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Cultuurhistorische Bibliografie 2008

betreffende de gemeente Kampen

door Theo van Mierlo

Jaarlijks verschijnen er vele artikelen en boekwerken over kunst, cultuur en
historie met betrekking tot de gemeente Kampen. Sinds enkele jaren neemt
de Kamper Almanak steeds een overzicht op van de in het afgelopen jaar ver-
schenen publicaties.
Belangrijkste uitgangspunt bij de samenstelling van de bibliografie is dat
het onderwerp van het artikel of de publicatie cultuurhistorisch van aard
dient te zijn. Ook zal Kampen, ongeacht of het de stad, de kernen of het bui-
tengebied betreft, substantieel aan bod dienen te komen, wil de betreffen-
de publicatie opgenomen worden.
In het geval van krantenartikelen worden deze criteria zeer strikt gehan-
teerd. In principe worden geen krantenartikelen opgenomen (immers, de
lokale en regionale bladen staan vol met bijdragen die aan bovenstaande cri-
teria voldoen). Uitzondering wordt gemaakt wanneer het een substantieel
bericht in een landelijk dagblad betreft dat cultuurhistorisch van aard is.
Voor de leesbaarheid van de bibliografie zijn publicaties die seriematig of
als reeks verschijnen, artikelen die frequent in periodieken voorkomen en
bundels en tijdschriften met alleen artikelen over Kampen in een afzon-
derlijke rubriek ondergebracht. 

Mochten in het overzicht publicaties ontbreken die voldoen aan bovenge-
noemde criteria en die verschenen zijn in 2008, dan horen de samensteller
en de redactie van de Kamper Almanak dit graag. De meeste van de opgeno-
men publicaties zijn te raadplegen bij het Gemeentearchief Kampen en het
Frans Walkate Archief.

Boeken en artikelen

- 218 x Overijssel. Van Aadorp tot Zwolle (Kampen 2008, Omniboek; ISBN 978-
90-5977-323-3) 473 blz.
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Het boek geeft van alle Overijsselse plaatsen, dorpen, gehuchten en stads-
delen een foto en een korte (historische) beschrijving. Van de gemeente
Kampen worden beschreven: Grafhorst, ’s-Heerenbroek, IJsselmuiden,
Kampen, Kamperveen, Wilsum en Zalk (244-263).

- Brink, T., “Gedruct toe Campen”. De prenten van Peter Warnerssen (Kampen
2008; scriptie) 2 dl. totaal 80 blz.

Naast een algemeen beeld van de 16de eeuwse Kamper drukker Warnerssen
worden met name de door hem gedrukte prenten beschreven en in hun tijd
geplaatst.

- Catalogus Hanzepost 2008. Kamper Philatelisten Club 100 jaar, 1908-2008
([Kampen 2008], Kamper Philatelisten Club) 52 blz.

De catalogus bevat naast informatie over de deelnemers aan de postzegel-
tentoonstelling en korte bijdragen over het Stedelijk Museum Kampen, het
Frans Walkate Archief en Museumboerderij Erf 29, een bijdrage met aardige
wetenswaardigheden over Kampen en postzegels.

- Coster, W., Zeven eeuwen werken met water (Zwolle 2008, Waterschap Groot
Salland/Historisch Centrum Overijssel; ISBN 978-90-72306-40-1) 80 blz.

In het boekje, verschenen ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van het
waterschap Groot Salland geeft de auteur middels een reeks historische
gebeurtenissen een beeld van zeven eeuwen watergeschiedenis. In relatie
tot het grondgebied van de huidige gemeente Kampen staan de volgende
hoofdstukken: 1775: Uit een stormachtig leven van een dijkbewaarder (20-
21), 1825: Een stormramp in het westen van Overijssel (24-27), 1846: Op en
om de IJssel (32-33), 1851: Een groene rivier vanaf de IJssel (34-37), 1860: De
polders rondom Kampen (40-43), 1907: Op staande voet ontslag in Masten -
broek (44-45), 1936: In ‘De Koekoek’: een waterschapsleven (68-69), 1945: In
‘De Pieper’: weer bijeen na de oorlog (70-71) en 1997: Een ijswal op de IJssel
bij Kampen (76-77).

