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Cultuur-historische Bibliografie 2006

betreffende de gemeente Kampen

door Theo van Mierlo

Jaarlijks verschijnen er veel artikelen en boekwerken over kunst, cultuur

en historie met betrekking tot de gemeente Kampen. Vanaf dit jaar zal de

Kamper Almanak steeds een overzicht van de in het afgelopen jaar versche-

nen publicaties opnemen.

Belangrijkste uitgangspunt bij de samenstelling van de bibliografie is dat

het onderwerp van artikel of publicatie cultuur-historisch van aard dient

te zijn. Ook zal Kampen, ongeacht of het de stad, de kernen of het buiten-

gebied betreft, substantieel aan bod dienen te komen, wil de betreffende

publicatie opgenomen worden.

In het geval van krantenartikelen worden deze criteria zeer strikt gehanteerd.

In principe worden geen krantenartikelen opgenomen. (Immers, de lokale en

regionale bladen staan vol met bijdragen die aan bovenstaande criteria

 voldoen.) Uitzondering wordt gemaakt wanneer het een substantieel bericht

in een landelijk dagblad betreft dat cultuur-historisch van aard is.

Mochten in het overzicht publicaties ontbreken die voldoen aan boven -

genoemde criteria en die verschenen zijn in 2006, dan horen de samen-

steller en de redactie van de Kamper Almanak dit graag. De meeste van de

opgenomen publicaties zijn te raadplegen bij het Gemeentearchief Kampen

en het Frans Walkate Archief.

De bibliografie bestaat uit twee delen. Het eerste bevat boeken en artikelen.

Het tweede geeft een overzicht van periodieken en series.

Boeken en artikelen

J M. Baars-Blom, De onschuld voorbij…  Over reformatorische cultuur en wereld -

bestormende meisjes (Kampen, 2006; Uitgeverij Kok-Kampen; ISBN 90-435-

1257-5), 159 blz.

De auteur geeft in dit boek, aldus de toelichting, een luchtige, maar zorg-
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vuldige beschrijving van de reformatorische cultuur van eindexamenkan-

didates 2005 van de Scholengemeenschap Pieter Zandt uit Genemuiden,

IJsselmuiden, Kampen, Staphorst en Urk op basis van antropologisch

onderzoek. 

W. Bloemink en A. Hemmes, Sonnenbergweg 6 in IJsselmuiden, middeleeuws

relict of 19de-eeuwse nieuwbouw? (Holten/Kampen 2006) 26 blz.

Neerslag van het in opdracht van de gemeente Kampen door Bouwwerk-

Adviesbureau voor Architectuur-, Bouw- en Cultuurhistorie uitgevoerd

historisch en bouwhistorisch onderzoek naar het vermeende restant van

een Karthuiser kluis. De conclusie van het onderzoek is dat we te maken

hebben met  een restant van een boerderij uit het midden van de 19de

eeuw.

H. Brand, ‘The Low Countries between the Hanse and Livonia’, in: Beyond

Tradional Borders. Eight Centuries of Latvian-Dutch relations ((Riga 2006, SIA

Apgads Zelta Grauds; ISBN 9984-9863-9-X) p. 27-33.

Het artikel handelt over de handelscontacten in de late middeleeuwen tus-

sen de steden in de Lage Landen, waaronder Kampen, met Letland en diens

hoofdstad Riga in het bijzonder.

S. Bronwasser, ‘Tegen het grote weggooien. De oud papier-collages van kun-

stenaar Arthur Slenk’, in: De Volkskrant, 9 maart 2006. 

Het artikel gaat over de kunstwerken, minutieuze collages van versnipper-

de partituren, vervaardigd door Arthur Slenk (pseudoniem voor de in

Kampen woonachtige kunstenaar Hans van der Horst).

D. van Driel: Kampenaar uit de grote stad; school Noord/De Fontein 1 mei 1973 – 31

december 2005 (Wezep 2005, eigen uitgave) 64 blz.

