
De Kamper I Nutsspaarbank

behoort tot de oudste spaarbanken in ons land. Zij werd
opgericht 27 December 1820 op instigatie van het departe
ment Kampen' der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en
nadert dus reeds het 28e jaar van haar tweede eeuwbestaan.
Gedurende deze lange levensduur heeft veiligheid steeds ge~
golden als eerste zorg. Steeds toch is het streven er op gericht
qeweest, uit de bedrijfswinst een reserve op te bouwen, krachtig
genoeg om bij de gestadige wisseling van' de wereldgetijden
het verloop der 'ge1dkoersschomme1ingente kunnen opvangen
en alzo de spaarders zoveel mogelijk te vrijwaren voor schade,
In de bewogen en spannende perioden, welke ook ons .land
gedurende deze 128 jaren heeft moeten doormaken, konden
telkens devruchten worden geoogst van dit voorzichtiq beleid.

Maar de wereld gaat vooruit eo ook op dit terrein heeft
de.evolutie doorgewerkt. De voorwaarden, waaraan heden ten
dage een spaarbank heeft te voldoen, zijnniet meer uitsluitend
beperkt tot die van soliditeit, al zal deze eis steeds wel de
eerste en de voornaamste blijven. Het publiek wenst daar
naast gemak en gerief in velerlei vorrnen door middel van
speciale diensten. De besturen, die de tekenen des tijds ver
stonden, ook in ons land, hebben hun,spaarbanken geleidelijk
weten aan te passen. Dit nu geldt ook voor onze Nutsspaarbank.
Gedurende de laatste dertig jaren heeft zij de ontwikkeling van
het nationale spaarbedrijf metterdaad meegemaakt, steeds in de
voorste gelederen; zij heeft zich door reorganisatie en door
uitbouw volledig aangepast, onderwijl herhaaldelijk dienende
als model; zij heeft de stoot gegeven en actief meegewerkt ter
verkrijging van een deugdelijk, collectief werkend stelsel van
toezicht en controle. En zij kan dan ook de vergelijking met
hare zusterinstellinqen, zelfs de grootste, glansrijk doorstaan,

Wie zich hiervan wil overtuiqen, heeft slechts een bezoek
te brengen aan het kantoor der Spaarbank, Burgwal 43 (tele
foon no. 77), waar aile inlichtingen gaarne worden verstrekt.
De kantooruren zijn: aile werkdagen van negen tot drie uur,
Zaterdags van negen tot twaal£ uur.
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KAMPER
NUTS SPAARBANK

OPGERICHT 27 DE<::;EMBER1820

BURGWAL43
TELEFOON No. 77 - POSTREKENING No. 7297

Daqelijks lngaande rente ad 2 percent
Bedragen van f 101.- tot f 500.

van f 501.- tot f 1000.
van f 1001.- tot f 3000.,......

's jaars.
moeten een week

2 weken
1 maand

van f 3001.,......en daarboven 3 maanden
tevoren worden opgezegd, alles behoudens bijzonde;e om
standigheden ter beoordeling der directie -. Wijziging der
opzegtermijnen blijft te allen tijde voorbehouden.

Afhaaldienst.
Voldoening van belastingschuld voor inleggers.
Automatische betaling van belastinq, qas-, waterleiding en

electriciteits-kwitan ties.
Uitbetaling van pensioenen en salarissen.
Schoolsparen.
Uitgifte van spaarbusjes.
Kosteloze overboeking naar elders.
Verhuur van safe-loketten en gesloten bewaarneming.
Bijkantoren te: Harderwijk, Zwartsluis, Llrk, Heerde en

Emmeloord.
Volledige controle door de Ned. Spaarbankbond.
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N utsspaarbank

Inleggers.

Het aantal gewone spaarders
jaren meer dan verdubbeld.

Hun aantal bedroeg:
einde 1927

1932
1937
1942
1947

is gedurende de laatste 20

11.131
12.206
14.879
17.189
24.878

Merkwaardig is deze toename vooral wanneer men bedenkt
dat het inwonertal van Kampen gedurende al deze jaren met
ongeveer 10 % toenam. Emd 1915 telde onze stad 20.063
inwoners en ultimo 1947 23.321.