- De muur ([Zwolle/Kampen 2008]; eigen uitgave van Zwols Dichters
Collectief/Zwols Foto Negatief) 26 blz.

De brochure bevat foto’s en gedichten van leden van het Zwols Dichters
Collectief en het Zwols Foto Negatief, die van 5 juli t/m 30 augustus 2008 in
’t Huys der Kunsten te Kampen een expositie hielden onder de titel De Muur.
Vooral Kamper muren vormden de inspiratiebron voor deze expositie.
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- Dijk, L. van, Koninklijk in Overijssel (Zwolle 2008, Waanders Uitgevers/
Stedelijk Museum Zwolle; ISBN 978-90-4008437-9) 176 blz.

Het boekwerkje beschrijft alle Overijsselse ondernemingen die het predicaat
‘Bij Koninklijke beschikking Hofleverancier’ mogen voeren en alle vereni-
gingen en ondernemingen die zich ‘Koninklijk’ mogen noemen. De Kamper
bedrijven Zalsman BV (behorend tot de eerste categorie) en Koninklijke
Houthandel G. Wijma & Zonen BV worden beschreven op de pagina’s 54-57
en 108-111.

- Florijn, H., J. van ’t Hul en J. Mastenbroek, Op zoek naar sporen. Zes kerk-
historische wandelingen (Houten 2008, Den Hertog; ISBN 978-90-331-2111-
1) 93 blz.

De wandelroutes in deze gids, voeren de bezoeker vooral, maar niet uitslui-
tend, langs bezienswaardigheden met betrekking tot de ‘gereformeerde’
kerkgeschiedenis. Zo ook de wandeling door de Kamper binnenstad (61-75).

- Frankot, E., ‘The practice of maritime law in the town courts of fifteenth-
century Northern Europe’. In: H. Brand en L. Müller (red.), The Dynamics of
Economic Culture in the North Sea and Baltic Region (Hilversum 2007,
Uitgeverij Verloren; ISBN 978-90-6550-882-9) 136-152

In het artikel zet de auteur aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de steden
Lübeck, Reval, Danzig, Kampen en Aberdeen uiteen hoe het zeerecht in de
15de eeuw al dan niet een rol speelde bij de civiele stedelijke rechtbanken in
Noord-Europa.

- Gevers, A., ‘Kopstukken’. In: De bundels gebundeld. 150 jaar geschiedschrijving
in Overijssel; Overijsselse Historische Bijdragen, 123e stuk, 2008 (Zwolle
2008, Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en
Geschiedenis; ISBN 978-90-400-8570-3)

Verspreid over de omvangrijke jubileumbundel (352 blz.) van de VORG,
geeft de auteur korte biografieën van prominente (bestuurs)leden van de
vereniging. Kampenaren of personen die belangrijk zijn geweest voor onze
stad die worden besproken zijn: Mr. J.C. Bijsterbos (28-29), J.H.P. Ennema
(122-123), C.N. Fehrmann (208), H.J. Moerman (307-308), ds. Ph.C. Molhuysen
(308), J. Nanninga Uitterdijk (347-348), Mr. G.A.J. van Engelen van der Veen
(348) en C.J. Welcker (349).

- Gmelich Meijling-van Hemert, G.R., Vissen op een zoete zee. Het verhaal van
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de IJsselmeervissers (Haarlem 2008, Uitgeverij Hollandia; ISBN 978-90-
6410-444-2) 360 blz.

Het boek geeft niet alleen een historisch beeld van de IJsselmeervisserij,
maar de auteur portretteert ook de (oud)vissers van nu. Dit gebeurt regio-
gewijs. Kampen komt expliciet aan bod op de pagina’s 151-161, waar ook
Henk Woning, zoon van de laatste beroepsvisser uit Kampen zijn verhaal
vertelt.

- Halem, W. van (eindred.), Rooken is gezond. Alles over vischrookerij Van
Heerde en Reumer (Delden 2008, Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig;
ISBN 978-90-78641-09-4) 76 blz.

