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Cultuur-historische bibliografie 2011

betreffende de gemeente Kampen

door Theo van Mierlo

Jaarlijks verschijnen er 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 artikel of publicatie cultuurhistorisch 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.

Er is voor gekozen om romans en gedichtenbundels van Kamper auteurs,

waarvan de inhoud geen directe relatie heeft met Kampen, niet op te

nemen in deze bibliografie.

In het geval van krantenartikelen worden bovengenoemde 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 cultuurhisto-

risch 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 bijdragen 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 2011, dan horen de samensteller

en de redactie van de Kamper Almanak dit graag.

Vóór 2011 verschenen publicaties, die in de bibliografie van het betreffen-

de jaar (nog) niet opgenomen waren, zijn alsnog in de bibliografie van 2011

opgenomen.
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De meeste van de opgenomen publicaties zijn te raadplegen bij het

Gemeentearchief Kampen en/of het Frans Walkate Archief.

NB: zie ook het artikel Gemeentelijke Archeologische Monumentenzorg 2011 en

het Overzicht cultuurhistorische onderzoeken 2011 elders in deze Kamper Almanak

voor verschenen rapporten op deze terreinen.

Boeken en artikelen

• Bloemendal, B., “Nederlanders” of “Duitsers”? Uit Duitsland afkomstige stu-

denten theologie aan de Boven Nieuwstraat/Oudestraat te Kampen tussen 1854

en 1994 (Kampen 2011; Masterthesis Nieuwste Kerkgeschiedenis

Protestantse Theologische Universiteit, locatie Kampen) 155 blz.

De scriptie geeft naast de politieke en theologische ontwikkelingen in Duits -

land en Nederland in genoemde periode, vooral een beschrijving van de

plaats die de uit Duitsland afkomstige studenten in de Kamper theologieop-

leiding innamen en geeft ook een overzicht van al deze Duitse studenten.

• Brand, H., ‘De Zuiderzeesteden tussen Habsburg en de Hanze in de eer-

ste helft van de zestiende eeuw. Een aanzet tot een positiebepaling’, in:

M. Damen en L. Sicking (eds.), Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650.

Liber alumnorum Wim Blockmans (Hilversum 2010, Verloren; ISBN 978-90-

8704-166-3) 279-293.

In het artikel laat de auteur zien hoe de Zuiderzeesteden, en in het bijzon-

der de Overijsselse Hanzesteden nadat deze vanaf 1528 onderdeel uitmaak-

ten van de Habsburgse Nederlanden, zich positioneerden in het spannings-

veld tussen enerzijds de Hanze die consolidatiepogingen ondernam om zich

tegen de toenemende druk van de opkomende Habsburgse staat te weren en

anderzijds vereiste loyaliteit aan een staat met zijn eigen machts- en han-

delspolitiek. Kampen komt in dit artikel ook nadrukkelijk aan de orde.

• Broers, H., ‘Leuren met “de Van Heutsz’’’, Mijn Stad mijn Dorp. Historisch

tijdschrift Overijssel 2:2 (2011) 23-25.

Het artikel geeft een beeld van het gebruik van het karakteristieke kazerne -

complex, tot 1973 als militair onderkomen en tot 2009 als onderwijsinstelling.

• Broers, H. en R. van Mierlo, Blauw Haar: De foto’s. ‘Akademies’ in Kampen 1976-

1989 (Kampen 2011, B&Vmedia Kampen BV/Stedelijk Museum Kampen;
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ISBN 978-90-78430-05-6) 96 blz.

Het fotoboek kan min of meer als het vervolg gezien worden op Broers’ in

2010 verschenen boek Blauw Haar. Het mirakel van academiestad Kampen. Het

vormde tevens de catalogus bij een in het Stedelijk Museum Kampen plaats

gevonden fototentoonstelling, waar in meer dan 120 foto’s een sfeerbeeld

werd gegeven van de jaren dat Kampen, door de komst van vier academies,

een echte studentenstad werd.

• Coster, W. Twee eeuwen recht en wet. Het arrondissement Zwolle-Lelystad in

fasen, facetten en figuren (Zutphen 2011, Walburg Pers; ISBN 978-90.5730-

696-9) 208 blz.

