HET FRANS WALKATE

ARCHIEF

Het Frans Walkate Archief, uitgever van de Kamper Almanak, is gevestigd in het gebouw van de voormalige Nutsspaarbank, nu SNS-bank, aan de Burgwal 43. In dit gebouw, daterend uit 1930 en staande op de plaats waar vroeger de familie Engelenberg
woonde, is de collectie ondergebracht waarvoor Frans Walkate al in het begin van deze eeuw de grondslag had gelegd.
Walkate, die eerst commissaris en later directeur was van de Nutsspaarbank, had een
grote interesse voor de geschiedenis van Kampen. Vooral de meer recente historie
had zijn belanqstellinq en zo werd deze bankdirecteur een verzamelaar van alles wat
betrekking had op de 1ge en 20e eeuwse geschiedenis van de stad Kampen en omgeving.
Het belang van de verzameling werd onderkend door het toenmalige bestuur van de
bank door hiervoor een speciale archiefruimte te laten bouwen aan de Geerstraat.
Ook besloot het bestuur op initiatief van Walkate de Kamper Almanak, een commerciele uitgave van de firma Zalsman, over te nemen en deze uit te geven aan de klanten van de bank op Wereldspaardag.
Vanaf 1989 wordt de almanak gratis bezorgd op aile huisadressen in Kampen.
In 1943 stierf Frans Walkate en op 5 februari 1944 besloot het bestuur van de bank de
collectie Frans Walkate Archief te noemen ter nagedachtenis aan deze bijzondere
man.
In 1994 werd het 50 jarig jubileum van het archief gevierd met o.a. het onthullen van
een uithangbord door een neef van Frans Walkate.
Ais eerste beheerder van het Frans Walkate Archief werd Mr. Joan Ennema benoemd.
Oeze wist de collectie door gerichte aankopen en met behulp van veel schenkingen
verder uit te breiden.
Onder het beheer van Dr. C.N. Fehrmann, die Ennema in 1947 opvolgde, werd de
Kamper Almanak op een hoger wetenschappelijk peil gebracht. Oit had tot gevolg dat
de reputatie van deze uitgave, ook buiten Kampen, groeide. Ook werd in 1974 de
voormalige spaarbankhal aan de Burgwal tot expositieruimte ingericht. Nu kon het publiek door middel van wisselexposities met de Walkatecollectie kennismaken.
Na het overlijden van Dr. Fehrmann in 1981 werd zijn taak overgenomen door mevr.
J. ten Hove- Jacobze, die hem al een aantal jaren had bijgestaan.
In 1987 werd de bank gereorganiseerd en verhuisde het archief van de Geerstraat
naar de bestuursvleugel van de bank aan de Burgwal. In deze zalen, die nog duidelijk
de sfeer van de jaren dertig ademen, is thans de collectie ondergebracht. Behalve de
expositieruimte zijn er een studiezaal, een bibliotheek, een kantoor en een depot ingericht. Op de eerste verdieping is een archiefbewaarplaats die te zijner tijd ook voor het
publiek toegankelijk wordt gemaakt.
Op 1 mei 1994 maakte mevrouw ten Hove gebruik van de VUT regeling en werd opgevolgd door H.Harder. Bijgestaan door twee part-time medewerkers en een zestal vrijwilligers wier hulp van grote betekenis is, zal het archief onder zijn leiding een nieuwe
koers gaan varen.
Het streven is door middel van automatisering de collectie voor een groter publiek toegankelijk te maken. Ook het interieur van de voormalige bank zal zoveel mogelijk in de
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oorspronkelijke

staat worden teruggebracht

en geschikt worden gemaakt voor een

aantal bijzondere gebruiksmogelijkheden .
. De SNS-bank heeft bovendien een bed rag ter beschikking gesteld om de collectie te
restaureren en te conserveren. Waaraan het komende jaar hard gewerkt gaat worden.
Het Frans Walkate Archief bevat, behalve de meer dan 12000 foto's van de stad en
haar inwoners, een groot aantal verenigingsarchieven,
een collectie schilderijen, prenten en plattegronden, veellosse gegevens over personen of zaken en een bibliotheek.
De verzameling wordt nog jaarlijks uitgebreid met gerichte aankopen, schenkingen en
langdurig bruikleen. Wij hopen dat wanneer mensen interessante historische zaken
over Kampen en omstreken hebben dat men de weg naar het archief weet te vinden.
Het Archief wordt veelvuldig bezocht door bezoekers van buiten de stad maar heeft
zich in de loop der jaren vooral een goede naam verworven binnen de Kamper gemeenschap. Het specifieke karakter van dit archief blijkt naast de bestaande instellingen een waardevolle aanvulling te zijn voor mensen die ge"interesseerd zijn in de historie van de stad. Jaarlijks worden er een aantal tentoonstellingen over uiteenlopende
thema's georganiseerd. Het komende jaar zijn dat; de bevrijding, het 225jarig bestaan
van de vrijmetselaarsloge 'Le Profond Silence'in Kampen en de traditionele zomerexpositie, in samenwerking met de Stichting tot behoud van de Kamper Botters, over de
visserijgeschiedenis van en rondom Kampen.
Het Archief en de tentoonstellingsruimte
zijn voor publiek geopend op woensdag- en
donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur of na telefonische afspraak (tel. nr. 92351)

op andere dagen. De toegang is gratis en het gebouw is toegankelijk voor invaliden.

Afscheid van mv. J. ten Have met rechts haar opvolger dhr. H. Harder en links
mw. Fehrman
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