Henk (H.W.) van den Hoven
(Kampen 11 november 1940 - Kampen 30 juli 2014)
door Theo van Mierlo

‘Tegen een bevriende relatie sprak ik onlangs uit dat het eerste deel wel tot het nummer 93 zou reiken. Echter: na nadien ingetreden inspiratie, die volgens mij een heel
goede is, kom ik nu slechts tot en met het huisnummer 31.
Dit is dus het eerste deel, een van de vele die nog volgen in regelmatige tred want
ik moet er doorheen in korte tijd. Anders kan het
verloren gaan. En dat zou zeer jammer zijn. Ikzelf
weet nu nog hoe het in elkaar steekt en wat er mij
voor ogen stond en nu staat zodat het afgerond
moet zijn. Het concept in handschrift doe ik nu
meteen weg zodat het in kopieerwerk gemaakte
werkstuk zal overleven.’
Het bovenstaande is te lezen in het voorwoord van het eerste deel van de uiteindelijk
uit elf delen bestaande serie Oudestraat met
achtergrond van Bovenkerk tot Hagenpoort, in
1998-1999 uitgegeven door Henk van den Hoven, en vertelt tussen de woorden door veel
over het denken, het schrijven en het werk
van Van den Hoven.

Henk van den Hoven in 1996.
Foto uit collectie K. Schilder.

Talrijke uitgaven
Henk van den Hoven, een markant figuur in
de groep van fanatieke vrijetijds-historici die
Kampen rijk is, overleed op 30 juli 2014 op
73-jarige leeftijd. Al op jonge leeftijd begon
Henk met het verzamelen van ansichtkaarten (uitgroeiend tot een verzameling van
ruim drieduizend stuks), tijdschriftknipsels,
oude kranten, telefoon- en adresboeken en
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andere publicaties met informatie over Kampen in breedste zin. Tijdens zijn
werkzame leven leidde dit onder meer tot het verschijnen van een tweetal fotoboekjes: Kampen in oude ansichten deel 2 (1977) en Kampen toen en nu
(1984). Bij de laatste werd steeds een oude foto vergeleken met het huidige
stadsbeeld. Beide beelden gaan vergezeld van een zeer uitgebreide en informatieve beschrijving. Ook was Van den Hoven medeauteur van het in 1986
verschenen boek Gezichten in de straten van Kampen met een historische beschrijving. Maar bij deze publicaties bleef het niet. Er verschenen van zijn hand
ook artikelen in de Kamper Almanak over vijfenzeventig jaar telefoon en over
zestig jaar elektriciteit in Kampen en bovenal in de jaren tachtig een viertal
artikelen over de stoomvaart op Kampen. Daarnaast verschenen in dezelfde
tijd meerdere bijdragen in De Panne, het verenigingsblad van de Vereniging
Vrienden van het Kamper Museum. Al deze bijdragen zijn van grote waarde
voor wat betreft feitelijke informatie en/of gebruikte afbeeldingen. Daarin
lag vooral de kracht van Henk van den Hoven. Want schrijven op zich, was
niet zijn sterkste kant. Schrijven was voor Henk vooral een neerslag van zijn
gedachten, zoals ook uit bovenstaand citaat blijkt; iets wat de leesbaarheid
niet altijd ten goede komt. Dit leidde ertoe dat de bijdragen, tot zijn frustratie, meestal sterk geredigeerd werden.
