Het Frans Walkate Archief is sinds 1987 gevestigd aan de Burgwal 43 in Kampen.
Dit in 1930 door de Groningse architect Hoekzema ontworpen gebouw herbergt
een nagenoeg compleet laat- Jugendstil bankinterieur. Dit interieur vormt een passend kader voor de hierin ondergebrachte historische collectie met betrekking tot de
stad Kampen en omgeving. De vroegere bankdirecteur Frans Walkate heeft hiervoor in het begin van deze eeuw de grondslag gelegd.
Hij nam destijds ook het initiatief tot het uitgeven van de Kamper Almanak op
Wereldspaardag.
Tot op heden wordt deze Almanak door het Frans Walkate Archief samengesteld en
uitgegeven, maar nu gratis bezorgd op aile huisadressen in Kampen.
Het Frans Walkate Archief bracht het afgelopen jaar een drietal tentoonstellingen
waarvan de expositie over de koffiebranderijgeschiedenis gedurende de zomermaanden de meeste aandacht kreeg. Met name deze tentoonstelling zorgde voor
een record aantal bezoekers.
Het afgelopen jaar mochten we ons verheugen over een aantal belangrijke schenkingen en aankopen waaronder een drietal schilderijen van Emile Moulin.
Een bijzondere schenking was een partituur van de opera 'Marion' handgeschreven
door de heer Chris Hengeveld. De heer Hengeveld verwierf vooral bekendheid als
dirigent van het Stedelijk Orkest aan het begin van deze eeuw.
In het aangrenzend gebouw van het Frans Walkate Archief is het Historisch Archief
SNS bank Nederland ondergebracht. De opbouw en inrichting van dit bedrijfsarchief van de spaarbanken, behorend tot de SNS bank vordert gestaag. In de toekomst zal ook dit archief voor belangstelienden toegankelijk gemaakt worden.
Dit jaar worden er in het Frans Walkate Archief een aantal tentoonstellingen georganiseerd. Begin februari de vaste expositie met hoogtepunten uit de collectie. De
zomerexpositie zal een belangrijke Kamper industrie belichten. De keuze is dit jaar
de geschiedenis van de Berk pannenfabriek.
Tot slot in het najaar een expositie
van materiaal uit de schetsboeken
van de schilder en dichter Jan
Jacob Fels geboren 28 juni 1816.
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.
De expositie 'En toen was er koffie....over de
koffiebranderijgeschiedenis in Kampen.

