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ONDERWIJZERSVEREENIGINGEN TE KAMPEN
IN DE VORIGE EEUW.

Steeds meer documenten en notitien van instellingen, welke
te Kampen bestaan of bestaan hebben, vinden eerie veilige
bewaarplaats in het Hist.. Econ. Archief van de Nuts-Spaar
bank. Tot dezulke behooren ook de notulenboeken met bijlagen
van het "Kamper Onderwijzers-Gezelschap", hetwelk hier van
1816 tot 1883 heeft bestaan. Het doorbladeren van deze
archiefstukken deed een en ander naar voren komen, hetwelk
verdient in de Almanak te worden gereleveerd.
Vooraf ga een korte herinnering aan de toestanden op school
gebied in die dagen:

De eerste wet op het Lager Onderwijs dateert van 1806. Ze heeft
zich gedurende een halve eeuw ongewijzigd gehandhaafd. Gods
dienstonderwijs werd toen op de scholen niet gegeven, maar het
gebruik van den Bijbel was geoorloofd. De openbare school was
toen feitelijk de eenige. Het schooltoezicht werd uitgeoefend door
schoolopzieners (als eereambt) en door de qemeentebesturen. De
onderwijzers waren ingedeeld in vier rang en.
De wet van 1857 gaf vrijheid tot het oprichten van bijzondere

scholen. Ze bracht eenige dringend noodige verbeteringen in het
bestaan der onderwijzers: Het vierrangenstelsel werd afgeschaft; er
zouden slechts hoofd- en hulponderwijzers zijn, waarvoor examens
werden ingesteld met vastgesteld program. Betreffende het aantal
leerkrachten werd bepaald, dat de hoofdonderwijzer moest worden
bijgestaan door een kweekeling, als het getal leerlingen meer dan
70 was; was dat getal hooger dan 100, dan moest de kweekeling
plaats maken voor een hulponderwijzer; was het boven 150, dan
werd de hulp van een onderwijzer en een kweekeling vereischt, enz.
Ten aanzien van de salarieering bepaalde de wet, dat de jaarwedde
voor de hoofdonderwijzers minstens f 4:00.-, voor de hulponder
wijzers f 200.- moest bedragen. Het schooltoezicht werd opge
dragen aan provinciale inspecteurs, die een vast salaris genoten
benevens restitutie van reis- en verblijfkosten. De provincie werd
verdeeld in districten, elk onder een schoolopziener, die vergoeding
ontving voor in de uitoefening der functie gemaakte kosten.
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Eerst bij de wet van 1878zagen de onderwijzers in verschillend
opzicht hun bestaan belangrijk verbeterd. Aan het optreden van
kweekelingen als zelfstandige leerkrachten kwam een einde. Aan
een school met meer dan 30 Ieerlinqen, moest het hoofd worden
bijgestaan door een, met 70 leerlingen door twee, met 120 leerlingen
door drie, met 170 leerlingen door vier onderwijzers. De jaarwedde
van een schoolhoofd rnoest ten minste f 700.-, die van onder
wijzers met verplichte hoofdacte f 600.- en van de overige onder
wijzers f 400._:_'bedragen. Wat bet schooltoezicht betreft, werden
de districten verdeeld elk in minstens twee arrondissement en. Even
als de inspecteurs genoten de dlstricts-schoolopzieners een vast
salaris; de arrond.-schoolopzieners, benoemd voor den tijd van 6
jaren, ontvingen aileen vergoeding voor gemaakte kosten.

Na het herstel der nationale onafhankelijkheid waren al
spoedig overal in het land .xmderwfjzers-qezelschappen" op
gericht, welke zich ten doel stelden: "aankweeken van kennis
en bevorderen van geschiktheid voor den post van school
onderwijzer", welk doel men trachtte te bereiken door het
houden van vergaderingen en door gemeenschappelijke school
bezoeken. De leiding berustte ambtshalve bij den school
opziener. Om als lid van een gezelschap te .kunnen toetreden,
moest men zijn "van goed gedrag" (dit was dus destijds voor
onderwijzers niet vanzelfsprekend).
Ook te Kampen werd in dien tijd een Schoolonderwijzers

Gezelschap opgericht en weI den 10 Juni 1816. Naast den
schoolopziener bestond het bestuur uit een vice-voorzitter.. een
schrijver en een penningmeester. Maandelijks werd vergaderd
of weI bracht het gezelschap een bezoek aan eene der scholen,
na afloop waarvan eene bespreking van het gehoorde volgde.
Op de vergaderingen kregen de leden bij beurte opdracht over
een (door den schoolopziener) aangegeven onderwerp eene
"verhandeling" op te stellen voor de volgende samenkomst.
Allen hadden het recht vragen in te leveren en op de overige
leden rustte de verplichting deze schriftelijk te beantwoorden.
Onder deze vragen kwamen heel merkwaardige voor, als bij
voorbeeld:
Bij welke gebeurtenissen blijkt inzonderheid, dat de Godde-
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lijke Voorzienigheid werkzaam was tot behoud van Neder
land?

