
De Oudestraat ter hoogte van het huidige ABN-gebouw. Links achter de bomen van de
Plantage.
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HET FRANS WALKATE ARCHIEF

Het FransWalkate Archief is gevestigd in het gebouw van de voormalige Nutsspaar
bank, de voorloper van de huidige Bondsspaarbank, aan de Burgwal nr. 43.
In dit gebouw, dat dateert uit 1930, is de verzameling ondergebracht, waarvoor Frans
Walkate reeds in de jaren twintig van deze eeuw de grondslag heeft gelegd. Frans
Walkatewas eerst bestuurder, daarna directeur van de Nutsspaarbank en dat verklaart
hoe dit archieflmuseum in een bankgebouw terecht kwam. Het is voor Nederland een
unieke situatie, dat een financiele instelling tevens eigenaresse is van een zeer interes
sante collectie archivalia, foto's, schilderijen en topografica, die aile betrekking hebben
op de geschiedenis van de stad Kampen.
Het belangvandezecollectiewerd reedsin 1930onderkenddoor het bestuurvande bank
toen er bij de bouw ten behoevevan dit archief eenapartevleugelwerd gebouwd aan de
Geerstraat,waar de toen al uitgebreideverzamelingkon worden gehuisvest. In diezelfde
jaren had het bestuur,weer op initiatiefvan FransWalkate,beslotende KamperAlmanak,
eencornmercieleuitgavevande fa.Zalsmante Kampen,overte nemenendezegratisuitte
gevenaan de klantenvan de bank op Wereldspaardag.Eenvorm van 'reklame' waar de
stad Kampen in de loop der jaren een bijzondervisitekaartjeaan heeft gehad.
In 1943 stierf de heer Walkate en besloot het bestuur van de bank deze verzameling
'FRANS WALKATE ARCHIEF' te noemen, als hulde voor zijn werk en als blijvende
nagedachtenis.
Tijdens het beheer van zijn opvolger, Mr. Joan Ennema (1943-1947), groeide de ver
zameling door gerichte aankopen en ook door schenkingen, zoals steeds het geval was
geweest.
Onder het beheervan Dr.C.N. Fehrmann,die Mr. Ennemanadiens overlijden opvolgde
en diemeerdan 30jaar aanhet archief verbonden isgeweest, werd de KamperAlmanak
op een hoger, wetenschappelijk peil gebracht. Dit had tot gevolg dat de reputatie van
deze uitgave, ook buiten Kampen, groeide.
Na 10 jaar samenwerking met Dr. Fehrmann (i 948-1981), volgde mw. J: ten Hove-
Jacobze hem in 1981 als beheerder op. .
Voortbordurend op de intenties van haar voorgangers, kwamen er ook de nodige
veranderingen tot stand, waarvan vele zeer publiekgericht. Grondslag daarvoor werd al
gelegd in 1974, toen de voormalige spaarbankhal aan de Burgwal tot expositieruimte
werd ingericht. Nu kon de collectie middels wisselexposities onder de ogen van het
Kamper publiek gebracht worden.
Degrootste verandering yond 1'h jaar geleden plaats, toen hetarchief vandeGeerstraat
naar de bestuursvleugel van het bankgebouw uit 1930 verhuisde. In deze oude zalen,
die nog zo duidelijk de sfeer van de jaren dertig dragen, is thans de verzameling
ondergebracht. Behalvede expostiezaal zijn er nu een studiezaal, een bibliotheek, een
kantoor en een klein depot ingericht.
Het conserveren, registrerenen documenteren van de verzamelingvraagt veeItijd. Ook
de redactie van de Kamper Almanak valt van oudsher onder de werkzaamheden. De
beheerder wordt momenteel bijgestaan door een medewerkster en een viertal vrijwilli
gers. Voor de instandhouding en het functioneren van het archief is hun hulp on
ontbeerlijk en van grote betekenis.
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