De auteur volgt de chronologie in de geschiedenis van rechtspraak, advo-

catuur en notariaat, met daar doorheen verhalen over cases, kwesties, per-

sonen en beroepsgroepen. Als casus voor het jaar 1846 staat de Kamper uit-

gever Karel van Hulst centraal, die vanwege een artikel over koning Willem

II in de cel belandde.

• Coster, W. en J. ten Hove (eds.), Overijssel. Plaatsen van Herinnering (Amster -

dam/Zwolle 2011, uitgeverij Bert Bakker/Historisch Centrum Overijssel;

ISBN 978-90-351-3380-8) 541 blz.

In deze provinciale versie van de landelijke serie over plaatsen in relatie tot

historische gebeurtenissen of momenten, is ook een drietal plaatsen in

relatie tot Kampen opgenomen. Naast de ook al in de landelijke uitgave

over de periode van prehistorie tot Beeldenstorm opgenomen bijdrage van

J. Westrate, ‘Kampen: de Koornmarktspoort’ met als ondertitel ‘De Zuider -

zeesteden tussen Oostzee, Rijnland en Holland’, zijn dit de Generaal J.B.

van Heutszkazerne over ‘Opkomst en ondergang van een bolwerk van

hoger onderwijs’ en het Stadsziekenhuis, over ‘Dokter Kolff en de ontwik-

keling van kunstmatige organen’, beiden van de hand van Herman Broers.

• Dijk, I. van e.a. (eds.), Jubileumboek S.V. Zalk 1971-2011 (Zalk 2011, eigen uit-

gave) 90 blz.

Het jubileumboek geeft vooral aan de hand van krantenberichten en tien-

tallen foto’s een overzicht van veertig jaar sportvereniging Zalk met de vele

takken van sport onder de vlag van deze vereniging.

• Dijk, M. van (samenst.), 100 Jaar Kamper Biljart Club 1911-2011 (Kampen

2011; eigen uitgave) 40 blz.
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Het boekje geeft een chronologisch overzicht van 100 jaar biljarten in

Kampen.

• Dijk, M. van, Een Bedrieglijk Slot (Soest 2011, Uitgeverij Boekscout.nl; ISBN

978-94-6176-653-3) 313 blz.

Voor de debuutroman van de Kamper muziekdocent rond de hoofdpersoon

Maarten, heeft zijn woonplaats Kampen model gestaan, waardoor deze stad

een duidelijk herkenbare rol speelt in het verhaal.

• Engberts, D.P., G.H.A. Schaafsma en H. Schuuring (eds.), Pro Memoria.

Theologie studeren in Kampen 1965-1975. Een bundel opstellen van oud-studen-

ten (Soest 2011, Boekscout.nl; ISBN 978-94-6176-603-8) 331 blz. 

Met de sluiting in 2012 van de Protestantse Theologische Universiteit

Kampen als aanleiding, kijken in de bundel oud-studenten die in de perio-

de 1965-1975 in Kampen studeerden terug op hun studietijd. Tussen de

regels door ontstaat zo ook een beeld van wat deze studenten voor Kampen

en Kampen voor deze studenten betekenden.

• Fafié, Th.A., ‘Jantine Augusta Hammersen (1881-1967). De eerste vrouwe-

lijke lutherse predikant in Nederland’, in: M. de Baar e.a. (eds.), Honderd

jaar vrouwen op de kansel 1911-2011 (Hilversum 2011, uitgeverij Verloren;

ISBN 978-90-870-4257-8) 111-119.

Jantine Augusta was niet alleen de eerste vrouwelijke Lutherse predikant in

Nederland, maar was als predikant van 1934 tot 1948 ook verbonden aan de

Lutherse gemeente van Kampen en loodste deze gemeente door de zware

oorlogsjaren.

• Gelderen, J. van, Een Rotterdammer in Kampen (Kampen 2011, eigen uit-

gave; ISBN 978-90-808-2804-9) 108 blz.

De bijdragen behandelen vooral de relatie met en herinneringen aan de

geboortestad Rotterdam, van de al meer dan veertig jaar in Kampen

woonachtige oud-docent aan de Protestantse Theologische Universiteit in

Kampen. Een klein aantal bijdragen heeft echter ook betrekking op Kamper

(historische) aspecten.