Wat is het belang der beschaving van het mensche1ijk
verstand?

Hoe kan de onderwijzer in zijn beroep een tevreden mensch
worden?

Welke stemming behoort ons op onze bijeenkomsten te
bezielen en op welke wijze kunnen wij aan onze volmaking
arbeiden?

Voorts moesten ter vergadering proeven van schoonschrij
yen worden ingeleverd in groot. middelsoort en klein ter be
oordeelinq van een commissie. Er werden daarbij strenge
eischen gesteld. want het schrift behoorde ..eene helling te
vertonen, welke met de grondlijn een hoek maakte van 50
graden. nemende voor het grootschrift de regtstandige hoogte
van 12. voor midde1soort 6 en voor het klein 2 n. strepen."

De aanvulling van de kas werd blijkbaar beschouwd als een
punt van beteekenis, daar verscheidene artikelen van het
reglement daarop betrekking hadden. Zoo werd als entree
twaalf stuivers betaald en moest verder bij het begin van elke
vergadering een kleine bijdrage worden gestort. Doch boven
dien waren op de zonden en tekortkomingen der Ieden boeten
gesteld en sommige niet malsch: Wie te laat ter vergadering
kwam, betaalde 2. wie zonder gewigtige oorzaken wegbleef.
4 stuivers boete. Wie de vergadering zonder toestemming voor
het einde verliet, werd beboet met 2 stuivers. Wie onder de
werkzaamheden de aandacht afleidde, werd een stuiver armer
gemaakt. En zoo meer. De zwaarste aderlating trof echter
denqene, die de geheimhouding schond: ..Wie met eeniq bui
tenstaander sprak over de handelinqen, door een der leden
binnen het kader van het gezelschap verriqt, moest "de eerste
keer een gulden betalen en bij herhaling twee gulden."

De eerste vergadering werd gehouden op 3 Augustus 1816
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en door den schoolopziener A. S. Alting met een aanspraak
geopend. Hierbij werd "aan het Gezelschap gecommuniceerd,
dat het Z.M. den Koning behaagd had aan hetzelve eene
somma van 40 gulden per jaar te accorderen". Voor de eerste
maal werden tot leden van het bestuur gekozen de heeren
H. Kroeze, H. Schrijver en B. Punt. De schoolopziener be
lastte zich zelf met het houden van "de verhandelinq" in de
eerstvolgende vergadering. Hij "hield toen de aanwezigen
bezig met de overweging van den Zondvloed, vooral bedoe
lende deszelfs bestaanbaarheid volgens Mozes' verhaal natuur
kundig aan te toonen",
Her eerste schoolbezoek werd gebracht aan de school van

J. Steenbergen te Zalk. De ontvangende onderwijzer was ver
plicht gelegenheid te bieden "om iets tot hartsterking tegen
den honger te gebruiken", waarvan de kosten daarna door
de bezoekers werden vergoed. Zoo werden in de volgende
jaren de scholen bezocht van Wichers en Leqebeke op Schok
land, van Grauw te Genemuiden, Venema te IJ sselmuiden,
Bouman te Mastenbroek, Punt te Kamper-Eiland, Kroeze te
Brunnepe, Mokken te Kamperveen, Bouwhuis te Grafhorst,
Voerman te Zeedijk, ten Brinke te Hasselterdijk en van Lier
te Wilsum benevens de scholen te Kampen.
Een paar nota's, dateerende uit dezen tijd, laten we hier

als curiositeit volqen:
Ointfangen van de Heren Schoolmeesters der Stad Kampen een
Somma van twee Gulden tien Stuivers voor het bedienen van
Hun Edelen van 1 December 1819 tot 3 Maart 1820.

[ohs Hoesbergen
Onder-Koster van de Broederkerk.