Het bijzonder vormgegeven boekwerkje, een initiatief van de Stichting
Vischrookerij Van Heerde en Reumer, Slagersplein te Brunnepe, geeft tal
van wetenswaardigheden over visserij in Kampen, het Slagersplein en
omgeving, de Schokkers in Kampen, het roken van vis en de oude en recen-
te lotgevallen van de vroegere rokerij van Van Heerde en Reumer.

- Harms, W., Overijsselse streekdrachten. Weerspiegeling van voorbije mode
(Kampen 2008, IJsselacademie; ISBN 978-90-6697-191-2) 343 blz.

Het prachtige en rijk geïllustreerde werk mag gezien worden als hèt stan-
daardwerk van de Overijsselse streekdracht. Als gevolg van de omvangrijke
klederdrachtcollectie bij het Stedelijk Museum Kampen en de grote hoe-
veelheid (foto)documentatie die over Kamper klederdracht bestaat, krijgt
de klederdracht van Kampen en omgeving bovengemiddeld aandacht bij de
beschrijving van de streekdracht in al haar diversiteit.

- Hezel, G. van en A. Pol, Schokland en omgeving. Leven met water. (Utrecht
2008, Stichting Matrijs; ISBN 978-90-5345-336-0) 304 blz.

Hoewel uiteraard het voormalige eiland Schokland het hoofdonderwerp
vormt van dit zeer gedegen en rijk geïllustreerde boekwerk, is Kampen zeer
nauw verweven met het wel en wee van dit eiland en wordt derhalve veel-
vuldig in dit boek genoemd.

- Hoven, H.W. van den, Straatnamen uit de regestenlijst van Don II (Kampen
2008, eigen uitgave) 97 blz.

De uitgave geeft een alfabetisch en chronologisch overzicht van alle straat-
namen die voorkomen in de regestenlijst van J. Don, De archieven der gemeen-
te Kampen dl. II: Gedeponeerde archieven.
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- Hoven, H.W. van den, Huizenregister Kampen 1938 (Kampen 2008, eigen
uitgave) 266 blz.

Bewerking van het uit 1938 daterende huizenregister, dat per woning per
straat de hoofdbewoner met beroep en eventueel inwonenden met beroep
geeft.

- Ipenburg, M.H. (red.), Het Woord gaat voort…. Hoe een kerkenraad in Kampen
(weer) geschiedenis schrijft! (Elburg [2008], Uitgeverij Ipenburg; ISBN 978
90 70105 05 1) 198 blz.

Het boek geeft middels een bundeling van artikelen, preken, brieven en
reacties een beeld van de gebeurtenissen rond ds. E. Hoogendoorn en zijn
aanhangers in de Gereformeerde Kerk in Kampen (Eudokia), die zich niet
kunnen verenigen met nieuwe ontwikkelingen binnen deze kerk. Het boek
geeft vooral de visie gezien vanuit de uitgetreden groep rond Hoogen doorn,
de zogenaamde Gereformeerde Kerk (Ichthus).

- Jurgens, S., M. Jansen en W. Lanphen (samenst.), Hooibergen in Nederland.
Geschiedenis en behoud van een agrarisch cultuurmonument (Kampen 2008,
IJsselacademie; ISBN 978-90-6697-193-6) 192 blz.

De fraai geïllustreerde uitgave geeft naast een algemeen overzicht van de
historie, de constructie en de diversiteit van Nederlandse hooibergen ook
een beschrijving per regio. Zowel in het algemene deel als bij de beschrij-
ving van Noordwest-Salland, komen hooibergen uit Kampen en omgeving
in woord en beeld aan bod.

- Klinken, G. van, ‘De gereformeerde kerk van Ens als “dochter” van
Kampen’. De Vriendenkring. Cultuurhistorisch tijdschrift voor Flevoland 48
(2008) nr.1, 26-30.

Artikel over de eerste gereformeerden in de Noordoostpolder die aanvan-
kelijk onder verantwoordelijkheid stonden van de Gereformeerde Kerk te
Kampen.

- Koopman, C., Van bedelnap tot cultuurpaleis. Een geschiedenis van het min-
derbroederklooster in Kampen (Kampen 2008, eigen uitgave cultuurZIEN
Kampen) 36 blz.

