Voorwoord
Het Frans Walkate Archief, naast het SNS Historisch Archief onderdeel van
het SNS Bankhistorisch Centrum, is uitgever van de Kamper Almanak.
Met dank aan de SNS Bank en medewerking van enthousiaste schrijvers,
kunstenaars en redactieleden heeft het Frans Walkate Archief weer hét
Kamper cultuurhistorisch jaarboek gemaakt.
De redactie van de Almanak streeft naar een breed aanbod aan historische
onderwerpen, dat de periode van de middeleeuwen tot aan het heden bestrijkt. Dit jaar mogen we een aantal nieuwe schrijvers introduceren: Joseph
Estié, antiquair, schreef samen met onze vaste schrijver en redactielid Theo
van Mierlo over een verdwenen doopvont uit de Buitenkerk. Jacob Vis stuurde
op ons verzoek een kort verhaal wat zich afspeelt in de fictieve stad IJsselmonde (lees Kampen). Vis geniet nationale bekendheid als schrijver van
misdaadromans. Margreet Vink-Bos, gemeentearchivaris van Kampen, schreef
een etalageartikel. Hein S.L. Beuth, econoom, doet verslag van zijn zoektocht
naar het ware gezicht van Hendrick Avercamp. Linda de Haan en Marieke van
Zanten belichten een aantal bijzondere boerderijen in het Nationaal Landschap IJsseldelta. Gert J. van Klinken maakte een weerslag van een gesprek
met ds. Wopke Hendrik de Boer, op dat moment de oudste nog levende student van de Theologische School in Kampen. De heer De Boer is helaas op
9 april 2012 overleden.
Verder vindt u een nieuwe aanwinst voor onze portrettengalerij: een portret
van Jacky ten Hove, een vrouw van grote culturele betekenis voor Kampen,
geschilderd door Martin-Jan van Santen.
Jeany van den Berg verzorgde de Kamper Kroniek. De fotokroniek is dit jaar
samengesteld door archiefmedewerker en redactielid Marhilde WesselsBierling. Zoals ieder jaar mogen wij daarvoor gebruikmaken van het archief
van fotojournalist Freddy Schinkel. Roy Bergsma belicht in zijn strip op ironische wijze gebeurtenissen uit de Kamper samenleving van het afgelopen jaar.
Ik wens u namens de redactie en de medewerkers van het Frans Walkate
Archief veel leesplezier.
Herman Harder
Directeur SNS Bankhistorisch Centrum
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