-
De direksie van de Onderwijzers

debet aan Jan Reijers
voor het maken op 12 August 1826 van een schrijfbort
met daartoe benoodig hout en Arbeyds-Loon f 3.45
voor het zwart Lakken 1.20
voor een knegt op 26 dato % dag 22Yz
voor verschot 58Yz

Samen f 5.46
104



.... Vermoedelijk zal de jonge onderwijzer A. Reyers, die op
30 September 1825 aan cholera bezweek, een zoon geweest
zijn van dezen timmerrnan. In de vergadering van 1 October
d.o.v. kwam dit sterfgeval ter sprake en werd de overleden
coliega herdacht. Er werd echter besloten wegens het gevaar
voor besmetting a£ te zien van het gebruik hem gezamenlijk
ten grave te dragen.
De naamlijst van Januari 1840bevat 57 namen en daaronder

zijn er heel wat, die in Kampen na eene eeuw nog een be
kenden klank hebben, zooals: T. Prins, B. H. v. d. Wal,
J. Allirol, D. J. Kruytbosch, J. Schinkel. R. H. v: Grafhorst,
E. Moulin, J. Hoogenkamp, C. Lok, H. Reuyl, J. Reyndets,
L. Huisman, J. Bremer Rz.. J. Bouwhuis, J. Bruggink. E. v:
Putten, P. v, Goor, J. S. Veldhuis, J. Kraal. F. Duursma.
Er zijn volgens de notulen herhaaldelijk perioden voorge

kornen, waarin de gelegenheid en de opqewektheid tot ver
gaderen blijkbaar heeft ontbroken en veelal was dan de oor
zaak gelegen in het heerschen van eerie cholera-epidemie.
Steeds volgde dan een tijd, waarin ijverig gecollecteerd werd
voor behoe£tige weduwen en weezen van overleden onder
wijzers.

In 1822 maakte de schoolopziener Alting plaats voor Mr.
van Inqen, die daarna gedurende 35 jaren het eereambt heeft
waarqenomen en dit eerste neerleqde, teen de wet van 1857
wijzigingen bracht in de uitoe£ening van het schooltcezicht.
In dat jaar trad op als inspecteur van Overijsel dr. J. J. Kree
nen (tot 1890). T'Otschoolopziener in het 2e district (Kampen
e.o.] werd benoemd de heer J. C. Bijsterbos, die echter reeds
in Juni 1861 werd vervangen door Mr. A. van Naamen van
Eemnes, die te Zwolle en des zomers op het buitenverblijf
"Zandhove" verbleef. zitting had in de 2e Kamer en na 1880
lid was van Gedeput. Staten in Overijsel. In die hoedaniq
heden maar ook als schoolopziener ontwikkelde Mr. van
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Naamen eene groote activiteit. Z'0o· toonde hij ook belanq
stelling voor de werkzaamheid del' Gezelschappen en eenmaal
's jaars belegde hij eene samenkomst van de onderwijzers uit
het district, beurtelings te Kampen of in eerie del' kleinere
plaatsen Hasselt, Zwartsluis, Genemuiden. Bij die gelegen
heid werd door hem een maaltijd aangeboden en heel wat
correspondentie loopt over de beschikkingen van den gast
heel'. ZDD ontving de heel' Allirol als vice-president op 14 Juli
1870 het verzoek uit te zien naar een vergaderzaal voor de
districtsverqaderinq, welke 3 September te Kampen zou ge
houden worden, en tevens naar .veene plaats, waar ik een goed
diner kan geven tegen matigen prijs." In antwoord berichtte
de heel' A., dat de burqemeester voor dit doel de concertzaal
beschikbaar stelde en verder, dat de heel' Breyinck f 2.
vroeg per couvert, een halve Hesch wijn inbegrepen, met als
menu: bouillon - rundvleesch, boontjes - kalfsvleesch,
peertjes - pudding - kuikens, appelmoes - paling, salade
dessert. Mr. van Naamen oordeelde den gevraagden prijs over
dreven. Hij wenschte niet rneer te hetalen dan f 1.60, hooqstens
f. 1.70. "Daarvoor kan B. stellig wat goeds leveren. Den wijn
rekenende op f 0.60 a f 0.70, blijft voor het eten toch nog
f L- per persoon over." In een brief aan den heel' Allirol
enkele dagen later: "Deel aan B. mede, dat ik per couvert
£ 1.70 wil geven, als er meer dan 40 gasten zijn en f 1.80
zalbetalen, als hun aantal beneden 40 blijft." En verder: "Ik
wensch de vergadering om 10 uur te doen aanvangen en het
diner precies te half vier. Voor deze keer wil ik nog niemand
van het diner uitsluiten, doch mijne inzigten daaromtrent voor
het vervolq zal ik aan de leden tijdens de vergadering kenbaar
maken, Mogten er onder hen zijn, die gedurende het afge
Ioopen jaar in het geheel niet of slechts zelden de verqade
ringen bezochten en die ook nu wegblijven, dan zal ik dit
laatste beschouwen als een bewijs van gepaste bescheidenheid
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en als een kenteeken van schaamte met uitzigt van beterschap
in de tockomst." Spreekt uit den toon van deze brieven niet
sterk het gevoel van superioriteit, hoort men niet, de naklank
uit den regententijd? Deze schoolopziener voelt zich de man
van gezag, die aan zijn onderhooriqen slechts "wenschen be
hoeft kenbaar te maken" om zeker te zijn, dat ze volijverig
zullen worden nagekomen. Het was z.i. ondenkbaar, dat een
der onderwijzers in het district de vereerende uitnoodiging voor
het diner niet hoogelijk zou op prijs stellen. Die uitnoodiging
gold als belooning voor goed gedrag; uitsluiting als straf en
correctiemaa treg e1.