Echter dient bij vergelijking van bovenstaande ciifers wel
in aanmerkinq te worden qenomen, dat in 1917 een bijkantoor
te Urk werd opqericht, in 1937 een te Zwartsluis, in 1939
een te Harderwijk en in 1943 een te Heerde, welke ,op het
einde v.an 1947 resp. 1979. 1534. 2521 en 69.1 spaarders
telden, terwijl nog op 1 Januari 1946 te Emmeloord in de
Noord-Oost-Polder eveneens een bijkantoor geopend werd,
thans 198 spaarders tellende.

Het aantal deelnemers aan de afhaaldienst zomede onze
schoolspaardertjes. te Kampen e.o. en jeugdspaarders te Har
derwijk en Zwartsluis bleven bij dit overzicht buiten be
schouwing. Telt men deze beide groepen bij het aantal
gewone spaarders op, dan komen we tot een totaal aantal
lopende rekeningen van 37.765 op het einde van 1947.
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Nutsspaarbank

Terugbetalingen.

Overleggen van her spaarboekje is steeds verplicht : zonder
het boekje kan geen enkele uitbetaling plaats hebben. Dir
geldt vanzelfsprekend niet voor de deelnemers aan de Afhaal
dienst; deze moeten bij terugvragingen de laatst uitgegeven
coupon aanbieden. Bij de z.g. Giro-boekjes is afschrijving
zonder overlegging van het boekje mogelijk door middel van
overschrijvinqs-opdrachten of betaalbaarstelling van kwitanties.
Deze boekjes worden later. bij overlegging. bijgewerkt. Bij
terugbetalingen .per kas moet echter ook hier steeds het
boekje worden overgelegd.

Rente.

De rente. welke aan de Inleggers wordt toegekend. be~
draagt 2 percent 's jaars en gaat dagelijks in. d.w.z. dat de
inlagen onmiddellijk rentegevend worden en dit blijven tot
de dag van terugbetaling -,

De rente wordt per 1 Januari van ieder jaar op' de reke
ninqen bijgeschreven. dus gekapitaliseerd. In de boekjes qe
schiedt dit, wanneer deze na 1 Januari voor enige transactie
worden aangeboden. De boekjes aan te bieden uitsluitend
voor het bijschrijven der rente wordt niet vereist en is in
de eerste weken van het jaar zelfs ongewenst.
Op de z.g. Giro-boekjes -- dat zijn de boekjes van

Spaarders die voor hun transacties qereqeld gebruik maken
van de postrekening. der Spaarbank -- wordt eveneens
. 2 % rente vergoed.
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Nutsspaarbank

Reserve.

De bestemming van de reserve is voornamelijk het op
vangen van de koersschommelingen van het effectenbezit der
Bank en aanvulling van eventuele waardeverminderinq dier
fondsen. In onmiddellijk verband .hiermee was de grootte van
het reservefonds vooral in bewogen tijden sterk onderhevig
aan verandering. Zo bedroeg het aan het einde van

1914 f 174.333.- 12% van het obligo
1917 f 126.041.- 41/2%
1920 f 126.941.- 3%,
1923 f 204.127.- 61/t%
1926 f 640.429.- 19%
1929 f 824.434.- 201/4%
1932 f . 781.771.- 181/2%
1935 f 788.962.- 161/2%.
1938 f 1.106.068.- 171/4%
1941 f 698.079.- IP/2%
1944 f 1.221.888.- 83/4%
1947 'f 1.491.407.- 82/5%

Beheer en controle.
Het beheer der Spaarbank wordt door een college van

commissarissen be1angeloos gevoerd. De bedrijfswinst wordt
uitsluitend aangewend tot versterking van de reserve.

De Spaarbank is lid van de Nederlandse Spaarbankbond
en staat als zodaniq' onder diens controle. Deze controle
wordt per kwartaal uitgeoefend.
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Nutsspaarbank

Rente aan inleg~rs Gemiddeld oaldo-
Jaar Obligo tegoed p. inleggervergoed bij de Spaardienst

1920 f 3.780.000 ...- f 109.000 ...- f 412 ...-
1925 f 3.245.000 ...- f 94.000 ...- f 315 ...-
1930 f 4.492.000 ...- f 123.000 ...- f 328."':-
1935 f 4.848.000 ...- f 142.000 ...- f 354 ...-
1940 f 5.489.000 ...- f 169.000 ...- f 360 ...-
1947 f 17.819.000 ...- f 348.000 ...- f 714 ...-

Uit het bovenstaande staatje voIgt dat het inieggerstegoed
in de Iaatste 25 jaar meer dan vervijfvoudigd is. De bedragen
der jaarlijks uitgekeerde rente houdt hiermede geen gelijke
tred, daar de rente verlaagd is.