Eigen publicaties
Misschien moet in deze frustratie de belangrijkste reden gezocht worden
voor het feit dat vooral vanaf de jaren negentig Henk de meeste van zijn
pennenvruchten, gekopieerd, in eigen beheer uitgaf. Zijn uitgaven vonden
aftrek bij een vaste groep afnemers, door hem abonnees genoemd. Zoals
uit de bijgevoegde bibliografie blijkt, lag zijn belangstelling vooral bij de
geschiedenis van panden en straten in de Kamper binnenstad en bij belangrijke personen uit het Kamper verleden. Aanleiding voor zijn publicaties
vormde in veel gevallen een actuele gebeurtenis of een specifiek aan hem
gericht verzoek. Zijn werken waren vaak een bundeling van een groot aantal afbeeldingen, knipsels, krantenartikelen, kadastrale gegevens en indien
aanwezig citaten over het onderwerp uit andere publicaties. Om deze reden
zijn de werken van Van den Hoven nog wel eens weggezet als weliswaar
goedbedoelde, maar toch slechts amateuristische geschriften. Ten onrechte,
want de verschillende onderdelen werden, voorzien ook van eigen onder
zoekswerk en voorzien van eigen opvattingen, historisch verantwoord gestructureerd. En zelfs de 17-delige serie Kamper Kroniek. Honderd jaar in woord en
beeld 1880-1980, die wel louter een bundeling is van talrijke knipsels, foto’s en
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dergelijke rondom een bepaald jaar of periode, heeft zijn waarde. Immers,
waar vind je zoveel info betreffende een bepaald jaar of tijdspanne bijeen
als in deze serie? Een serie die vooral voor diegenen die een tijdsbeeld willen
hebben van Kampen in een bepaalde periode, bijvoorbeeld als aankleding
van een genealogie, zeer waardevol is en een welkom uitgangspunt kan zijn
voor verdere studie. Uiteindelijk zouden zijn eigen uitgaven uitgroeien tot
een indrukwekkende lijst van werken over talrijke onderwerpen, zoals de
bibliografie achter dit In Memoriam laat zien.
Hoogtepunten
In deze lange rij van eigen publicaties is er een aantal dat er met kop en
schouders bovenuit steekt en aangeeft dat het werk van Van den Hoven zeker niet amateuristisch te noemen is.
Zijn in 1987 verschenen Concordantie op de huisnummers van de binnenstad van
Kampen en de bijbehorende Topografische Atlas van Kampen 1807-1987 is van onschatbare waarde. De huisnummering zoals we die nu kennen is een product van zo’n twee eeuwen, waarin nogal eens vernummerd werd en waarin bovendien twee verschillende systemen werden gebruikt. Aanvankelijk
werd aan het begin van de 19de eeuw de wijknummering ingevoerd. Per
wijk (vroeger espels genoemd) werden de zich daarin bevindende panden
volgens een bepaalde route doorlopend genummerd. Door veranderingen
in de binnenstad werd deze wijknummering in de tweede helft van de 19de
eeuw maar liefst een drietal keren aangepast. In 1889 werd van de wijkindeling afgestapt en werd de huisnummering per straat ingevoerd. En ook deze
nummering werd aan het begin van de 20ste eeuw tweemaal aangepast. Dit
betekent dat, wanneer je de historie van een pand of haar bewoners wilt
achterhalen, je zo maar te maken kunt krijgen met een zestal verschillende wijk/huisnummers waaronder het betreffende pand in de bronnen kan
voorkomen. In een tijd dat de computer voor de gewone man nog een volstrekt onbekend hulpmiddel was, wist Henk van den Hoven al deze vernummeringen gekoppeld aan het kadastraal nummer, voor alle panden in de
Kamper binnenstad bijeen te brengen in genoemde concordantie. Er zullen
maar weinig bezoekers aan het Kamper Gemeentearchief zijn geweest in de
afgelopen 25 jaar, die dit werk niet geraadpleegd hebben ten behoeve van
hun onderzoek. In de bij deze concordantie behorende Topografische Atlas
zijn de panden in de binnenstad ook nog eens in verschillende perioden met
elkaar te vergelijken. In deze atlas zijn van ieder woonblok de kadastrale
situaties uit respectievelijk 1877, circa 1880, circa 1900 en circa 1970 naast
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elkaar geplaatst. Kortom, zoals al gezegd, een monnikenwerk van onschatbare waarde.
Dit geldt zeker ook voor een tweetal series over de Oudestraat die ik hier
voor het voetlicht wil brengen. Dit betreft de series Oudestraat met achtergrond van Bovenkerk tot Hagenpoort, waaruit het begincitaat is genomen, en
100 jaar Wonen en Werken in-op de Oudestraat.
