
De' Kamper NutsjSpaarbank'
behoort tot de oudste spaarbanken in ons land. ,Zij werd" .
opgericht den 27 December ,18:20 op irrstigatie van het depar
tement Kampen der MaatschappIj t()t Nut van 't Algemeen ,
en nadert dus reeds het 26e jaar van haar tweede.eeawbestaan.
Gedurende dezen langen levensduur heeft yeilighe:id steeds
.gegolden als eerste zorg. Steeds tach' is .het streven er op
gericht geweest, uit de bedrijfswinst een reserve op-te.bouwen,
krachtiq ge.noeg om bij de gestadige wisseling van de 'wereld
getijden het verloop der .geldkoe.rsschommelingen te kunnen
qpvangen en alzoo de spaarders zooveel moqelijk te -vrijwaren
voor schade. In. de bewogen en spannende perioden, welke
ook ons land gedurende deze 125 jaren heeft moeten door-
maken, konden telkens de vruchten worden geoogst van dit .\
voorzichtiq beleid. .

Maar de wereld qaat' vooruit 'en ook op dit terrein heeH de '
evolutie doorqewerkt. De voorwaarden, waar/aan heden ten
dage een spaarbank lieeft te voldoen, zijn niet rneer uitsluitend
beperkt tot die van solidireit, al zal deze eischsteeds weI de
eerste en de voornaamste blijven. Het puhIlek wenscht daar
neven gemak en gerief in velerlei vormen door middel van
speciale diensten. De besturen, die de teekenen des tijds ver
stonden, ook in oris land, hebben hunne spaarbanken ge1ei
delijk weten aan te passen. Dit nu geldt ook 'Igor onze Nuts
Spaarbank. Gedurende de laatste d,ertig .jaren heeft zij de
ontwikkelinq van, het nationale spaarbedrijf metterdaad -mee
gemaakt, steeds in de voorste gelederen; zii heeft zich 'door
reorganisatie en door uitbouw volledig aangepast, cnderwijl,
herhaaldelijk dienende als model; zli heeft den stoot g,egeven
en actief ,meegewerkt ter verkrijging, van een deugdeliik,
collectief ~erkend stelsel van toezicht en controle. En zii kan
dan ook de verg~lijking met hare zusterinstellingen, zelfs de •.
grQotste, glansrijk doorstaan, ' ". ,

" Wie zich hiervan wrl overtuiqen, heeft slechts een bezoek
te brenqen aan het ikantocr der Spaarbank, Burgwal :43
(telefoon no 77), waar alle inlichtingen ga~rne worden
verstrekt. De ka.ntoortiren,zijn: van negen tot'] voor de ~erste .
5 'dagen clef week en' van negen tot twaalf uur voor Zaterdag.
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OPGERICHT 27 DECEMBER 1820 '\

KAMPER
NUTS~SPAARBANK

BURGWAL 43
TELEFOON No. 77 - POSTREKENING No. 7297

Dagelijks ingaande rente ad 2 percent's jaars.
Bedragen van-f 10L~ tot f 500.~moeten een week

van f 501.~ f 1·000.~ 2 weken
van f 100L~ '! f 3000.~ 1 maand

. van f 3000.~ en daarboven " 3 maanden
tevoren worden opgezegd, alles behoudens bijzondere om
standiqheden , ter beoordeeling der directie. Wijziging der
opzegtermijnen. blijft te allen tijde voorbehouden.

Afhaaldienst.
Voldoening van belastinqschuld voar inleggers. II
Automatische betaling van belasting, gas~, waterleiding en

electricrteits-kwitanties.
UitbetaIing van pensioerien en salarissen.
Schoolsparen,
Uitgifte van spaarbusjes.
Kostelooze overboeking naar elders.
Verhuur van safe-loketten en gesloten bewaarneming.
Bijkantoren te: Harderwijk, Zwartsluis, Urk, Heerde en

Emmeloord.
Volledige controle ,door den Ned. Spaarbankbond.

II



Nuts-Spaarbank

Inleqqers. '

Hes "<lantat gewone spaarders
jaren meer dan verdubbeld.