Uit de stijging van het gemiddeld saldo-teqoed per iniegger
bij de spaardienst sinds 1940 blijkt de bijzonder grote geId~
ruimte dezer laatste jaren.

, I
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Nutsspaarbank

Overzicht van de omzet gedurende' de laatste 25 jaren.

De totaal-omzet van aIle diensten inclusief die van de
bijkantoren, dat is dus het bedrag der inlagen en dat der
terugbetalingen samen,. bedroeg :

in 1920
1925
1930
1935
1940
1947

f 4.737.000.
f 4.276.000.
f 5.898.000.-
f 8.489.000.-
f 8.913.000.-
f 11.614.000.--

De omzet in aantal posten beliep:

in 1920 35.385
1925 83.131
1930 152.200
1935 208.443
1940 239·750
1947 327.483

\
De grote vlucht welke de Spaarbank nam, demonstreert

zich duidelijk uit bovenstaande omzet-cijfers.
In geld gaat er thans 2 maal zoveel am als in 1930, terwijl

het aantal behande1de posten meer dan het dubbele van dat
van 1930 bedraagt. Natuurliik spe1en hierbij de toename van
't aantal deelnemers van de afhaaldienst, de grote vlucht
welke de girodienst nam, het oprichten van diverse bij
kantoren en jeugdspaarbanken een grate rol.

Het aantal werkdagen per jaar op 300 stellende, worden
er gemiddeld per dag thans 1090··posten behande1d tot een
bedrag van ruim f 38.700.--.
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Nutsspaar6ank
Afhaaldienst.

"Komt gij (stadgenoot) niet tot de spaarbank,
Dan komt de spaarbank tot U". .

Hoe stevig de Spaarbank ook in de loop der tijden was
inqewerkt, toch bleef er een brede categorie van medeburqers.
die weI het nut van sparen .inzaqen, die ook niet ongeneigd
waren te sparen, maar..... er eenvoudig niet toe kwamen.
Telkens weer wisten zij een motief te vinden, om de uit
voering van het goede voornemen te kunnen verschuiven.

Het kwam er nu op aan, een weg te vinden, waarlangs
deze candidaat-spaarders konden worden bereikt. En die weg
werd gevonden. Het is de weg. welke door de boden van
de ..Afhaaldienst" nu reeds gedurende vijf~en~twintig jaren
iedere werkdag wordt beqaan, de route. welke voert lanqs
alle straten en stegen en kaden der stad en het aangrenzend
deel van Ijsselmutden. Op geregelde tijd, wekelijks of maan
delijks •. komt een der baden zich bij de dee1nemer aan huis
melden voor het ..afhalen" (tegen ontvangstbewijs) van een
door, de spaarder zelf bepaald, vast bedrag. dat onmiddellijk
als spaarinleg rentegevend wordt inqeschreven.

Van geen der afdelinqen, in het leven geroepen ten gerieve
der clienten, heeft de' Spaarbank zoveel voldoening beleefd
als van de Afhaaldienst. welke zich snel ontwikkelde tot een
bloeiend bedrijf en nog te1ken jare in omvang toeneernt.
Men oordele: het getal der aanqesloten families is bijna 4900;
jaarlijks worden c.a, 209000 bezoeken afgelegd. De instellinq
is populair qeworden en vindt algemeen waardering. Of schoon
voor de Spaarbank geen winstgevend bedrijf ~ het tegendeel
is het geval - vormt de Afhaaldienst een ideaal propaqanda
middel ter bevorderinq van de spaarzin.

Bijna de helft der dee1nemers maakte gebruik van de be
middeling der Spaarbank voor het betalen van belastingen.
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, .. Nutsspaarbank

Schoolsparen.

