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Stichtingshuis van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
te Edam.



De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
en haar Departement Kampen.

Het doel van de Maatschappij is: neet de beginselen
van de christelijke godsdienst elqemeen volksgeluk te
beoorderen. Te dien einde tracht zij mede te uierken
tot oerbeterinq van de oerstendelijke, zedelijke en
meetscheppelijke toestand van het oolk, bepaaldelijk
door invloed te oetenen op de opvoeding en het on
derurijs, de oeredelinq van oolksbeqtippen en ete oer
hefting zowel van het erbeidsvetmoqen als van de
leoensstendeerd.
(Artikel 1 van de Wet der Maatschappij tot Nut van
r t Algemeen.)

"Het Nut" is voor vele lezers en lezeressen van deze
Almanak niet meer dan een klank en in het bijzonder voor de
grote groep van rechtzinnig protestantse huize een klank,
waarnaar zij met weinig sympathie luisteren omdat dit oude
Nut een rol van betekenis heeft gespeeld in het neqcntiende
eeuwse Nederland onder liberale signatuur; omdat men het
ten onrechte vereenzelvigt met de aan 't liberalistische Neder
land verweten politiek van het "laissez aller" ten opzichte van
volksontwikkeling en de geestelijke en stoffelijke groei van het
proletariaat terwijl toch in wezen deze Maatschappij tot Nut
van It Algemeen gericht was tegen dit "laissez aller", a1moet
worden toegegeven dat in de 19de eeuwse Nutskringen deze
laatstbedoelde gerichtheid veelal meer gezien werd als een
soort van patriarchale beschermende, medelijdende zorg dan
als een zaak van sociale gerechtigheid en ten slotte omdat deze
in wezen uit de 18de eeuwse "Aufklarung" voortgekomen
humanistischc Maatschappij de belichaming leek van de ge~
dachte waartegen Da Costa 50 jaar na haar oprichting zich
richtte in zijn "Bezwaren teqen den Geest der Eeuw" en waar
tegen het z.g. Reveil front maakte.

139



Is "het Nut" voor vele van hare tegenwoordige leden (die
haar oorsprong, geschiedenis en doelstelling toch we! dienden
te kennen ) vee! meer dan een klank uit een eerbiedwaardig
verleden, een stuk verstarde historic waarvan men dee! blijft
uitmaken omdat de leden in de vorrn van min of meer kunst
zinnige avon den voor zich en hun gezinnen meer ontvangen
dan zij er voor betalen? Wet en zo heel vee! leden van het Nut
wel we!k een belangrijke rol hun Maatschappij ook thans nog
speelt op het gebied van plattelands lectuurvoorziening en
door hare Nutsscholen en kleuterscholen op het terrein van het
onderwijs in ons land om maar enkele aspecten van het Nuts
werk te noernen? Weet men wel dat deze oude Maatschappij
ook nu nog behoort tot een van klokkeluidsters voor onderwijs
vernieuwing en dat de op 4 en 5 [uni van dit jaar te Amster
dam gehouden Algemene .Vergadering geheel in het teken van
onderwijsvernieuwing heeft gestaan? Geheel harer traditie
getrouw wanneer wij bedenken welke bijdrage het Nut 150
jaren ge!eden reeds voor de verbetering van het Onderwijs in
de Bataafse Republiek en het jonge Koninkrijk heeft geleverd.
Weet men we! dat deze thans 168~jarige Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen ook thans nog ongeveer 40.000 leden
telt, georganiseerd in 323 Departementen, verspreid over het
gehele grolldgebied van het Koninkrijk van Delfzijl tot Cad
zand en van den Helder tot Maastricht? Vinden wij deze
Nutsdepartementen niet zowel in Appingedam als in Sluis
Aardenburg, op Texel zowel als in Ge!een en Heerlen?
Maar laat ik beginnen met het begin. Tegen het einde van

het jaar 1784 werd in de Republiek der Verenigde Neder
landen een circulaire verspreid gedateerd 23 November 1784
waarvan ik de aanhef hieronder laat volgen:

"Elk weldenkend Nederlander, die een wezenlijk belang in
"den bloei en we!stand van zijn vaderland stelt: die over
"weegt, wat een mensch, een christen aan zijne natuurqe
.mooten, aan zijne medechristenen verschuldigd is, moet een
"teeder medelijden over den staat des gemeenen mans in
"ons vaderland gevoe!en. Onkunde in verscheiden nuttige
"wetenschappen heeft onder veelen onzer handwerkende
"Iandgenooten plaats. Vel en van hen zullen mogelijk niet in
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"staat zijn om de eenvoudigste bewijzen voor de aanwezen
"heid van God en de waarheid van den christelijken qods
"diellst voor te stellen, noch hunnen pligt als mensch, aIs
"burger en als christen te beseffen, noch kennis te hebben
"van andere kunsten en wetenschappen, die hen tot nuttige
"Ieden der maatschappij, tot braave opvoeders en verzorgers
"hunner kinderen en huisgenooten kunnen maken. Het zij
.mochthans verre van ons te denken dat er onder de ge~ >

.meene handwerklieden onzes vaderlands geene verstandiqe,
"braave en godsdienstige burgers en deugdzame christenen
"gevonden worden. De ondervinding spreekt in dit geval te
"duidelijk, dan dat wij hieraan zouden twijfelen, daar veelen
"onder hen ten voorbeelde en ter beschaaming van sommige
"rijken en vermogenden verstrekken. Het is ons niet on
"waarschijnlijk voorgekomen dat deze onkunde en daaruit
"veeltijds voortvloeiende zedenloosheid onder den qe
"meenen man, en dus onder zeer nuttige leden onzer maat
"schappij, dikwerf meer uit onvermogen dan uit kwaad
"willigheid kan voortkomen. Dit bewoog eeniqen om met
"ernst een middel uit te denken door hetwelk (gepaard met
"den zegen des Allerhoogsten en de ondersteuning onzer
"braave en edelmoedige landgenooten) deze onkunde en
"zedenloosheid of ten deele zouden kunnen weggenomen,
"of ten ~inste verbeterd, en kennis en deugd aangekweekt
"worden.