• Helm, R. van der, Capitool reisgidsen: Overijssel (Houten/Antwerpen 2011,

Uitgeverij Unieboek/Het Spectrum; ISBN 978-90-475-1004-8) 416 blz.

Het kleurrijke boek geeft een helder overzicht van cultureel en toeristisch
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Overijssel. Voor de stad Kampen en de kernen binnen de gemeente Kampen

zijn twintig pagina’s ingeruimd.

• Helmus, L.M., Schilderen in opdracht. Noord-Nederlandse contracten voor altaar -

stukken 1485-1570 (Utrecht 2010, Centraal Museum Utrecht; ISBN 978-90-

5983-021-9) 463 blz.

In deze kloeke studie wordt ook uitgebreid ingegaan op de Kamper schilder

Ernst Maler en de door hem geschilderde altaarstukken voor de Petrus- en

Paulus kerk te Kranenburg (Duitsland) en de St. Stevenskerk te Nijmegen.

Van de laatstgenoemde opdracht is het contract tussen Ernst en de kerk-

meesters van de St. Stevenskerk bewaard gebleven, dat dan ook uitvoerig

wordt behandeld.

• Hoven, H.W. van den, Een stukje geschiedenis: van de gasthuizen in de stad

Kampen in twee delen (Kampen 2011; eigen uitgave) 320 blz.

Dit lijvige werk geeft aan de hand van foto’s en een overzicht van feiten een

beeld van alle gasthuizen die Kampen in het verleden heeft gekend.

• Hoven, H.W. van den, Een stukje geschiedenis: van de Buitenwacht in de as

naar de oorsprong dat het weiland was en via de schans weer naar de tijd van

thans (Kampen 2011; eigen uitgave) 184 blz.

De uitgave is een bundeling van talrijke aspecten, bronnen, afbeeldingen

en artikelfragmenten met betrekking tot de omgeving van het NS-station

en de voormalige Buitenwacht.

• Hoven, H.W. van den, Een stukje geschiedenis: de Bovenhavenstraat met de

omgeving (Kampen 2011; eigen uitgave) 53 blz.

De uitgave geeft tal van wetenswaardigheden met betrekking tot de

industriële bebouwing lang de Bovenhavenstraat en rond de Bovenhaven.

• Hof, C.A. van ’t, Kerken en religies in de gemeente Kampen (z.pl., z.j. = IJssel -

muiden 2011, eigen uitgave) 52 blz.

Het fotoboekje bevat van alle in de gemeente Kampen aanwezige kerkge-

bouwen en door religieuze groeperingen in gebruik zijnde ruimtes een foto.

• Koetsier, A., Momberboek 1720-1745. Bewerking van inv.nr. 134 van het Rechter -

lijk Archief Kampen (Kampen 2011; Kamper Genealogische en Historische

bronnen nr. 26j; eigen uitgave in samenwerking met het Gemeente -
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archief Kampen) 138 blz.

Transcriptie van en toegang op het genoemde register waarin momberstel-

lingen uit de periode 1720-1745 zijn opgenomen. Twee delen die de periode

1540-1611 beslaan zijn al in 2006 door K. Schilder toegankelijk gemaakt. 

• Kraker, A.M.J. de, ‘Lage dijken, overstroming en bemesting. Het einde

van de “bemesting” van de polders op en rond het Kampereiland tij-

dens de negentiende en twintigste eeuw’, Tijdschrift voor Waterstaats -

geschiedenis 19:1 (2010) 15-19.

In het artikel wordt een beeld gegeven hoe de dijkbouw rond Kampen in de

19de en 20ste eeuw mede bepaald werd door het nut van jaarlijkse bemes -

ting middels overstromingen in de winter.

• Kroon, J., ‘Generaal J.B. van Heutsz en de stad Kampen’, Jaarboek

Vereniging Officieren van het Regiment van Heutsz 23 (2011) 66-71.

Het artikel geeft in het kort de historie van de Van Heutszkazerne vanaf

1810 en gaat in het bijzonder in op het bezoek van luitenant-generaal J.B.

van Heutsz in 1904, die eerder als 16-jarige in Kampen zijn eerste militaire

opleiding kreeg bij het Instructie-Bataljon.

• Molen, P. van der, Langs Overijsselse molens. Beknopte historie en aansluiten-

de fiets/wandelroutes dl. IX: ‘d Olde Zwarver, de Valk, de Zwaluw en de Rosmolen

Kampen (Zwolle z.j. = 2011, Stichting de Overijsselse Molen) 31 blz.

