Het Frans Walkate Archief
Het FWA trok in 2002 zo’n 3762 bezoekers. Dankzij de financiële steun
van de SNS Bank kan het werk in het Archief worden voortgezet. Het is
een unieke situatie dat een financiële instelling tevens eigenaresse is van
een zeer interessante collectie archivalia, foto’s schilderijen en topografica. Grote inzet van medewerkers en vrijwilligers maken dat er al jaren
sprake is van een toename van het aantal bezoekers.
De verzameling is het afgelopen jaar fors uitgebreid met aankopen en
schenkingen. Belangrijke aankopen waren de schilderijen van een tweetal
Kamper kunstschilders Jan Brokkelkamp en Anton Stivarius. Bovendien
was er de schenking van een gouache van Wobbe Alkema.
Verreweg de belangrijkste aanwinst was de verwerving van het digitale
fotoarchief van de fotojournalist Freddy Schinkel. Het archief is ‘om niet’
onder voorwaarden aan het FWA geschonken en zal om de drie maanden
worden aangevuld met recent materiaal.
De collectie bestaat uit ruim 30.000 digitale foto’s, wat ruim twee keer de
bestaande collectie foto’s in het FWA overtreft. De foto’s zijn vanaf 1995
met een digitale camera genomen en opgeslagen in een zoekprogramma.
De foto’s waren bestemd voor de plaatselijke en regionale dag- en weekbladen en zijn vaak ook als zodanig gebruikt. Speciaal voor deze collectie
heeft het FWA een Apple computer aangeschaft waarin de totale collectie
ruimschoots kon worden ondergebracht. Bezoekers kunnen nu foto’s bekijken, uitzoeken, laten printen en eventueel digitaal nabestellen. Ook mag
men surfen op het net. De PC is op de kabel aangesloten zodat er continu
met andere archieven gecommuniceerd kan worden.
De Kamper Almanak
Het FWA heeft traditiegetrouw een Kamper Almanak uitgegeven. De
Almanak blijkt als cultuurhistorisch jaarboek aan te slaan. De lezenswaardige historische bijdragen en een uitgebreide Kamper- en fotokroniek
in fullcolour dragen er toe bij dat dit boekwerk in korte tijd veel liefhebbers
naar de SNS Bankfilialen doet stromen om het boek af te halen. Van de laatste editie werden bijna 5000 exemplaren aan de diverse balies van zowel de
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SNS Bank als het FWA gratis uitgereikt.
Op 30 juni werd de Kamper Almanak overhandigd aan de Wethouder van
Cultuur van Kampen, de heer Remmelt de Boer.
De redactiecommissie voor de geschiedkundige bijdragen van deze
Almanak bestond uit de heren J. van Gelderen, K. Schilder, J. Kummer en
Th.van Mierlo. Op 7 juni nam Kees Schilder afscheid als lid van de redactiecommissie. Vanaf 1974 publiceerde hij in de Kamper Almanak ook regelmatig artikelen op het gebied van genealogie en middeleeuwse geschiedenis van Kampen. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn werk in de
redactiecommissie waarin hij vanaf 1981 zitting had.
Exposities
Op donderdag 11 april, werd de door de Stichting Vrouwenraad Kampen en
het Frans Walkate Archief samengestelde expositie; ‘Tussen Aanrecht en
Altaar’ gepresenteerd. Een schets van de rol van de vrouw in de katholieke
kerk in de vorige eeuw. Er was een prachtige verzameling voorwerpen te
zien uit de geschiedenis van het roomse leven, bijeengebracht door diverse
particuliere verzamelaars. De tentoonstelling werd geopend door de voorzitster van de SVK, mevrouw Bea Lichtendahl en was te bezichtigen vanaf
17 april tot en met 30 mei.
Op donderdag 27 juni werd in het FWA de tentoonstelling ‘Wat ’ad ze an’,
(Kamper bruidjes kiek’n) geopend. Een expositie van trouwfoto’s uit de jaren
vijftig, afgedrukt van glasnegatieven uit de boedel van het voormalige fotoatelier Hoekman aan de Broederweg. Deze negatieven zijn in het bezit van
het FWA. De tentoonstelling werd aangekleed met materiaal op het gebied
van tradities en gebruiken rond de huwelijksdag. De opening van de tentoonstelling werd verzorgd door Wilma Hoekman (vakfotografe) en haar
zoon Jorian, respectievelijk dochter en kleinzoon van de in 1973 overleden
vakfotograaf W. Hoekman. Op 24 augustus werd temidden van de expositie
een Bruidsmodeshow gehouden door het Bruidshuis Dokter-De Graaf. De
expositie was te bezichtigen van 3 juli tot en met 14 september. In totaal trok
deze tentoonstelling 2349 bezoekers. Een recordaantal voor een zomertentoonstelling!
Op vrijdag 11 oktober werd om 16.00 uur in het Frans Walkate Archief de tentoonstelling ‘Dubbelbeeld’ gepresenteerd. Een expositie van het kunstenaarsechtpaar Irma Horstman en Henk Tichelaar. Irma exposeerde haar sculpturen in de tuin en Henk zijn grafische impressies in de archiefruimten.
De opening werd verricht door mevrouw Mabel Schalij, directeur van het
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instituut Kunst & Cultuur Overijssel te Zwolle. De expositie was te bezichtigen tot 29 november.
Dit jaar staan er een drietal tentoonstellingen op het programma:
De voorjaarstentoonstelling met de schilder Jan Brokkelkamp zal deel uitmaken van een georganiseerde kunstroute door de Stichting WegVanKunst
tijdens het Nationaal Museum Weekend op 12 en 13 april. De zomertentoonstelling zal over de striptekenaar Alfred Mazure gaan (Dick Bos) en tot
slot een Wintertentoonstelling.

Openstelling:
De huidige openstelling is als volgt:
-

Januari t/m december woensdag- en donderdagmiddag van
14.00 u tot 17.00 u en volgens afspraak.
Bijzondere dagen zoals het Museumweekend, Monumentendag en op
Kamper Ui(t)dagen de gehele dag van 10.00 tot 17.00 uur.
Tussen Kerst en Nieuwjaar is het Archief gesloten.
Op verzoek worden groepen en personen ook buiten de openingstijden
ontvangen en rondgeleid. (telefoon: 038-3392266 of 3392261)
Verzoeken om uitgebreide informatie graag van te voren telefonisch of
per e- mail aanvragen.
Heeft u materiaal zoals foto’s, schilderijen of archieven betrekking
hebbend op de stad Kampen en wilt u dat afstaan, bel bovengenoemd
telefoonnummer.
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