Hun aantal bedroeg:
einde 1920

1925
1930
19-35
1940
1945

is gedurende' de laatste 25

9.264
10.43&'
12.470
)3.617
15.902
21.666

Merkwaardig is deze toename vooral wanneer- men bedenkt
dat het inwonertal van Kampen gedurende al deze jaren met
10 % toenam, Eind 1915 telde onze stad 20.063 inwoners
en ultimo 1945' 22'.181. '

Ethter dient bi] verqelijkinq van bovenstaande cijfers wel
in aanmerking te worden genomen, dat in 1917 een bijkantoor
te Urk werd opgericht, in 1937 een te Zwartsluis; in 1939
een te Harderwijk en in 1943 een te Heerde, welke op het
einde van 1945 resp. 1618, J268, 1940 en 585 spaarders tel
den, terwijl nag op 1 Januari 1946 te Emmeloord inde Noord
Ocst-Polder 'eveneens een bijkantoor geopend werd, ' "-

I . ~\

Het aantal deelnemers.aan den afhaaldienst zoomede onze
schoolspaardertjes te Kampen en jeugdspaarders t:e Harder~,
wijk bleven bij dit overzicht buiten beschouwinq. Telt men
deze beide groepen bij het aantal gewone spaarders op, ,dcin
komen we tot een totaal aantal lcopende rekeninqen van
31616 op het einde van 1945.
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Nuts-Spaarbank

'Terugbetalingen,

Overle;ggen van het .spaarboekje is steeds verplicht: zonder
het bockje kan.' geen enkele uitbetalinq plaats hebben, Dit
gelclt vanzelfsprekend niet '1061' de deelnerneess aan den A£~
haaldienst; deze moeten bij terugvragingen de laatst uitqe
geven coupon aanbieden. Bij de z.g. Giro-boekjes is afschrij
ving, zonder overlegging van het boekje mogelijk door middel
van eversch.rijvinqs-opdracb.ten of betaalbaarstellinq van
kwitanties. Deze hockjes worden later, bij bverlegging
bijgewerkL Bij terugbetalingen per kas moet echter oek hier .
steeds het boekje .wocden overgdegd.

Rente.
"

\

De rente, welke, aan de Inieqqers wordt tocqekend. be
, dfaagt 2 percent's jaars en gaat dagelijks in, d.w.z. dat de
I inlagen. onmiddeqij,k renteqeverid worden en dit blijven tot
den dag van ter1:lgbetaling.

De rente. wordt 'per r [anuari van ieder jaar op de reke
ningen bijgescnreven, dus gekapitaliseerd. In de boekjes ge~
schiedt dit, wanneer deze na 1 [anuari voor eeniqe transactio

. worden aanqeboden. De boekjes aan te bieden uitsluitend
~voor het' bijschrijven der rente wordt niet vereischt en ,is in
, de eerste weken van het [aar zelfs onqewenscht. .

Op de z.g. GirQboekjes - dat zijn de boekjes van Spaar
ders die voor hun transacties geregeld gebruik maken van
de postrekening der Spaarbank __:_.wordt everreens 2 % rente

! Ivergoed,
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De bestemming van de Reserve is voornamelijk het Opvclll~

gen van de koersschomrnelinqen van het effectenbezit. 4er
Bank en aanvulling V<1'0 eventueele waardevermind~ring!,clier
Iondsen. In onmiddellijk verbarid hierrnee was de gr~atte van
het reservefonds vooral in bewo qen tijderr ste~k onderheviq
aan rverandertnq, Zoo. bedroeq het aan. het eindevan ,

1914 f 174.333.~ 12 percent
van helt ohllqo
4~%
3 .%
6Yz %
19 %
20y-!%
18,% %
16Yz%
17Y4 %
11%%'
8%%
7%

,

Reserve. ,

1917
1920
1923
1926"
1929
19'32
, 1935
1938
1941
1944
1945

Nuls-Sp~atbank

126.04L~
126.941.~
204.127.---
640,429.,':_

II 82f.434.~
781.77L~
788.962.

- 1.106.068,
~ 698_079.
- 1.221:888.
,.;1.360577.-

,.'~

Beheer ell controle,
Het beheer ide): Spaarbank wordt doer" 'een colleqe van

cornmissarrssen belanqeloos gevaerd.'De bedrijfswirist wordt
uitsluitend aangewend tot versterkinq van de reserve.