De herziene heruitgave waarvan de 1ste druk verscheen in 2004, geeft op
een prettig leesbare manier niet alleen een historisch overzicht en een
beschrijving van de (voormalige) kloostergebouwen, maar bevat tevens
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beschrijvingen van een aantal bijzondere gebeurtenissen, personen en
wetenswaardigheden.

- Kummer, J. Najaar (Kampen 2008, De Beverburcht uitgeverij; ISBN 978-
90-812690-1-8) 49 blz.

Gedichtenbundel met zestien gedichten van de in Kampen woonachtige en
werkzame Jeroen Kummer.

- Leeuwen, P. (samenst.), Overijssel in kleur 1938-1970. Het dagelijks leven in
 steden, dorpen en buurtschappen (z.pl. 2008; eigen uitgave; ISBN 978-90-
805426-5-5) 160 blz.

De honderden door de samensteller verzamelde foto’s geven een prachtig
beeld van het dagelijkse leven in de Overijsselse plaatsen. Een twintigtal
foto’s heeft betrekking op Kampen, met als onderwerp de Oudestraat, de
IJsselbrug, het garnizoen en evenementen.

- Leven rond de Sint Nicolaas; een stadswandeling door middeleeuws Kampen
(Kampen 2008, eigen uitgave cultuurZIEN Kampen) 12 blz.

Wandeling rond de Bovenkerk, waarbij de nadruk ligt op middeleeuwse
aspecten.

- Marcelis-Wolak, M., Streekeigen Huis en Erf. Kampereiland, De Pieper,
Mandjeswaard, Zuiderzeepolder (Zwolle 2008, Het Oversticht) 79 blz.

Het handboekje, een resultaat van het Project Streekeigen Huis en Erf van
het Nationaal Landschap IJsseldelta, bevat naast tal van historische wetens-
waardigheden over de IJsseldelta ook tips en een overzicht van verbeter-
punten met betrekking tot erven en landschap in dit gebied.

- Marri de Wilde, De wilde deerne gevangen in verf (Zwolle [2008], Historisch
Centrum Overijssel) 15 blz.

Catalogus van de 12 werken, vervaardigd door de Kamper kunstenares Marri
de Wilde, in het voorjaar 2008 tentoongesteld in het Historisch Centrum
Overijssel, waarbij de kunstenares zich liet inspireren door twaalf belangrijke
momenten uit de geschiedenis van Overijssel. Ieder werk wordt afgebeeld en
is voorzien van een korte beschrijving van de betreffende gebeurtenis. Een
tweetal gebeurtenissen (een heksenvervolging in 1606 en een proces betref-
fende de Kamper koopman Virgilius Hoebeler in 1608) hebben betrekking op
Kampen.
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- Mateboer, H., Bijna is de cirkel rond. Gedichten (Kampen 2008, Uitgeverij De
Groot Goudriaan; ISBN 978-90-8865-042-0) 72 blz.

Bundel van dichteres Mateboer met als thema’s leven en dood, natuur, God
en mens en streken en plaatsen.

- Meershoek, G., Bevolen dienst geweigerd. Jan van den Oever, zijn geweten en de
grenzen van het aanvaardbare in politiedienst (Amsterdam 2008, eigen uit-
gave Politie Amsterdam-Amstelland) 96 blz. 

De studie geeft een beeld van de persoon, achtergrond en levensomstandig-
heden van de voormalig inspecteur van politie Jan van den Oever, die tijdens
de Duitse bezetting tot het kleine aantal Amsterdamse politiemensen
behoorde dat de moed had om zich van een bevel van de korpsleiding te
distantiëren. De in Kampen geboren Van den Oever (1911-1990) was de zoon
van de Kamper advocaat, raadslid, wethouder en uiteindelijk gemeente -
secretaris Jan van den Oever sr.

- Postema, M., Een rondje IJsselmeer met Anton Pieck. In de voetsporen van een
kunstenaar (Utrecht 2008, Veltman Uitgevers; ISBN 978-90-5920-730-1)
128 blz.

Aan de hand van Piecks tekeningen van plaatsen rond het IJsselmeer, geeft
het boek per plaats naast een afbeelding van de betreffende tekening een
korte rondwandeling. Bij Kampen is uiteraard Piecks tekening van het Oude
Raadhuis opgenomen (104-107).

