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Frans Walkate Archief SNS bank
Het Frans Walkate Archief heeft een goed jaar achter de rug met een record
aantal bezoekers. De verzameling is uitgebreid met diverse aankopen en
schenkingen.
Belangrijke aanwinsten waren; de archieven van oud-journalist Hans
Wiersma, de service club ‘Lions Kampen’ en het R.K. Opera- en Operettekoor St. Caecilia.
De collectie Centsprenten, (41 stuks) grotendeels met de hand ingekleurd,
is het afgelopen jaar geconserveerd en gerestaureerd.
De directiekamer is voorzien van gedeeltelijk vernieuwde overgordijnen
van blauw velours.
Het aantal bezoekers in 2000 bedroeg 3827. Ten opzichte van 1999 een toename met een aantal van 2562 personen. De oorzaak van deze toename is
het herstel na een lange periode van renovatie in 1999 en een groot aantal
extra openingsdagen in verband met zeer attractieve tentoonstellingen
voor een breed en jong publiek.
Overzicht exposities in 2000
Het Frans Walkate Archief exposeerde in het voorjaar de olieverfschilderijen van Vincent Massee en Monumenten in Keramiek, van Cornelis Jan
Harthoorn. De opening werd verricht door de toenmalige burgemeester
van Kampen de heer H.C. Kleemans.
In april vond de expositie ‘Geluk bij een Ongeluk’ plaats. Een expositie over
het 75-jarig bestaan van de EHBO Kampen & IJsselmuiden. Bijzonder bij
deze expositie was de ‘LOTUS’- (Landelijke Organisatie Ter Uitbeelding van
Slachtoffers) demonstratie.
De opening werd verricht door mevrouw Jacomien ten Hove-Jacobze.
Op 27 mei werd door uitgeverij De Alk BV het boek ‘Spoor & Trein, editie
11’ in het Frans Walkate Archief SNS bank gepresenteerd. Ter gelegenheid
hiervan werd een expositie ingericht waarin het railvervoer rond Kampen
centraal stond. De tentoonstelling kreeg de titel ‘Sporen naar Kampen’ naar
het gelijknamige hoofdstuk in het genoemde boek, geschreven door de
auteur Kasper Haar.
Op 14 oktober bracht het FWA een tentoonstelling rond de door dokter
Kolff uitgevonden kunstmatige nier. Daarnaast werd ook in het kort de
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geschiedenis van de ziekenzorg in Kampen belicht.
In de expositie werd een overzicht getoond vanaf de eerste in Kampen ontwikkelde kunstnier tot en met de nieuwste versie die op dit moment in de
nierdialyse-centra wordt gebruikt. Het oudst getoonde model was een replica van de in het Leidse Boerhave Museum ondergebrachte origineel,
gebouwd door leerlingen van het Kamper Almere College. De tentoonstelling werd geopend door Dr. J. van Noordwijk .
Woensdagmiddag 29 november werd door Sint Nicolaas de tentoonstelling;
‘Ohh… kom er eens kijken’ in het Frans Walkate Archief geopend. Een
accordeonist speelde sinterklaasliedjes. Veel kinderen hadden hun schoen
gezet bij de SNS bank en kwamen tijdens de opening hun goed gevulde
schoen ophalen. Zo’n 280 kinderen van diverse basisscholen volgden een
‘workshop’ rond het thema Sint Nicolaas. Onder leiding van Carin
Koopman van de stichting CultuurZIEN kregen de kinderen van groep 4 en
5 een rondleiding langs de expositie en mochten ze met bakker Nijland van
marsepein dierfiguren maken, (in totaal werd er meer dan 50 kilo marsepein ‘verwerkt’). Door de acteur Martin de Bruin werd een sinterklaaslegende verbeeld. Bovendien bleek de prachtige tentoonstelling, ingericht
door de heer W. Theunissen, een record aantal bezoekers te trekken. In
twee weken tijd bezochten 1122 volwassenen en kinderen de tentoonstelling.
Voor de zomer 2001 is een tentoonstelling van foto’s van de fotograaf
Freddy Schinkel gepland.
Het Frans Walkate Archief en de tentoonstellingsruimte zijn voor
publiek geopend op woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00
uur of na telefonische afspraak ( tel. 3392266/ 3392261) op andere dagen.
De toegang is gratis en het gebouw is toegankelijk voor invaliden.
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