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Voorwoord

In handen heeft u de Kamper Almanak editie 2010, een cultuurhistorisch
jaarboek, uitgave van het Frans Walkate Archief. In 1928 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, bestemd als geschenk van de bank ter gelegen-
heid van Wereldspaardag. Tot op heden is deze uitgave gratis en dus nog
altijd een bijzonder geschenk van de SNS Bank!
Met dank ook aan vele schrijvers en de redactiecommissie kunnen we u
deze keer een tweetal boeken aanbieden, de Kamper Almanak en de Kamper
Canon, samen in een handige cassette. De Kamper Canon is een uitgave van
de Stichting Kamper Canon die, net als het Frans Walkate Archief, als doel
heeft het historische besef te bevorderen. Hiervoor wil de stichting, naar
een idee van oud-wethouder Cor Adema, op een deel van de waterkering
aan het Van Heutszplein de geschiedenis van Kampen en omgeving ver-
beelden in de vorm van een kunstwerk. Als basis voor dit kunstwerk heeft
de stichting een canon van Kampen ontwikkeld, waarin aan de hand van
vijftig ‘vensters’ kernpunten uit de geschiedenis van de gemeente worden
beschreven, die u hierbij gebundeld aantreft. 
Tot slot iets over de inhoud van de Kamper Almanak; het aantal historische
bijdragen is vanwege de dubbele uitgave dit keer beperkt gebleven, maar
inhoudelijk zijn ze daarom niet minder interessant. Zo is er een prachtig
geïllustreerd artikel, geschreven door Jaap van Gelderen, over de in 2009
overleden acteur Henk van Ulsen. Jeroen Kummer schrijft over de correspon -
dentie tussen Ida Gerhardt en Gait Berk, die kort geleden in het bezit van
het Frans Walkate Archief is gekomen uit de nalatenschap van Gait Berk. 
De Kamper Kroniek is voor de laatste keer van de hand van Ita Gunnink. Zij
zal haar werk als chroniqueur in de tweede helft van dit jaar overdragen.

Geniet u van de rijke Kamper geschiedenis! 
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