
DIRK BOELE (1778-1846), MR. SCHILDER TE KAMPEN

door A.F.A.Piederiet

De zomertentoonstelling 1991 van het Frans Walkate-archief te Kampen was getiteld:
'Boele, een kunstzinnige Kamper familie'. De tentoonstelling was gewijd aan tekeningen
en schilderijen van Willem Boele (1747-1823), zijn zoon Dirk Boele (1778-1846), en aan
werk van Johannes Boele (1876-1968), Cornelis Johannes Boele (1902-1976), Margot
Loesink -Boele (1923), Paulien Boele (1931) en Margot EI Hammouti- Loesink (1963). De
vijf laatstgenoemden zijn nazaten van Dirks jongere broer Cornelis Johannes.
In het nu volgende artikel wordt, waarschijnlijk voor de eerste maal in deze vorm, de zo
welverdiende aandacht geschonken aan het leven en werk van Dirk Boele.

Dirk Boele en zijn familie

Dirk Boele werd geboren in Kampen op 29 april 1778, als oudste zoon van Willem Boele
en Margaretha van Zegen. In het gezin van Willem werden 4 meisjes en 4 jongens
geboren, maar 3 meisjes en 2jongens overleden zeer jong.' In 1795werd in ons land een
algemene volkstelling gehouden. Volgens de gegevens hierover, die in het gemeente
archief van Kampen te vinden zijn, woonde vader Willem toen met zijn gezin van 5
personen aan de Oudestraat Oostzijde. Het gezin bestond waarschijnlijk uit vader en
moeder, de toen ongeveer zeventienjarige Dirk, zijn zusje Clasina, ongeveer dertienjaar
oud en zijn broer Come lis Johannes, ongeveer elf jaar oud. Deze laatste stichtte later
met zijn zoon Willem Gerrit de bekende sigarenfabriek."
De grootvader van Dirk, ook Dirk geheten, woonde bij de volksteIling in 1795 aan de
Bovennieuwstraat Wz.,waarschijnlijk alleen: beroep en gezinsgrootte worden van hem
niet vermeld.
Vader Willem was grootburger van Kampen, van beroep schilder en olderman van het
Sint Lucasgilde. In dit gilde waren beoefenaren van kunstzinnige beroepen verenigd.
Volgens de keur van 1590 van het Kamper Sint Lucasgilde mochten lid zijn schilders,
glazenmakers, boekdrukkers, boekverkopers, boekbinders, brievenmakers, patroniers,
figuursnijders, stoelendraaiers en verder al degenen die met penselen of borstels in
olieverf arbeidden. In 1798 werd het gilde ontbonden en de bezittingen ervan onder de
gildeleden verdeeld. Willem Boele kreeg als laatste olderman de mooie drinkhoorn in zijn
bezit, die door een later familielid aan de gemeente Kampen werd verkocht en nu nog in
het stedelijk museum te zien is,"
Dirk Boele trouwde op 23-jarige leeftijd. In het gemeente-archief vinden we dat Dirk
Boele,jonge man van Campen, op 17mei 1801huwde met Gezina Everdina van der Veen,
jonge dochtervan Dalfsen, wonende alhier, in de gereformeerde kerk te Campen (Boven
kerk).'
Uit het huwelijk werden twee zoons en drie dochters geboren." De oudste zoon, Willem,
geboren in 1802, overleed in 1828 als volontair in Ned. Indie. De tweede zoon, Cornelis
Johannes, geboren in 1806, overleed ookvoor zijn vader als zeevarende in Algiers," zodat
met Dirk deze tak van de familie Boele in mannelijke lijn zou uitsterven. Zijn dochters
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Egberdina Adolphina en Margaretha Gezina huwden te Kampen, respectievelijk met
Gerrit Ramhorst en Lubbert Jans van der Weerd. Hetjongste dochtertje, Geertje, stierf
op driejarige leeftijd."
Dirk Boele zelf overleed op 26juni 1846, 's morgens om 11.00uur, in zijnwoning aan de
Oudestraat, wijk 3, nr. 91. Dit is nu Oudestraat 156, links naast het Gotische Huis
(Stedelijk Museum). Zijn huis is nog in de oude toestand te zien in de Kamper Almanak
van 1990,midden op de foto op blz. 17l.
In de Kamper Courant van 29 juni 1846 stond de volgende advertentie:

Reden trof mij de gevoeligste slag des levens, daar
het den Algoeden behaagdc , mijnen Waarden Echt
genoot , den Ilcer DiRK BOELE, in leven M" Schil
der alhier , door den dood, in den ouderdom van
68 jaren, van mijne zijde wegtenemen. Met Chris
telijke gelatenheid vcrduurde hij zijn langdurig en
srnartelijk lijden. Aigemeen geacht wegens 7.ijne be
kwnarnhedcn en zijn werkznam leven , was hij tevens de
licfderijke Echtgcnoot en zorgvuldige vader van mij
en mijne kindercn. .