De Spaarhank is lid van den Nederlandsche 'Spaarbaak
band en- staat als zoodanig "nd~r, diens' ccntrole Deze
controle wordt per' kwaitaaluitgeadend.

v
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Nuts-Spaarbank

Obligo

1920
1925
193Q
1935
1940
1945

f 3]80.000.,....,-·
f 3.245.000.-
f 4.492:000.-
f 4.848.000.:_
f 5.4.89.000.-
f 19.242.000.~

Renle min inleggers
vergoed

f 109.QOO.
f 94.000.
f 123.000.
£ 142.000.
£ 169.000.
f 410.000._":'"

!

Gemiddeld saldo
legoed p. inJegger
h. d. Sp'!ardiensl.

f 412.
f 315.
f 328.
f 354.
f 360.
f 876.78

Uit het bovenstaande staatje voIgt dat het inleggerstegoed
in de Iaatste 25 jaar meer dan verdubbeld is. De bedragen clef
[aarlijks t.titgekeerde rente houdt hiermede geIijken tred.

Uit de stijging.van het gemiddeld saIdo~tegoed per inlegge~
bij den spaardienst sinds 1940 blijkt de biizonder groote geId~
ruimte dezer laatste jaren.
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Nuts-Spaarbank

Overzicht vall den omzet qedurende de laatste 25 jaren •.
De totaal-omzet van alle diensten inclusief die van de, bij

kantoren, dat is dus het bedrag der inlaqen en dat der -teruq
betalingen samen, bedroeg:

\ v in 1920
1915
1930
1935 "
1940
1945

f 4.73-7.000.
f 4.276.000.
f ?898.000.
f 8.489.000.
f 8.913:000.
f 12.499.000.-

De ornzet in aantal posten beliep:

in 1920 35.385
1925 83.131
1930 152.200
1935 208;443
194'0 239.750
1945 246.338'

De groote vlucht welke de Spaarbank nam, demonstreert.
zich duidelijk uit .rovenstaande omzet-cijfers.

In geld gaat er thans 4 maal zocveel om als in 1915, terwijl
het aantal behandelde posten meer dan het tienvoud van
dat van 1915 bedraagt. Natuurlijk spelen hierbij de instellfng
van een afhaaldienst in 1922, de groote vlucht welke de giro~
dienst nam, en het oprichten van diverse bijkantoren een
,groote rol.

Het aantal werkdaqen per jaar op 300 stellende. worden er
gemiddeld per daq thans 820 posten behandeld tot een bedrag
van bijna f 41.000.,--. '
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Nuts-Spaarbank

Afhaaldienst

J<omt gij (stadgenoot) niet tot de spaarbank,
'Dan komt de spaarbank tot U."

, Hoe stevig .de Spaarbank ook in den loop der .tijden was
inqewerkt, toch bleef er een breede cate qorie van medebur
gers, .die weI .het nut van sparen Inzagen, die ook niet on
gepeigd .waren te sparen, maar .. ~... er eenvoudiq niet toe
kwamen. T elkins weer wisten ;z;ij een motief te vinden, om de
uitvoer!ng van het goe~e voorriemen te kunnen verschuiven .
. Het kwam er nu op aan, een we,g te vinden, waarlangs deze

candidaat~spaarders konden 'worden bereikt. En die weg werd
gevonden. Het is de weg, welke door de boden van den
"Afhaaldienst" nu reeds gedurende zevenfien jaren iederen

. werkdag wordt begaart, de route; welke voert langs alle
straten en stegE'n en kaden der stad en het aangrenzend .dee!
van IJsselmuiden. Op gerege!den tijd, wekelijks of maande
lijks, komt een der baden zich. qij den deelnemer aan huis
melden VOOrnet "afpalen" (tegen ontvangstbewijs) van een
door den spaarder zelf bepaald, vast bedra-g. dat onmiddellijk
als sp-aarinleg renteqevend wordt inqeschreven.

