Op dit moment is er bij de SNS bank aan de Burgwal 41 een grote interne verbouwing
gaande, die zal duren tot mei 1999. Voor het voormalig bankgebouw van de SNS bank
waarin het Frans Walkate Archief is gehuisvest, heeft dit positieve gevolgen.
Een deel van dit gebouw wordt nu weer in oude staat hersteld, er komt een natuurlijke
overgang tussen het oude en nieuwe gedeelte. Het door de Groningse architect Hoekzema ontworpen laat- Jugendstil bankinterieur zal dan weer prachtig tot haar recht
komen. De SNS bank toont hiermee aan dat haar cultuurhistorisch besef niet aileen bij
woorden blijft, maar dat een modern bankbedrijf daar ook serieus werk van maakt.
De vroegere bankdirecteur Frans Walkate heeft in het begin van deze eeuw met zijn historische collectie de toon gezet voor dit beleid. Het huidige Archief; een grote verzameling foto's, schilderijen, topografie en archivalia met betrekking tot de stad Kampen en
omgeving vormt daar het resultaat van. Hij nam destijds ook het initiatief tot het uitgeven van de Kamper Almanak.
Ook dit jaar werd er in het Frans Walkate Archief een aantal tentoonstellingen qeorqaniseerd. Tot begin maart is wegens succes de JJ Fels expositie verlengd waarbij het
Frans Walkate Archief ook een aantal zaterdagen open was, om meer mensen uit de
regio de gelegenheid te geven deze bijzondere expositie te bekijken. De voorjaarsexpositie over jeugdstijlen is in samenwerking met het Ichthus College tot stand gekomen en trok meer dan 1100 jongeren in een maand tijd!
De zomerexpositie is dit jaar beperkt gebleven tot het tonen van de vaste collectie in verband met de genoemde verbouwing.
Het komende jaar zal het Archief toegankelijk worden via Internet. De domeinnaam zal
zijn www.walkate-archief.nl. ledereen van harte welkom op onze prachtige webs ide.
Daarnaast is er een aantrekkelijk tentoonstellingsprogramma.
De voorjaarsexpositie
gaat over de geschiedenis van het gebouw en haar architect Hoekzema. Ais zomertentoonstelling tonen we, onder voorbehoud, een modelspoor en geschiedenis van het lijntje Kampen-Hattem (zie Kamper Almanak 1998). Ais najaarsexpositie zijn er de keramische gebouwen van de heer C. Harthoorn uit Hardenberg in kombinatie met schilderijen van Vincent Massee. Voor de eeuwwisseling hebben wij een speciale tentoonstelling
van uniek materiaal uit het Walkate Archief; nieuwjaarswensen uit de 1ge eeuw.
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. 3392353), op
andere dagen. De toegang is gratis en het gebouw is toegankelijk voor invaliden.

Diverse jongerenstijlen waren te zien tijdens de voorjaarsexpositie