De eerstgenoemde serie van elf delen verscheen in een rap tempo binnen
een half jaar in 1998/1999. Het was echter het resultaat van meer dan twintig jaar onderzoek, waarvan sommige resultaten al in deelstudies eerder het
licht hadden gezien. Per pand aan de Oudestraat worden in dit werk, voor
zover te achterhalen, vanaf ongeveer het midden van de 15de eeuw tot het
midden van de 19de eeuw alle bewoners en/of eigenaren gegeven. Een resultaat van het systematisch doornemen van talrijke registers in het gemeentearchief, en het op de juiste manier aan elkaar koppelen van een brij aan
gegevens. Doordat in transportakten bij de plaatsbeschrijving van een pand
veelvuldig gebruik gemaakt werd van het noemen van belendende percelen,
ook aan de achterzijde, reikt het belang van dit werk verder dan alleen maar
de Oudestraat. Ook bij onderzoek naar panden gelegen in parallel aan de
Oudestraat lopende straten kan dit werk van Van den Hoven van betekenis
zijn. Dit bleek onder meer bij het beschrijven van vijf eeuwen wonen en
werken op het voormalige Kokterrein, waarbij archeologische en bouwhistorische vondsten meermalen gekoppeld konden worden aan namen van
bewoners/eigenaren aan zowel de Oudestraat als de Voorstraat.
Een vervolg op het overzicht van bewoners/eigenaren van de Oudestraat vóór
1850, is de tweede genoemde serie. Hierin worden, opnieuw per pand aan de
Oudestraat, de namen gegeven van de mensen die er woonden en werkten
tussen 1889 en 1989. De delen betreffende de oneven nummers verschenen
reeds in 1985. Een aanvullend deel met afbeeldingen en een vervolg voor de
even nummers verschenen in 1997-1998. Met name voor wie geïnteresseerd
is in het wisselende winkelbestand aan de Oudestraat, is het een heerlijk en
zeer informatief werk.
Echt hoogtepunt?
Vanuit het historisch onderzoek bezien, zijn bovengenoemde werken zeker als hoogtepunten te noemen. Henk van den Hoven zou ongetwijfeld
een ander werk als zíjn hoogtepunt bestempeld hebben, namelijk Kampen
in kleurige oude ansichten in twee delen. De twee delen met ansichtkaarten in
kleur, gebundeld in een fraaie cassette, werden in 2005 door Van den Hoven
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uitgegeven in samenwerking met Wessels Print en Copy Service, jarenlang
de plek waar Henk zijn publicaties vermenigvuldigde.
In een begeleidend boekje voor belangstellenden gaf Van den Hoven aan
zeker trots te zijn op eerdere uitgaven van ansichten en foto’s. Echter, zo
gaat hij verder in karakteristieke ‘Endrick’-stijl: ‘Minder tevreden over het
feit dat men niet “in” was voor weergave in de kleuren. Men legt er zich bij
neer dan, ook al is de gebruikelijke algemene trend het zwart/wit internationaal, Nederland en omringende landen, zo ver als de Europese [de uitgever van de boekjes: Europese Bibliotheek Zaltbommel; ThvM] zich wilde
bewegen. Particulieren buiten deze uitgeverij om deden op gelijke voet hun
werk. Er zullen er toch wel enkele duizenden verschenen zijn door de dertig
jaren heen dat ik er mee bezig was. Maar dit oude patroon is nu bij dezen
doorbroken. IK heb mijn ansichten in kleur en hoe!!!’