Den 3 Augustus 1873 werd deze jaarlijksche vergadering
te Hasselt gehouden. En daaraan behielden de deelnemers
een droeve herinnering, want op de thuisreis verloren de onder
wijzers Vos en Pon uit Genemuiden het leven bij het over
steken aan het veer aldaar. "Ik ben nog geheel vervuld,"
schreef Mr. van Naamen d.d. 26 Augustus, "met het nood
lottig ongeluk, dat onze Genemuider rnedeleden IS overkornen.
Dat treurig slot van een genoegelijken dag Iaat een onver
getelijken indruk van weemoed na. Ik heb heden de betrek
kinqen der beide overledenen bezocht en besprekingen ge
houden met het gemeentebestuur van Genemuiden. Het verlies
is vooral zwaar voor de weduwe Pon, hare zes .kinderen en
het 7e wachtende, benevens de verzorging van eerie oude
moeder. Men heeft wijlen Pon zoo slecht bezoldiqd, dat het
gezin was aangewezen op de bijverdienste der vrouw als
naaister. Thans heeft de weduwe niets dan een jaargeld van
f 100.- uit een fonds."
Als het jaar hieropvolgende de vergadering weer te Kampen

zal plaats hebben, bericht de schoolopziener, dat hij tegen half
elf alhier denkt aan te komen "en dus verwacht, dat de leden
v66r dien tijd aanwezig zullen zijn", Weer de gezagstoon!
Toch blijkt uit den slotzin van dien brief, dat niet allen zich

107



lieten imponeeren: "Het is nog al onbeleefd van Heetjans,
dat hij kortweg verklaart, geen lust te hebben de vergadering
bij te wonen."

De schoolbezoeken hebben nog voortgang gehad tot 1876,
toen besloten werd daarmee op te houden. Het laatste bezoek
werd op 4 December 1875 gebracht aan de school Van Duyl,
waaraan toen werkzaam waren de heeren Frijlin g, Kruissink,
Baarslag, Jaarsma en Kalverkamp.

Na de invoering van de wet van 1878 was Mr. Th. Ruys
I.Pz. de eerste arrondissements-schoolopziener. Toen hij in
1883 werd benoemd tot districts-schoolopziener te Heerenveen,
trad de heer K. Th. Koch in zijn plaats.

Gedurende de laatste jaren was bij de leden van het Gezel
schap een toenemend tekort aan belangstelling merkbaar, zich
afteekenende in ongeregeld bezoek der vergaderingen. Ver
schillende pogingen, door het bestuur aangewend om hierin
verbetering te brengen, hadden gering resultaat. Hiertoe be
hoorde ook de openstelling van het lidmaatschap voor onder
wijzeressen en zoo kon op 6 October 1883 de voorzitter Busse
maker de dames Koch, Pabst, Wiegel en Engelbert v: Bever
voorde welkom heeten. Doch slechts enkeIe weken later, in
de vergadering van 3 November, werd met algemeene stem
men besloten het voorbeeld van Zwolle en Deventer te volgen
door het Gezelschap te ontbinden en gezamenlijk over te gaan
naar de afdeeling Kampen van het Ned. Onderw.-Genoot
schap.

HET NEDERLANDSCH ONDERWIJZERS

GENOOTSCHAP.

Naast het "Gezelschap" bestond sinds 1846 te Kampen eene
Afdeeling van het N.O.G., landelijke vereeniging, welke en
kele jaren te voren te Amsterdam was opgericht. Het Genoot-
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schap was onder leiding van een hooidbestuur samengesteld
uit afdeelingen, elqemeene leden en doneteurs. Voorts waren
er honoreite leden, personen die zich jegens het onderwijs
verdienstelijk hadden gemaakt. Versterking van het contact
tusschen de afdeelingen binnen eene zelfde provincie behoor
de tot de taak van gewestelijke bestuten, welke o.m.. jaarlijk
sche samenkomsten belegden.
Aanvankelijk leverde Kampen slechts een viertal algemeene