- Riessen, R. van, Krekels in de keuken. Gedichten (Amsterdam 2008, Prome -
theus; ISBN 978-90-446-1082-6) 72 blz.

Vierde gedichtenbundel van de in Kampen woonachtige dichteres en
docente filosofie.

- Santen, M.J. van en P. Reichenbach, De avonturen van ridder Roosje: Dolf
(Zwolle 2008, Pear Productions; ISBN 978-90-78718-07-9) 43 blz.

In het stripverhaal reist het Kamper meisje Roosje terug in de tijd en voor-
komt samen met ridder Dolf een ‘staatsgreep’ in het Kampen van 1392.

- Sollie, F., 50 jaar W.S.V. de Riette. Van Reinigingshaven tot jachthaven 1958-
2008 ([Kampen 2008]; eigen uitgave Watersportvereniging De Riette) 224
blz.

Het rijk geïllustreerde jubileumboekje bevat naast een historische beschrij-
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ving van haven, vereniging en commissies een selectie van Leugenbank -
verhalen uit het clubblad.

- Sportmotief. Het sportmagazine voor de stad Kampen, jg. 1 nr. 1 (Kampen
2008, Uitgeverij Jupijn) 68 blz.

Deze eerste uitgave van het sportmagazine bevat onder meer een afzonder-
lijk katern waarin Guus Hiddink, Dick Advocaat, Carlo Ancelotti en Henry
van der Vegt terugblikken op de Kamper oud-international Jaap Stam.

- Streng, J.C., Kweekster van verstand en hart. Boekcultuur en leescultuur in
Overijssel tussen 1650 en 1850 (Intellectueel Overijssel 2; Epe 2008, eigen
uitgave) 187 blz.

De studie behandelt het boek en de leescultuur in Overijssel gedurende de
periode 1650-1850 middels de thema’s boekhandel, bibliotheken en biblio-
theekbezitters, boeken en gezelligheid en boeken en lezen. Bij al deze the-
ma’s komen Kampen en Kampenaren steeds uitvoerig aan bod.

- Thijssen, W., ’t Is mooi geweest. Uitstervende beroepen (Amsterdam/
Antwerpen 2008, Uitgeverij Atlas; ISBN 978-90-450-1349-7) 350 blz.

De auteur liep mee met een veertiental zeldzaam geworden vakmensen en
beschrijft hun dagelijks leven. Bij de sigarenmaker staan Tinus Vinke en
sigarenfabriek De Olifant centraal (223-246).

- Tienkamp, R., ‘Kampen verlicht stad aan de hand van een masterplan’.
KIJK op oost nederland. Signalement van het economische, culturele, maat-
schappelijke en recreatieve leven in Oost-Nederland 27 (2008) nr. 175, 19-23.

Het van fraaie foto’s van aangelichte gebouwen voorziene artikel gaat in op
het werk van Stichting Lichtstad Kampen.

- Vliet, L. van, ‘Kamper relaties met Drenthe in de 17de eeuw’. Klencker -
heugte.  Tijdschrift van de Historische vereniging Klenckerheugte 8 (2008) nr. 3,
1-12.

Het artikel verscheen eerder in Kamper Almanak 2008.

- Wageman, H. (samenst.), Gewoon Jaap (z. pl. 2008, Uitgeverij Jupijn; ISBN
978-90-813310-1-2) 95 blz.

Oud-collega’s, trainers, kennissen en familie vertellen over hun ervaringen
met de Kamper oud-international Jaap Stam.



295

- Westerink, G., Stad in de steigers. Stadsvernieuwing in Kampen vanaf de jaren
zeventig van de 20ste eeuw (Kampen 2008, IJsselacademie; ISBN 978-90-
6697-196-7) 224 blz.

In dit rijk geïllustreerde boek, verschenen ter gelegenheid van 25 jaar
Stichting Stadsherstel Kampen, geeft auteur Westerink een boeiende recon-
structie van de hele Kamper stadsvernieuwing vanaf de jaren zeventig en
de aanloop daar naar toe.