G. E. van der VEEN Wed. DK. nOELE.
Kampen, den 27 In,nij 1846.

Op 30 juni 1846werd hij begraven op de Algemene Begraafplaats van Kampen, bij de
Zandberg te IJsselmuiden. Zijn oudste dochter, Egberdina, kocht hiervoor het graf, l e
klasse, 2e perk, nr. 52, aan het pad links van de aula. Elf jaar later, op 19 oktober 1857,
werd ook Dirks vrouw hier begraven."

Beknopt overzicht van de tamilie van Dirk Boele

Dirk
x Geertien Visschers
I

Willem (1747-1823)
1x Margaretha van Zegen (..-1803)

2xAleijda van de Wetering (..-1806)'

Geertien
(1771)

Geertien Cornelia Johanna Dirk Clasina Cornel is Johannes
(1774-'78) (1776-'78) (1778-1846) (1782- ..) (1784-1847)

Barnardus
P786-'89)

Antony Evert
(1790-'95)

x Gezina
E. v.d. Veen
(..-1857)

x Johanna
Bouhuis
(1789-1853)

I
Willem Gerrit
(1829-1900)

I

Willem
(1802-1828)

Egberdina Adolphina
(1804-'85)
x Gerrit Ramhorst

Cornelis Johannes
(1806- ..)

Margaretha Gezina Geertje
(1809-'64) (1809-1812)
x Lubbert J. v.d. Weerd.

• Willem trouwde voor de 2e maal met Aleijda v.d. Wetering, op 11-10-1805;
deze overleed reeds een jaar later, beg raven op 17-11-1806.
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Dirk Boele als schilder
In de Kamper Courant van 17mei 1841vinden we de volgende advertentie:

Daar ik op heden 17 mei 1841 de Affaire als FIJN-, CIERAAD-, RIJTUIG-,
BEHANGSEL-, en HUISSCHILDER-, BEHANGER-, en VERLAKKER in alle
werken enz., veertigjaren heb uitgeoefend en nog blijfContinueeren, (kunnende
daarvan door bevoegde Autoriteiten en Particuliere personen, zoo binnen als
buiten deze stad de voldoendste getuigschriften produceren); daar beneven het
vak als KAARSENMAKER sedert 1811,en alzoo dertig jaren heb gebezigd en nog
blijf voortduren, zoo kan ik niet nalaten mijnen hartelijken dank te betuigen,
aan mijn weldenkende qeeerde Land- en Stadgenoten, voor de toegenegenheid
aan mij bewezen.
Hun tevens berigt gevende, dat wij door Gods goedheid thans onze VEERTIG
JARIGE HUWELIJKS- VEREENIGING beleven, en, met vreugde terugziend op
de afgelegde loopbaan, ons dankbaar verheugen over de vele zegeningen, die, bij
afwisseling van voor en tegenspoed ons te beurt mogten vallen.

KAMPEN
17mei 1841

Dk. BOELE
G.E.BOELE

Geb. VAN DER VEEN.

In de advertentie worden uitvoerig aIle ambachtelijke activiteiten van Dirk Boele op
gesomd. Waarschijnlijkheeft Dirkhet schildersvak bij zijnvader in de zaak geleerd en uit
de advertentie zouden we kunnen concluderen, dat hij gelijkmet zijnhuwelijk in 1801de
'affaire' van zijnvader heeft overgenomen. Ookblijkt uit de advertentie, dat Dirk een zeer
veelzijdig ambachtsman moet zijn geweest.
In het 'Familieboek' van de familie Boele9 bevindt zich een afschrift van de volgende
tekst:

