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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.

Vormgeving: Anne Doede Kampen

Druk: Zalsman Kampen bv

Oplage: 5000
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Voorwoord

In een oplage van 5000 stuks presenteert het Frans Walkate Archief de
Kamper Almanak, editie 2004. Deze jaarlijkse uitgave is traditioneel gratis
af te halen bij de kantoren van de SNS Bank en het Frans Walkate Archief.
De kleurrijke jubileumeditie van vorig jaar werd zo enthousiast ontvangen
dat de redactie heeft besloten om deze uitgave opnieuw in fullcolour te
laten drukken.
In onze boekenkast en die van vele Kampenaren vormt de Kamper Almanak
inmiddels zo’n anderhalve meter geschiedschrijving. Met dank aan de SNS
Bank en vele auteurs konden daaraan dit jaar weer enkele historisch
waardevolle centimeters worden toegevoegd.
Naast de Kamper Kroniek, de historische geschiedschrijving, de bijdragen
van diverse culturele instellingen en de tekeningen van Hans van der Horst,
is de fotokroniek van Freddy Schinkel een zeer gewaardeerd katern.
De in 2003 aan Sybren Polet uitgereikte Constantijn Huygensprijs vormde
de aanleiding tot een korte hommage, geschreven door Jeroen Kummer,
aan deze van oorsprong Kamper schrijver en dichter. Het artikel en de
afbeelding van twee prenten zijn een opmaat voor een expositie in 2005 in
het FWA over het literaire werk van Polet, in combinatie met prenten van
de graficus Henk Tichelaar, die zich heeft laten inspireren door de poëzie
van Polet.

De redactie heeft Carel de Goeij (1955), cultuurhistoricus en werkzaam als
redacteur/verslaggever op de regionale redactie van de Stentor/Nieuw
Kamper Dagblad, bereid gevonden de Redactieraad te versterken. Daarnaast
schrijft hij, voor het eerst in deze editie, een column onder de titel; ‘EEN BI-
ZONDER JAAR’.
Onze dank gaat, zoals ieder jaar, ook uit naar de leden van de Redactieraad
die met waardevolle adviezen en practische ondersteuning en als auteur,
de uitgave van deze Kamper Almanak mede mogelijk hebben gemaakt.
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Het Frans Walkate Archief heeft afscheid genomen van mevrouw Julia van
Weerden-Gunnink. Meer dan twintig jaar heeft ze haar vrijwillige bijdrage
geleverd aan de totstandkoming van de Almanak door onder meer het ver-
zorgen van het typewerk. We zijn haar zeer erkentelijk voor haar jaren-
lange inspanningen.

Tot slot wens ik u namens de redactie en de medewerkers van het Frans
Walkate Archief veel leesplezier met deze Kamper Almanak.

Herman Harder
Directeur Frans Walkate Archief/SNS Historisch Archief