Het boekje, samengesteld naar aanleiding van het vertrek van Daan van

Driel als onderwijzer bij school Noord/De Fontein, bevat herinneringen aan

en gedachten over Daan, opgeschreven door collega’s, vrienden en oud-leer-

lingen.

H. van Engen, De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom

Utrecht. Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Moderne Devotie

(Hilversum 2006, Uitgeverij Verloren; ISBN 90-6550920-8) 488 blz.

In dit lijvige boekwerk komen een aantal Kamper kloosters, in het bijzon-
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der het Sint Agnieten- en het Sint Michielsconvent, uitgebreid aan de orde.

I. Erdtsieck, ‘Ik weet nu hoe de hazen lopen’. Vrouwen in de Kamper gemeenteraad

in relatie tot Assen, Heerenveen en Hoogeveen, 1923-2003 (Elburg 2006, Uitgeverij

Ipenburg; ISBN 90-70105-02-0) 285 blz.

Het boek bevat biografieën van vrouwelijke Kamper raadsleden, opge-

bouwd rond de belangrijkste ‘wapenfeiten’ van de verschillende personen.

Erdtsieck zet de aangetroffen resultaten af tegen ontwikkelingen in drie

andere met Kampen vergelijkbare steden en plaatst de ontwikkelingen van-

uit haar eigen visie op vrouw en politiek in een bredere context. 

I. Gunnink-Tulp, Theologische school. Litterarische afdeling - Gereformeerd

Gymnasium - Christelijk Lyceum - Johannes Calvijn Lyceum met school voor Havo

(Kampen 2006; eigen uitgave) 25 blz.

Bundeling van korte artikelen, in het voorjaar van 1995 verschenen in het

huis-aan-huisblad De Brug, met herinneringen van leerlingen en docenten

van de genoemde onderwijsinstellingen, naar aanleiding van het honderd-

min-een-feest van het Johannes Calvijn Lyceum.

J. Heutink en D.M.D. Krikhaar (inleiding), Beelden van het Licht. Ikonen uit de

collectie van de Alexander Stichting voor Russisch-orthodoxe kunst (Kampen 2006,

uitgeverij Kok-Kampen; ISBN 90-435-1237-0) 227 blz.

Catalogus, waarin 100 iconen worden beschreven uit de collectie van de

Stichting, ondergebracht in het Ikonenmuseum, dat sinds december 2005

in Kampen is gehuisvest.

H.W. van den Hoven, Debby geeft bloemetje door; Voorstraat 121-123 (Kampen

2006, eigen uitgave) 20 blz.

De uitgave bevat wetenswaardigheden omtrent de panden Voorstraat 121

en 123 en hun directe omgeving, waaronder het Oude Raadhuis.

H.W. van den Hoven, De Oudestraat kadastraal na 1832 in Nieuw Archief 2602

(Kampen 2006; eigen uitgave) 22 blz.

De uitgave is een bewerking van het betreffende archiefnummer, een aan-

wijzende tafel van grondeigenaren, in aansluiting op eerdere van zijn hand

verschenen uitgaven betreffende de Oudestraat.

100 jaar Strijt Sonder Spijt, damclub Kampen, opgericht 19-8-1906. Jubileum -

uitgave Nieuw Kamper Damblad, jg. 10, sept. 2006, 98 blz.



242

De jubileumuitgave geeft met tal van illustraties een chronologisch beeld

van 100 jaar damclub, maar geeft ook een overzicht van de huidige leden

en een blik op het heden en de toekomst.

G. van Klinken, C. Ravensbergen, Th. van Staalduine, red., ‘Jacob ging zijns

weegs’. Opstellen voor Jaap van Gelderen uit het archief van de Theologische

Universiteit Kampen (Kampen 2006, ThUK; ISBN 90-73954-80-0) 198 blz.

