Het Frans Walkate Archief is sedert J 987 gevestigd in het gebouw van de SNS
bank, aan de Burgwal 43 in Kampen. In dit gebouw uit 1930 treft u een nagenoeg
compleet laat-Jugendstil bankinterieur aan. Dit interieur vormt een passend kader
voor de hierin ondergebrachte historische collectie met betrekking tot de stad
Kampen en omgeving. De vroegere bankdirecteur Frans Walkate heeft hiervoor in
het begin van deze eeuw de grondslag gelegd.
Hij nam destijds ook het initiatief tot het uitgeven van de Kamper Almanak aan de
klanten van de bank op Wereldspaardag.
Tot op heden wordt deze Almanak door het Frans Walkate Archief samengesteld
en uitgegeven, maar nu gratis bezorgd op aile huisadressen in Kampen.
In 1995 heeft het interieur een belangrijke renovatie ondergaan, vooral de hal en
aangrenzende ruimtes zijn weer terug gebracht in de oorspronkelijke staat.
Het Frans Walkate Archief heeft het afgelopen jaar tientallen schilderijen, prenten
en plattegronden laten restaureren en conserveren. De verzameling wordt nog
jaarlijks uitgebreid met aankopen, schenkingen en langdurig verkregen bruiklenen. De meest recente en belangrijkste aanwinst was het archief van de vrijmetselaarsloge 'Le Profond Silence'. Dit archief beslaat een periode van meer dan
225 jaar vrijmetselarij in Kampen.
Op 1 januari 1995 is in het aangrenzend gebouw het Historisch Archief SNS bank
Nederland ondergebracht. Dit Archief van de spaarbanken, behorend tot de SNS
bank, is nog in opbouw. In de toekomst zal ook dit archief voor belangstellenden
toegankelijk gemaakt worden.
Ook dit jaar worden er in het Frans Walkate Archief een aantal tentoonstellingen
georganiseerd. Begin februari een foto-expositie over de wateroverlast in het
voorjaar van 1995. De zomerexpositie zal de geschiedenis van de koffiebranderijen in Kampen belichten. Tot slot in het najaar een expositie over de familie Moulin bestaande uit de schilder Emile, de historicus Evert en de Shakespeare, vertaler Jurriaan.
Het Archief en de tentoonstellingsruimte zijn voor publiek geopend op woensdagen donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur of na telefonische afspraak (tel.
3392353) op andere dagen. De toegang is gratis en het gebouw is toegankelijk
voor invaliden.
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