Van geen der afdeelingen, in het leven geroepen ten ge~
rieve der clienten, heeft de Spaarbank zooveel voldoening
beleefd als van den Afhaaldienst, welke zich snel ontwikkeide
tot een bloeiend bedrijf en nag telken jare in omvang toe.
neemt. Men, oordeele: het getal der aangesloten families is
bijna 3700; jaarlijks worden c.a. 196000 bezoeken afgelegd.
De instelling is populair qeworden: en' vindt algemeen waar
deering. Ofs~hoon voor de ~paarbank geen winstgevend
bedrijf ~ het tegendeel is het gev;:l - vorrnt de Afhaaldienst
een ideaal propagaridamiddel" ter bevordering van den
spaarzin.

Bijna de helft der .deelnemers rnaakte gebruik van .de be
middelinq der Spaarbank voor het betalen van belastingen.
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N uts-5paarbank
Schoolsparen.

Het is ruirn vijf en dertig jaar geleden, dat na gehouden
overleq tusschen schoolhoofden .en Spaarbankbestuur hier- ter
stede het schoolsparen werd inqevoerd. Op twee na hebben
van den aanvanq af alle openbare ~nbifzondere scholen daar
aan deeJgenomen, terwijl aan het systeem van :,spaarkisten:'
de voorkeur werd ge'geven boven zegels ..Ree.cls dadeliik werd
met deze spaarvorrn een verbliidend succes verkreqen, zoowe]
wat het aantal rekenin qen als ,het totaal der spaarsommetjes;
betreft. In vervolg ,.van tij£ vie} door verschillende omstan- '<
digheden in de bereikte resultaten een vfij' sterke afwisseling

I waar te nemen en cob. Was het opmerkelijk, hoe ~eer. dezc
konden uiteenloopen bij scholen van gelijke bevolkinqssterkte.
Dat d~ meer of minder syrnpathieke houdiriq '(qn, de dames
en heeren onderwijzers (essen) tegehover' het Sc,hoQlspaar~
instituut van overweqenden invloed is, staat vast. . i

Toen het schoolsparen alhier was inqeburqerd, werd een "
geslaagde poging "gedaan, ook ,de .but1r-tscholen daaraan te
doen deelnernen en alzoo komen de Kamper' Schoolspaar
boekjes sinds vele jaren oak in handen van de kinderen t~
IJsselmuiderr (3' soholeri), :Grafhorst, Genernuiden '(:4), Zalk
(1), KamperNieuwstad ~n Urk (2). I,.ate'r OaK te Vollenhove
(1), Kamperveen, I{)oornspijk( 2), Blan,kenha.m, O§senziji (1)"
Kuinre en Zwartsluis (2), Marknesse, Emmeloord, Ens.'
Thans zijn niet minder sian 35 scholen, -Oijzondere en open
bare, bi] her schoolsparen aangesloten, waarvan 13 in Kqm~
pen en 22 in de omligg.eride gemeenten. -Op 31 Decem,ber'19'45
hadden 5125 .sparende kindere~ f 85.380,.98 te vorderen.
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N uts-Spaarbank

Spaarbusjes,

De kostelooze uitgifte i11bruikleen van metalen spaarbusjes
(zonder sleutel, welke aan de Spaarbank blijft ) dateert bij
deze Bank-reeds van 1906. De ..spaarbank in huis" was de
eerste van de bijzorrdere spaarvormen, welke successievelijk
werden ingevoerd. De hiermee bereikte resultaten zijn echter
aldoor beneden verwachtinq geble'ven.

Het getal .van de uitgegeven busies is wel toegenomen
(eind 1945: ,956 in omloop), maar de keeren, dat ze voor
l~digi11gwerden aangeboden, waren steeds veel te weinig.
Zoo was over het voriqe jaar het aantal Hchtingen slechts
237; het uitgetelde bedrag per lichting was gemiddeld f 20.36.

Voor deze onbevrediqende uitkomsten is intusschen qe
reedelijk ~n verklaring aan te geven. Bi] andere spaarbanken,
waar meer succes werd bereikt/is het grootste dee! der bus
jes in handen van de sparende jeugd. Oat dit te Kampen niet,
althans niet in die mate het geval is, ligt voornamelijk hierin,
dat hier sinds meer dan een kwarteeuw een bloeiend School
sparen bestaat, hetwelk den leerlingen de beste gelegenheid
biedt om spaarpenninqen te deponeeren. En sedert 1922 werkt
de Afhaaldierist er ook toe mee, om het gebruik van de spaar
busjes overbodig te maken.

x
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Nuts-Spaarbank

.Betalinq v~ belastinqen, .enz.