Een bundel, verschenen ter gelegenheid van het afscheid van Jaap van

Gelderen als wetenschappelijk assistent bij de Theologische Universiteit

van de Protestantse Kerk in Nederland te Kampen, met bijdragen van

(oud)leerlingen, vrienden en collega’s van Van Gelderen, die aansluiten bij

zijn belangstellingssfeer. Een aantal bijdragen heeft specifiek betrekking

op Kampen e.o.: 

- C. Ravensbergen, ‘Over een gereformeerde dominee en zijn bedroefde

moeder. Georgius Goyckerus, predikant te Wilsum (1611-1623)’,  10-39

- B.J. Aalbers, ‘Klokkenist der Kamper luyden’, 82-95; 

Beschouwing over het kerkhistorisch werk van Jaap van Gelderen en over

diens belang voor de beschrijving van de ‘gewone’ man, in het bijzonder in

Kampen.

N. Krikhaar, Hanzesteden aan de IJssel (Deventer 2006, uitgeverij Davo) 31 blz.

Het fraai geïllustreerde boekje, verschenen ter gelegenheid van de uitgave

van postzegelseries van de Hanzesteden Zutphen, Deventer, Kampen en

Zwolle, bevat naast een korte beschrijving van de Hanze en de Hanzesteden

langs de IJssel, van elk van de vier steden een historisch overzicht.

D. Laning (samenstelling), Sporen van schrijvers en dichters in Overijssel in

Gelderland (Zwolle: 2006, uitgeverij Waanders; ISBN 90-400-9103 X).

De bundel bevat meerdere bijdragen over schrijvers en dichters die in

Kampen geboren zijn, gewoond en/of gewerkt hebben dan wel zich door

Kampen hebben laten inspireren (Johannes van Vloten, Sybren Polet, Ida

Gerhardt, Aar van de Werfhorst).

H. Meijering, Klokkenboekje. Vol met informatie over allerlei soorten klokken. Ook

met poëzie, een puzzel en opdrachten. (Kampen, z.j.=2006, BeiaardKring

Kampen) 17 blz.

Lesbrief rond het klokgietersbedrijf en het carillon, samengesteld rond

Kamper voorbeelden, bestemd voor de bovenbouw van het basisonderwijs.



243

M. Metz, Ode aan de forens. 962 km tussen Zwolle en Kampen (Delden 2006, uit-

geverij Gegarandeerd Onregelmatig; 4de dr.) 70 blz.; ISBN 10: 90-78641-02-9

Het boekje, voor het eerst verschenen in 1998 bevat de neerslag van zijn

ervaringen van en contacten met forensen gedurende een hele dag op-en-

neer reizen in de trein tussen Kampen en Zwolle.

P. van Oosten de Boer, ‘Obscure monumenten: De verliezer van Kamper -

duin’, in: Openbaar bestuur; tijdschrift voor beleid, organisatie & politiek, jg. 16,

nr. 3 maart 2006 (Uitgeverij Kluwer bv) p.15.

Kort artikel over de in Kampen geboren admiraal Jan Willem de Winter

(1761-1812), waarvan het hart in een urn in de Bovenkerk wordt bewaard, en

de Slag bij Kamperduin in 1797.

C. Oranje, Paard Ontvoerd (Kampen 2006, Uitgeverij Callenbach; ISBN 90-266-

13725) 140 blz.

Jeugdroman rond het paard Pineut, die van de kinderboerderij, waar het

dier verblijft, wordt ontvoerd. Voor de roman, een vervolg op het eerder ver-

schenen boek Paard Ontsnapt, heeft Kampen als inspiratiebron gediend.

P2landschapsarchitecten, Het plantsoen te Kampen, een groene gordel om de

oude stad (Amsterdam 2006) 86 blz.

Rapport samengesteld in opdracht van de gemeente Kampen, waarin aan-

bevelingen over de toekomstige invulling van het plantsoen en haar direc-

te omgeving worden gedaan. Het rapport bevat een uitgebreid en rijk geïl-

lustreerd historisch overzicht van het plantsoen.

