen. 
Leeuwarder Courant, 18 april 1981. 

- In voorbereiding: samen met A. K. de Meijer. 
Westbroeks heiligen in polderperspectief. 
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