Het is ruim vijf en dertig jaar geledep, dat na .gehouden
overleg tussen schoolhoofden en Spaarbankbestuur hier ter
stede het schoolsparen werd ingevoerd. Op twee na hebben
van de aanvang af aIle openbare en bijzondere scholen daar
aan deelgenomen, terwijl aan het systeem van "spaarkisten"
de voorkeur werd gegeven boven zeqels. Reeds dadelijk werd
met deze spaarvorm een verblijdend succes verkregen, zowel
wat het aantal rekeningen als het totaal der spaarsommetjes
betreft. In vervolg van tijd viel door verschillende omstan
digheden in de bereikte resultaten een vrij sterke afwisseling
waar te nemen en ook was het opmerkelijk, hoe .zeer deze
konden uiteenlopen bij scholen van gelijke bevolkingssterkte.
Dat de meer of minder sympathieke houding van de dames
en heren onderwiizerslessen] tegenover het .Schoolspaar-insti ....

I '
tuut van overwegende invloed is, staat vast.
T oen het schooIsparen alhier was ingeburgerd, werd een

geslaagde poging gedaan, ook de buurtscholen daaraan te
doen deelnemen en alzo komen de Kamper SchooIspaar ....
boekjes sinds vele jaren ook in handen van de kinderen te
Ijsselmuiden (3 scholen), Grafhorst, Genemuiden (2)" Zalk (1)
Kamper Nieuwstad en Urk (2). Later ook. te Vollenhove (1),
Kamperveen, Doornspiik (2),Blankenham, Ossenzijl (1), Kuinre
en Zwartsluis (2), Marknesse, Emmeloord, Ens, Heerde (4),
Wapenveld (2). Thans zijn niet minder dan 41 scholen, bij....
zondere en openbare, bij 'het schoolsparen aangesloten, waar
van 14 in Kampen en 27 in de omliqqende gemeenten. Op
31 December 1947 hadden 6594 sparende kinderen f 114.090.-
te vorderen. .
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Nutsspaarbank

Spaarbusjes.

De kosteloze uitqifte in bruikleen van metalen spaarbusjes
(zonder sleutel, welke aan de Spaarbank bliift) dateert bij
deze Bank reeds van 1906. De ..spaarbank in huis" was de
eerste van de bijzondere spaarvorrnen, welke successievelijk
werden ingevoerd. De hiermee bereikte resultaten zijn echter
aldoor beneden verwachtinq gebleven.

Het getal van de uitgegeven busjes is wel toegenomen
(eind 1947: 984 in omloop). maar de keren, dat ze voor ledi
ging werden aanqeboden, waren te weinig. 20 was over het
vorige jaar het aantal lichtingen 1127; het uitgetelde bedrag
per lichting was gemiddeld f 11.30.
Voor deze onbevredigende uitkomsten is intussen geredelijk

een verklaring aan te geven. Bij andere spaarbanken, waar
meer succes werd bereikt, is het grootste deel der busjes in
handen van de sparende jeugd. Oat dit te Kampen niet, al
thans -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 spaarpenningen te deponeren. En sedert 1922werkt
de Afhaaldienst er ook toe mee, om het gebruik van de
spaarbusjes overbodig te maken.

De spaarbusjes zijn echter voorradiq, zowel op 't kantoor
te Kampen als op de bijkantoren.
Neemt eens een proe£: U zult zien hoe gemakkelijk deze

wijze van sparen is.
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Nutsspaarbank

Betaling van belastingen, enz.

Voor ve1en levert de betalinq van belastingen. van school
geld. en van het verschuldigde voor gebruik van gas. water
en e1ectrische stroom op de daarvoor geste1de termijnen een
bron van voortdurende zorg en moeilijkheden. Om hieraan
tegemoet te komen, heeft de Spaarbank zich beschikbaar qe
steld bedoe1de betalingen te verrichten voor deelnemersaan
de Afhaaldienst, die dit verzoeken. Ten einde aan die aldus
aanvaarde verplichting te bestemder tijden te kunnen voldoen,
werd echter de voorwaarde gesteld. dat de rekening van de
betrokken spaarder gedurende het boekjaar van de Afh~lal~,
dienst, lopende va~ Mei tot MeL "geblokkeerd" zou zijn,
dat wil zeggen. dat daarvan tussentijds geen terugbetalingen
kunnen geschieden. Over de saldi dezer qeblokkeerde , reke
ningen kan dus niet worden beschikt voor het einde van het
lopende boekjaar. Meer dan 2140 deelnemershebben laatste
lijk van deze faciliteit gebruik gemaakt en een som van
f 222.500.- werd dit jaar voor hen in totaal aan de ont
vangers afgedragen.