'In den jare 1822
Op last van den Heer Precident der Finantieele Comissie over de Kerkgebouwen te
Kampen, met name den WelEd. Heer J.J. Gansneb genaamt Tengnagel is aan den
Konstschilder Dirk Boele uit haar lieden naam verzogt dit orgel te schilderen en heeft
bovengen. Konstschilder de voornaamste snijfiguuren en de gehele Decoratie rond om
het orgel geinventeert, in het groot op het schotwerk getekent, in de doodverf ge
schildert, in deferente soorten van Agaat, Egipties, Frans, en Italiaans marmer ge
schildert, en over geschaduwd, boven een Draperie en onder twee hangende Tropheen,
benevens een doorzicht of Perspectief op de deuren geschildert alles Breder in de
afgegeven Rekening gespecificeert, alles tot genoegen van gemelde Comissie begonnen
den 18Juny en afgewerkt den 26April des volgenden Jaars 1823.'
Helaas is niet bekend, waar de oorspronkelijke tekst gebleven is. Uit de woorden 'dit
orgel' valt op te maken, dat de tekst waarschijnlijk bij het geschilderde orgel was
aangebracht. Onder het orgel van de Bovenkerk is het schotwerk met verschillende
decoraties beschilderd en is op de deuren een 'perspectief aangebracht. Deze schilde
ring dateert echter van 1744. Het is mogelijk, dat Dirk Boele opdracht kreeg een
soortgelijke schildering aan te brengen bij het orgel van de Broederkerk. In het archief
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van de Hervormde Gemeente vinden we in de rekeningen van het Bijzondere Gemeente
fonds dienstjaar 1824 vermeld":

'voor het herstellen van het orgel in de Broederkerk op de staat van begroting
gesteld op f 550,- D. Boele L.N.549.62.5'

Hoewel hier van 'herstellen' wordt gesproken, moet gezien het voor die tijd aanzienlijke
bedrag van f 550,- aan een groot en belangrijk werk worden gedacht." Van een
beschildering zoals hierboven beschreven is echter in de Broederkerk niets terug te
vinden, daar het orgel reeds enkele tientallenjaren later naar de andere zijde van de kerk
werd verplaatst.
Een boven een schoorsteenmantel geschilderd stilleven, een vaas met bloemen, was te
vinden in het vroegere woonhuis van de heer Johannes Boele, bekend als sigaren
fabrikant en amateurschilder (zie inleiding van dit artikel), aan de IJsselkade nr. 29. Aan
een zijkant van de schouw was de signatuur van DirkBoele aangebracht." Dehuizen aan
dit deel van de IJsselkade zijn omstreeks 1840 gebouwd en Dirk zal misschien in meer
van deze huizen als schilder hebben gewerkt. Relaas is na het vertrek van de heer Joh.
Boele, nu ongeveer 30 jaar geleden, de gehele schouw uit het huis gesloopt. WeI is de
schildering nog gedeeltelijk te zien op een foto, die van Joh. Boele in zijnwoning werd
gemaakt.
In het bekende 'Lexicon van Nederlandse Beeldende Kunstenaars' van Pieter Scheen
wordt Dirk Boele ook vermeld. In 1830 werd namelijk te Amsterdam gehouden de
'Tentoonstelling van Levende Meesters'; in de catalogus stond als nr. 27 vermeld:
D. Boelen te Kampen, 'Twee Kalebassen'. Wemoeten aannemen dat het hier inderdaad
werk van Dirk Boele betreft.

