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Voorwoord

Het SNS Historisch Centrum, stafafdeling van de SNS bank, beheert twee 
archieven: het op de regio Kampen gerichte Frans Walkate Archief en het 
bedrijfshistorisch archief van de SNS bank N.V. 
Met medewerking van vele schrijvers en redactieleden heeft het SNS His-
torisch Centrum weer hét Kamper cultuurhistorisch jaarboek gemaakt: de 
Kamper Almanak. De redactie van de Almanak streeft traditiegetrouw naar 
een breed aanbod aan historische onderwerpen, dat de periode van de 
middel eeuwen tot aan het heden bestrijkt. Nieuw dit jaar is de bijdrage van 
de Stadsgehoorzaal in de rubriek ‘In de Etalage’. Bas Nijhof geeft u een rond-
leiding door ‘het mooiste theater van Nederland’. Nijhof publiceerde afge-
lopen jaren als stadsdichter enkele gedichten in de Kamper Almanak en is 
inmiddels opgevolgd door Ilja Alberts, die in deze editie haar eerste  bijdrage 
presenteert.
Andere ‘nieuwe’ schrijvers zijn Hans Werkman en Jonnie Bosch. Werkman 
schreef aan de hand van de dagboeken van Mien de Boer (1898-1985), over 
haar twee ‘ijsvrijers”: een mooie sfeertekening van de omgang tussen Kam-
per studenten en jonge vrouwen anno 1922. Jonnie Bosch schreef haar eer-
ste kroniek als opvolger van redactielid Jeany van den Berg.
In de Portrettengalerij vindt u een karakterstudie van André Piederiet, ge-
schilderd door Martin-Jan van Santen. Piederiet was voor zijn pensionering 
werkzaam in het onderwijs en publiceert regelmatig over de Kamper ge-
schiedenis. Dit jaar schreef hij voor de Kamper Almanak een artikel over het 
landgoed Holtsende-Balland, de historische plek in IJsselmuiden waar hij nog 
altijd woonachtig is. Roy Bergsma maakte een schitterende tekening van de 
lichting van de Kamper Kogge en fotojournalist Freddy Schinkel stelde dit jaar 
de fotokroniek samen, met  materiaal uit zijn eigen archief.  

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