En de "braave en edelmoediqe landgenooten" worden ten
slotte aan het einde van de breedsprakige missive uitgenodigd
toe te treden tot een genootschap dat de verbetering van het
burqer- en schoolwezen beoogde. Het stuk droeg de onder
tekening van Martienus Nieuwenhuizen, zoon van Jan Nieu
wenhuizen, doopsgezind predikant te Monnikendam, welke
Martienus te Franeker in de medicijnen studeerde en zich kort
daarna als geneesheer zou vestigen te Edam. Het initiatief tot
de oprichting van het even bedoelde Genootschap dat de naam
droeg van het Genootschap van Kunsten en Wetenschappen:
tot Nut van 't Algemeen te Edam was niet afkomstig van
Martienus, die de circulaire als secretaris had oridertekend,
maar van den vader die enkele enthousiaste medestanders
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yond in ds. Hoekstra, doopsgezind predikant te Edam; Jan
Roos, opziender van's lands zegel; Loggen, Luthers predikant
te Monnikendam en een zekere Heer Bakker. De genoemden
kwamen met de beide Nieuwenhuizens bijeen op 16 November
1784 en verklaarden het Genootschap opgericht. Wie de cir
culaire leest kent ook de mannen die haar opstelden. Zeker
geen revolutionairen; geen voorlopers der F)_'ans~-Revohitie;
geen verkondiqers van "vrijheid, gelijkheid en broederschap"
onder welke leuze de Fransen elf jaren later het land
binnentrokken maar minzame, qoedwillende lieden met een
"teeder rnedelijden over den 'staat des gemeenen mans in ons
vaderland" kinderen yah de 18de eeuws "Atifklarung" en
cultuuroptimisten die overtuigd waren dat opheffing van den
minderen man uit de onwetendheid bevorderlijk zoude zijn
voor "vooruitgang" en ware beschaving.

Het Genootschap was ter wereld gebracht door z.g.
dissenters, Doopsgezinden en Luthersen en de Gereformeerde
Staatskerk nam er van het begin af een vijandige houding
tegen aan. De stichters hebben alle moeite gedaan deze vijand
schap te ontgaan; in de eerste bestuursvergadering werd be
sloten predikanten van de z.g. grote Kerk tot leden van het
Bestuur uit te nodigen maar met geen succes; vooral de predi
kanten te Edam wezen de uitnodiging op weinig heuse wijze
af. Men zocht dientengevdlge protectie bij de Stadsreqeririq en
"Burgeme,esteren" van het stedeke Edam. Zij bleken daartoe
wel bereid te zijn, zegden bescherming toe en verleenden het
Genootschap voor de eerste alqernene vergadering het qebruik
van de kleine kerk "doch niet van den predikstoel" en belcof
den deze vergadering bij te wonen. Zo begaven de Edel Groot
Achtbare Heren Burqemeesteren G. J. Lakeman, Dr. Jan van
Waert, W. de Gelder en Jacob Teengs .zich in plechtige op
tocht door het Bestuur van het Stadhuis afgehaald ter ver
gadering in de kleine kerk en gingen na het aanhoren van de
in deftige stijl gehouden rede van Voorzitter Hoekstra weder
in gelijke Iormatie terug. Intussen bleek de vrees voor de
vijandschap van de Staatskerk een slechte raadgeefster ge;
weest te zijn, zoals vrees nu eenmaal steeds een slechte raad
geefster is. Het werd n.1. alras duidelijk dat "Burgemeesteren"
hun protectie nu niet helemaal uit pure syiupathie' en om niet
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gegeven hadden en dat deze beschermers zoals gebruikelijk bij
.ibeschermers" (wij kennen dat uit 1940~'45) weI.wat te zcq
gen wilden hebben voorzover het bestuursbenoemingen betrof
en dus drongen de Edel Groot Achtbare Heeren er op aan dat
er een nieuw ..dirigerend lid" gekozen zou worden hoewel er
geen vacature was. En zo hielpen deze beschermers een zekere
Heer Wijngaardt, boekhouder van den voorzittenden Burqe
meester Jacob Teengs ophet Nutskussen: een Heer waara an
het jonge Nut veel plezier zou beleven!! -
Zo werd 'door het ingrijpen van de plaatselijke overheid het

jonge Genootsc;hap betrokken in de politieke strijd tussen Pa
triotten en Prinsgezinden, die evenals elders in de eens z06
roemruchte en thans op haar laatste benen lopende Republiek
ook in het kIeine Edammeke met felheid woedde. Niet aIleen
dat "Burgemeesteren" poogden en met succes poogden de
meerderheid van de Bestuurszetels met hun partijgangers en
trawantcn te doen bezetten; in 1786 deden zij zelfs een poging
ook wat de administratie betrof het Genootschap (dat in het
eerste jaar van haar bestaan al 345 leden telde) onder hun
voogclij te brengen. In het rustieke kaasstadje ging het overi
gens maar wild toe en zeker ter vergadering van het Nut d.d:
7 Februari 1787, waar het tot een heftige woordenwisseling
was gekomen tussen den inmiddels Voorzitter geworden
Wijngaardt (het burgemeestersmannetje) en Notaris Simon
Plas, zo heftig dat in de "Politieke Kruier" (een Patriots tijd
schrift) te lezen is:

"eer het 's nachts half twaalf was sloeg de president Wijn
"gaardt den notaris uit weerwraak de tan den aan 't bloed
"en scheurde de jas dat er de lappen bij hinqen."

Dit notarieele bloed is, voor zover ik heb kunnen naqaan,
het enige geweest dat er in de 168~jarige historie van het Nut
gevloeid is.
Notaris Plas was dus lang niet zonder averij uit den veld

slag gekomen en .daar had de man, volgens de Notulen, het dan
ook wel naar gemaakt, want onze gehavende Notaris had zich
schuldig. gemaakt aan een ..ergerlijke en turbulente handel
wijze nadernaal hij door onbehoorlijk contradiceeren en ver-
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ward praeadviseeren de geheele vergadering in de war bracht
en zelfs tegen den Heer Voorzitter verbale insultes deed
en daarin continueerde niettegenstaande de Voorzitter en
nevens hem de President-Burqemeester Jan van Waert hem
aanmaanden zich stil te houden". Dat was dus wei heel bar
en boos van een deftige Notaris, maar helemaal zonder grond
zijn altemet de "verbale insultes" aan het adres van Voor
zitter Wijngaardt (de Burgemeestersstroman) toch blijkbaar
niet geweest, want enkele weken later bleek dat de Voorzitter,
die uit weerwraak Notaris PIas de tanden aan het bloeden
had geslagen en de notarieele jas had gerulneerd, zich "bij
frau de uit de stad absenteerde", o.a. met medeneming van
f 83.- uit de kas van het toch al berooide Genootschap. Een
opperbest baasje bleek dit vriendje van Hunne Edel Groot
Achtbaren Heeren Burqemeesteren dus niet te zijn.

