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De Kamper Almanak is een cultuurhistorisch jaarboek uitgegeven door het Frans Walkate
Archief SNS Bank. De redactie ontvangt graag bijdragen op het gebied van de geschiedenis en
cultuur van de stad Kampen en de regio. Wel verzoeken we u vooraf hierover contact op te
nemen.
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 gebruik of vermenigvuldiging van in de Almanak
gepubliceerde afbeeldingen of teksten in welke vorm dan ook verboden.
Tenzij anders vermeld: foto’s Frans Walkate Archief.

Vormgeving:

Anne Doede Kampen

Druk:

Zalsman Kampen bv

Oplage:

4000

Omslag:
Glas-in-lood raam van atelier Siero uit de collectie van het Frans Walkate Archief. Op dit raam
zijn personificaties van verschillende kunstvormen weergegeven.
De afbeeldingen bij de aanduidingen van de rubrieken zijn details uit dit raam.

Voorwoord
De Kamper Almanak editie 2007, een cultuurhistorisch jaarboek, is een uitgave van het Frans Walkate Archief SNS Bank. In 1928, bijna 80 jaar geleden, kwam de eerste Kamper Almanak tot stand op initiatief van boek- en
steendrukker Philip Zalsman. Vanaf 1936 nam de Nutsspaarbank, nu de
SNS Bank, de Kamper Almanak onder haar hoede. De firma Zalsman
Kampen BV viert dit jaar haar 150-jarige bestaan en heeft ons een bijzonder
cadeau gegeven. Voor het eerst in de geschiedenis van de Kamper Almanak
verschijnt deze met een prachtige, stevige omslag.
Wij mogen u dit jaar, met dank aan de SNS Bank, de schrijvers en de redactiecommissie, een goed gevulde en zeer beeldrijke uitgave presenteren, die
wederom gratis wordt aangeboden.
U zult geen adressenlijst van culturele instellingen meer aantreffen.
Hiervoor in de plaats heeft Theo van Mierlo een Cultuurhistorische Bibliografie 2006 betreffende de gemeente Kampen samengesteld.
De Kamper Kroniek is dit jaar voor het laatst van de hand van Sam
Hörchner. Wij willen hem bedanken voor zijn jarenlange inspanning als
chroniqueur. De wijze waarop hij de Kamper samenleving zeven jaar lang
van dag tot dag op humoristische wijze van commentaar heeft voorzien,
heeft ons veel plezier gedaan. Gelukkig verliezen we hem niet als schrijver.
Hörchner zal in de nieuwe rubriek ‘Uitgelicht’ bijzonder nieuws uit de
Kamper geschiedenis toelichten.
De strip Vera & Warja van Roy Bergsma, die vorig jaar voor het eerst werd
gepubliceerd, heeft meer ruimte gekregen. Met het gedicht op pagina 251
is voor ons, met dank aan Renée van Riessen, een wens in vervulling gegaan
ook aan Kamper poëzie plaats te bieden.
Ik wens u namens redactie en medewerkers van het Frans Walkate Archief
veel leesplezier toe.
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