
Het Frans Walkate Archief 
van de SNS Bank

Het Frans Walkate Archief heeft een uitstekend jaar achter de rug. Meer
bezoekers dan ooit passeerden de balie en daarmee heeft het archief de
opgaande lijn weer te pakken, welke het jaar daarvoor een kleine onder-
breking liet zien. Het aantal bezoekers in 2004 bedroeg uiteindelijk 4456.

In het voorjaar opende de wethouder van cultuur Remmelt de Boer de over-
zichtstentoonstelling van Beatrijs Asselbergs. Asselbergs werkt en woont in
Kampen en heeft haar atelier in de gerestaureerde smederij aan de
Voorstraat. Ze maakt sculpturen van smeedijzer, monumentaal zilverwerk,
juwelen van zilver, goud en diamant en ontwerpt in en rond de bebouwde
omgeving. De tentoonstelling maakte deel uit van de Kamper Kunstroute
van de Stichting WegVanKunst op 17 en 18 april tijdens het Nationaal
Museumweekend. De Kunstroute blijkt een groeipareltje te zijn in het cul-
turele leven van Kampen.

Op 8 juli werd de zomerexpositie geopend en vond tegelijk de presentatie
plaats van de Kamper Almanak. Bij deze feestelijk gelegenheid werden door
Koot Peereboom en Gait Berk enkele Kamper liederen ten gehore gebracht. 
De editie 2004 van de Kamper Almanak is weer een goed gevulde fullcolour
uitgave geworden en is met veel waardering onvangen. De oplage, 5000
stuks!, werd via de SNS Bank filialen en het archief verspreid. 
De zomertentoonstelling ‘Klasse-Foto’s’, met Kamper schoolfoto’s uit de jaren
1920 - 1950 werd geopend door Cor Adema. De meer dan honderd school-

5



6

foto’s en de sfeervolle inrichting van de bankhal als klaslokaal met veel oud
schoolmateriaal spraken tot de verbeelding. Naast het recordaantal van
2427 bezoekers kreeg het archief veel informatie van het publiek over de
geëxposeerde foto’s. 
De schoolfotoverzameling is naar aanleiding van deze tentoonstelling uit-
gebreid met diverse schenkingen, waaronder de Praktische Absentielijsten
van de voormalige Muntschool. (zie verder in deze Almanak: In de etalage;
Schenking 37 lijsten van de voormalige Muntschool).
In september werd in het kader van het 150 jarig bestaan van de
Theologische Universiteit in Kampen, de expositie H.J. de Cock, schilder van
portretten geopend. Hendrik Jan de Cock (Kampen 1860 - Amsterdam 1935)
schilderde vele portretten, waaronder die van professoren van de Theo-
logische Universiteit Kampen. Naast deze portretten waren diverse foto’s en
documenten over de relatie van de familie De Cock met de stad Kampen te
zien. De opening werd verricht door Jaap van Gelderen, docent kerk-
geschiedenis en archivaris aan de Theologische Universiteit van Kampen. 
Ook in september werd in het Frans Walkate Archief het fotoboek Dierbaar
Kampen van Gait L. Berk gepresenteerd door uitgever Jan Poutsma.

De collectie van het archief werd aangevuld met vele schenkingen en aan-
kopen. Als bijzondere schenking mag vermeld worden een pentekening
van P.G. Valentijn. Aangekocht is een serie van zeven pentekeningen van
Hans van der Horst met als voorstelling de skyline van de omliggende
dorpen in het buitengebied van de gemeente Kampen. De tekeningen
werden afgedrukt in de Kamper Almanak 2004 en daarna aan de verzameling
toegevoegd. 

In het najaar opende het Frans Walkate Archief de expositie Sint Nicolaas, de
Vrind van ieder Kind. De officiële opening werd verricht door burgemeester
J. Oosterhof van Kampen, samen met een optreden van het  koor ‘De Kavoca
Kids’ o.l.v. Luthine Postuma. De tentoonstelling, samengesteld door Sint
Nicolaasverzamelaar Wim Theunissen, werd met tal van leuke en leerzame
activiteiten voor jong en oud omgeven, zoals workshops marsepein-figuren
maken met Henk Nijland, films en lezingen. De vele rondleidingen werden
verzorgd door Annemiek Littlejohn. De tentoonstelling duurde tot en met
9 december en trok veel jeugdige bezoekers. Voor het eerst werd er bij de
balie een toegangsprijs gehanteerd. Een groot banier sierde de monumen-
tale voorgevel.