leden: de instituteur J. van Wijk Rz. en de hoofdonderwijzers
D. J. Kruytbosch, C. Lok en J. Allirol, tot in Januari 1846
door hen alhier eene afdeeling werd opgericht tezamen met
P. Prins, J. J. Fijnebuik, G. J. Diebrink, J. Kroeze, J. Kunst
en B. Frielink. De heer Lok trad op als president, de heer
Allirol als secretaris, terwijl aan Mr. J. J. van Ingen, school
opziener en K. Kooiman, wethouder (oud-onderwijzer ) het
honoraire lidmaatschap werd aangeboden. Voor de verdere
toelating van nieuwe leden gold de eisch van ballotage en het
was dit punt van het. reglement, waardoor al spoediq na de
oprichting eene netelige kwestie werd opgeworpen. De heer
J. Waterman, volgens zijn eigen betiteling "Hoofdonderwijzer
voor. het Godsd. en Maatsch. Onderwijs aan de Ned.elsrael.
Schoolinrigting te Kampen" gaf op 29 Juli zijn wensch te
kennen zich als lid aan te sluiten. Zijn verzoek werd behandeld
in de eerstvolgende vergadering met resultaat, dat de candi
daat gedeballoteerd werd. De heer Waterman nam hiermee
geen genoegen, maar ging zioh beklagen bij burgemeester
Wttewaal van Stoetwegen, die hem slechts den raad kon
geven zich te wenden tot het hoofdbestuur van het N.O.G.
Dit deed hij in een schrijven, waarbij als oorzaak der teruq
wijzing werd genoemd het feit, dat hij "behoorde tot de be
lijdenis van den Israelietischen godsdienst", met toevoeging
van de mededeelinq, dat dit blijk van bekrompen opvattinqen
de verontwaardiging had gewekt van alle weldenkende Kam-
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per burgers. Het schrijven werd ten onderzoek in handen ge-
steld van het Gewestelijk Bestuur, dat zich ter zake tot de
Kamper Afdeeling richtte. Daarbij werd de hoop uitgesproken,
"dat deze zich zou kunnen zuiveren van de srnet, welke op
haar zou blijven kleven, indien zij buiten staat ware de be
schuldiging te ontzenuwen." De eerste reactie van de afdee
ling was eerie weigering om zich te rechtvaardigen in eerie
aangelegenheid, "waarvoor zij tegenover geen enkele instantie
verantwoording schuldig was." Doch ter voorkoming van.mis
vatting zou zij zich bepalen te constateeren, dat de bewering
als zou de deballotaqe van den heer Waterman zou zijn ge~
schied uit hoofde van diens belijdenis van den Israelietischen
godsdienst, op volstrekte onwaarheid berust. Dit kon ook reeds
duidelijk hieruit blijken, dat .s klagers voorganger, de heer
Meijer jaren lang tot de meest gewaal'deerde leden van het
Gezelschap had behoord.
De heer Waterman werd vervolgens aangenomen als "alge~

meen lid". In den brief, waarin hem hiervan werd kennis ge~
geven, voegde het Hoofdbestuur er het volgende aan toe:
"Iedere afdeeling heeft de vrijheid een candidaat toe te laten
of af te wijzen. De afdeeling Kampen heeft ook in uw geval
van dit regt gebruik gemaakt, zonder dat iernand haar kan
verplichten de beslissing te motiveren, Overigens is wel ge~
bleken, dat de afwijzing niet is geschied op den door u aan
gegeven grond".
Zooals reeds gezegd, werden de afdeelingen, gelegen

binnen de provinciale grens, eenmaal per jaar door het Ge
westelijk Bestuur bijeengeroepen ter vergadering. In Overijsel
is dit voor de eerste maal geschied op 29 Juli 1846 te Zwolle.
De afdeeling Kampen werd daar vertegenwoordigd door
haren secretaris, den heer J. Allirol en het door hem uitqe
bracht verslag nemen we wegens den vlotten verteltrant en
de leuke opmerkingen gaarne in zijn geheel op:
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Voorzien van uwe lastgeving bestegen wij het rijtuig 'en kwamen
onder aangename gesprekken met hubsche reisgenooten weldra half
weg aan de Kroon. Elk regtgeaard voerman acht het noodzakelijk
daar den paarden eenige rust te geven, ten einde hunne rapheid
op het tweede gedeelte van den weg die, getoond op het eerste
deel, zal evenaren. Wij, oordeelende dat een mensch niet bij een
paard behoeft achter te staan, ontsnapten voor eenige oogenblikken
aan den wagen om eens op te steken. Zonder tegenspoed stapten
we af bij Scheuer - Kampenaren stappen altijd af bi] .Scheuer -
waar we reeds, aanvankelijk kennismaking konden doen met spits
breeders, uit verschillende oorden der provincie opgekomen. Intus
schen - in een propvolle gelagkamer op een der drukste dagen
van de Zwolsche kermisweek, was het voor ons zaak om een oogje
van wantrouwen open te houden.
Vroegtijdig in de concertzaal van het Odeon aangekomen, vonden

