Voorwoord
Voor u ligt de nieuwe editie van de Kamper Almanak, jaargang 2005. Hoewel
de bundel in kleur is uitgevoerd, is het toch een aflevering met een zwarte
bladzijde, of eigenlijk een rouwrand. Anny Kleinmeulman-Balster, jarenlang coördinator en redactielid van de Almanak, is dit voorjaar na een kort
ziekbed overleden. Elders in dit nummer wordt op passende wijze stilgestaan bij de vele verdiensten van Anny voor het Frans Walkate Archief en
de Kamper Almanak. Wij verliezen in haar een onvergetelijke collega.
De tragische omstandigheden ten spijt is er, dankzij de redactiecommissie
en de vele auteurs, toch een cultuurhistorisch jaarboek tot stand gekomen
met een zeer gevarieerde inhoud. De bundel staat in een ruim 75-jarige
traditie en wordt namens de SNS Bank kostenloos aan belangstellenden
aangeboden. Uiteraard ontbreken de vaste onderdelen ook dit jaar niet,
zoals een beknopte adressenlijst van culturele instellingen, de Kamper
Kroniek van Sam Hörchner en de Fotokroniek van Freddy Schinkel. De vele
historische artikelen maken deze Almanak tot een genot om te lezen.
Zonder de andere auteurs tekort te willen doen, mag ik misschien is het bijzonder wijzen op de meesterlijke bijdrage van prof. dr. D.E.H. de Boer, ‘De
stad als pleitbezorger’, die een fascinerende speurtocht bevat naar de raadselen rondom een Kamper zouttransport uit 1461. Een aardig element bij
het artikel van Jeroen Kummer, dat handelt over de dichteres Ida Gerhardt,
is de uitklapbare foto van alle leerlingen en docenten van het Kamper
Gemeentelijk Lyceum anno 1940. Een uniek tijdsdocument, dat de Kamper
Almanak met trots voor het eerst publiceert.
En dan noem ik nog maar twee hoogtepunten uit een lange reeks. 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
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Redactie:

Anny Kleinmeulman-Balster †, Marhilde Wessels-Bierling,
Herman Harder.

Redactieadres:

Frans Walkate Archief SNS Bank
Burgwal 43
8261 EP Kampen
tel. 038/3392266

Internet:

www.walkate-archief.nl

e-mail:

info@walkate-archief.nl

Redactieraad:

drs. J. van Gelderen (Theologische Universiteit van de Gereformeerde
Kerken, Kampen)
drs. Th. M. van Mierlo
J. Kummer (Stichting IJsselacademie, Kampen)
drs. C. de Goeij (redacteur de Stentor/Nieuw Kamper Dagblad)

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:
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