Het Genootschap dreigde ten onder te gaan in de heftige, in
het knusse Edam woedende partijstrijd: ik kan dat alles hier
niet op den voet volgen, maar het Genootschap heeft er het
leven afgebracht door het ingrijpen van de Departernenten.
Van leden buiten Edam was n.l. het denkbeeld uitgegaan om
in navolging van de Economische Tak van de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem (waaruit de
Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel is
voortgekomen) en welke Economische Tak dit jaar het 175~
jarig bestaan heeft herdacht, plaatselijke afdelingen op te
richten, die in het verfranste Nederlands van die dagen de
naam van "departementen" zouden drag en; namen die zij tot
op den huidiqen dag hebben behouden. Het gerucht van de
troebelen in Edam drong door tot de departementen, (voor

. het merendeel patriots gezind) en dientengevolge verzochten
Rotterdam, Leiden, Bodegraven, Alkmaar mede namens ande
ren aan het Hoofdbestuur een vergadering te beleggen te
Amsterdam, bij welk verzoek zich aile grote Departementen.
behalve Gouda, aansloten. Hevige deining in het Hcofd
bestuur, waar men niet aan de eis van de departementen wilde
voldoen, aangezien de Burgemeesteren van Edam wei beqre
pen dat in Amsterdam hun rijk ten einde was. Secretaris Mar
tienus Nieuwenhuizen wordt uit de vergadering van Zaterdag
30 Juni gejaagd en hem wordt gelast te vertrekken, daar, en
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waarschijnlijk niet ten onrechte, men vermoedde dat hij met
de patriotse Departementen heulde. En Martienus doet wat
hem gelast wordt; hij vertrekt, maar verder dan de Edamse
potentaatjes bedoelden; hij verliet Edam met medeneming van
de papieren van het Genootschap en is er nooit teruggekeerd.
Het Departement Amsterdam neemt thans de leiding uit naam
ook van de anderen en op 9 Augustus 1787 heeft in het Loqe
ment "De Zon" op de Nieuwendijk te Amsterdam de verqade
ring plaats, waar het besluit wordt genomen het Genootschap
op te heffen' en te do en ondergaan in de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen met Amsterdam als zetel. En in de
Lutherse Oude Kerk te Amsterdam heeft dan op 10 Augustus
1790 de eerste algemene vergadering van de nieuwe Maat
schappij plaats. Ik heb deze gegevens ontleend aan de studie
van Dr Th. [orissen in de Volksalmanak van 188'4 in verkorte
vorm voorkomend in het in 1934 uitgegeven Gedenkboek der
Maatschappij.

Ik zal nu verder de geschiedenis van de maatschappij en
van hare vele bemoeiingen op het gebied van het spaarwezen,
bibliotheekwezen en onderwijs, op welke terreinen haar voor
naamste arbeid ligt "ter bevordering van algemeen volks
geluk", waarvan artikel 1 van de Nutswet spreekt, niet volgen,
maar mij thans beperken tot wat te Kampen gebeurde en een
overzicht trachten te geven van de werkzaamheid van het
Kamper Nutsdepartement.
Initiatiefnemer voor de oprichting van een Departement te

Kampen is geweest (hoe zou het anders kunnen in aanmerkinq
genomen wie de oprichters van de maatschappij waren?) "de
Goede of Goede, leeraar der Luthersen ": op 23 October 1791