wij er bereids eene schare onderwijzers vereenigd en onder hen
troffen onze zoekende blikken menigen goeden bekende aan. Te
tien uur werd de vergadering geopend. Denkt u de zaal: Het orkest
bezet met de Stedelijke schutter-muzykanten en v66r deze een paar
rijen zangers; overdwars in de zaal de bestuurstafel: ter reqterzijde
de leden der Schoolcommissie van Kampen en het bestuur van het
Nutsdepartement te Zwolle; ter linkerzijde andere comrnissien. De
zitplaatsen der honoraire leden en die der afgevaardigden waren
door briefjes aangewezen.
De stoel naast dien van Uwen afgevaardigde was bestemd voor

den vertegenwoordiger van Deventer, die verscheen beladen met
een reusachtig verzegeld paket.
Het oogenblik der opening was daar. Op een gegeven teeken

begonnen de muzykanten eerie geweldige ouverture uit te voeren,
Openhartig gezegd hadden wij liever eene zachte, bekoorlijke melody
gehoord dan die wilde, schetterende toonen, waaraan de groote
trom nog ontbrak om het qeheel nog meer lawaaimakend te doen
worden.

Daarop sprak de voorzitter, de heer Spijkerman, ter inleiding eene
zeer gepaste en sierlijke rede uit, welke werd afgewisseld en besloten
met toepasselijke Iiederen, waarvan de woorden ons meer bevielen
dan het gezang. De secretaris Hazelhorst las toen het verslag voor
van den staat des Genootschaps in Overijssel, waaruit o.a. bleek,
dat er reeds 10 afdeelingen bestaan met 153 Ieden, van wie 49
contribuerende. Als oudste was de afdeeling Zwolle eerststemmende,
doch zij stond dit voorregt af aan Deventer en dit vriendelijk gebaar
verdreef voor een oogenblik de onheilspellende uitdrukking, welke
het gelaat van Deventer's afgevaardigde ontsierde.

Het was inmiddels 12 uur geworden en werd ons rust vergund
tot 2 uur. Wij volgden den stroom naar het buffet in de koffy
kamer en nog geen lid van het matiqheidsqenootschap zijnde, qe
bruikten wij een bittertje ter versterking der eetlust, Hadden we
echter kunnen vermoeden, dat het middagmaal eerst teqen den
avond zou genoten worden, dan hadden wij onze maag zeker niet
nog prikkelbaarder gemaakt.

Toegangsbiljettim ontvangen hebbende voor het Museum, op
gerigt door de "Vereeniging tot Ontwikkeling van de Provincia Ie
W elvaart", maakten wij daar gebruik van en verwonderden ons,
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hoe binnen korten tijd reeds zoo vele fraaye voorwerpen ter beziq
tiging konden worden gesteld. De rusttijd, grootendeels verstreken
zijnde, herinnerde onze maag aan zekere verpliqtinqen, waarom
wij het koffyhuis Bellevue. aanqenaam gelegen in de Stadswande
lingen en nabij het Odeon, binnenstapten en ons zetten onder het
genot van eene boterham, waarbij we een kop koffy bestelden.
Echter werd ons het genoegen een weinig vergald door ergernis
over de drieste teekenen van verstandhouding. gewisseld tusschen
een club jonge heertjes, pas aan der knapen leeftijd ontwassen, en
een paar jeugdige Duitsche zangeressen. Daar de tijd begon te
dringen en wij onze versnaperinq ter bestemder plaatse hadden qe
zonden, wachtten wij de vertraagde koffybestelling niet af, maar
vertrokken met speed naar de vergaderzaaI.
OnmiddeIlijk na de heropening stond mijn buurman, de, afqe

vaardigde van Deventer in stoutmoedige houding op. om in een
eindeloos relaas eene verdediging te leveren van eenige door zijne
afdeeling ingezonden voorstellen. Hierblj werd het enorrne paket
deftig qeopend, dat notulen en correspondentie bleek te bevatten.
Bladzijde na bladzijde werd omgeslagen en het ongeduld der toe
hoorders begon zich te uiten in gehoest en meesmuilende geluiden.
Dit werkte zoo aanstekelijk, dat uw afgevaardigde in eene moeye
lijke positie werd gebragt. Daar de blik van des redenaars groote
ooqen, eenigszins scheel, gedurig op zijne buren werd qericht, kostte
het dezen de grootste inspanning om hunne lachspieren in bedwang
te houden. Toen de spreker eindelijk zweeg. vroeg een afqevaar
digde uit Hengelo het woord en weerIegde het langdradig betoog
op bondige en geestige wijze, wat aan de vergadering luide toe
juichingen ontlokte. 'Gansch onder den indruk van zoo zware neder
laaq, betuigde Deventer's afgevaardigde zijn spijt, dat hij van zoo
danige lastgeving was voorzien geweest. En in de verslagenheid
zijns harten zou hij ten eenen male vergeten hebben, om vanwege
zijne lastgeefster; als v66rstemmende afdeeling, de leiding der ver
gadering te bedanken, wanneer wij hem daaraan niet herinnerd
hadden. Toen hij eene gepaste dankzegging had uitgebragt, volgde
nog een zangnummer, waarmede deze eerste vergadering van ons
gewest besloten werd.

