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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 SNS bank, 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 archief/museum in een bankgebouw terecht kwam. Het is voor Nederland een
unieke situatie, dat een financiele instelling tevens eigenaresse is van eenzeer interes
sante collectie archivalia, foto's, schilderijen en topografica, die aile betrekking hebben
op de geschiedenis van de stad Kampen.
Het belang van deze collectie werd reeds in 1930 onderkend door het bestuur van de
bank toen er bij de bouw ten behoeve van dit archief een aparte vleugel werd gebouwd
aan de Geerstraat,waar de toen al uitgebreide verzameling kon worden gehuisvest. In
diezelfde jaren had het bestuur, weer op initiatief van Frans Walkate, besloten de
Kamper Almanak, een cornrnerciele uitgave van de fa. Zalsman te Kampen, over te
nemenen dezegratis uit te gevenaande klantenvande bank opWereldspaardag.Voor
de stad Kampen is de Almanak in de loop der jaren een bijzonder visitekaartje gewor
den.
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
collectie door gerichte aankopen en ook door schenkingen, zoals steeds het gevalwas
geweest.
Onder het beheervan Dr.C.N. Fehrmann,die Mr. Ennemanadiens overlijden opvolgde
en die meer dan 30 jaar aan het archief verbonden is geweest, werd de Kamper
Almanak 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 (1948-1981), volgde mw. J. ten Hove
Jacobze hem in 1981 als beheerder op,
Voortbordurend op de intenties van haar voorgangers, kwamen er ook de nodige
veranderingentot stand, waarvanvelezeer 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 vond in 1988plaats, toen het archief vandeGeerstraat naarde
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 verzamelingondergebracht.
Behalvede expositiezaal zijn er nu een studiezaal, een bibliotheek, een kantoor en een
klein depot ingericht. Sinds kort ook een zaal op de eerste verdieping, die deels als
archiefruimte, deels voor expositie wordt gebruikt.
Het conserveren, registrerenendocumenteren vande verzamelingvraagt veeItijd. Ook
de redactie van de Kamper Almanak valt van oudsher onder de werkzaamheden. De
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beheerder wordt momenteel bijgestaan door €len medewerkster en een aantal vrijwilli
gers. Voor de instandhouding en het functioneren van het archief is hun hulp on
ontbeerlijk en van grote betekenis.
De meer dan 10.000 foto's van de stad en haar inwoners trekken in het bijzonder vee I
belangstelling. Daarnaast zijn er veellosse gegevens over personen of zaken en de vele
verenigingsarchieven geven een goed beeld van het Kamper leven van de laatste
honderd jaar. Er wordt materiaal uit het archief in bruikleen gegeven voor andere
exposities, vee I wordt gebruikt voor publikaties en studies en er wordt medewerking
verleend bij tal van evenementen die met de geschiedenis van de stad Kampen te
maken hebben.
Het Frans Walkate Archief wordt veelvuldig bezocht door mensen van buiten de stad,
maar heeft zich in de loop der jaren vooral een goede plaats verworven binnen de
Kamper gemeenschap. Het specifieke karakter van dit archief blijkt naast de bestaande
instellingen, een waardevolle aanvulling te zijn voor mensen die qefnteresseerd zijn in
de historie van de stad.

Het archief is voor publiek geopend op de donderdagmiddag van 14.00-17.00 uur en
voorts na telefonische afspraak (tel. 92203, b.g.g. 92200). De toegang is gratis.
Ais €len van de eerste instellingen in Kampen heeft het archief zijn toegang aangepast
voor invaliden.
Een ieder die foto's of zaken heeft die betrekking hebben op Kampen en deze af wil
staan of in bewaring wil geven aan het Frans Walkate Archief, wordt vriendelijk verzocht
contact op te nemen met de beheerder, Jacomien ten Hove-Jacobze. tel. 92203, b.g.g.
92200/ bank of 12130/ thuis.

Het Spaarbankgebouw uit 1930, thans Frans Walkate Archie!
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