Voor velen [evert de. betaling van belastingen. van school
geld en van het v~rschuldigde vodr gebruik van gas, water
en electrischen s~room op de daarvoor gestelde termijnen een
bron van voortdurendc zorg en' moeihjkheden . Om hieraan
tegemoet te komen, heeft de Spaarbank zich beschikbaar
gesteld bedoelde betalingen te verrichten VOOl' deelnemers 'aan
den Afhaaldienst, die dit verzoekerr, Ten einde aan de aldus
aanvaarde verplichting t~ besternder tijden te kunnen voldoen.
werd echter de voorwaarde gestefd. dat de rekening van den
.betrokken spaarder gedur~nde het boekjaar van den Afhaal~
dienst, loopende van Mei tot Mei, "g.eblokkeerd" zou zijn,
dat wilzeggen. dar'daarvan tusschentijds geen teruqbetalinqen
kunnen geschiedeI\. Over: de saldi dezer geblokkee~de reke
ningen kan dus niet 'worden beschikt voor het einde van het
loopende boekjaar. Meer dan 1808 deelnemers hebben laatste
'lijk van deze Iaeiliteit' gebruik g.etnaakt en een som van
f 125'.000.- werd dit jaar voor hen in totaal' aan de ont
vangers afgedragen. J'

UitbetaIing van pensioeaen,
Een andere vorm om het publiek te gerieven en tegelijk de

neiging tot sparen op te wekken of teoversterken geldt in '.1
bijzonder voor de stadqenooteri, die pensioen of wachtgeld
genieten. Indien 2:ij hiertoe het verlanqen te kennen geven.
wordt hun pensioen op de verschijndata door den Pensioen
raad gegireerd op de postrekening van de Spaarbank,'waar
de bedragen onmiddellijk worden bijgeschreven op de spaar
rekeninqen der rechthebbenden, die daarvan ' bericht ont
van gen.

XI
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,Nuts-Spa,arbank

qV'erboeking .: . ,
Naar elders vertrekkende inle~HlJers.vinden gelegenheid tot

kostelooze overboekinq van hun te vorderen saldo met ver
schenen rente naar een spaarbank in de nieuwe wocnplaats,
mits die .spaarbank ciok lid is van den Ned. Spaarbankbond
Dit geldt everreens in omqekeerden zip voor spaarders van
elders, die zich merterwoon te Kampen komen vestigen.

KJuisi'Ill'ichtilng.

Safe-loketten' .opgesteld in een brand- en inbraakvrfje kluis,
worden door de Spaarb..;'ll).ktel' beschikking gesteld van hare
inleggers tot veiliqe bergif\9 van waardestukken tegen een
huur van drie grilden per jaar, terwijl in de kluis eene ruimte
is afgeschejden voor pet tijdelijk in bewaring nemen van
verzeqelde koffertjes, trommels en pakkeiten.

I"
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Nuts -Spaarban,k
GEBOUW

De 'Spaarbank is sinds .1930 gevestigd in een gebouw aan ~
den Burgwal (no. 43). Bij den bouw en bij de indeeling is I

ten volle rekening gehouden ,met de piizondere -eischen Val)

veiligheid, ingevolge de daar}:lij in "binnen- en l:?uitenl(ind'
'opgedane ervarinq. T'eqelijk heeft de hedrijfstechniek een
krachtig woord meegespr,okzen ten aanaien van verschilleride
wenscheIijkhed<>n, zooals .een volumineuse khrisruimte voor

, eigen gebruik, veiliqe archiefberqinq, afgesloten lcketten, enz.
In het midden van het gebo,uw ligt de publlekeh;al, waarop
de loketcellen uitkornen en daarornheen, zijn gegr6epe~rd de
ruime, hooge werkzaal, welke ook voldocnde plaatsinq biedr
voor de veelsoortige machines, producten van de voortqaanc e
mechanisatie, de vergaderzaal" d~ commissie- .en directie~
kamers en de kluishal, tocqanq gevende tot de .saje-loketten.