Het geïllustreerde boekje geeft een (historische) beschrijving van de in de

titel genoemde molens en bevat enkele wandel- en fietsroutes in de omge-

ving van de betreffende molens.

• Munnik, G. de, “Ik zal u een beeld stellen”. Een blik terug (Amsterdam 2011,

Uitgeverij Pêche Melba; ISBN 978-6931-000-8) 84 blz.

Aan de hand van vele jeugd- en familieherinneringen beschrijft de Kampe -

naar Gerrit de Munnik (geboren 1944) niet alleen een geschiedenis van de

families De Munnik en Van Dijk, maar geeft daarmee ook een levendig

beeld van het dagelijkse leven in het Kampen van de 20ste eeuw.

• Noordhoek, W., ‘Muziek om naar te kijken’, Kunstschrift 55:1 (2011) 36-37.

Kort artikel over het belangrijkste werk van Arthur Slenk (synoniem voor

de in Kampen woonachtige kunstenaar Hans van der Horst).
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• Oel, M. van, De wereld in huis. Buitenlandse theologiestudenten in Kampen

1970-2011 (Kampen 2011, Protestantse Theologische Universiteit; ISBN

978-90-7395-485-4) 175 blz.

In de behandelde periode hebben zo’n 280 buitenlandse studenten aan de

opleiding gestudeerd. Het boek geeft een politieke achtergrond van de

belangrijkste herkomstlanden van deze studenten: Zuid-Afrika, Korea en

Indonesië, maar poogt ook duidelijk te maken wat Kampen voor deze stu-

denten heeft en deze studenten voor Kampen hebben betekend.

• Pleijsier, W., Hef het vaandel. Vaandels van verschillende organisaties, vereni-

gingen en kerken uit Kampen, IJsselmuiden, Genemuiden, Grafhorst, Wilsum,

 ’s-Heerenbroek, Spoolde, Westenholte en Zalk (Kampen 2011, eigen uitgave)

139 blz.

De uitgave beschrijft 78 afgebeelde, merendeels nog bestaande en door

intensief speurwerk van de auteur bijeengebrachte vaandels.

• Reichenbach, P. en R. Ripke (samenst.), Kampen in tekst en muziek. Verhalen

en een CD met de bekendste liedjes over Kampen door diverse Kamper koren en

solisten (z.pl., 2011, Pear Productions; ISBN 978-90-7818-00-0) 96 blz. + CD.

Op initiatief van het Kamper Uienkoor leverde een groot aantal Kampe -

naren een bijdrage in woord, beeld en muziek, waardoor een boekwerk ont-

stond vol Kamper verhalen, herinneringen, foto’s en illustraties en voor-

zien van een CD met 16 op Kampen betrekking hebbende liedjes.

• Schrier, D.M. van der, Overijsselse waterstaat in de kaart gekeken (Kampen

2011; IJsselacademie; ISBN 978-90-6697-213-1) 240 blz.

Het kloeke werk is een bundeling van een groot aantal pennenvruchten van

de voormalige ingenieur bij de provincie Overijssel, belast met de water -

huishouding, over waterstaatsonderwerpen in West-Overijssel. Verschil lende

behandelde thema’s staan direct of indirect in relatie tot het grondgebied

van de huidige gemeente Kampen.

• Stadspark Kampen. Ontdek de geschiedenis & wandel langs de bomen (Kampen

2011, eigen uitgave Kinderboerderij Cantecleer) 23 blz.

In de brochure geeft Karin Brus een kort historisch overzicht van de ont-

wikkeling van de Nederlandse stadsparken en beschrijven Aebe Poutsma en

Dook van Gils een aantal in het Kamper plantsoen voorkomende boom -

soorten.
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• Visser, J., M. Dicke en A. van der Zouwen (eds.), Nederlandse ondernemers

1850-1950. Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel (z.pl. 2001, Walburg

Pers/Stad en Bedrijf; ISBN 978-90-5730-765-2) 408 blz.

Dit derde deel van de zesdelige reeks waarin de biografieën van 300 onder-

nemers worden gebundeld bevat ook de biografieën van de Kamper onder-

nemers Johannes Berk (1854-1929), geschreven door G. Westerink (p. 234-

239) en Frans Gunnink (1860-1928), geschreven door H. Broers (p. 284-289).