De tekeningen van Dirk Boele

Toen ik een aantaljaren geleden historische gegevens verzamelde over de omgevingvan
De Plas in IJsselmuiden, informeerde ik bij het gemeentearchief in Kampen naar een
tekening, gemaakt bij De Plas, die door de vroegere gemeentearchivaris, de heer J. Don,
in het eerste boekje van 'Kampen in oude ansichten' was opgenomen." Ret origineel van
deze tekening bleek te staan in een soort aantekeningen- en schetsboek, was bovendien
mooi geaquareIleerd en ondertekend: D.Boele. Ret bestuderen van dit boek en een map
met losse potloodtekeningen van Dirk in het gemeentearchief leverde zoveel boeiende
gegevens op, dat deze verwerkt werden in een lezing, die in 1985 gehouden werd voor de
Vrienden van het KamperMuseum.AIletekeningen werden hiervoor op dia's vastgelegd.
Ret aantekeningenboek" heeft Dirkvan 1808 tot 1844 in gebruik gehad. In dit boek, met
een bladformaat van 13 x 21 cm, vinden we eerst aantekeningen over een hertaxatie van
onroerend goed, die hij samen met A. Jilink en L. de Waal in opdracht van de overheid
uitvoerde in 1808.15Verder schetsen en aantekeningen, waarschijnlijkvoor zijnwerk als
huisschilder, 6 mooie geaquareIleerde tekeningen van plekjes in IJsselmuiden, maar
vooral een unieke reportage in woord en beeld (18 tekeningen) van de stormvloed,
waardoor West-Overijssel getroffen werd in februari 1825.
Een map met losse tekeningen bevat 30 bladen met potloodtekeningen of -schetsen in
het formaat 22,5 x 13,5 cm, aIle gemaakt in de jaren 1840-1844, met topografische
onderwerpen in Kampen en Llsselmuiden."
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In de hiervoor afgedrukte advertentie van 17 mei 1841 wordt niets gezegd over het
tekenwerk van Dirk Boele. Waarschijnlijk he eft hij het tekenen als liefuebberij beoefend.
Toch moeten we aannemen, dat hij ook als tekenaar een opleiding he eft gevolgd. Bij veel
van zijn tekeningen treffen we perspectiefschalen aan, waaruit blijkt dat hij de regels van
het perspectieftekenen nauwkeurig toepaste.
Uit al zijn werk blijkt de grote belangstelling die Dirk had voor zijn stad en medeburgers,
voor de nieuwe bebouwing langs de IJsselkade en de aanleg van de plantsoenen. In
IJsselmuiden tekende hij de mooiste plekjes bij De Plas, de Zandberg en in Oosterholt.
Door de nauwkeurigheid waarmee hij tekende en zijn aantekeningen over plaats, tijd en
lichtinval, konden door vergelijking met oude kaarten, aIle getekende onderwerpen
worden gelokaliseerd. Gezien aantekeningen als 'water', 'rijweg', of'zandgronden', die hij
soms ook op zijn schetsen maakte, heeft hij deze misschien ook gebruikt om thuis in een
tekening of schilderij uit te werken. Het is niet bekend of hier iets van bewaard is
gebleven.
In onze tijd zijn de tekeningen van Dirk Boele van groot belang, omdat ze goede
topografische informatie geven over Kampen en IJsselmuiden in de eerste helft van de
19de eeuw. Des te meer is zijn werk van belang, omdat het gemaakt werd in de tijd nadat
de bekende doofstomme tekenaar Pieter Remmers in Kampen werkte en v66rdat J.J.
Fels en C.H. Hein actief waren met het vastleggen van mooie Kamper stadsgezichten.
Dirk Boele moet met zijn belangstelling voor tekenen ongetwijfeld de 33 jaar oudere
Pieter Remmers gekend hebben en als we het werk van Boele bekijken, zijn we geneigd
daarin invloed van Remmers te zien."