Tijdens een groots spektakel in zalencentrum De Hanzestad presenteerde
Henk van den Hoven vol trots zijn ‘tweeling’ in kleur. Een avond waarop hij
zich in aanwezigheid van talrijke bekenden liet installeren tot ‘Commandeur in de Orde van de kleurige Kamper Oude Ansichtkaarten’ en hij vervolgens zijn boezemvrienden Kees Schilder en Aleid Kanis benoemde tot lid
van deze door hemzelf ingestelde orde. Een avond die hij vastlegde in opnieuw een omvangrijk verslag, natuurlijk in eigen beheer uitgegeven voor
zijn abonnees. De herinneringen aan deze bijzondere avond, waarop Henk,
al was het door hemzelf georganiseerd, hét middelpunt was, hingen tot aan
zijn overlijden prominent in zijn woonkamer.
Er zouden ook na 2005 nog vele uitgaven volgen, maar nooit zullen deze in
zijn ogen het verschijnen van zijn ‘tweeling’ overtroffen hebben. En eerlijk
gezegd, een bijzondere uitgave, vol met vroege ansichtkaarten in kleur, was
het zeker. Of om met een karakteristieke uitspraak van Henk van den Hoven
te eindigen: ‘Al wat het oog beziet, valt zonder kleur in het niet.’

Bibliografie H.W. van den Hoven
1.
•
•
•

Zelfstandige publicaties en artikelen
Kampen in oude ansichten, dl. 2 (Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1977).
Kampen toen en nu (Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1984).
H.W. van den Hoven, K. Schilder, D. van der Vlis, Gezichten in de straten van
Kampen met een historische beschrijving (Alphen aan den Rijn 1986).
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• Th.M. van Mierlo, met medewering van H.W. van den Hoven, ‘Vijf eeuwen
wonen en werken op het Kokterrein’, in: M. Barwasser en M. Smit, (red.),
Acht eeuwen tussen twee stegen. Archeologisch, historisch en bouwhistorisch onderzoek in Kampen (Kampen 1998) 8-23.
• Kampen in kleurige oude ansichten in twee delen (Kampen 2005) 2 dln.
2. Artikelen in Kamper Almanak en De Panne
• Kamper Almanak
- ‘Vijf en zeventig jaar telefoon in Kampen’, Kamper Almanak (1978-1979)
241-253.
- ‘Zestig jaar elektriciteit in Kampen’, Kamper Almanak (1979-1980) 271-283.
- ‘Geschiedenis van de stoomvaart op Kampen’
dl. 1: Kamper Almanak 1981-1982, pp. 241-274.
dl. 2: ‘De jaren 1840-1843, van de R.IJ.S.M’, Kamper Almanak (1982-1983)
231-265.
dl. 3: ‘De jaren 1844-1850’, Kamper Almanak (1983-1984) 205-245.
dl. 4: ‘De jaren 1850-1855’, Kamper Almanak (1986-1987) 293-325.
• De Panne
- ‘Kampen en de Raderstoomboten’
dl. 1: De Panne 5 (1980) nr. 2, 17-18.
dl. 2: De Panne 6 (1981) nr. 1, 29-32.
- ‘Reglement op passage over de IJsselbrug en doorvaart door de valbrug
(19de eeuw)’, De Panne 7 (1982) nr. 1, 5-6.
- ‘19de eeuwse Stadspompen’, De Panne 7 (1982) nr. 3, 20.
- ‘Leendert van Leuven, de schoenmaker die niet bij zijn leest bleef, of, de
geschiedenis van de Wasbazenhuisjes’, De Panne 10 (1985) nr. 2, 21-23.
- ‘Over de huisnummering te Kampen’, De Panne 11 (1986) nr. 1, 8-9.
- ‘Welk huis kocht Jan Jacob Fels de zilversmid in het jaar 1789 en waar is
Jan Jacob Fels de kunstenaar-dichter geboren’, De Panne 15 (1990) nr. 1, 1720.
- ‘Het “Rooms Catholiek Weeshuis”, waar was dat nu eigenlijk’, De Panne
15 (1990) nr. 3, 54-57.
- ‘Een greep uit de geschiedenis van het Kok-complex’, De Panne 16 (1991)
nr. 1, 15-19.
- ‘Een spoor naar de Levensavond van de Kamper tekenaar Pieter Remmers’, De Panne 16 (1991) nr. 3, 19-21.
