Kamper Almanak

2006
CULTUUR HISTORISCH JAARBOEK

UITGAVE: FRANS WALKATE ARCHIEF

Aangeboden door:

Voorwoord
Het Frans Walkate Archief is naast verstrekker van informatie en beeldmateriaal over de geschiedenis van Kampen ook uitgever van de Kamper
Almanak.
Met dank aan de SNS Bank en door de bereidwillige medewerking van vele
schrijvers heeft het archief ook het afgelopen jaar weer dit bijzondere ‘cultuur historisch jaarboek’ kunnen maken. Dit jaar mochten we de kunsthistoricus Geraart Westerink als nieuw redactielid verwelkomen. Trouwe
lezers herkennen hem inmiddels als schrijver voor de Almanak. Bovendien
is hij sinds een jaar als archiefmedewerker werkzaam in het Frans Walkate
Archief.
De Almanak bevat een breed scala aan historische onderwerpen, verdeeld
over de periode van de middeleeuwen tot aan het heden. Vaak kleurrijk
gelardeerd met foto’s en tekeningen. De fotokroniek is dit jaar samengesteld door ons redactielid Jeroen Kummer. Zoals ieder jaar mogen wij
daarvoor dankbaar gebruik maken van het archief van fotopersbureau
Freddy Schinkel. Bovendien heeft Freddy op ons verzoek vanuit de lucht
een serie prachtige foto’s gemaakt van gebieden rond Kampen welke de
komende jaren aan grote veranderingen blootstaan. De beknopte adressenlijst van culturele instellingen is uitgebreid. Naast de Kamper Kroniek van
Sam Hörchner zijn er de geschiedkundige bijdragen, met tot onze vreugde
weer een waardevolle bronnenpublicatie van Kees Schilder. Nieuw is de
strip van Roy Bergsma die op ironische wijze gebeurtenissen uit de Kamper
gemeenschap van het afgelopen jaar zichtbaar maakt. De uitklapbare foto
van vorig jaar is, dankzij vele reacties, nagenoeg compleet van namen voorzien. Uitklapbaar is dit jaar een panorama van het voormalige Berkterrein,
getekend door Hans van der Horst.
Ik wens u namens de redactie en de medewerkers van het Frans Walkate
Archief veel kijk- en leesplezier toe.

Herman Harder
Directeur Frans Walkate Archief/SNS Historisch Archief
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Redactie:

Herman Harder, Marhilde Wessels-Bierling, Geraart Westerink.

Redactieadres:

Frans Walkate Archief SNS Bank
Burgwal 43
8261 EP Kampen
(038) 3392266

Internet

www.walkate-archief.nl

E-mail

info@walkate-archief.nl

Redactieraad:

drs. J. van Gelderen
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

Pentekening omslag:

H. van der Horst

Druk:

Zalsman Kampen bv

Oplage:
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