Uitbetaling van pe_nsioenen.

Een andere vorm om het publiek te gerieven en tegelijk
de neiging tot sparen op te wekken of te versterken ge1dt in
't bijzonder voor de stadqenoten, die pensioen of wachtqeld
genieten. Indien zij hiertoe het verlangen te kennen qeven.
wordt hun pensioen op de verschijndata door de Pensioen
raad gegireerd op de postrekeninq van de Spaarbank. waar de
bedragen onmiddellijk worden bijgeschreven op de spaarreke
ningen der rechthebbenden. die daarvan bericht ontvangen.

XI



Nutsspaar6ank'

Overboeking.
Naar elders vettrekkende inleggers vinden ge1egenheid tot

kosteloze overboekinq van hun te vorderen saldo met ver
schenen rente naar een spaarbank in de nieuwe woonplaats,
mits die spaarbank ook lid is van de Ned. Spaarbankbond.
Dit geldt eveneens in .ornqekeerden zin voor spaarders van
elders. die zich metterwoon te Kampen komen vestigen.

Kluisinrichting .:

Safe-loketten •.opgesteld in een brand- en inbraakvrije kluis,
worden door de Spaarbank ter beschikking gesteld van hare
inleggers tot veilige berging van waardestukken tegen een
huur van drie gulden per jaar, terwijl in de kluis een ruimte
is afgescheiden voor het tijdelijk in bewaring nemen van
verzegelde koffertjes. trommels en pakketten.
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Nutsspaarhank

GEBOUW
De Spaarbank is sinds 1930 gevestigd in een gebouw aan

de Burgwal, (no. 43). Bij de bouw en bij de indeling is ten
volle rekening gehouden met de bijzondere eisen van veiliq
heid, ingeyolge de daarbij in binnen- en buitenland opgedane
ervaring. Tegelijk heeft de bedrijfsfechniek een 'krachtiq woord
meegesproken ten aanzien van verschillende wenselijkheden,
zoals een volumineuse kluisruimte voor eigen qebruik. veilige
archiefberging, afgesloten loketten, enz. In het midden van het
gebouw ligt de publieke hal, waarop de loketcellen uitkomen
en daaromheen zijn gegroepeerd de ruime, hoge werkzaal,
welke ook voldoende plaatsing biedt voor de veelsoortige
machines, .producten van de voortgaande mechanisatie, de
vergaderzaal, de cornmissie- en directiekamers en de kluishal,
toegang gevende tot de safe-loketten.

BIJKANTOREN
Urk.
Het bijkantoor Urk heeft in zijn dertigjarig bestaan vcor

spoed en tegenslag leren kennen. Het heeft tijden doorgemaakt
van krachtigen groei en bloei, maar ook van plotseling in
tredende teruggang met taaie depressie.

Mogelijk zal de drooglegging van de Noord-Oost-Polder
ook op dit gebied gunstige gevolgen meebrenqen, Het kan
toor is geopend iedere Maandaq-, W oensdaq-, Vrijdaq- en
Zaterdagavond van 7~9 uur. Postgiro 67939. Telefoon 27.
Zwartsluis.

De gang van zaken bij het primo 1937 geopende bijkantoor
te Zwartsluis geeft alle redenen tot tevredenheid. Reeds op
het einde van dat jaar waren 274 spaarders toegetreden met
een gezamenlijk tegoed van bijna £ 150.000.~. En op 31
December 194:7was het aantal inleggers aldaar 1534, die
een bedrag van f 1.040.000.- te vorderen hadden. .

Dit kantoor heeft een jeugdspaarhank, waaraan 531 spaar
'dertjes verbonden zijn, die in totaal £ 5.940.87 hebben gespaard.
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· Bovendien verzorqt dit kantoor zittinqen te Genemuiden ell
Belt/Schutsloot.

