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BIJ DE AFBEELDINGVAN DE NIEUWE SPAAR

BANK. WELKE DEN 4 DEC. 1930MET EENIGE

FEESTELIJKHEIDINGEBRUIKWERD GENOMEN.

De regel, dat de aard der behuizing gemeenlijk verband
houdt met de mate van maatschappelijken welstand, geldt
ook ten aanzien van onze Nuts~Spaarbank. In den eersten
tijd van haar 11Harig bestaan heeft zij als stadskind gratis~
onderdak genoten. daarna heeft ze in een huurhuis gewoond.
eindelijk de weelde leeren kennen van eigen haard zij het
in bescheiden omgeving. om kortelings een woning te be
trekken overeenkomstig de hedendaagsche eischen van een
omvangrijk en gecompliceerd spaarbankbedrijf.

De eerste jaren na de oprichting op 27 December 1820
werden de zittingen gehouden in de daarvoor kosteloos ten
gebruike afgestane z.g... Cynskelder", een stedelijk belastinq,
kantoor aan de Oudestraat, ongeveer ter plaatse van het
tegenwoordig postkantoor. In deze primitieve gelegenheid
bleef de Bank gevestigd tot 1855. teen de gemeente over
ging tot een flinke verbouwing onder overeengekomen beding
van een redelijke huur. En nogmaals 35 jaren lang werd, nu
huurster, de gastvrijheid der Stad genoten. tot in het jaar
1892 de verhuizing plaats had naar een eigen gebouw. op
getrokken op het Muntplein aan den Burgwal. Den eerst
volgenden tijd kon deze overgang als een verbetering worden
gewaardeerd. aangezien de inrichting beantwoordde aan den
omvang van het destijds nog enkelvoudig bedrijf en in over
eenstemming was met de toenmalige inzichten der beheerders.
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Maar hierin kwam veranderinq, toen ook op het terrein
van het spaarwezen moderne denkbeelden tot actieve uiting
werden gebracht. Als eerste drager dier nieuwere idee en deed _
in 1903 de heer -"Walkat~~ijn intr~het' Bestuur.-~
daarvoor spoedi; bij__de~ heer, gutter (1905) en anderen
;;~~d. En zoo heeft de' o~de Spaarbank _in de jare;;""
.,.....-- ~~-. _" -_ _' .', -- .~~ "~--- .~.-~
, na 1906 systematisch en geleide1ijk een volkomen verJongings~
-_- -_ :_~·_c '_ -;_~~. -~" ,_- ..'" -~' ~

proces doorgemaakt. gepaard met een hervorming der
administratie. mechanisatie van de techniek, verscherping der
inwe~aige contrale' ;n. _~ kr~chtigen ,~jtbot1w ya~ he;,t
bearijf. In 1906 werd net Schoolsparen ingevoerd (waarbij
--meer aan 5000 leerlingen in Kampen en omgeving zijn
aangesloten). in 1908 de Spaarbusjes, in 1911 de overboeking
naar andere spaarbanken. in 1916 de dagelijksche rente. in
1922 de Afhaaldienst, in 1929 de Girodienst. Sinds 1913 was
de Bank nagenoeg den geheelen dag opengesteld en in 1917
werd een bijkantoor geopend op Urk.

Onder dit alles werd echter steeds duidelijker ervaren,
dat het gebouw in qeenen deele meer kon voldoen aan de
eischen, gesteld door de voortgaande complicatie en door
den snellen groei van het bedrijf (in 1912: 5808 rekeningen
en 14280 behandelde posten; in 1929: 19266 rekeningen en
137520 beh. posten). En uit deze ervaring werd geboren het
besluit tot stichting van een nieuw gebouw. hetwelk naar
bouw en inrichting voor heden en toekomst aan de teqen
woordige eischen zou beantwoorden. Het gebouw is verrezen,
En na eenige maanden van gebruik mag qeconstateerd, dat
het volledig beantwoordt aan het geste1de doe1. De indruk
is die van soliditeit en netheid, terwijl ruimte, gerief en licht
overvloedig aanwezig zijn. Een moeilijk te overschatten
voordeel levert bovendien de groote brandvrije kluis, waarin
des nachts alle waarden, registers. boeken en kaarten een
veilige bewaarplaats vinden. En niet minder de beide brand
en inbraakvrije kluisruimten, waarvan de eene dient voor
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eigen qebruik, terwijl de andere is gesteld ten dienste van
de inleggers der Bank.

De indruk van vakmannen is dan ook onverdeeld gunstig
en zonder twijfel heeft de Kamper Nuts-Spaarbank zich ook
met haar nieuwe gebouw een vooraanstaande plaats onder
de zusterinstellingen verworven.