Partituur : het levenswerk van Arthur Slenk / his magnum opus; met inleiding van

H.J.H. Hofland (2006; eigen uitgave A. Slenk en H.J.H. Hofland), 166 blz.

Catalogus van kunstwerken van Arthur Slenk (pseudoniem van de in

Kampen woonachtige kunstenaar Hans van der Horst) bestaande uit minu-

tieuze collages van versnipperde partituren.

Piscus, Lentelieden (Utrecht 2006, Mijn Eigen Boek; ISBN 90-5974-090-4), 63 blz.

Gedichtenbundel rond het thema lente van de hand van Kampenaar Arie

Haring, alias Piscus.

W. Pleijsier, Brunnepe. Vervlogen tijden:  verhalen en gebeurtenissen uit Brunnepe

in de jaren 1930-1960 (Kampen 2006, in eigen beheer) 87 blz.
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Het boekje geeft rond een twintigtal onderwerpen een beeld van het

Brunneper leven gedurende de periode 1930 - 1960.

G. van Riel en H. Geerds (samenstelling), Regen kun je ruiken. Poëzie in beeld

(Amersfoort 2006, NZV Uitgevers; ISBN 90-6986-292-1) 48 blz.

Het boekwerk bevat twintig schilderijen en gedichten van leerlingen van

De Schakel/De Spanker, een school voor speciaal en voortgezet speciaal

onderwijs in Kampen.

V. Robijn, ‘Brothers in life and death. Religious and social aspects of the

Kampen  “schepenmemorie” (1311-c.1580)’, in:  H. Brand (ed.), Trade, diplo-

macy and cultural exchange. Continuity and change in the North Sea Area and the

Baltic c. 1350-1750 (Hilversum 2005, Uitgeverij Verloren; ISBN 90-6550-881-3,

verschenen 2006) p. 171-185.

In het artikel worden de geschiedenis en functie beschreven van de Kamper

Schepenmemorie, voor zover bekend enig in zijn soort voor de Neder -

landen. Duidelijk wordt gemaakt dat naast religieuze motieven, vooral ook

politieke en sociale redenen bij het lidmaatschap van de Kamper raads -

lieden een belangrijke rol speelden.

G. Schinkel, Schaatsplezier in Grafhorst. 100 jaar ijsclub De Hoop (Grafhorst

2006, uitgave IJsclub De Hoop), 128 blz.

Het rijk geïllustreerde boek geeft in 35 hoofdstukken rond even zovele the-

ma’s een boeiend beeld van 100 jaar schaatsplezier in het dorp Grafhorst

dankzij de rol van de vereniging.

F. Schmidt, ‘’t Lijkt waarlijk precies den gemeenteraad van Elburg wel. De

leerlingenverenigingen van de stedelijke gymnasia van Kampen, Zwolle en

Deventer aan het eind van de negentiende eeuw tot de jaren zestig van de

twintigste eeuw’, in: Overijsselse Historische Bijdragen, 121ste stuk, 2006

(Zwolle 2006; VORG; ISBN 90-804-7039-2) p.157-178.

Het artikel bespreekt de ontwikkelingen binnen ondermeer de Kamper let-

terkundige vereniging Joost van de Vondel gedurende de jaren 1889-1934,

de Kamper Gymnasiasten Vereeniging (1911-1923) en de Kamper Lyceum

Club, over de jaren 1935-1960.

H. Scholtmeijer, ‘Havanha en het geheim van de smid. Hendrik van Heerde

(1905-1968)’, in: J. Mooijweer (red.), Vollenhove, stad en vermaarde zonen. Negen
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opstellen bij de viering van 650 jaar stadsrecht (Kampen 2005, Stichting

IJsselacademie; ISBN 90-6697-167-3) blz. 105-113.

Artikel over met name de betekenis en achtergrond van de door deze oud-

journalist van het Kamper Nieuwsblad in het dialect geschreven verhalen

over Garriet Jan (en Annegien).