• Zuijderduijn, J., ‘Zakkenvullers en zakkenrollers. Papieren muntvond-

sten uit Hoornse en Kamper archieven’, De Beeldenaar. Tweemaandelijks

tijdschrift voor Numismatiek en Penningkunde 35:3 (1911) 109-114.

Aan de hand van het 15de eeuwse Hoornse koopmansboek en een voor-

beeld van een veroordeling uit het Kamper Digestum Vetus geeft de auteur

een inkijk in de muntcirculatie in de laatmiddeleeuwse Lage Landen.

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 90, Wie is det?’, Erfnummer 90 (2011).

- ‘Arfnummer 91, Wie is det?’, Erfnummer 91 (2011).

- ‘Arfnummer 92, Wie is det?’, Erfnummer 92 (2011).

- ‘Arfnummer 93, Wie is det?’, Erfnummer 93 (2011).

• Alink, A.: in 2011 van haar hand verschenen in de serie ‘Kamper Genea -

logische en Historische bronnen’ (eigen uitgave in samenwerking met

het Gemeentearchief Kampen).

- Nr. 30 W; Recognitien 1677-1688. Bewerking van Rechterlijk Archief Kampen

inv.nr. 97; 327 blz.

- Nr. 30 X; Recognitien 1689-1697. Bewerking van Rechterlijk Archief Kampen

inv.nr. 98; 263 blz.

- Nr. 30 Y; Recognitien 1697-1715. Bewerking van Rechterlijk Archief Kampen

inv.nr. 99; 444 blz.

- Nr. 30 Z; Recognitien 1716-1738. Bewerking van Rechterlijk Archief Kampen

inv.nr. 100; 369 blz.
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- Nr. 30 AA; Recognitien 1738-1756. Bewerking van Rechterlijk Archief Kampen

inv.nr. 101; 282 blz.

- Nr. 30 BB; Recognitien 1757-1775. Bewerking van Rechterlijk Archief Kampen

inv.nr. 102; 295 blz.

- Nr. 30 CC; Recognitien 1776-1785. Bewerking van Rechterlijk Archief Kampen

inv.nr. 103; 216 blz.

De bewerking van de recognitien (akten waarin gerechtelijk een erkenning

van een persoon of zaak in een bepaalde kwaliteit wordt vastgelegd) geeft

per akte het onderwerp, het betreffende onroerende goed, de comparanten,

een samenvatting van de inhoud en eventuele bijzonderheden. De delen

bevatten eveneens een persoonsnamenregister. De bewerking is tevens digi-

taal toegankelijk via http://www.kampennotarieel.nl.

• Historisch Tijdschrift voor de IJsseldelta (uitgave van de Historische vereni-

ging voor de IJsseldelta Jan van Arkel).

Jaargang 36 nr. 1, april 2011: 

- L. van Vliet, ‘De Beier: huis voor passanten’, 2-6.

- N. Klappe, ‘Een jeugd in Brunnepe’, 7-27.

- D. Gunnink, ‘Nieuwjaarsdag 1941’, 28.

Jaargang 36 nr. 2, oktober 2011: 

- L. van Vliet, ‘De Nieuwe Weg (Burgemeester van Engelenweg)’, 2-7.

- J. Prins, ‘Storm over het Kampereiland. Met gevaar werd vroedvrouw uit

Kampen gehaald’, 8-14.

- G. van der Linde, ‘t Uus in de storm’, 15-18.

- E. Hupkes, ‘Buiten Nieuwstraat 17’, 19-32.

Jaargang 36 nr. 3, december 2011: 

- W. Jansen en G. Hendrix, ‘De doorrijschuur van herberg “De Kroon” in

’s-Heerenbroek’, 2-7.

- K. Schilder, ‘Een vergeefse reis van Kampen naar Keulen’, 8-18.

- A. Westendorp, ‘Uit het leven van Jan Kalter’, 19-23.

• Hulzen, J. van: in 2011 van zijn hand verschenen in de serie ‘Kamper

Genealogische en Historische bronnen’ (eigen uitgave in samenwerking

met het Gemeentearchief Kampen).