. wordt dit Departement als zodanig door het Hoofdbestuur
erkend. Onder de 4Qleden, waarmede het Nutsleven te Kam
pen begon, bevinden zich bekende namen, o.a. P. H. Moulin,
Mr H. H. Velzinga, Mr F. L. Rambonnet, van 1783 tot 1796
Stadssecretaris, Burgemeester Mr W. F. van Heemert, Baron
Gansneb gen. Tengnagel en J. A. de Chalmot. [)it eerste
Departement (het z.g. oude Nut) is geen lang leven beschoren
geweest, in 1793 blijkt het aantal 'leden al tot circa 10 teruq
gelopen te zijn en het is waarschijnlijk op 27 Juli 1793 opqe
heven, want tot dien dag loopt het kasboek, dat zich nog in
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het Nutsarchief bevindt, en dat eindigt met de verklaring:
"batig saldo ad f 79.4,8 in handen gesteld van de Directeuren
van het Instituut van Arbeidzaamheid en goede zeden". Wat
de oorzaak van het korte bestaan is geweest onthullen de oude
schrif turen van het Nut ons niet; de partijtwisten van die
dagen, die zo diep in het jichtige vlees van de Republiek sne
den, zullen er weI niet vreemd aan zijn geweest. En het zal
tot na het hers tel van .s lands onafhankelijkheid duren v66r
pogingen tot heroprichting worden gedaan. Deze poging
wordt dan, en met succes, gedaan op 15 October 1819. In het
prachtige handschrift van den twecden secretaris (het Depar
tement begon met 'twee -secretar issen ] P. H. Galle opent het
eerste Notulenboek van het nieuwe Nutsdepartement met een
lijst van 74 ingezetenen, waaronder bekende namen als C. J.
Boele, H. A. de Chalmot, pastoor B. Doorenweerd, J. H. van
der Dussen, F. Fels, P. H. Galle, Gansneb gen. Tengnagel,
C. A. Gluysteen, Baron H. J. van Golstein, J. P. van Heerdt,
W. Hemsing, J. Mou'lin, R. van Romunde, F. C. Seyffardt,
twee Heren Stahl van Golstein, Temminck, I. R: Veen Valek,
die den wens geuit hadden ook hier "in navolging der meest
belangrijke steden onzes vaderlands een Departement op te
rigten onafscheidelijk verbonden aan de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen te Amsterdam gevestigd". Dit gezelschap
komt op verzoek van Ds N. S. Hoek en D. Koopmans bijeen
op Vrijdag 15 October in het lokaal der "Broer~School" des
namiddags te drie uur. Op 17 November 1819 worden de
Heren opnieuw bijeengeroepen en daar rapporteert de in de
vorige vergadering benoemde Commissie "in scriptum": .xlat
tengevolge hunner gedame demarches was ingekomen eene
missive van den Heere Secretaris des Hoofdbestuurs, ge~ ~
dagteekend den 23den October 1819. houdende dat het
Departemeht .Kampen met de levendigste vreugde in de
rei der overigen was opqcnomen en dat men na het ver
kiezen van een bestuur zich als gevestigd kon beschou
wen". Waartoe dan onverwijld wordt overgegaan en dan
blijken, nadat de "besloten briefjens" geopend zijn, ge~
kozen te zijn de Heren Hoek, Koopmans, Doorenweerd,
de, Chalmot, van Golstein, van Romunde, Sonneboeyer,
Laurentius en Galle: Allen nemen de ;;opgedragen ver-
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eerende last op zich en wenschte men elkander wederkeeriq
geluk met denzelven". De Heer Ds Hoek verplichf het qezel
schap door de riieuwbenoernden ..vriendschappelijk ten zynent
te verzoeken" am verdere schikkingen te maken. Daar zal de
zaak dan wel met een glas wijn beklonken zijn. De eerste
Bestuursvergadering wordt gehouden de volgende V rij dag des
avonds te zes uur in de Kamer der Heeren Regenten van het
Boven Proveniershuis, welke .xlezelve op gedaan verzoek
daartoe weI wilden .verleenen", De dagtekening van de op
richting van het nieuwe Departement wordt bepaald op 3
Januari 1820 en tevens wordt in die eerste verqadzrinq tot
bode benoernd "de persoon van Petrus Felder" (wij zullen
met zijn dochter Mietje nog nader kennis maken ). De Heren
besluiten om "provisioneel" elke week bijeen te komen des
Woensdaqsavonds te zes uur precies en voor wie dit precies
niet al te. precies opvatten wordt een voor die dagen hoge
boete ingesteld: na klokslag 20 cents; na het lezen der Notulen
40 cents'; de vergadering v66r sluiting verlatende 40 cents;
algeheele afwezigheid 60 cents". Dan volgen de drukke werk
zaamheden voor het opmaken der concept Wet en de voor
bereidingen voor de plechtige inwijding op 2 Februari 1820,
welk festijn tot de instellinq van ettelijke commissies heeft
aanleidinq gegeven. Men krijgt toestemming van de "Edel~
achtbare Regeering dezer Stad (Mr F. Lemker was toen Bur
geineester) om de Concertzaal provisioned te mogen qebrui
ken op voorwaarde dat men waskaarsen op de kroonen bran
de; dat vuur en licht ten .laste des Departements blijve en dat
de gewone bediende des Concerts tegenbillijke belooning wor
de gebruikt". De commissie voor de feestviering rapporteert
dat de Heer Weytingh de "compositie van doelmatige woorden
voor de koorgezangen bij de inwijding heeft aangenomen" en
dat zij onderhandeld heeft met de'Einantieele Commissie der
"Hervormde Kerkeraad" aangaande eenige stoelen en banken
bij de inwijding te gebruiken". Gedurende die vergadering
deponeert de nieuwbakken bode "zes tinnen kandelaren met
de noodige snuiters en een inktkoker met toebehooren" ter tafe!
die hij voor rekening van het Departernen t heeft aangekocht.
De gewichtige datum nadert en op 12 Januari wordt besloten
om uitnodigingcnom tegenwoordig te zijn bij de inwijding te
richten tot:
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1e. Eene Commissie uit de Edelachtbare Regeering dezer
Stad

2e. De groote Staf van de 3de Bataillon 7e. Afdeeling N.M.
alhier in 9arnizoen

3e. Eene Comrnissie uit het Vrcde-qereqt
4e. Den Commissaris van Politie
5e. Eene Commissie uit de administratie des Algemeenen

Onderstands
6e. Eene Cornmissie uit de Sub. Commissie der Maatschap

pij van Weldadigheid
7e. De Schoolonderwijzers der Stad en Vrijheid.

En verder wordt besloten om bij de Edel Achtbare Reqee
ring der Stad aanvraqe te do en om "bij de inwijding des
Departements over ,twee van de Bedienaren der Justitie tot
handhaving der goede orde te mogen beschikken". Of men
bang was dat evenaIs destijds te Edam wederom een Notaris
de tanden aan het bloed geslagen zouden worden bij de plech
tigheid, vermeldt de geschiedenis niet. En daar brengt de
Secretaris in de Bestuursvergadering van 1 Februari 1820, dus
een dag voor het festijn, een missive van "Zijne WelEdelGestr.
de Heere Boellaard Lt. Kolonel van het 3de Bataillon 7de
Afdeeling Infanter'ie alhier in garnizoen "ter tafel inhoudende
zijnen gratieusen dank voor de uitnodiging om met den groten
Staf van het Corps het feest der Inwijding, tevens opgave dat
slechts een der Officieren den Staf van meergemeld corps uit
makende daarvan zoude profiteeren". Dat nemen de aanzien
lijke Heeren van het Nut uit de twintiger jaren van de vorige
eeuw niet en besloten wordt aan den Garnizoenscommandant
een brief van den volgenden inhoud te zenden:

"Kampen den 1 Februarij 1820.

"Bestuurders van het Departement Kampen der Maat
"schappij tot Nut van 't Algemeen, besloten hebbende op
"den 2den Februarij aanstaande de plegtige inwijding huns
"Departements te vieren, hebben ter bijwoning dezer plech
"tigheid benevens de Civiele Authoriteiten dezer Stad, uit
"genociigd Zrjn WelEd.Gestr. den Heere Boellaard, Lt.
"Kolonel van het 3de Bataillon 7de Afdeeling Infanterie.
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"alhier in garnizoen, als Commandant der Stad Kampen en
"als zoodanig representeerende de Militaire Authoriteit des
"Rijks alhier en den grooten Staf van genoemde Bataillon.
.o, deze uitnodiging hebben Bestuurders ontvangen het
"antwoord van Z.Ed.Gestr. inhoudende berigt: dat zijn
"WelEd.Gestr. gratieuselijk bedankte voor gemelde uit
.modiqinq, met opgave dat er slechts een der Officieren
"welke den Staf van gemeld Corps uitmaken daarvan zou
"profiteeren.
"Vol gens nadere mondelinge inlichting van Zijn WelEd.