- Weststrate, J., In het kielzog van moderne markten. Handel en scheepvaart op
de Rijn, Waal en IJssel, ca. 1360-1560 (Hilversum 2008, Uitgeverij Verloren;
ISBN 978-90-8704-033-8) 336 blz.

De auteur behandelt de ontwikkeling van het handelsverkeer op het Oost-
Nederlandse deel van de rivieren Rijn, Waal en IJssel vóór de Gouden eeuw.
Zo wordt de goederenstroom kwantitatief in kaart gebracht, maar ook de
organisatie van de rivierscheepvaart beschreven. Uiteraard komt Kampen
meermalen direct en indirect ruimschoots aan bod in deze studie.

- Wubs-Mrozewicz, J., Traders, Ties and Tensions. The Interaction of Lübeckers,
Overijsslers and Hollanders in the Late Medieval Bergen (Hilversum 2008,
Uitgeverij Verloren; ISBN 978-90-8704-041-3) 282 blz.

Het boek brengt de verschillende onderlinge relaties in kaart tussen aan de
ene kant twee uiteenlopende groepen hanzeaten (Lübeckers en Over -
ijsselaars), en tussen deze hanzeaten en Hollanders (vooral Amsterdam -
mers) in Bergen (Noorwegen) in de jaren circa 1300-1560. Het mag als van-
zelf spreken dat zowel de stad Kampen als individuele Kamper kooplieden
onder de Overijsselaars een belangrijke plaats innemen en navenant dus
ook in dit boek.

Periodieken en series

• Achter, P., ‘Arfnummer ... Wie is det’; serie artikelen over de geschiedenis
van erven op het Kampereiland. In: Erfnummer. Kwartaaluitgave Stichting
Kampereiland.

- ‘Arfnummer 78, Wie is det?’, Erfnummer nr. 78 (jan. 2008)
- ‘Arfnummer 78, Wie is det?’, Erfnummer nr. 79 (apr. 2008)
- ‘Arfnummer 78, Wie is det?’, Erfnummer nr. 80 (juli 2008)
- ‘Arfnummer 81, Wie is det?’, Erfnummer nr. 81 (okt. 2008)
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• Historisch Tijdschrift voor de IJsseldelta (uitgave van de Historische vereni-
ging voor de IJsseldelta Jan van Arkel) 

Jaargang 33 nr. 1, februari 2008
- P. den Otter, ‘Kadastrale Atlas 1832 van Kampen, Groot-IJsselmuiden en

Schokland’, 2-11
Het artikel gaat vooral in op het fenomeen kadaster.

- A. Westendorp, ‘IJsselmuiden. Een blik in een buitenplaats’, 12-13
Beschrijving uit 1783 van de inboedel van Huis Oosterholt.

- Werkgroep Genealogie Rekveld, ‘Overlijdensakten uitgelicht’, 14-15
Over soms bijzondere feiten die uit overlijdensakten te halen zijn.

Jaargang 33 nr. 2, juni 2008
- F.D. Zeiler, ‘Enige notities over de Kampereilanden’, 2-8
- A. Bos, ‘Doopceel van de vorige voorzitter van “Jan van Arkel”’, 9

Stamreeks van de voorzitter, teruggaand tot een gezamenlijke stamvader
met bisschop Jan van Arkel.

- J. van Gelderen, ‘Bisschop Jan van Arkel’, 11-14
- J. van Gelderen, ‘Samuël Goudsmit. Een zelfportret uit 1938’, 15-16
Jaargang 33 nr. 3, december 2008
- D. Haagsma, ‘Open monumentendag 2008 - thema “Sporen”’, 2-8
- H. Stalknecht, ‘Van de hoge in het diepe. Herinneringen aan zwembad

Seveningen’, 9-12
• Hoven, H.W. van den; in zijn serie Oog voor / Kijk op verschenen in 2008

de volgende delen (eigen uitgave):
- Een blokje Graafschap… Het huis 34 als hoogtepunt; 57 blz.
- Een zeer bijzondere plattegrond van de stad Kampen in 1572; 109 blz.

Een transcriptie (door K. Schilder) en bewerking van een geschreven lijst
van huiseigenaren uit circa 1570 (Gemeentearchief Kampen, Oud archief
inv.nr. 338)

• Kamper Almanak 2008. Cultuur Historisch Jaarboek (Kampen 2008; uitgave
Frans Walkate Archief) 368 blz.