- Nr. 26L: De Apostillen der stad Campen en haar Jurisdictie. Bewerking van

inv.nr. 202 van het Oud Archief (Apostillen 1712-1724) 212 blz.

- Nr. 26M: De Apostillen der stad Campen en haar Jurisdictie. Bewerking van

inv.nr. 203 van het Oud Archief (Apostillen 1724-1733) 189 blz.
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- Nr. 26N: De Apostillen der stad Campen en haar Jurisdictie. Bewerking van

inv.nr. 204 van het Oud Archief (Apostillen 1733-1743) 190 blz.

- Nr. 26O: De Apostillen der stad Campen en haar Jurisdictie. Bewerking van

inv.nr. 205 van het Oud Archief (Apostillen 1743-1753) 178 blz.

De uitgaven geven een transcriptie van genoemde registers, waarin bij het

stadsbestuur ingediende rekesten (verzoek- en bezwaarschriften) zijn opge-

nomen, voorzien van een apostille, een kanttekening met toelichting

betreffende het antwoord van het stadsbestuur.

De uitgaven zijn voorzien van indexen op persoonsnamen en op plaats- en

zaaknamen, alsmede een verklarende woorden- en termenlijst.

• Kamper Almanak 2011; Cultuur Historisch Jaarboek (Kampen 2011; uitgave

Frans Walkate Archief) 347 blz.

Deze uitgave van het Frans Walkate Archief te Kampen, bevat onder andere

de volgende bijdragen:

Diversen:

- G.A. Westerink, ‘Het Frans Walkate Archief, de nalatenschap van Henk

van Ulsen en een verrassende ontdekking’, 13-17.

- A. Troost, ‘Het archief van de Sociale Dienst gemeente Kampen’, 20-24.

- R. van Mierlo, ‘“Nieuwe Avercamp” voor het Stedelijk Museum Kampen’,

26-28.

- G.A. Westerink, ‘Martin-Jan van Santen en een portrettengalerij in

opbouw’, 31-38.

- J. van Gelderen, ‘Dr. Rudolf Jan Kolman (Nijmegen, 16 november 1919 -

Zwolle, 1 januari 2011)’, 169-176.

- A. Jager, ‘Archeologische monumentenzorg in 2010’, 177-187.

- H. van der Werf, ‘Overzicht cultuurhistorische onderzoeken 2010’, 189-

199.

- G.A. Westerink, ‘Woestijnijs, Rode Zee-duikers en vage flamingo’s. Verslag

van de kunstenaarsuitwisseling Kampen-Eilat: 17 tot en met 25 maart

2010’, 201-216.

- I. Gunnink en J. van den Berg, ‘Kamper Kroniek 2010’, 243-297.

Historische bijdragen:

- P. Bakker, ‘Van de nood een deugd maken. Oproer, rel, factie- of partij-

strijd? Een onderzoek naar het roerige jaar 1519 in Kampen’, 41-89.

- C. Houtman, ‘Kampen in de novellen van een vergeten schrijver’[= Peter

Duijs], 91-128.

- T. de Wal, ‘Bouwen “nabij den Zandberg”. Het eerste bouwproject van
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“Beter Wonen’’’, 129-148.

- J. Kummer, ‘De sublieme momenten en het sentiment daartussen. Een

terugblik op Henk van Ulsen’, 149-166.

• 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.

Waar het personen uit Kampen betreft worden ze hieronder vermeld.

- ‘Klaas Klappe (Schokland 1836 - Zwolle 1913)’, Het Schokker Erf 79 (2012)

32-35.

• Schilder, K.: in 2011 van zijn hand verschenen in de serie ‘Kamper Genea -

 logische en Historische bronnen’ (eigen uitgave in samenwerking met

het Gemeentearchief Kampen).

- Nr. 32a: Misdaad en Handel. Liber Confessiones Delictorum 1560-1638, 191 blz.

Een bewerking in regestvorm van inv.nr 232 van het Rechterlijk Archief

Kampen, waarin bekentenissen van misdadigers staan opgetekend over

de periode 1560-1638.

- Nr. 33a: Naamlijst van drosten, kasteleins, richters en schouten in Overijssel.

Deel 1 Salland, 150 blz.

De uitgave is een aangevulde versie van de eerder in 1989 door Schilder

samengestelde lijst.