"Gestr. aan den Hoogwelgeboren Heer Baron van Golstein
"als Bestuurder van bovengenoemde Departement dat Zijn
"WelEd.Gestr. deze plegtigheid niet zoude bijwonen,
"maar daartoe een der Officieren van Gezondheid had ge~
"designeerd, zoo is het door dezen dat Bestuurders van het
"Departement Kampen der Maatschappij tot Nut van 't Al
"gemeen hunne verwondering te kennen geven dat Zijn
"WelEd. Gestr. op deze wijze hunne uitnodiging heeft be
"antwoord; daar zoodanig eerie handelwijze weinig schijnt
"te stroken met de gratieuse bewoordingen waarin Zijn
"WelEd. Gestr.'s Missive vervat was. Verder hebben Be
"stuurders, overwegende dat het Z. M. onzen Koning be
"haagd heeft Bescherm-Hcer van de Maatschappij tot Nut
"van 't Algemeen te zijn, besloten de Commissie door Zijn
"WelEd. Gestr. benoemd, als niet beantwoordende aan de
"achtbaarheid der genoemde plegtigheid; niet beantwoor
.xlende aan de Authoriteit der Militaire Magt des Rijks
.miet te admitteeren.

"Namens het Bestuurvoornoemd,
(get.) D. Koopmans."

Overigens is het feest ook buiten tegenwoordigheid van de
"Militaire Magt des Rijks" blijkbaar een succes geweest, want
wij Iezen in de Notulen: "het zal niet noodig zijn hierover uit
"te weiden, daar Gij allen, Mijne Heeren, getuigen waart en
"weet hoe dit Feest door Dicht- en Toonkunst veredeld en met
"de tegenwoordigheid der burgerlyke autoriteiten tot onderlinq
"genoegen is gehouden."
De Iuftenant-kolonel kon zich dit voorgezegd houden.
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Wij zijn geneigd wat te meesmuilen over het protoeolaire
Van 'deze deftige Heren, maar moeten daarbij niet vergeten
dat die tijd wel ietwat stijlvoller was dan deze zakelijke epoque
.nu we met fantasiepakken en bruine sehoenen naar reeepties
en begrafenissen--gaan en onze schouwburq- en eoneertzalen
pakhuizen zijn van met weinig stijl geklede Dames en Heren;
bepaald winst is dit niet al zijn wij nu wel beu van de vroe
gete pleehtigheid.

Het Departement ontwikkelt dadelijk na de opriehting een
grote aetiviteit en entameert een zaak die in haar gevolgen van
het grootste belang voor onze stad en hare omgeving zal wor
den. In de Bestuursvergadering van 19 April 1820 wordt een
commissie benoemd, bestaande uit de Heren de Chalmot, van
Romunde, van Golstein en Koopmans om zo spoedig mogelijk
aan het Bestuur te rapporteeren of het mogelijk zoude zijn en
op welke wijze .veene spaarbank alhier op te riqten". In de
Bestuursvergadering van 17 Mei d.a.v. rapporteert deze Com
missie "in schrifture" d'at ,;zij de in de vorige vergadering van
Bestuurders vereerd met den last om te onderzoeken of en op
welke wijze de oprigting eener spaarbank als een heilzame op
rigting van' alomme zoo zeer bekend ook hier ter stede door
het Departement Kampen der Maatsehappij tot Nut van 't
Algemeen zoude kunnen worden daargesteld zich dadelyk tot
onderzoek vereenigd had en bevonden dat de zwarigheden bij
de oprigting eener spaarbank zoo meenigvuldig en van zulk
eenen teederen aard waren - hoewel overigens de inrigting
zelve voor deze stad zeer heilzaarn scheen - dat zij van oor
deel was haar verder onderzoek te staken en na te doen voor-
<stel 'aan eene Commissie uit de Leden des Departements over
te laten".
Dat lijkt in stijl en allure weI wat op het kostelijke verhaal

van Keesje. het Diakenhuismannetje uit Hildebrand's onvol
prezen "Famili_eStastok" in de Camera. Obscura, waar, toen
bleek dat Keesje tegen de Reglementen van het Huis geld
VOOreen doodshemd in een zakje bij zich droeg, de Heren
Regenten na langdurig gepraat de zaak aan den Voorzitter
en de Voorzitter de zaak aan de Heren overliet. Hoe het ook
zij er wordt besloten in de eerstvoIgende Departementsverqa
dering voor te stellen een Commissie te benoernen met geIijke
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opdracht als aan de Bestuurscornmissie gegeven. In de Depar
tementsvergadering van 7 Juni 1820 wordt deze Commissie
inderdaad ingesteld en wordt daarin zitting genomen door de
Heren'Laurentius, van Goistein, Koopmans, Gluysteen, van
der Dussen, Boele, Koopman en Veen Valek; wij vinden onder
hen ook thans nog hier bekende namen. Deze Com~issie werkt
met voortvarendheid en het resultaat is dat een advies tot op
richting wordt uitgebracht en dat in de Besuursvergadering
van 29 November 1820 bi] monde van den Voorziter van de,
Commissie wordt medegedeeld dat zij voornemens is in de
eerstvolgende Departementsvergadering een ontwerp van
"Wet voor de Spaarbank" ter goedkeuring voor te dragen,
waarmede het Bestuur zich vereenigt. In de Departements
verqaderinq van 27 December 1820 wordt deze Wet qoed
gekeurd, zodat deze datum als de geboortedag van de Nuts
spaarbank te Kampen kan worden beschouwd en deze op 3
Januari 1821 hare werkzaamheden kan aanvangen. Tot eerste
"directeuren" worden benoemd door het Departement de
Heren Veen Valek, de Chalmot, Gansneb gen. Tengnagel,
Pels, KooIman en Nobel, van wie de beide Iaatstgenoemden
voor de eer bedanken.
Ik schrijf hier niet een geschiedenis van de Spaarbank en

de lezers weten wat er uit dit primitieve begin is gegroeid.
Volgens haar jaarverslag over 1951 beheert onze Spaarbank
thans een inleggerskapitaal van bijna 16 milliocn en strekt zij
hare spaarpropaganda en werkzaamheden uit in een wijde
omgeving tot Urk in het Noor.den, Zwartsluis in het Oosten,
Heerde in het Zuiden en Ermelo in het Zuidwesten.
Ik wil hier nog enkele feiten vermelden voor zover die be

trekking hebben op de relatie tussen Departement en Spaar
bank. Het notulenboek van 1844 is vervuld van een groot
krakeel tussen Departement en Spaarbank wegens geleden
verliezen tengevolge van een faillissement van een makelaars
firma te Amsterdam. De strijd eindigt met de aftreding van
het Spaarbankbestuur en zijn vervanging door een nieuw;
harde noten zijn er tussen beide gekraakt en onaangename
brieven gewisseld. Op 27 April 1891 wordt een voorstel van
den Heer Galle (grootvader van den tegenwoordigen Burge
meester van Dordrecht Mr van der Dussen) om de Spaarbank