- ‘De “Blauwe Hand”, de plaats van een pand aan de Oudestraat’, De Panne
17 (1992) nr. 3, 25-28.

210

-

‘De Vleeshuizen van Kampen’, De Panne 23 (1998) nr. 1, 3-9.
‘Een stukje Oudestraat’, De Panne 25 (2000) nr. 3, 10-12.

3. Afzonderlijke uitgaven, in eigen beheer
• Transcriptie van het register van aangifte van de overgang van vaste goederen,
1812 - 1831 (N.A., inv. nrs. 2596 - 2597a) gegevens gerangschikt respectievelijk in
chronologische volgorde, op huis- wijknummer, artikelnummer en kadastraal sectienummer (Kampen 1985).
• Transcriptie van het register van aangifte van de overgang van vaste goederen,
1812 - 1831 (N.A., inv. nr. 2597b) gegevens gerangschikt respectievelijk in chronologische volgorde, op huis- wijknummer, artikelnummer en kadastraal sectienummer (Kampen 1985).
• Bewerking op kadasternummers van de Transcriptie van het register van aangifte van de overgang van vaste goederen, 1812 - 1831 (N.A., inv. nr. 2598) gegevens
gerangschikt respectievelijk in chronologische volgorde, op huis- wijknummer, artikelnummer en kadastraal sectienummer (Kampen 1985).
• Verdwenen straten en stegen (Manuscriptseditie) (Kampen 1985).
• Over huisnummering en volkstelling binnenstad Kampen (Kampen 1985).
• Concordantie op de kadasternummers, geprojecteerd op de kadastrale minuutkaart van 1817 (Kampen 1985).
• Concordantie op de huisnummers van de Oudestraat, even en oneven (Kampen
1985) 2 dln.
• Concordantie op de huisnummers in de wijken 1, 2, 3 en 4 (Kampen 1986) 4 dln.
• Concordantie op de huisnummers van de binnenstad van Kampen en de bijbehorende Topografische Atlas van Kampen 1807-1987 (Kampen 1987).
• Register van Huisnummering 1879, getrokken uit de Bevolkingsregisters inv. nrs.
1181 t/m 1197 (Kampen 1986).
• Voorlopige lijst van huisnamen Oudestraat (Kampen 1995).
• De Oudestraat ingelijst; 4 dln.
dl. 1: Bewonerslijsten uit de 16e en 17e eeuw (Kampen 1996).
dl. 2: Bewonerslijsten uit de 17e eeuw (Kampen 1997).
dl. 3: Bewerkingen van de bewonerslijsten in de 18e eeuw (Kampen 1997).
dl. 4: Bewerkingen van de bewonerslijsten begin 19e eeuw (Kampen 1997).
• 100 jaar Wonen en werken in / op de Oudestraat; 9 dln.
Delen 1-3. De oneven zijde (Kampen 1985).
Vervolgdeel op delen 1-3 met register en illustraties (Kampen 1997).
Delen 4-8. De even zijde (Kampen 1997-1998).
• Oudestraat Kampen met achtergrond; van Bovenkerk tot Hagenpoort; 11 dln.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delen 1 + 1A-D, Oneven zijde (Kampen 1998-1999).
Delen 2 + 2A-E, Even zijde (Kampen 1998-1999).
Kampen. De oude binnenstad kadastraal. Een bewerking van het schriftelijke
kadaster in de oorspronkelijke numerieke volgorde in 1832 volgens het inv. nr.
Nieuw-Archief 2599 (Kampen 1996).
De Oudestraat door de eeuwen heen, 1310-1840. Chronologische volgorde (Kampen
1997).
Kampen in 1829. Verband met de Volkstelling 1829 (Kampen 1997).
De Oudestraat in: 1839 - de bewoners / 1842 - de eigenaren (Kampen 1997).
Kampen aan de telefoon. Bewerking ca. 1878-1978 (Kampen 1997).
Kampen in 1808 uit de lijsten van de quotisatie (Kampen 1998).
