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De maatschappelijke functie 

van archieven

door André Troost

Een rol die voor een gemeentearchief is weggelegd is de bijdrage die het kan 
leveren aan

Stadsarchief Kampen
In de etalage
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De uitgeversfamilie Kok in beeld 

door André Troost

In 2015 schonk mevrouw Birgitta Kok, thans wonend in Genève, Zwitser-
land, twee fotoalbums uit het familiearchief Kok aan het Stadsarchief 
Kampen. ‘Het bedrijfsarchief Kok is al in jullie bezit. Wat “kiekjes” uit het 
 familiearchief is dan een mooie aanvulling voor jullie collectie.’ Zo licht-
te mevrouw Kok haar schenking toe. Deze werd in dankbaarheid door ons 
aanvaard. Jan Hendrikus Kok (geboren 8 oktober 1871 te Dokkum) en zijn 
vrouw Geertrui Cornelia de Waal (geboren 3 maart 1872 te Gorinchem) 
trouwden op 22 april 1897 in Kampen. Uit hun huwelijk werden vijf kinde-
ren geboren: drie dochters en twee zonen. De gereformeerde J.H. Kok begon 
in 1894 een boekhandel in het filiaal van drukkerij Zalsman. In 1899 werd de 
boekhandel uitgebreid met een drukkerij. In 1922 werd het bedrijf omgezet 
in de Uitgeversmaatschappij J.H. Kok NV, dat doorgroeide tot een bloeiend 
zakelijk imperium. Andere bekende uitgeverijen als Voorhoeve en Callen-
bach waren aan het bedrijf gelieerd. Het gezin woonde aan de Oudestraat 
30, op een steenworp afstand van hun bedrijf. In het eerste album uit de 
schenking staan foto’s genomen in de jaren 1920 en 1930. De fotograaf is 
de jongste zoon en latere eigenaar van de zaak Jacobus Apollonius Gerardus 
Kok (geboren 6 april 1907 te Kampen). Hij schreef bij sommige foto’s ook 
bijschriften. De foto’s geven een beeld van een rijke en gelukkige familie. We 
zien alledaagse familiekiekjes, jongerenkampen, tenniswedstrijden, mooie 
auto’s, uitstapjes in Nederland, maar ook bijvoorbeeld naar de Wereldten-
toonstelling in Parijs van 1931 en winter- en zomervakanties naar België, 
Luxemburg, Duitsland en Zwitserland. De crisisjaren gingen duidelijk aan 
de familie Kok voorbij. Het geeft een mooi tijdsbeeld van de manier waarop 
de ‘nouveau riche’ uit Kampen haar vrije tijd besteedde. In het tweede al-
bum staan foto’s genomen in de eerste helft van de jaren vijftig. Fotograaf 
en auteur van de bijschriften is (vermoedelijk) ook J.A.G. Kok. Dit album 
zoomt hoofdzakelijk in op het christelijke leven van de familie Kok, met veel 
bekende figuren uit het gereformeerde milieu.
De in dit artikel afgedrukte foto’s zijn allen afkomstig uit het eerste album. 
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Het gezin Kok; opname foto 
paasmaandag 1924.

Met de auto op de 
Hahnenklee in De Harz; 
opname foto 1929.

Zomers tafereel op 
het strand van Noordwijk; 
opname foto 1930.
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Familie picknick bij 
‘de Dellen’; opname foto 1927.

Jacobus Apollonius Gerardus 
Kok met schoolkameraden van 
het gereformeerd gymnasium 
aan het roeien op de IJssel; 
opname foto 1926.

Jacobus Apollonius Gerardus 
Kok; bijschrift in fotoalbum: 
‘The man himself’; opname 
foto 1925.
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