151



op te heffen in verband met de oprichting van de Rijkspost
spaarbank en omdat de Heer Galle van mening is dat de reserve
nuttiger kan worden besteed, ter zijde ge1egd, aangezien het
niet schriftelijk is ingediend, waarvan verder niets is gekomen.
En in een Departementsvergadering van 23 December 1908
zegt de toenmalige Burgemeester van Kampen Mr van Blorn
mestein in zijn kwaliteit van Nutslid bij de behandeling van
een voorstel tot Wetswijziging voor de Spaarbank, te hopen
dat de Spaarbank nog eens zal verdwijnen en het reservefonds
dienstbaar gemaakt aan stichtingen ten algemenen nutte. Het
was duidelijk dat er een andere status voor de Spaarbank
zoude moeten komen en er een einde gemaakt moest worden
aan de ongewenste toestand dat het bestaan van de spaar
bank door ingrijpen van het Departement aan hetwelk zij
rekenplichtiq was in gevaar zoude kunnen worden gebracht
en in de twintiger jaren van deze eeuw is het daartoe dan ook
gekomen. Zonder moeilijkheden is deze ontvoogding niet ge
gaan en ook niet zonder verwijdering tussen personen, hetgeen
te betreuren is bij een verschil van inzicht in zakelijke aan
gelegenheden. M.i. is het tot een voor aIle partijen bevrediqen
de regeling gekomen. De Spaarbank is als zelfstandige stich
ting erkend met zeer ruime autonomie voor hare Bestuurders
die uit een bindende voordracht door het Departement worden
aangewezen. De autonomie van de Bestuurders wordt slechts
beperkt door de voorwaarden van de ,.Wet voor de Spaar
bank" en het toezicht van het Departement beperkt zich thans
nog slechts tot een "inzage nemen" van de jaarstukken en het
accountantsrapport van de Nederlandse Spaarbankbond,
waarvan de Spaarbank l~dmoet zijn, teneiride zich een oordeel
te kunnen vormen of aan de Wet de hand is gehouden. Niet
het Departement verleent meer decharqe, maar het accoun
tantsrapport zo dit naar het oordeel der Nutscommissie gun
stig is. Een grote autonomic dus en een ongedeelde verant
woordelijkheid voor de Spaarbankbestuurders.
De oprichting van spaarbanken door het Nut is zeer qesti

muleerd door de Regeering, in het bijzonder Koning Willem I.
De Minister van Binnenlandsche Zaken zegt in 1818 dat hij
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen door haar gedecen
traliseerde inrichting zeer geschikt acht om in tal van plaatsen
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spaarbanken op te rich ten en in 1817 herinnert het Hoofd
bestuur de Departementen aan de "hoogst vereerende uitnoo
diging van Z. M. den Koning tot het oprichten van spaar
banken". Hieruit blijkt wel hoe belangrijk de eerste Koning
deze zaak vond. De daad van het Kamper Nutsdepartement
in 1820 is van dien aandrang van hooger hand ongetwijfeld
het gevolg geweest.

Wij behoeven artikel 1 van de Nutswet er maar op na te
lezen om te begrijpen dat de bemoeienissen van de Maat-,
schappij met het onderwijs en de lectuurvoorzieninq veelvuldig
zijn geweest. Wie over deze bernoeienis met het oriderwijs in
ons land meer wil weten verwijs ik naar de interessante bij
drage van den onlangs overleden oud-Directeur van de Arn
hemse Kweekschool, wijlen 1. C. 1. Bigot: "Het Nut en het
Onderwijs" in het Gedenkboek der Maatschappij verschenen
ter gelegenheid van het 150~jarig bestaan in 1934. En mocht
men meer waarde hechten aan het oordeel van ieman d die niet,
zoals de heer Bigot, in Nutskringen verkeerde en van dezelfde
geestesrichting was, dan leze men het testimonium van nie
mand minder dan Dr Abraham Kuyper (die uit den aard niet
tot de vrienden van het Nut behoorde ) in een in 1869 ver
schenen artikel in het Bijblad van de Vereniging "Christelijke
Sternmen". die, nadat hij gewezen heeft op het nationale
karakter van het organisme van het Nut, schrij£t: "van hoe
kwaden klank de naam van het Nut en hare composita dan
ook sinds geworden zijn, toch schroorn ik niet haar optreden
in het laatst der vorige eeuw in menig opzicht te zegenen. Al
was het enkel om hare bemoeiinq met het onderwijs dan heeft
die Maatschappij nog daarom aIleen recht op onzen dank. Laat
men zich door Groen, door Gorlits of van Otterloo het beeld
der toenmalige kerkscholen teekenen en vergelijkt men daar
mede wat reeds een tiental jaren na de stichting der Maat
schappij door hare departernenten daartegenover was geplaatsr
dan voelt ieder dat den volke een weldaad is geschied. Eerst
van dien tijd af is er een leidende gedachte in deze bemoeiinq
met het volksleven .te bespeureri". Tot zover Dr Kuyper.

Ook het Kamper Departement heeft .zich op dit gebied in de
vorige eeuw geenszins onbetuigd gelaten, al is het bereikte niet
zo zichtbaar en zo eclatant als op het gebied van het spaar-
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wezen. "Men rekene de uitkomst niet maar telt het doel
alleen ", mogen wij den vaderlandsen poeet Tollens in een van
zijn weiniqe nog leesbare dichtreqelcn nazeggen. Veel plannen .
zijn door het Nutsdepartement ter zake van het oriderwijs op
qezet, maar de meeste zijn, in hoofdzaak pecunia causa, niet
in daden kunnen worden ornqezet. In ieder geval hebben een
door het Nut in het leven geroepen "Herhalingsschool" en
een "Huisvlijtschool" tot in de 20ste eeuw bestaan.
In de Departemensvergadering van 17 September 1864 komt
in behandeltng een verzoekschrift van den toenmaligen Rector
van het Stedelijk Gymnasium Dr A. H. A. Ekker narnens en
met 33 andere ledcn en een afzonderlijk request van Dr Ekker
alleen om over te gaan tot oprichting van 'een ,.Departemen~
tale Laqere School" (een Nutsschool dus}. Er ontspint zich
een langdurig debat tussen voor- en tegenstanders, waarvan
de laatsten in de rneerderhcid zijn. Inzonderheid wordt het
voorstel bestreden door den toenmaliqen Burgemeester
Wttwaal van Stoctweqen, die het voorstel ontijdig en ondoot
dacht noernt, omdat de wet van 1857 het Gemeentebestuur
verplicht voor voldoende Lager Onderwijs te zorgen en ge~
waagd met het oog op de spaarbank, hij sommeert de vcor
stellers de gebreken van het Lager Onderwiis hier ter stede
aan te wijzen, die niet verbeterd zijn nadat er op gewezen is.
Het voorstel wordt na lange discussies verworpen: geheel dui
delijk is de verwijzing naar de Spaarbank in dit verband niet,
maar ik veronderstel, hoewel daarover de Notulen geenerlei
licht verschaffen, dat voor de verwezenlijking van hun plannen
de voorstanders een beroep wilden doen op het reservefonds
van de Spaarbank. Het is blijkbaar in de vergadering nogal
heet toegegaan, want de Voorzitter de la Sabloniere sluit de
vergadering met een "welgemeende toespraak, dat deze zaak
geen verwijdering tussen de leden moge tengevolge hebben,
maar de broederband steeds nauwer mag worden toeqehaald".
De Ambachtsschool bestaat nog niet zo heel lang in Kam~