H. Staal, ‘Een vierluik’, in: Philadelphia Support, jg. 48/2006 nr. 2, p. 4-11.

Dit nummer van het blad van de vereniging Philadelphia, een Chris -

telijke vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap, hun

ouders, familie en vrienden, bevat onder de titel ‘Kinderen integreren

door ontmoetingen’ een interview met Gerben van Riel, tot medio 2006

directeur van de Schakel en Daan van Driel, tot eind 2005 docent aan de

Fontein, over de gezamenlijke projecten die zij in het verleden voor leer-

lingen van beide scholen hebben georganiseerd. Verder laat de auteur in

dit vierluik twee oud-leerlingen van de Schakel en een oud-leerling van

de Fontein terugblikken op hun goede herinneringen aan die gezamen-

lijke projecten.

N. Stam, ‘Kamper Korea na vijftig jaar alweer plat’, in: Reformatorisch Dagblad

20 oktober 2006.

Artikel over de geschiedenis van de naoorlogse woonwijk De Hanzewijk in

Kampen, naar aanleiding van een tentoonstelling over deze wijk in het

Stedelijk Museum Kampen.

Veertig jaar ter bescherming en bestudering; Ratelaar nr. 100 (Kampen 2006).

Jubileumuitgave van het verenigingsblad van Natuurvereniging IJsseldelta

Kampen, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan en de 100ste aflevering

van het blad. De uitgave bevat een collage van krantenknipsels over acti-

viteiten van de vereniging en bijdragen uit eerste afleveringen van de

Ratelaar, alsmede artikelen over verschillende onderwerpen.

Waterschapsarchieven rond Kampen deel 2 en deel 3 (Kampen 2006, Gemeente -

archief Kampen).

deel 2, W. Coster: Toevoegingen Vereeniging tot Droogmaking enz. en de

Koekoek enz., Bedijking langs Dronthen, Benoorden de Willemsvaart,

Broeken en Maten, Dronthen, het negende Dijksdistrict, De Onderdijkse

Polder, Polder Kamperveen, Waterschap Kamperveen, De IJssellanden,

Zuiderzeepolder bij Genemuiden; 126 blz.
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deel 3, D. Haze en R. de Jong: Hoog- en Laag Zalk, De Pieper en IJsseldelta;

75 blz.

Tezamen met het in 2002 verschenen eerste deel, bevatten beide delen de

inventarissen, voorzien van inleidingen, van alle in het Kamper

Gemeentearchief aanwezige waterschapsarchieven.

A. de Wilde, Brouwerij de Wereld te Kampen. De geschiedenis van de laatste

Kamper bierbrouwerij en zijn eigenaren (Kamper Genealogische en Historische

bronnen nr. 27; Kampen 2006, Gemeentearchief Kampen) 167 blz.

Het boek beschrijft de geschiedenis van de laatste bierbrouwerij in Kampen

en zijn eigenaren gedurende de periode van 1560 tot 1920. Tevens wordt

een korte geschiedenis gegeven van het bier en de bierbrouwerijen in

Kampen en verhaalt de auteur over wat er met de panden van de brouwerij

in de omgeving van de Kerkstraat gebeurde na de verkoop in 1920.

H. Woning, Visserijbedrijf in Kampen. Verhalen over een verdwenen beroep

(Kampen 2006, eigen uitgave; ISBN 90-75737-13-0) 192 blz. 

Hoewel vooral herinneringen aan zijn eigen visserijverleden de basis vor-

men voor het boek, geeft het werk ook een historisch overzicht van de

Kamper visserijgeschiedenis en komen tal van oud-vissers en hun nabe-

staanden aan het woord. Daarnaast bevat het boek uniek en onbekend foto-

materiaal rond dit thema.

Periodieken en series

1. P. Achter, ‘Arfnummer ... Wie is det’; serie artikelen over de geschiedenis

van erven op het Kampereiland, in: Erfnummer, kwartaal uitgave Stichting

Kampereiland.