Dirk Boele, lang onbekend gebleven

Totdat ikin 1985 de reeds eerder genoemde lezing aan hem wijdde, was naar mijn mening
de naam Dirk Boele als Kamper schilder en tekenaar ten onrechte onbekend gebleven.
Zijn bekendheid bleef eigenlijk binnen de muren van het Kamper gemeentearchief.
In het eerste deeIvan 'Kampen in oude ansichten' werden 19 tekeningen van hem
opgenomen, zonder dat bij een ervan zijn naam vermeld werd (zie noot 13). Toch is dit
boekje, voor zover mij bekend, het enige geschrift waarin zijn naam voorkomt. Uit de
inleiding van J. Don citeer ik: 'Het vernieuwde aanzien van de stad trok opnieuw de
belangstelling van schilders en tekenaars als Cornelis Springer, W. Dommersen, E.A.
Hilverdink e.a. Zulks gold evenzeer voor de plaatselijke kunstbroeders als de gebr. C.H.
en H.J. Hein, J.J. Fels, W.B. Tholen, D.Ph. Hissink, Dirk Boele, J. Schinkel, F.J. Buyten
dijk, J.D. Belmer e.a. Bezield met grote liefde voor hun stad legden zij in hun oeuvre de
mooiste plekjes en doorkijkjes vast. Hun schilderijen, tekeningen en schetsen bieden ons
een getrouw beeld van het 19de eeuwse Kampen.'
Maar noch in het boekje 'Kampen' van Mr. Joan Ennema in de Heemschutserie'", noch
door dr. C.N. Fehrmann in 'Kampen, vroeger en nu'" wordt Dirk Boele genoemd naast de
andere Kamper tekenaars en schilders. Ook op de topografische tentoonstelling 'Kam
pen, zoals het was', in 1972 gehouden in de Koornmarktspoort, was onder de 84 nummers
geen enkele tekening van hem te vinden." In het boekje over de Kamper IJsselkade 'De
tuin van een stad' (Van der VIis en Noldus) werden vier mooie tekeningen van Dirk
opgenomen met als enige verantwoording 'Gemeentearchief Kampen'."
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Tenslotte, ook in het 'Register van de KamperAlmanak', verschenen in 1986,zoeken we
in het persoonsnamenregister tevergeefs naar de naam van Dirk Boele: in 50 jaar
historische bijdragen komt zijn naam niet voor.
In de boekjes 'Groot IJsselmuiden in oude ansichten' door AK. Versteeg" werden, nu
met volledige vermelding van zijn naam, IJsselmuider tekeningen van Dirk Boele op
genomen. In deell, verschenen in het najaar van 1985,werden 2 tekeningen atgedrukt,"
in deeI2, dat eenjaar later verscheen waren dat er 11.24Ret was mij een genoegen hierbij
zelf de onderschriften te mogen verzorgen, waarbij de resultaten van het door mij
verrichte onderzoek konden worden gebruikt.

Ter illustratie zijn bij dit artikel drie tekeningen opgenomen, die nog niet eerder werden
gepubliceerd. Ret voornemen bestaat, om in een volgende Kamper Almanak meer
aandacht te besteden aan de reeds genoemde 'reportage' van de watersnood van 1825.

Rest mij nog, de medewerkers van het gemeentearchief te danken voor de hulp en
medewerking, die bij het onderzoek werden geboden.

NOTEN

1. Gemeentearchief Kampen (verder genoemd G.A.K.), register van geboorten en doopboeken
Boven-, Broeder- en Buitenkerk, inv.nr. 316, 317.

2. E.A. Hartman, 'De geschiedenis van de sigarenindustrie te Kampen', Kamper Almanak 19641
65, bIz. 179 e.v.

3. H.J. Moerman, 'De Kamper gilden na de opstand', Kamper Almanak 1961162,bIz. 200 en 201.
In het bezit van het Stedelijk Museum zijn ook nog een schilderskistje van Willem Boele en een
beschilderd naambord van zijn zaak, beide voorzien van het farniliewapen, een schild met drie
torens.

4. G.A.K.,Huwelijksregisters van de Hervormde Gemeente, inv.nr. 331, 83v.
5. G.AK., doopboeken Boven-, Broeder- en Buitenkerk, inv.nr. 316, 317.
6. Mededeling van de heer AU.A.C. Boele.
7. Idem en G.AK., registers van overlijden.
8. Gemeentesecretarie afd. Burgerzaken, Register van graven Ie klas, 2e perk (Alg. Begraafplaats

te IJsselmuiden). In hetzelfde graf: 'Aaltje, kind van Gerrit Rarnhorst, oud 13weken', 10-6-1859;
Gerrit Ramhorst, 66jaar, 8-11-1880; EgberdinaAdolphina Ramhorst geb. Boele, 15-2-1885. Graf
na 1918 niet meer in onderhoud, later geruirnd en opnieuw gebruikt.

9. In bezit van de heer AU.A.C. Boele.
10. G.A.K.,Archief der Hervormde Gemeente te Kampen, Inv.nr. 118.
11. In de rekeningen van het Bijzondere Gemeentefonds zijn verschillende kleinere posten te

vinden van D. Boele voor de leverantie van kaarsen.
12. Mededeling van de heer AU.A.C. Boele.
13. 'Kampen in oude ansichten', J. Don, Europese Bibliotheek - Zaltbommel, 1968. De volgende