pen, maar reeds in 1869 wordr een Nutscommissie ingesteld
om een rapport uit te brenqen over de stichting van een Am
bachtsschool. Zij raadt de stichting af in verband met de
grote kosten; overgegaan wordt tot instellinq van een corn
missie tot voorbereiding van lezingen voor ambachtslieden.
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Een gunstig advies brengt een Nutscommissie in 1869 uit
ter zake van de oprichting van een Middelbare onderwijs
inrichting voor Meisjes. Ook dat plan strandt, waarschijnlijk
op de financierdngsmoeilijkheid. De .oprichting van de hier
boven genoemde Huisvlijtschool dateert van 1883; geheel in
de lijn van het Nutswerk op dit gebied is de verleninq van
een subsidie in den jare 1952 voor de tentoonstellinq "Schep~
pende Handen". In 1875 bestudeert het Nutsbestuur op ver
zoek van het lid van Anrooy de mogelijkheid van de oprich-:
ting van een "badinrichting voor den winter". Het plan gaat
niet .door omdat het onmogelijk bleek aan de vereiste Iondsen
te komen. Een goede halve eeuw later is het Badhuis er pas
gekomen. In 1868 betuigt het Departement adhaesie aan het
Hoofdbestuur om tot invoering van gymnastiek op de scholen
en tot inrichting van speelplaatsen voor de schoolgaande jeugd
te geraken. Initiatieven en plannen op dit gebied dus genoeg,
die toch zeker blijk geven van een warme belangstelling voor
deze zaken in Nutskringen, al liet het bezoek aan de ver
gaderingen ook toen ;tewensen over. Een later geslacht is tot
verwezenlijking van vele Nutsdesiderata kunnen overgaan,
toen overhe.idssubsidies ruimer vloeiden en men vrijmoediger
een beroep kon doen en deed op de publieke kassen.
Onderwijs en bibliotheekwezen behoren onverbrekelijk

bij elkander indien men zich ten doel stelt invloed te
oe£enen op de opvoeding en bevordering van volksgeluk
en zo hee£t Iectuurvoorziening een belangrijk gedeelte
van het Nutswerk vroeger en nu uitgemaakt. Er bestaan
nog in een aantal plaatsen Nutsbibliotheken en de acti
viteit van het Nut ook thans op het gebied van de
plattelandslectuurvoorziening in samenwerking met anderen
is groot. Ook het Kamper Departement heeft de oprich
ting van een bibliotheek in het eerste jaar van haar be
staan reeds ter hand genomen. De Nutsbibliotheek te Kampen
in 1820 opgericht heeft precies een eeuw bestaan en is
'in 1920 na de oprichting van de Openbare Leeszaal en Biblio
theek de natuurlijke .dood gestorven, toen een bibliotheek
technisch beter ingerichte instelling haar taakkon overnemen.
Wat .deze tak van NutsbemoeiYngbetreft, vind ik in de Notu
len van de vorige eeuw velerlei reglementswijzigingen. Tref-
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fend is weI dat Mietje Felder, die na de dood van haar vader
tot (0 vreeselijk woord) "bodin" van het Nut wer.d benoemd
en die waarschijnlijk ook "bibliothecaresse" was, bij testamen
taire beschikking f 50.- heeft gelegateerd om boeken te kopen
voor de bibliotheek. Men kon in die dagen voor dat bedrag
nog wel wat doen. Bij de benoeming van de nieuwe bode wordt
deze aangezegd dat hij voor het geval "het mogt blijken dat
hij van de leden op eeniqerlei wijze, bij het rondbrengen van
den Almanak of wanneer ook Iooyen vraagt of toont te ver
wachten onverwijld zal worden ontslaqen" . Op ditzelfde ter
rein van lectuurvoorziening lijkt te liggen een besluit van 1864
om een Leeskamer op te richten "voor de burgerstand en
dienstboden", waar de bezoekers enige verkwikking zullen
krijgen, "maar geen sterke drank". Het .doet denken aan een
populaire uitgave van leesrnusea zeals er in de 19d,eeeuw in
meerdere plaatsen bestonxlen (in Amsterdam was aan het
Rokin nog een Leesmuseum .gevestigd tot in de twintiger jaren
van deze eeuw); de bedoelinq is echter er voorlezingen te
houden. Ondanks de verkwikking was de belangstelling van
burgerij en dienstboden maar minnetjes; mogelijk was de ver
kwikking niet "sterk" genoeg.
De laatste en ingrijpende daad die het Kamper Nutsdepar

tement heeft gepresteerd op bibliotheekgebied is medewerking
verlenen aan de oprichting van de Openbare Leeszaal en
Bibliotheek. In de vergadering van 22 October 1920 wordt
besloten aan de nieuw opgerichte .o.L&B. de Nutsbibliotheek
te schenken en bovendien een bedrag van f 6000.- a fonds
perdu, onder voorwaarde dat het geschonken kapitaal op
eerste vordering zal moeten worden terugbetaald, indien aan
de voorwaarden niet wordt voldaan, de .o.1.B. haar neutraal,
openbaar karakter zoude verliezen en in een bijzondere
O.1.&B. zoude worden getransformeelJd. Ook daarna is het
Nut deze Instelling daadwerkelijk met een jaarlijkse subsidie
van f 500.- blijven steunen, getrouw aan de beginselen van
de Maatschappij, die .in voorziening met goede lectuur, vooral
ook aan de jeugd, een bron ziet van .werheffinq van de ver
standelijke, zedelijke en maatschappelijke toestand van het
volk". Het Nut heeft ook de Openbare Leeszaal in den nood
niet in de steek gelaten. Toen tegen het einde van 1944 jhr
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Sandberg niet tevreden was over de leiding van de Leeszaal
en hij deswege opdracht gaf aan den Geme.enteontvanger om
uitbetaling van het Gemeentelijk subsrdie aan die Instellinq
stop te zetten en dusdoende trachtte het Leeszaalbestuur op
de knieen te krijqen, verleende het Nut aan de Leeszaal een
renteloze lening om de betalingsmoeilijkheden te overbruqqen.
De slag van [hr Sandberg werd op die wijze een slag in de
lucht en hij hief dan ook spoediq daarna het embargo maar op.