- ‘Arfnummer 71, Wie is det?’, Erfnummer nr. 71 (apr. 2006)

- ‘Arfnummer 72, Wie is det?’, Erfnummer nr. 72 (juli 2006)

- ‘Arfnummer 73, Wie is det?’, Erfnummer nr. 73 (okt. 2006)

Historisch Tijdschrift voor de IJsseldelta (uitgave van de Historische vereniging

voor de IJsseldelta Jan van Arkel).

Jaargang 31, nr. 1, april 2006

H.A. Stalknecht, ‘Van kist tot kringloop. Een kistenfabriek aan de Trekvaart.

Kort verhaal van de kistenfabriek van Hendrik van Veen’, 1-6.

J. van Gelderen, ‘Een Groninger koopman in Kampen op doorreis naar



Engeland’,  7-14; gebaseerd op het reisverslag van een Joodse koopman uit

Leek.

Jaargang 31, nr. 2, sept. 2006

L. van Vliet, ‘Adriana’, p. 1-4; over de lotgevallen van een Kamper vrouw die

in 1585 wordt veroordeeld vanwege het ombrengen van haar pasgeboren

kind.

J. van de Wetering, ‘De schout van Kamperveen. H.A. de Chalmot en zijn

boeren in oorlogstijd (1811-1814), 5-14; de bijdrage besteedt vooral aandacht

aan de rol van De Chalmot bij een drietal gebeurtenissen, nl. een brand,  de

komst van de Kozakken in 1813, en de benoeming van een nieuwe school-

meester in 1814.

S. Hörchner, ‘Van Zorg en Zegen anno 1906’, in: Houvast, maandblad van de

P.C.O.B., afdeling Kampen; jg. 2006, nr. 213 t/m 220.

Serie artikelen over gebeurtenissen in en wetenswaardigheden over Kampen

in 1906.

H.W. van den Hoven; in zijn serie Kamper Kroniek. Honderd jaar in woord en

beeld 1880-1980 verschenen in 2006 de volgende delen (eigen uitgave):

- deel 15, 1959-1960; 96 blz.

- deel 16, 1961; 159 blz.

- Register op intro’s en supplementen over de voorgaande 15 delen; 13 blz.

De delen bevatten een verzameling van foto’s, knipsels uit kranten en tijd-

schriften en andere wetenswaardigheden over de betreffende jaren.

H.W. van den Hoven; in zijn serie Oog voor / Kijk op verschenen in 2006 de

volgende delen (eigen uitgave):

- Hoogstraat; 43 blz.

- Teunis Jansen van Gelder, een Kamper handelshuis; 41 blz.

- Het Huis van Bakker Post aan den Broederweg; 49 blz.

- Het adres Koornmarkt 7 en deszelfs omgeving; 42 blz.

- Schapensteeg; 228 blz.

- Tweehonderd jaar huisnummering in Kampen 1806-2006; 65 blz.

De delen bevatten over de betreffende onderwerpen een verzameling van

historische feiten, foto’s en andere wetenswaardigheden.

Kamper Almanak 2006; cultuurhistorisch jaarboek.

Deze uitgave van het Frans Walkate Archief te Kampen, bevat de volgende

247
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historische bijdragen:

‘De jeugd heeft de toekomst. Schoolsparen in Kampen 100 jaar geleden

begonnen’

In de etalage:

- Frans Walkate Archief: G. Westerink, ‘De opgemeten stad. 

Bouwtekeningen in het Frans Walkate Archief’

- Gemeentearchief Kampen: R. Spanings, ‘Uitgeverij Kok te Kampen’

- Stedelijk Museum Kampen: R. van Mierlo, ‘Een tipje van de sluier…’

H. Dorgelo, ‘Natuur in de IJsseldelta: De zwartkopmeeuw als nieuwe broed-

vogel’

D.E.H. de Boer en E. Frankot, ‘Digestum Digitaal. Kamper verleden op de

electronische snelweg’

K. Schilder, ‘Burgemeesters en kerkheren. Genealogie van een Kamper fami-

lie Van den Vene (circa 1400-1640)’

L. van Vliet, ‘Zeventiende-eeuwse Kamper scherprechters’

C. Ravensbergen, ‘Commotie in Kampen. De rechtzinnigheid en naakt -

loperij van Georgius Goyckerus, predikant te Wilsum (1611-1623)’

Dit artikel is een bewerking van en aanvulling op een artikel van C.

