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Voorwoord
Voor u ligt de laatste Kamper Almanak van dit millennium. Zoals altijd volledig
geactualiseerd en vol met interessante onderwerpen. Uit deze zo vertrouwde vorm,
ontwikkeld uit een prijscourant van de wijnhandelaar H.J. Walkate (een oom van
Frans Walkate), gaat de gemeentegids verdwijnen. De Kamper Almanak blijft echter
voortbestaan als platform voor de uitgifte van historische publicaties.
Naast maatschappelijke en gemeentelijke informatie namen de Kamper Kroniek en
de geschiedschrijving een belangrijke plaats in. Veel schrijvers waaronder jonge
historici kregen in de Almanak gelegenheid voor het eerst te publiceren. De geschiedenis van Kampen bleek een rijk en onuitputtelijk onderwerp. Zo heeft de Almanak
niet alleen een belangrijke bijdrage geleverd tot de geschiedschrijving van Kampen,
maar ook aan schrijftalent een podium geboden.
Zo ook in deze millennium-editie waarin schrijvers die eerder in de Kamper
Almanak publiceerden, terugblikken op een al dan niet persoonlijke gebeurtenis.
Jonge mensen hebben we uitgenodigd hun visie te geven op de toekomst. Heel veel
opstellen mochten we ontvangen. De jury, bestaande uit onze redactiecommissie,
bepaalde dat de eerste prijs gaat naar Hennie Hogenhorst, de tweede naar Nena
Gorter, de derde naar Sanne Hoeymakers en de eervolle vermeldingen naar Sebastiaan
Bestgen en Michel Opermeer. Proficiat!
Als aanvulling op het in 1986 uitgekomen register is er nu een vervolg gemaakt van
1987 tot heden.
Volgend jaar zal voor het Frans Walkate Archief een periode van verandering worden: een nieuwe eeuw, een nieuwe aanpak. Zo ook voor de Kamper Almanak.
Met dank aan de SNS bank, de Gemeente Kampen, drukkerij Zalsman en vele vrijwilligers konden de afgelopen eeuw bijna 70 edities, met uitzondering van de oorlogsjaren, onafgebroken worden gemaakt!
Ik wens u namens de redactie en de medewerkers van het Frans Walkate Archief een
goede eeuwwisseling en een gelukkig nieuwjaar toe!

Herman Harder
Directeur Frans Walkate Archief/SNS Historisch Archief
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Uit het Frans Walkate Archief SNS bank
De grote renovatie en modernisering van de SNS bank aan de Burgwal 41 is achter
de rug. Later dan gepland is het gedeelte waarin het Frans Walkate Archief is
gehuisvest, aangepakt en klaargemaakt voor het nieuwe millennium. Het oude
bankinterieur is weer in haar volle glorie te zien en komt prachtig tot haar recht.
Frans Walkate heeft in het begin van deze eeuw met zijn historische collectie de
aanzet gegeven tot de totstandkoming van het huidige Archief; een grote verzameling foto’s, schilderijen, topografie en archivalia met betrekking tot de stad Kampen
en omgeving. Hij nam destijds ook het initiatief tot het uitgeven van de Kamper
Almanak.
Het Frans Walkate Archief heeft ondanks de verbouwing in 1999 toch kans gezien
twee tentoonstellingen te organiseren. Voor het eerst werd de beeldentuin in
gebruik genomen met een prachtige keramiek expositie van Bastiaan Postma.
Bovendien toonde de zomerexpositie de bouwgeschiedenis van het door de
Groninger architect Hoekzema ontworpen bankgebouw.
Het Archief heeft zich met een eigen Web-side op het wereldwijde netwerk begeven
en trok al vele bezoekers. De domeinnaam is www.walkate-archief.nl. Iedereen van
harte welkom op deze prachtige webside. Ook voor het stellen van vragen kan men
e-mailen naar info@walkate-archief.nl
Het komende jaar biedt het Archief een aantrekkelijk tentoonstellingsprogramma.
Tot februari 2000 zijn de keramische gebouwen van de heer C. J. Harthoorn uit
Hardenberg en de schilderijen van de heer V. Massee te zien. Als zomertentoonstelling tonen we, onder voorbehoud, een modelspoor en geschiedenis van het lijntje
Kampen Hattem (zie Kamper Almanak 1998).
Vanaf heden zijn, in het kader van de eeuwwisseling, nieuwjaarswensen uit de 19e
eeuw te bezichtigen. Een bijzondere tentoonstelling met uniek materiaal uit het
Frans Walkate Archief.
Het Archief en de tentoonstellingsruimte zijn voor publiek geopend op woensdagen donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur of na telefonische afspraak (tel.
3392266) op andere dagen. De toegang is gratis en het gebouw is toegankelijk voor
invaliden.
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