Zit tin 9 en: Genemuiden, Langestraat 66. Maandaq- en
Woensdagavond van 7-9 uur n.m .. Be1t/Schutsloot. Chr.
School. Donderdagavond van 7-8.30 uur n.m.

Het kantoor te Zwartsluis is gevestigd .Meppelerdiepkade 70
en geopend: iedere werkdag van 9~12.30 en 13.30~15.30 uur,
Zaterdags van 9~12 uur, bovendien Dinsdagavond van 6~8 uur.
Postgiro 299299. Te1efoon 276. I

Harderwijk.
Op 15 Juli 1939 werd een bijkantoor geopend aan het

Kerkplein No.4 te Harderwijk. De ongunstige wending der
tijden anderhalve maand na de opening in aanmerking qe
nomen. mag een aantal van 565 spaarders op 31 December
1940 niet onbevredigend genoemd worden.
Het gebouw is naar de eisen des tijds ingericht met een

kluis voor verhuur van safe-Ioketten ad f 3.- per jaar en in
bewaring geving van verzegelde pakketten ad f 0.50 per maand.
Met dit bijkantoor is de eerste duidelijke stap qezet op de
weg naar een stelsel van streek-spaarbanken voor de rand
gemeenten van het Ijsselmeer, dat blijkt veel succes te hebben.

Op 31 Dec. 1947 was het aantal inleggers 2521; het tegoed
f 1.408.500.-. Het aantal jeugdspaarders 1304 met een tegoed
van f 61.500.-.

Het kantoor is iederen werkdag geopend van 9 ~3.30 uur
en bovendien Zaterdagsmorgens van 9 ~12.30 uur.

Postgiro 261469. T elefoon 251.

Heerde.
In 1943 werd het bijkantoor te Heerde geopend. Het aan

tal spaarders bedroeg ultimo 1947: 691; tegoed f 845.500.-.
Geopend: elke werkdaq van 9 ~11.30 uur.
Postgiro 248955. Telefoon 623., .

Emmeloord.
Dit bijkantoor werd qeopend op 1 Jan. 1946. Aantal in

leggers ultimo 1947: 198. Tegoed f 45.400.-. De daar in
gevoerde ..Ophaaldienst" blijkt zeer in trek te zijn, reeds 68
dee1nemers hebben zich opgegeven. Het kantoor is gevestigd
in het Administratiegebouw N.O.P .• Harrnen Visserplein en is
voor het publiek opengesteld: Maandaq- en Donderclagavond
van 7~9 uur. Postgiro 253200. Telefoon 7.
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Frans Walkate Archief.

Aan het gebouw van de Nutsspaarbank werd in 1938 een nieuwe
vleugel in de Geerstraat aangebouwd, op de plaats van de vroegere
stallen van het huis Engelenberg. Het werd opgetrokken van beton
en staal en was bestemd voor archiefruimte. De toenmalige directeur,
Frans Walkate, had met instemming van het bestuur besloten deze
ruimte in te richten als bewaarplaats voor al datgene op speciaal
documentair gebied wat van belang zou kunnen zijn voor de ge~
schiedenis van het heden en verieden van de stad Kampen.
Het was immers de bedoeling, om zelf de samenstelling en de

uitqifte van de Kamper Almanak door de Nutsspaarbank te laten
geschieden, om hiermede niet alJeen een reeds tal van jaren be
staande cultuur-historisch belangrijke uitgave in stand te houden,
doch deze tevens, voorzover moqelijk, als premie beschikbaar te
stellen op de wereldspaardag, die jaarlijks op 31 October gehou~
den wordt.
De hiervoor samen te brengen gegevens en hoeveelheid betrouw

baar materiaal, om daaruit te1kens weer de benodtqde, stof te putten
voor de vereiste copie van deze [aarlijkse uitgave, zouden in dit
archief opgeborgen en geordend worden.