Ravensbergen, opgenomen in de bundel ‘Jakob ging zijns weegs’ onder redac-

tie van G. van Klinken e.a. dat elders in deze bibliografie is vermeld.

J. Kroon, ‘Een stad met twee schutterijen’

J. Visser, ‘Kunst met een thuisgevoel. Werk van Kamper kunstenaars in

Myosotis’

S. Hörchner, ‘Kamper Kroniek 2005’

Verder bevat de Almanak een fotokroniek over het jaar 2005, met foto’s van

Freddy Schinkel en onder de titel ‘Kampen Vluchtig’ luchtfoto’s van zijn

hand.

K. Schilder: in 2006 van zijn hand verschenen in de serie Kamper genealogi-

sche en historische bronnen (eigen uitgave i.s.m. het Gemeentearchief Kampen)

Nr. 20i: Testamenten 1689-1695. Bewerking van inventarisnummer 144 van het

Rechter lijk Archief van Kampen; 72 blz.

In dit werk, dat voorzien is van indexen op persoonsnamen en op plaats- en

zaaknamen, zijn de in het betreffende register opgenomen testamenten in

regestvorm beschreven.

Nr. 21: Besloten testamenten 1655-1809. Bewerking van inventarisnummer 156-162

van het Rechterlijk Archief van Kampen; 231 blz.

In dit werk zijn de besloten testamenten in regestvorm opgenomen. Het
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werk bevat tevens foto’s van zegels van de testators en mombers aan de

besloten testamenten, alsmede indexen op persoonsnamen en op topo -

grafische namen en zaaknamen.

Nr. 23p: Getuigenissen en gichten 1604-1608; 137 blz.

Bewerking, in regestvorm, van inv. nr. 21 van het Rechterlijk Archief

Kampen. Hierin zijn voor de rechtbank afgelegde getuigenissen opgeno-

men, alsmede meldingen (‘gichten’) van door roedendragers uitgevoerde

aanzeggingen in opdracht van de schepenbank of van particulieren. De uit-

gave is voorzien van naamregisters.

Nr. 24: De Heilige Kruismemorie in Kampen: Memorieboek 1416-1598; 22 blz.

Bewerking, deels in transcriptie, deels in regestvorm, van het memorieboek

van één van de religieuze broederschappen (memoriën) van Kampen. Het

boek bevat aantekeningen betreffende de memorie, haar leden en eigen-

dommen. De uitgave is voorzien van registers op namen en zaken.

Nr. 25: Het bouwmanserf Keulvoet in de Onderdijkse Polder, dl. 1 Het erf, de eigena-

ren, de pachters 1390-2002 en dl. 2, Bronnen; 2 delen, 109 en 138 blz.

Het eerste deel geeft een beeld van de geschiedenis van deze inmiddels

door de nieuwbouwwijk Onderdijks opgeslokte boerderij en erf, haar eige-

naren en pachters. In het tweede deel zijn de transcripties van de belang-

rijkste bronnen betreffende Keulvoet opgenomen.

Nr. 26a: Momberboek 1540-1581. Bewerking van inv. nr. 125 van het Rechterlijk

Archief Kampen; 105 blz.

Nr. 26b: Momberboek 1581-1611. Bewerking van inv. nr. 126 van het Rechterlijk

Archief Kampen; 111 blz.

Bewerkingen van en toegangen op twee delen uit het Rechterlijk Archief

van Kampen waarin momberstellingen uit de periode 1540-1611 zijn opge-

nomen. De delen zijn voorzien van uitgebreide namenregisters waardoor

ze van grote waarde zijn voor genealogisch onderzoek.




