
Erratum 
‘Een boek zonder foutjes is nog nooit geschreven.’ Deze quote kwam  
ons ter ore toen we op een aantal foutjes gewezen werden die in het 
Plaatjesalbum waren geslopen. In dit erratum zijn die foutjes verzameld  
en verbeterd. 

Er ligt een uitgeprint inlegvel voor je klaar in ons Informatiecentrum  
als toevoeging aan het Plaatjesalbum. Deze pagina uitprinten kan 
natuurlijk ook.

Hartelijke groet, 
Team Stadsarchief Kampen

Pagina 4
Dat Kampen zich uit het niets in een razend 
tempo ontwikkelde vanaf de tweede helft van 
de 13e eeuw is niet echt onjuist, maar beter is 
vanaf het midden van de 13e eeuw.

Pagina 14, foto 32
Natuurlijk zien we hier 
niet het laatste deel van 
de Oudestraat tussen 
Hagenkade en Kerkstraat, 
maar de oostzijde 

van deze straat vanaf de Mgr. Zwijsenschool 
richting de Herensmitsteeg in 1972.

Pagina 19, foto 43
Winkelcentrum van 
de Hanzewijk aan de 
Dr. Damstraat. Roelof 
Jan Dam was docent 
klassieke talen en 

rector van het Calvijnlyceum. Als prominent 
verzetsstrijder in Kampen is hij kort voor het 
einde van de oorlog in 1945 door de bezetter 
gefusilleerd. De foto is gemaakt in 1955.

Pagina 37, foto 86
De boerderij was 
gelegen op de hoek van 
de Cellesbroeksweg - 
Zwartendijk.

Wat een 
plaatje!
Een plaatjesalbum vol  

geschiedenis 

Pagina 42, foto 110
Korien Lee!ers herkende 
haar oma Zwaantje 
Lee!ers - Boer (op de 
voorgrond).

Pagina 54, bijschrift sfeerfoto
In de archieven wordt de naam van marskramer 
Doorenweerd op verschillende manieren 
geschreven. De juiste spelwijze is echter 
Doorenweerd. 

Pagina 60, foto 155
De oplettende lezer heeft 
natuurlijk vast gemerkt 
dat H.H. Lok in de derde 
regel H.H. Kok moet zijn.

Pagina 63, inleidende tekst
We zaten er per ongeluk 2 jaar naast.  
Het jaartal 1993 moet 1995 zijn, in dat jaar 
ontsnapte Kampen ternauwernood aan een 
overstroming.

Pagina 67, foto 179 en 181
Deze foto’s zijn gemaakt door Henk Woning van 
Fotostudio Henk Woning. In onze fotocollectie 
hebben we prachtig beeldmateriaal gemaakt 
door deze bekende Kamper fotograaf.  
De afbeelding op de andere kant van dit 
erratum is ook van zijn hand.



Pagina 76, foto 206
Het Stedelijk Orkest 
bestond in 1853 al 10 jaar 
want het werd in 1843 
opgericht.

Pagina 78, foto 213
Dank voor alle reacties. Al gauw werd duidelijk 
dat de naam van de docent Henk Sleurink is en 

niet, zoals wij schreven, 
Jan van Mierlo. 

Pagina 80, bijschrift foto’s voorzijde
Wie heel goed heeft gekeken, heeft mogelijk 
gezien dat de luchtfoto van Kampen links-
onder, nooit uit 1988 kan dateren. Deze foto 
moet omstreeks 1970 gemaakt zijn. In 1985  
is de Koornmarktspoort teruggebracht naar 
zijn oorspronkelijke bakstenen uiterlijk. 

Pagina 80, bijschrift foto’s achterzijde
Het jaartal horende bij de foto van de stads-
brug op de achterzijde van het boek is 1998. 
Dankzij jullie reacties konden we het jaartal  
van deze foto aanpassen.   

Henk Woning (1943- 2021) is als fotograaf 
belangrijk voor de stad en regio geweest. 
Op veel van zijn beeldmateriaal is de 
sterk veranderende wereld van de jaren 
tussen 1970 en 2010 voor het nageslacht 
vastgelegd.

Drukte in de Oudestraat tijdens de 
Kamper Ui(t)dag in de jaren ‘70 
(fotograaf Henk Woning).