tekeningen werden opgenomen:
bIz. 10. IJsselkade beneden de brug.
bIz. 12. Gezicht op het Kampereiland.
bIz. 28. Het 'nieuwe werk' bij de Buitenhaven.
bIz. 29. De heuvel aan de rivier bij de Buitenhaven.
bIz. 30. Cellespoort en omgeving.
bIz. 31. Plantsoen, singel, gezicht op Broederpoort.
bIz. 32. De Buitenhaven, gezien naar de stad.
bIz. 66. Broederpoort (uit schetsboek).
Uit IJsselmuiden de volgende tekeningen:
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biz. 161. De Zandberg bij de ingang van de joodse begraafplaats (schetsboek, kleur), IJ 2.
biz. 162. De Kruislaan bij de Zandberg.
biz. 163. Bij de kruisweg, IJ 2.
biz. 164. Allee bij de Zandberg, IJ2.
biz. 165. Hoek van de Zandberg.
biz. 166. Omgeving Zandberg, IJ 2.
biz. 167. Achter de begraafplaats (schetsboek, kleur), IJ 2.
biz. 168. De hoge vonder over de Trekvaart.
biz. 169. Brug over de Trekvaart bij Oosterholt, IJ 1.
biz. 171. Boerderij/blekerij aan de Trekvaart, IJ 1.
biz. 172. Aan de Plas halverwege Grafhorst (schetsboek, kleur), IJ 2.
Van de nrs. gemerkt IJ 1 en IJ 2 staan in de boekjes 'Groot IJsselmuiden in oude ansichten',
resp. dI. 1 en 2 uitvoerige beschrijvingen. Zie noten 22 en 23.

14. G.A.K.,aantekeningen-/schetsboek van Dirk Boele, Topografische Historische Atlas nr. 1801.
15. Volgens de afrekening achter in het boek werd de taxatie t.b.v. de verponding uitgevoerd in

opdracht van 'den Heer Landdrost en Assessoren (,Franse tijd', Koninkrijk Holland).
16. G.A.K.,Topografisch Historische Atlas nrs. 1800.1 tim 30.
17. Dr. R.J. Kolman, 'Portret zonder gezicht - het mysterie Pieter Remmers', in Kamper Almanak

1.979180,biz. 233 e.v.
18. 'Kampen de aloude Hanzestad', Mr. Joan H.P. Ennema, Heemschutserie, uitg. Allert de Lange-

Amsterdam, 1946.
19. Kampen vroeger en nu, Dr. C.N. Fehrmann, uitg. Fibula-van Dishoeck - Bussum, 1972.
20. Tentoonstellingscatalogus van 'Kampen zoals het was', topografica uit het bezit van het ge

meentearchief en -museum, Kampen, Koommarktspoort, 1 sept. - 1 okt. 1972.
21. De tuin van een stad, drs. D. van der Viis en J.W.H.J.M. Noldus, uitg. J.H. Kok - Kampen.

Opgenomen werden:
biz. 14. De IJsseJkade stroomopwaarts van de brug, 1843.

De IJsseJkade stroomafwaarts van de brug, 1843
biz. 24. De Buitenhaven gezien naar de stad, 1842.
biz. 25. De Buitenhaven gezien naar de rivier, 1842.

22. Groot IJsselmuiden in oude ansichten, A.K. Versteeg, uitg, Europese Bibliotheek - Zalt
bommel; deel1, 1985 en deel2, 1986.

23. In deel 1 werden opgenomen:
nr. 24. Boerderij/blekerij aan de Trekvaart.
nr. 28. Brug over de Trekvaart bij Oosterholt.

24. In deel 2 werden opgenomen:
nr. 2. Allee bij de Zandberg.
nr. 3. Bij de Zandberg.
nr. 4. De Zandberg bij de ingang van de joodse begraafplaats (schetsboek, kleur).
nr. 6. Achter de begraafplaats (schetsboek, kleur). .
nr. 20. De doorbraak bij de Plas, 1825 (schetsboek).
nr. 21. Een schokkerschuit op de Hoge Sandberg, 1825.(schetsboek).
nr. 24. Aan de Plas.
nr. 25. Aan de Plas, halverwege Grafhorst (schetsboek, kleur).
nr. 38. Erf van J. Huyer in Oosterholt.
nr. 48. Agterste gedeelte der Nieuwe Weg en Kruisweg.
nr. 62. In IJsselmuiden na by den Dyk, Dorpsweg.

25. B.M.J. Speet, Historische Stedenatlas van Nederland, afIevering 4, Kampen, uitg. Delftse
Universitaire Pers, 1986.
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