Deze uitgave van het Frans Walkate Archief te Kampen, bevat onder andere
de volgende bijdragen:

Diversen:
- G. Westerink, ‘Een schenking met een lange aanloop. Gezicht op de IJssel

met Koornmarktspoort, door F.(rederik) J.(akobus) Buijtendijk (Kampen
1813-Kampen1892)’, 10-14
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- R. van Mierlo, ‘Succesvol Voermanjaar en nieuwe aanwinst!’, 16-18
- D. Haze, ‘De ontsluiting van een muziekstuk: de Spoorgallop’, 20-22
- J.G. Fidder, ‘Kamper Postzegel Club’, 24-28
- H. Dorgelo, ‘Een zeearend in de buurt!’, 30-35
- G. Jansen, ‘Herinneringen aan Bas Steller (Kampen 3 augustus 1928 -

Kampen 2 februari 2007)’, 212-215
- H. Strengers, ‘Theun Bleeker (Ermelo 1930 - Zwolle 2007)’, 216-217
- H. van der Werf, ‘Interieur Stadsgehoorzaal geeft geheimen prijs’, 243-

250
- I. Gunnink, ‘Kamper Kroniek 2007’, 275-329

Historische Bijdragen
- K. Schilder, ‘Het mysterie van de Koeburcht’, 38-62
- L. van Vliet, ‘Kamper relaties met Drenthe in de 17de eeuw’, 63-83
- D.M. van der Schrier, ‘De strijd van Kamperveen tegen het water’, 84-101
- Th. van Mierlo, ‘Een Laatste Oordeel aan de Oudestraat?  De gevel van het

Gotisch Huis te Kampen’, 102-142
- S. Hörchner, ‘Bouwen in Brunnepe. De Bouwvereniging Eenvoud en het

Begijnekwartier 1913-1918’, 143-162
- W. Pleijsier, ‘De fabricage van gas in Kampen 1930-1960’, 163-178
- A. Jager, ‘De archeologie van Kampen’, 179-209

• Klappe, B., ‘De fotogalerij’. In: Het Schokker Erf
Serie, waarin aan de hand van een foto een kort genealogisch overzicht
wordt gegeven van een persoon afkomstig van Schokland of van Schokker
afkomst. Voor zover het personen uit Kampen betreft worden ze hieronder
vermeld.
- Repke Harms Koot (Emmeloord 1837 - Borculo 1922), zoon van Herman nes

Joannes Koot en Evertje Jansen Sul; vanaf 1859 woonachtig in Kampen, na
het overlijden van zijn echtgenote verhuisd naar Kampen. In:  Het Schokker
Erf nr. 67 (2008) 36-38.

- Jan Klappe (Kampen 1876 - Kampen 1966), zoon van Klaas Gerrits Klappe
en Jacobje Broodbakker. In: Het Schokker Erf nr. 69(2008) 38-40.

• Schilder, K.; in zijn serie Kamper genealogische en historische bronnen
verschenen in 2008 de volgende delen (eigen uitgave in samenwerking
met het Gemeentearchief Kampen):

- Nr. 23R: Getuigenissen en gichten 1615-1618; 188 blz.
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Bewerking, in regestvorm, van inv. nr. 23 van het Rechterlijk Archief Kampen.
Hierin zijn voor de rechtbank afgelegde getuigenissen opgenomen, alsmede
meldingen (‘gichten’) van door roedendragers uitgevoerde aanzeggingen in
opdracht van de schepenbank of van particulieren. De uitgave is voorzien
van naamregisters.
- Nr. 18: De topografie van Kampen in de 15de eeuw. Bewerking van inv.nr. 53 van

het Rechterlijk Archief (Oplatingen 1438-1473); 303 blz.
Bewerking, in regestvorm, van inv. nr. 53 van het Rechterlijk Archief Kampen.
Hierin zijn de minuten van transportakten, het gerechtelijk overdragen van
onroerend goed, ingeschreven. Door zijn aard, bevat dit register zeer veel
informatie betreffende de topografie van Kampen. De uitgave is voorzien
van naam- en zaakregisters.




