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Redactieadres: Frans Walkate Archief SNS bank

Burgwal 43

8261 EP Kampen

tel. 038/3392266

fax. 038/3392260

Internet: www.walkate-archief.nl

e-mail: info@walkate-archief.nl

Redactieraad: K. Schilder

drs. J. van Gelderen (Theologische Universiteit van de

Gereformeerde Kerken, Kampen)

drs. Th. M. van Mierlo

J. Kummer (Stichting IJsselacademie, Kampen)

De Kamper Almanak is een cultuur-historisch jaarboek uitgegeven door het Frans Walkate

Archief SNS bank. De redactie ontvangt graag bijdragen op het gebied van geschiedenis en

cultuur van de stad Kampen en de regio. Graag contact vooraf met de redactie.

De Kamper Almanak is met de grootste zorg samengesteld. Voor de juistheid van de door

derden verstrekte gegevens neemt de uitgever geen verantwoordelijkheid. Voor eventuele

verbeteringen of aanvullingen houdt zij zich aanbevolen.

Zonder toestemming van de redactie is nadruk in welke vorm dan ook verboden.

Tenzij anders vermeld: foto’s Frans Walkate Archief.

Foto omslag: Freddy Schinkel

Vormgeving omslag: Hendriks grafische vormgeving en webdesign

Vormgeving binnenwerk: Zalsman Kampen bv

Druk: Zalsman Kampen bv

Oplage: 5000
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Voorwoord

Met plezier bieden wij u de Kamper Almanak 2002 aan, een uitgave van het
Frans Walkate Archief.
De vorige uitgave van dit cultuurhistorisch jaarboek is, zowel bij culturele
instellingen als particulieren, goed ontvangen. De waardevolle historische
artikelen en de fotokroniek in kleur deden het gemis aan maatschappelijke
en gemeentelijke informatie vergeten. Veel mensen, zo’n 5000, namen de
moeite de Almanak bij de SNS bank en het Frans Walkate Archief af te
halen.
Met dank aan de SNS bank, vele schrijvers en de redactiecommissie kon ook
dit jaar een Kamper Almanak worden gemaakt.
Was de vorige uitgave nog wat aan de ‘magere’ kant, dit jaar kunnen wij u
weer een goed gevuld boek bieden.
U vindt naast een geactualiseerde adressenlijst van culturele instellingen
en historische geschiedschrijving, de Kamper Kroniek in beeld en geschrift.
Ook nu weer hebben diverse ‘nieuwe’ schrijvers in de Kamper Almanak een
podium gevonden.

Ik wens u namens de redactie en de medewerkers van het Frans Walkate
Archief veel leesplezier toe.

Herman Harder
Directeur Frans Walkate Archief/SNS Historisch Archief