BlJKANTOREN , '
Urk.
, H,et bijkantoor Urk hedt in zijn tWitltigjarig bestaan voor

"speed en teqenslaq leeren kennen. Het heeft tijden ~60rge~
maakt van krachtiqen groei, en bloei, maar ook van plotseling
intredenden teruqqarig rmet taaie depressie. '., '

MogeHjk zal de,droogl~gging vande noord-cost-polder-ook
op dit gebieq, qunstiqe gevolgen uteebt'cngen. Het kanteor. is
geopend iederen Maandag, Woensdaq, Vrjjdag en Zaterdaq
van f 1.022.000.~ te vorderen hadden. Het kantoor is alle

Zwartsluis.
I'" De gang van zaken bij het primo 1937 geopencle hijkantoor
te Zwartsluisqeeft alle redenen tot tevredenheid.Reeds op het
dna evan dat jaar waren 274 spaarders to'egetreden met- een
iJezamenlijk tegoed van. hijna f 150.000.-. En op .:31 Decem:" ,
ber 1945 was het .aantalinleqqers aldaar 126&,'die een bedrag
van 7~9 tJ,urn.m., postqiro 67939. telef. ,27. '
werkdagen geopend van: 9-12,30 en: lJ.30_L1S.30 uur,

XIII
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bovendien Dmsdaq- en Donderdagavond van 6-8 uur, Za
terdag van 9-12 uur. Postgir()- 299299, telef. 276.

\Harderwijk.
Den 15en Juli 1939 werd een bijkantoor geopend aan het

, Kerkplein No.4 -te Harderwijk. 'De Qngunstige wending der
tijden anderhalve maand na de opening in aanmerking gen0~
men; mag een aantal van 565 spaarders op 31 December 1940
niet onbevredigend genoemd worden.

Het gebouw is naar de eischen des tijds ingericht met een
kluis voor verhuur van safe-loketten ad f 3.- per [aar £11
in bewaring geving van verzegelde pakketten ad f 0.50 per
maand .. Met dit bijkaritoor is de eerste duidelijke stap gez,et
op den weg naar een stelsel van streek-spaarbanken voor de
randgemeenten van het Ijsselmeer, dat blijkt veel succes te
hebben.
Op 31 Dec. 1945 was het aantal inleggers 1940; het tegoed

£ 1.257.000. .Het aantal jeugdspaarders H27 met een tegoed
van f 70.000.

Het kantoor is iederen werkdaq geopend van 9-'-3.30 uur .
en bovendien Zaterdaq's, 's morqens van 9-12.30 uur.

Postgiro 291469, -telefoon 251.

Heme.
In 1943 werd het bijkantoor te Heerde geopend. Het aantal

spaarders bedroeg ultimo 1945: 585, teqoed f 841.000.-.
Geopend: elke werkdag van 9-11.30 uur, Dinsdaqsavonds
van 6-8 uur. Post giro 248955, telefoon 623.

Emmeloord,
Dit bijkantoor werd geopend op Jan. 1946. Het is voor

het publiek opengesteld: 's Maandagsavonds van 7-9 uur.
Post giro 253200 .
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Frans Walkate Archief.

Aan het gebouw van de Nutsspaarbank werd In 1938 een
nieuwen vleugel in de Geerstraat aangebouwd, op de plaats
van de vroegere stallen van het huis Engelenberg. Bet weld
opgetrokken van beto~ .en staal en was bestemd "VOOT' archief-
. ruimte. De tcennialiqe directeur, Frans Walkate, had met
instemming van het bestuur besloten .deze ruimte in te richten
als bewaarplaats voor al datqene op speciaal dccumentair
gebied wat van belang zou kunnen zijn voor de geschiede'p.is
van het heden en verleden van de stad Kampen.·~ .

Het was immers de bedoeling, om .zelf de samenstelling
en de uitqifte van de Kamper Almanak door de Nutsspaar
bank te laten geschieden, om hierrnede niet alleen een reeds
tal van jaren bestaande cultuur-historisch belangrljke uitgave
in stand te houden, doch deze tevens, voorzoover mogelijk,
als prernie beschikbaar te stellen op de wereldspaardaq, die
jaarlijks op 31 October gehouden wordt.