De Oudestraat in huisnummers en bewoners tussen 1808-1889 (Kampen 1998).
Atlas Kadaster en huisnummering Binnenstad Kampen 1817-1960 (Kampen 1999).
De familie Fels te Kampen 1783-1881 (Kampen 1999).
Waar woonden onze voorouders? Wat is er bekend over ons Huis?: Over huisnummers en volkstelling (Kampen 1999).
Lotgevallen van Leenders van Leuven. De schoenmaker die niet bij zijn leest bleef
(Kampen 1999).
Geschiedenis van de stoomvaart op Kampen, dl. 5 en 6: 1856-1865 (Kampen 1999)
2 dln.
Erven der stad Campen op de Camper-eilanden, Weerden, Haatlanden en buitendijks gelegen (Kampen 1999).
Register op de Panne 1976-1999 (Kampen 2000).
Brunnepe: huisnummering 1808-1910 (Kampen 2000).
Een stukje geschiedenis van een stukje IJsseldijk (Kampen 2001).
Vliegtuig wrakken (Kampen 2001).
Woon ik misschien op het Sint Catherijnegasthuis? (Kampen 2003).
Gapers in Kampen (Kampen 2004).
Koninklijke luchtmacht : commando luchtvaartopleidingen : twee jaren dienstplichtig soldaat (Kampen 2005).
Bij de presentatie van ‘onze tweeling’ - Kampen in kleurige oude ansichten (Kampen 2005).
Verslag 25 november 2005 vanuit zalencentrum ‘De Hanzestad’ ter gelegenheid
van de presentatie van onze tweeling (Kampen 2005).
Debby geeft bloemetje door; Voorstraat 121-123 (Kampen 2006).
De Oudestraat kadastraal na 1832 in Nieuw Archief 2602 (Kampen 2006).
Straatnamen uit de regestenlijst van Don II (Kampen 2008).
Huizenregister Kampen 1938 (Kampen 2008).
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• Terugblik voor Kampen & IJsselmuiden naar 1959 (Kampen 2009).
• Stadsboeren, Grootburgers van Kampen; 1823-heden (Kampen 2009).
• Het woonhuis van Mr. Berendt Avercamp, apotheker, en bijgevolg diens zoon Hendrik, onze fameuze kunstschilder alias de ‘Stomme van Campen’ (Kampen 2010).
• Een stukje geschiedenis van de gasthuizen in de stad Kampen in twee delen (Kampen 2011).
• Een stukje geschiedenis: Van Buitenwacht in de as naar de oorsprong dat het weiland was en via de schans weer naar de tijd van thans (Kampen 2011).
• Een stukje geschiedenis: de Bovenhavenstraat met de omgeving (Kampen 2011).
• Buitennieuwstraat 17, historisch gezien vanuit het huis Oudestraat 154 (Kampen
2012).
• Huis van Geert van Wou stond in brand. Een stukje geschiedenis (Kampen 2012).
• Ambtenaar’n…. soms ben ‘et net mens’n. Een bloemlezing van merkwaardigheden
door mij gezien in het archief in akten, archivalia en in publicaties, zoals vergissingen, fouten, miskleunen, flaters, blunders, bloopers en wat dies meer zij; gepleegd
door ambtenaren in functie, zelfs archivarissen in persoon, tot eigen meerdere
glorie, maar de gemeenschap en het nageslacht op een dwaalspoor gezet (Kampen
2013) 3 dln.
• In zijn serie Oog voor / Kijk op verschenen in eigen beheer: (2004-2010; 23
uitgaven).
Bevatten over de betreffende onderwerpen een verzameling van historische feiten, foto’s en andere wetenswaardigheden.