In dit rapport met zijn Camera-verteltrant, prettig afwijkend
van den gebruikelijken stijl der verslagen, toont de schrijver
zich een man met open oog voor wat zich in zijne omgeving
afspeelt en daarbij met rijken zin voor humor.

'Werd de afdeeling Kampen reeds van den beginne af op
de jaarvergadering van het gewest vertegenwoordigd, enkele
jaren later was dit tevens het geval ter Algemeene Verqade
ring van het Genootschap. Zoo ook op 29-31 Augustus 1852
te Assen. En nu is het wel aardig ook iets te vernemen van
de reis van den Kamper afgevaardigde naar de Dr'entsche
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hoofdstad, te meer omdat dit niet werd gegeven als verslag
maar in de declaratie van reis- en verblijfkosten:

Diligence Kampen-Zwolle (Zondag) f 0.50
Nachtlogies en ontbijt Zwolle bij Jansen 0.90
Diligence Zwolle-Meppel

(Maandag 5 uur)
Bij Bruintjes te Meppel 1 kop koffy
Barge Meppel-Assen
Dleverbruq boterham en koffy

11Yz uur 0.25
Veenhoop 1 glaasje madera 2 uur 0.10
's Avonds voorloopige samenkomst
Wijn logement
Hofstede 1 kop koffy
Somer boterham en koffy
Maaltijd

te Assen

j
i :::::;'
Woensdag Logement

Fooi knecht logement
Snik Assen-Meppel
Veenhoop 1 bittertje
Dieverbrug boterham en koffy
Bruintjes te Meppel 1 glaasje tot adieu
Diligence Meppel-Zwolle
Lichtmis 1 glaasje
Diligence Zwolle-Kampen

1.40
0.10
1.-

0.50
0.50
0.10
0.25
2.60
3.30
0.25
1.-
0.10

_0.25
0.10
1.40
0.10
0.50

f 15.20

Een lange staat van uitgaven, maar geen der leden zal
hebben kunnen beweren, dat de afgevaardigde het over de
balk gegooid had.

Eenmaal is de AIgemeene Vergadering te Kampen ge~
houden. Oat is geweest in Juli 1858. Uit briefwisseling blijkt,
dat een daartoe strekkende vraag van het Hoofdbestuur na
overleg met plaatsdijke autoriteiten bevestigend werd beant
woord. Reeds in het voorjaar kon het afdeelingsbestuur be
richten: dat de redevoering zou kunnen gehouden worden in
eene der beide Gereformeerde kerken, de Brcedere- of de
Bovenkerk, waarschijnlijk in de eerste, omdat in de Boven
kerk aanzienlijke vertimmeringen plaats hadden. Oat men het
zeer .zouop prijs stellen, wanneer de openingsrede zou worden
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uitqesproken door den alg. voorzitter Prof. Hofstede de Groot.
wiens zoon te Kampen zoo bekend was. Oat na de openings
samenkomst voor de afgevaardigden gelegenheid zou bestaan
zich te vereeniqen in de Nieuwe Stadsherberg v66r de Ijsel
brug, vanwaar eene wandeling kon worden gemaakt naar het
op 10 minuten afstands gelegen kamp, hetwe1k van half Juny
tot half Augustus betrokken werd door het Instructie-Bataillon.
Oat de vergadering zou kunnen gehouden worden in de Stads
Concertzaal naast het hotel des Pays-Bas van den heer Th .