De hiervoor samen te brenqen gegevens en hoeveelheid
betrouwbaar materiaal, om daaruit telkens weer de benoo
digde stof te putten voor de vereischte copie van deze jaar
lijksche uitqave, zouden in dit arc hid opqeborqeri en geordend
worden.' " '

Het was tech algemeen bekend, dat al mochten de groote
lijnen, waarlangs Kampen's roemrijk verleden zich ontwikkeld
had, hier genoegzaam bekend zijn en de hiervoor benoodiqde
bronnen aanwezig zijn.in het Oud-Archief van de stad, daar
entegen het juiste inzicht in plaatselijke toestanden, gebruiken
en gewoonten, aIsmecle de reacties op de gebeurtenissen van
buitenaf, .vooral voorzoover het die Van de laatste twee
.eeuwen betrof, maar a1 teveel een terra incognita eh een
geheeI ongeexploreerd terrein vormde door bet algeheele ge
mis aan systhematisch verzamelde gegevens over' het betref- .
Iende tijdvak. Hoe sneI verdwljnen dergeIijke gegevens door
den stroorrr van het zich telkens weer vernieuwerrde heden!
Persoonlijkheden op het gebied van kunst, politiek en weten
schap en wat zij tot stand brachten, raken in verqetelheid.
Gebouwen, huizen, straten en pleinen veranderen en ver
dwijnen, ccrporatles en vereenigingen worden opgeheven,
bedrijven en zaken liquideeren; militaire instellingen, jaren-
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lang van zoo groote beteekenis voor Kampen en haar bevel
king, kornen en gaan;

Wie zal zich ooit een goed beeld kunnen vormen van haar
leven en streven in al die vroegere jaren, als niet zooveel
mogelijk dit alles 'tijdig wordt, verzameld en vastgelegd?

Zoo 'voldeed deze opzet aan een groote behoefte voor de
geheele Kimper gemeen§.(:hap en het bestuur van de spaar
bank toonde hierrnede zijn groote instemming door den bouw
en de inrichting van deze archiefruimte.

In den loop de~ achter oris, liggende oorloqsjaren ontviel
ons de enthousiaste Initiatiefnemer van dit archief, Frans
W alkate, waarna als hulde voor zijn 'werk en als een blijveri
de nagedachtenis het den naarn kreeg van Frans Walkate
Archief.

Zoo g.rQeiclede oorsprcnkelijke eenvoudiqe opzet geleidelijk
uit tot een op breede basis gesteld archief. Hcewel need
iakelijkerwijs in .de achter ens liggende [aren slechts in stilte
en op zeer bescheiden schaal kon worden voortgewerkt,
groeide toch de collectie .,@P,allerlei gehied, werd de boekerij
uitgebreid, kaarten aahgekocht en het aanwezige materiaal
zoo goed moqelijk' .gei:nventariseerd.

Hoewel wij slechts darikbaar kunnen zijn voor de talrijke
bewijzen van appreciatie met ons streven, die wij gedurende
zelfs de dcnkerste jaren mochten ontvangen in den vorrn van
schenkingen en giften van allerlei aard, zoo wordt toch nog~
maals ieder; Kamper 'Of oud- Kamper, belanqstellende of vriend
vain dit dankbare screven, verzocht om, wanneer -hij iets
karakteristieks heeft op dit uitqebreide qehied, hetzij portret
ten, verslaqen, notulen, foto's van stadsqeziehren of stadqe
nooten, lidmaatschapsbewijsen, brieven, gedichtbundels, mu
ziekprdgra.mm.a's, kaarten of boekwerken, alles wat ook maar
d~t geacht Wordt VOOl' ruts van: belang 'te kuhnen zij'n, at lijkt
het no,g zoo onl:)~dui.pendt aan het Frans Walkate Archief van
de Nursspaarbank te willen OOinbieden.Op deze manier wordt
meeqewerkt aan het bewaren van bouwstoffen, die uit een
cultuur.histori,sch Oogpunt bezfen van het grootste belang
kunnen zijn.

In dit Archief wordt alles na systhefnatische rangschikking
en catalogiseering, brandvrij bewaard en staat ter inzage en
bestudeerinq van iedere bdangstellende.

Het blijft de daadwerkeliike hulp en medewerking van aIle
stadgenooten en vrienden van Kampen die noodig is, om dit
vooral in deze tijden zoo belanqnjke geheel van historische
gegevetts tot vollen wasdom te brengen.
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