- J.H. Kok en diens gebouwen, bijzonder Hofstraat 21 (Kampen 2004)
- Huisnamen en de zijstraten en -stegen van de Oudestraat (Kampen 2004)
- ‘Het Huis met de Dolfijnen’ aan de Graafschap (Kampen 2004)
- De Hanzestad (Kampen 2005)
- Hoogstraat (Kampen 2006)
- Teunis Jansen van Gelder, een Kamper handelshuis (Kampen 2006)
- Het Huis van Bakker Post aan den Broederweg (Kampen 2006)
- Het adres Koornmarkt 7 en deszelfs omgeving (Kampen 2006)
- Schapensteeg (Kampen 2006)
- Tweehonderd jaar huisnummering in Kampen 1806-2006 (Kampen 2006)
- Een stukje geschiedenis van/over Burgwal 20 (Kampen 2007)
- Campen van het jaar nul tot in 2007 enz. (Kampen 2007)
- Vloeddijk 136; een grachtenhuis (Kampen 2007)
- De fuik van de Fuikengang aan de Burgwal (Kampen 2007)
- Negen jaar huismeester ‘Kampen’, Jacob Catsstraat 1968-1977 (Kampen 2007)
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Mutaties ofwel capriolen door het stadsbestuur op de 19de eeuwse erven (Kampen
2007)
Een blokje Graafschap… Het huis 34 als hoogtepunt (Kampen 2008)
Een zeer bijzondere plattegrond van de stad Kampen in 1572 (Kampen 2008)
Toen de Lageweg’s naar Kampen kwamen (Kampen 2008; verschenen 2009)
Hengeveld, de laatste smid in de Graafschap (Kampen 2008; verschenen 2009)
Hijskranen langs de IJssel (Kampen 2009)
Canon van Oudestraat 17 (Kampen 2009)
Opkomst, bloei en teloorgang van ons postkantoor (Kampen 2010)

• In zijn serie Kamper Kroniek. Honderd jaar in woord en beeld 1880-1980 verschenen in eigen beheer: (2000-2007; 18 delen).
De delen bevatten een verzameling van foto’s, knipsels uit Kranten en
tijdschriften en andere wetenswaardigheden over de betreffende jaren.
- deel 1, 1880-1919 (Kampen 2000)
- deel 2, 1920-1928 (Kampen 2000)
- deel 3, 1929-1932 (Kampen 2001)
- deel 4, 1933-1935 (Kampen 2001)
- deel 5, supplement delen 1-4 en 1936-1937 1e halfjaar (Kampen 2002)
- deel 6, 1937 2e halfjaar-1938 (Kampen 2002)
- deel 7, 1939 (Kampen 2002)
- deel 8, 1940-1941 (Kampen 2002)
- deel 9, 1942-1945 (Kampen 2002)
- deel 10, 1946-1949 (Kampen 2003)
- deel 11, 1950-1952 (Kampen 2003)
- deel 12, supplementen 1948-1952 en 1953-1954 (Kampen 2003)
- deel 13, supplementen en intro’s en 1955-1956 (Kampen 2003)
- deel 14, 1957-1958 (Kampen 2004)
- deel 15, 1959-1960 (Kampen 2006)
- Register en intro’s en supplementen over de voorgaande 15 delen (Kampen 2006)
- deel 16, 1961 (Kampen 2006)
- deel 17, 1962-1963-1964 (Kampen 2007)
• In zijn serie Oudestraat met achtergrond van Bovenkerk tot Hagenpoort, verschenen in eigen beheer: (1998-1999; 11 delen)
- deel 1, nrs. 1-33 (Kampen 1998)
- deel 1-A, nrs. 33B-75 (Kampen 1998)
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deel 1-B, nrs. 77-117 (Kampen 1999)
deel 1-C, nrs. 119-177 (Kampen 1999)
deel 1-D, nrs. 179-241 (Kampen 1999)
deel 2, nrs. 2-34 (Kampen 1998)
deel 2-A, nrs. 36-84 (Kampen 1999)
deel 2-B, nrs. 86-122F (Kampen 1999)
deel 2-C, nrs. 124-164 (Kampen 1999)
deel 2-D, nrs. 166-216B (Kampen 1999)
deel 2-E, nrs. 216C-264 (Kampen 1999)
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