. Breyinck, bij wien de maaltijd kerr .genuttigd worden. En ein
delijk dat de Kamper Liedertafel het zangkoor zou kunnen
vormen. Toen hierop bericht was ingekomen, dat men de
regeling ter plaatse met vertrouwen aan de afdeeling zou over
laten, werd eene Feest'commissie gevormd bestaande uit de
bestuursleden Kruytbosch. Allirol, Kroeze en Schinkel met de
heeren Warnsinck en de la Sahioniere, leden der School
comrnissie. In hare vergadering van 26 Juni besloot deze
comrnissie o.m. dat de sarnenkomst in de N. Stads-Herberq zou
worden opqeluisterd door de muzyk van het Bataillon en die
van de Schutterij en dat er bijdragen zouden worden gevraagd
van de burgerij om bij gunstig weer een fraai vuurwerk te
kunnen geven. Bij de leden van den Raad, de Schoolcommissie,
curatoren en docenten van het Gymnasium, de predtkanten
en eenige andere notabelen zou men een inteekenlijst laten
circuleeren voor deelneming aan het feestdiner. Voorts werd
het denkbeeld geopperd eene collectie schilderstukken van
Kamper meesters bijeen te brenqen en daartoe de medewerking
te vragen van de heeren J. G. Gaal. H. J. Hein en F. Fels;
die tentoonstelling zou dan onder goedkeuring van den bur
gemeester kunnen gehouden worden in het Stadhuis, dat teqe
lijkertijd ter bezichtiging zou worden gestdd. Dan zou voor
meerdere verstrooiing der gasten nog toestemming worden
gevraagd voor een bezoek aan de Stoompapierfabryk en aan
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de Kazerne. Zooals men ziet, had de F eestcommissie hare
taak met ijver opgevat en yond overal welwillende mede
werking. Zoo ook van de zijde der Rederijkerskamer "Van
der Palm", naar althans blijkt uit het volgende schrijven der
Kamer:

Het Bestuur van de Rederijkerskamer "Van der Palm onder de
kernspreuk Naar hooqer" alhier, gaarne willende medewerken tot
opluistering der feesten .op 29-31 July a.s., heeft naar aanleiding
Uwer missive van 23 July besloten tot het houden van eene Buiten
gewone Openbare Zitting. Inmiddels hebben ondergeteekenden
echter vernornen, dat op den door U aangegeven dag, namelijk
Vrijdag 30 dezer, het diner zal plaats hebben en nu meenen zij,
dat voor de Zitting een andere tijd behoort te worden bepaald,
aangezien een dusdanige voordragt op een avond na een diner
hun minder geschikt voorkomt.

Het Bestuur van de Kamer voornoemd

W. G. Boele, Voorzitter,
H: J. Hein, Schrijver;

(Of de "Zitting" noq is doorqcqaan. vermeldt het archief niet.)

De algemeene vergadering is geheel volqens de plannen van
de Feestcommissie verloopen. De openinqsrede, afgewisseld
door koorzang, werd in den namiddaq van 29 Juli te 5~ uur
in de Broederkerk gehouden door een der leden van het
Hoofdbestuur, den hcer Suringa. Buiten de bestuurders 'en
een 6D-tal afgevaardigden zaten bij het diner mede aan ver
scheiden Kamper ingezetenen als de hceren Van Hasselt,
Galle, Gastman, de la Sabloniere, Warnsinck, Ardesch, Stro
band, H. J. Hein, C. J. Hein, Gaal, Fels, Bode, Beernink, van
Hulst, Suringar, Lucas, Stuur, Donk. Namens het Genoot
schap werd door eenige sprekers met lof gewaagd··van de
gas>tvrijeontvangst en daarvoor aan Kampen warmen dank
gebracht. Ook daarna werd door het Hoofdbestuur tegenover
de afdeeling voldoening betuigd en erkentelijkheid voor de
velerlei moeiten en zorqen.

Jammer, dat de prettiqe hcrinnering later eenigszins ge-
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schaad werd door een meeningsverschil van" .formeelen aard,
hetwe1k hier ontstemming verwekte. De afdeeling had namelijk
den wensch te kennen gegeven de Kamper heeren Wttewaal
v. Stoetwegen, de la Sabloniere, Warnsinck, van Hasselt en
Galle te benoemen tot honoraire leden. Het Hoofdbestuur, ten
volle erkennend de verdiensten der genoemden jegens het
N.O.G., verklaarde tegen het voorsteI geen bezwaar te hebben.
Hierbi] werd echter de aandaeht gevestigd op een Wetsartikel.
volgens hetwelk door de afdeeling Kampen voor ieder der vijf
. honoraire leden f 1.- per jaar aan de kas van het Genoot
schap zou rnoeten worden afgedragen. Deze restrictie blijkt
hier een onaangenamen indruk te hebben gemaakt. Althans
berichtte het bestuur der afdeeling tegen de financieele ver
plichting in dit geval bezwaar te moeten opperen en dat om
deze reden het ingediende verzoek werd teruggenomen. Het
Iakonieke antwoord luidde, dat de zaak dan aIs afgedaan zou
worden beschouwd.

F. H. J. DE PLOT.
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