Het was toch algemeen bekend, dat al mochten de qrote Iijnen,
waarlangs Kampen's roemrijk verleden zich ontwikkeld had,' hier ,
genoegzaam bekend zijn en de hiervoor benodigde bronnen aan
wezig zijn in het Oud-Archief van de stad, daarentegen het juiste
inzicht in plaatselijke toestanden, gebruiken en qewoonten, alsmede
de reacties op de gebeurtenissen van buitenaf, vooral voorzover
het die van de laatste twee eeuwen betrof, maar al te veel een
terra incognita en een geheel onqeexploreerd terrein vormde door
het algehele gemis aan systhematisch verzamelde gegevens over
het betreffende tijdvak. Hoe snel verdwijnen dergelijke gegevens
door den stroom van het zich telkens weer vernieuwende heden l
Persoonlijkheden op het gebied van kunst, politiek en wetenschap
en wat zij tot stand brachten, raken in vergetelheid. Gebouwen,
huizen, straten en pleinen veranderen en verdwijnen, corporaties
en verenigingen worden opgeheven, bedrijven en zaken Iiquideren :
militaire instellingen. jarenlang van zo grate betekenis voor Kampen
en haar bevolking, komen en gaan.
Wie zal zich ooit een goed beeld kunnen vormen van haar leven

en streven in al die vroegere jaren, als niet zoveel mogelijk dit aUes
tijdig wordt verzameld en vastgelegd?
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Zo voldeed deze opzet aan een grote behoefte voor de gehe1e
Kamper gemeenschap en het bestuur van de spaarbank toonde
hiermede zijn grote in stemming door de bouw en de inrichting van
deze archiefrulmte.

In de loop der achter ons liggende oorlogsjaren bntviel ons de
enthousiaste initiatiefnemer van dit archief, Frans Walkate. waarna
als hulde voor zijn werk en als een blijvende nagedachtenis het
de naam kreeg van Frans Walkate Archief.

Na de dood van de heer Walkate, besloot het bestuur van de
Nutsspaarbank Mr. Joan H. P., Ennema te verzoeken het beheer
van het arohief op zich te nemen. Ondanks de donkere [aren van
oorlog en bezctting, slaagdc Mr. Ennema er toch in de. collectie
nog aanzienlijk uit te breiden. V ooral na de bevrijding kwamen
zijn grote gaven het archtef eerst recht ten goede. Onvermoeid
speurde Mr. Ennema steeds naar nieuwe aanwinsten '7'nzo groeide
ook onder zijn leiding de oorspronkelijk eenvoudige opzet uit tot
een op brede basis gesteld archief, dat in zijn soort vermoedelijk
uniek is in Nederland. Helaas, reeds in de eerste maand van 1947
verraste de dood deze kunstzinnige mens en harde werker.
Eniqe maanden later vond het bestuur van de Spaarbank de heer

H. J. Moerman bereid, althans voorlopig, het beheer van het archief
op zich te nemen en het behoeft geen betoog dat de be1angen van
het Walkate Archief op uitnemende wijze behartigd werden door
deze kenner van de Kamper geschiedenis. Onder zijn deskundige
leiding werkte ook de deflnitteve opvolger van de heer Ennema
zich in.
. Hoewel wij slechts dankbaar kunnen zijn voor de talrijke be-

wijzen van waardering, welke wij tot nu toe mochten ontvanqen
voor ons streven het Frans Walkate Archief in de geest van onze
voorgangers verder uit te bouwen, zo wordt toch nogmaals ieder,
Kamper of oud-Kamper, belangstellende of vriend van dit dank
bare screven, verzocht om, wanneer hi] iets karakteristieks heeft
op dit uitqebreide gebied, hetzij portr etten, verslaqen, notulen,
foto's van stadsqezichten of stadgenoten, lidmaatschapsbewiizen,
brieven, gedichtbundels, muziekprogramma's, kaarten of boek
werken, alles wat ook maar geacht wordr voor ons van belang
te kunnen zijn, al lijkt het nog zo .onbeduidend, aan het Frans
Walkilte Archief van de N utsspaarbank te willen aanbieden.
Op deze manier wordt meegewerkt aan het bewar~n van bouw
stoffen, die uit een cultuur-historisch ·oogpunt bezien van het
grootste belang kunnen zijn.

Met nadruk zij er ten slotte nog op gewezen, dat de beheerder
een ieder die belang stelt in de geschiedenis van Kampen. steeds
van harte zal welkom heten in het archief, en de coHectie, inclusief
de uitgebreide bibliotheek, ter inzage en bestudering openstaat voor
alle bezoekers.
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