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Voorwoord

Het SNS Historisch Centrum, stafafdeling van SNS, heeft twee archieven on-
der haar hoede: het plaatselijk bekende Frans Walkate Archief en het SNS 
Historisch Archief, het bedrijfshistorisch archief van SNS.
Met dank aan SNS en met medewerking van vele schrijvers en redactie-
leden heeft het SNS Historisch Centrum weer hét Kamper cultuurhistorisch 
jaarboek gemaakt: de Kamper Almanak. De redactie van de Almanak streeft 
 tra  ditie getrouw naar een breed aanbod aan historische onderwerpen, dat 
de periode van de middeleeuwen tot aan het heden bestrijkt. Jeany van den 
Berg schreef haar laatste kroniek en geeft de pen door aan Jonnie Bosch. Wij 
danken Jeany van harte voor haar voortreffelijke kronieken in de afgelopen 
vier jaar!

Nieuw dit jaar is de bijdrage van het Ikonenmuseum in de rubriek ‘In de 
 Etalage’. Ook mogen we een aantal nieuwe schrijvers bij u introduceren: 
Cees Snijder schreef een artikel over Anna van Gelder, in de 18de eeuw de 
eerste vrouwelijke beul van Kampen. Gerrit van der Vorst beschrijft het leven 
van de aan lager wal geraakte Kampenaar Arie Brugman. Jonn van Zuthem 
schetst een beeld van Kampen in het revolutiejaar 1848 aan de hand van 
twee archiefstukken. Maarten van Gemert, bekend als columnist in het 
plaatselijk weekblad De Brug onder het pseudoniem Mister M., beschrijft 
op verrassende wijze een rondgang langs een aantal markante plekken in 
Brunnepe. 

In de Portrettengalerij vindt u een portret van Sam Hörchner, historicus, 
voormalig wethouder en publicist op het gebied van de Kamper geschie-
denis. Hij schreef diverse artikelen voor de Kamper Almanak en was een aan-
tal jaren chroniqueur van de Kamper Kroniek. Het portret is traditie getrouw 
geschilderd door Martin-Jan van Santen.

Ondergetekende schreef een in memoriam over Herman Nusmeier, in het 
verleden een bekende drogist in Kampen (Poortenaar) en financieel direc-
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teur van het creatief centrum ’t Speelwerk. Nusmeier was lid en gedurende 
een periode van 37 jaar (!) voorzitter van de Commissie van Toezicht op het 
Frans Walkate Archief.

Roy Bergsma belicht in zijn strip voor de laatste keer op ironische wijze 
 gebeurtenissen uit de Kamper samenleving van het afgelopen jaar. Wij dan-
ken hem voor zijn prachtige tekeningen waarvan de originelen in het Frans 
Walkate Archief bewaard worden.

Ik wens u namens de redactie en de medewerkers van het SNS Historisch 
Centrum veel leesplezier. 

Herman Harder
Directeur SNS Historisch Centrum