Spaarwezen, lectuurvoorziening en beter onderwijs zijn de -
drie voornaamste terreinen van het Nutswerk hier en elders.
Maar daarnaast zijn ook te Kampen vele andere zaken met
succes ondernomen, met name op 't gebied van 't fondswezen.
In 1849 is een medicijn-, zieken..,en begrafenisfonds opgericht,
later ,gewijzigd in een toelaqe- en ziekenfonds en een Bcqca
fenisfonds, welke hebben bestaan tot 1917, dn welk jaar het
zieken- en toelagefonds is opgeheven in verband met de op
richting van het «loor «lokters en apothekers gestichte fonds;
A.M.Z.K. is de erfgename van het belanqrijke werk door de
Nutsfondsen op dit gebied verricht. Het Begrafenisfonds
heeft het Nut geen windeieren gelegd. De verplichtingen zijn
overgedaan aan een verzekeringsmaatschappij de R.V.S. en er
bleef een vrij aanzienlijk bedrag van de reserve voor het Nut
over.
Onder de wat ik zou willen noemen de vana-afdelinq van

de Nutsbemoeiingen te Kampen zou ik dan willen vermelden
de activiteit door het Departement ontplooid in 1825, toen
onze omgeving door een zware water snood werd getroffen,
waarbij krachtige hulp in de vorm van uitdeling van levens
middelen en brandstoffen verleend werd aan de getroffenen.
In 1830 werd een Commissie ingesteld voor hulp aan de

bewoners van Schokland in verband met de vroeg ingevallen
en strenge winter: de brandstoffencommissie blijft ook in de
volgende jaren diligent. In 1832wordt alweder een Commissie
benoemd tot leniging van behoeftigen tengevoIge van de toen
heersende oholera-epidemie. Van geheel andere aard is de
.instelling in 1844 van een commissie "tot oprichting van een
fonds ter bekroning van dienstmeiden die zich verdienstelijk
hebben gemaakt in hun diensteri". En zeer talrijk zijn de
Commissies geweest benoemd om een onderzoek in te stellen
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naar betoonde heldenmoed in het bijzonder bij het redden van
kinder en uit de Burgel; grondige onderzoeken werden inqe
steld, want over een nacht ijs ging men niet bij het uitreiken
van diploma's en prijzen voor betoonde heldenmoed; er waren
nogal wat lieden die zichzelf ware heiden vonden en hun
!daden ter kennisse van het Nut brachten, maar indiener geen
levensgevaar was geweest kregen zij nul op het request.

Nutskleuterscholen zijn er vele in het land. In 1827 is te
Kampen door Iiet Nut een comrnissie ingesteld voor de op
richting van een "kIeine kinder" school. In 1829wordt een prod
genomen met 50 kinderen. Niet voortgezet wegens <gebrekaan
belangstelling. De afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden
wekte ook te Kampen grote belangsteIIing. Het Nut stelt een
cornmissie in voor de gekwetsten; "voor de heilige strijd voor
het Va!derland" zal men penningen en pluksel verzamelen en
in 1833 wordt alweder een cornmissie ingesteld ter ontvangst
van de bezetting van de Citadel van Antwerpen, met de uit
drukkelijke voorwaarde dat het aan het Departement geen
geld moet kosten.
Het Kamper Nutsdepartement staat zeker niet rneer in deze

tijd op de prominente plaats in onze plaatselijke qemeenschap
die zij in de vorige eeuw innarn: voor sociaal werk zoals het
Nut in Kampen in de 19de eeuw heeft gedaan en zoals dat
thans nog geschiedt in de plattelandsdepartementen is thans
geen aanleiding meer, nu er een overvloed van verenigingen
is op confessionele en vrijzinnige grondslag, die ieder een taak
op sociaal gebied voor hun rekening hebben genomen. Het
Nut uit de vorige eeuw is te vergelijken met de huisdokters
uit vroeqere dagen, die van alles deden, van kiezcntrekken tot
amputaties, van het zetten van lavementen tot het zetten van
armen en benen toe en die geleidelijk hun te veel omvattende
taak aan specialisten !hebben doorgegeven. Het Nutsdepar
tement grijpt thans slechts in als er een vacuum is of dreiqt
te ontstaan. Zo heeft het Departement gedurende de bezet
tingstijd een Nuts Hulpbank opgericht tengevolge van de op
heffing door den bezetter van de Loge le Profond Silence te
Kampen, welke 'n gedwongen en snelleIiquidatie van de door
deze Instelling geexploiteerde hulpbank tenqevolqe had. Hier
ontstond -een vacuum tengevolge waarvan de crediettrekkers
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van de Logehulpbank in handen van woekeraars dreigden te
vaIl en of ,in moeilijkheden zoudcn geraken, waar het hier lie
den betrof van geringe financieele draagkracht; teneinde deze
groep van economisch zwakken te beschermen, heeft het Nut
.harer traditie getrouw een hulpbank opgericht, waardoor veel
leed voorkomen is kunnen worden. Enkele jaren geleden heeft
het Nutsdepartement zich bereid verklaard deel te nemen in
de oprichting van een particuliere volkscredietbank in samen
werking met de Gemeente, aangezien zij in deze zaak geen
overheidszaak ziet, maar eerder een zaak van samenwerking
van particulier initiatief met overheid; deze plannen hebben
bij de Raad geen qenade kunnen vinden. Bet Departement
Kampen heeft de laatste decennia haar streven gericht op ver
hoging van het peil van hare "buitengewone vergaderingen"
met een zwaardere beklemtoning van buitengewoon in dien
zin dat zij tracht, voor zover haar middelen strekken, hare
leden in kennis te brengen met uitingen van goede kunst en
met welk pogen zij zeker in een behoefte in deze stad voor
ziet. Daarnaast verstrekt het Departement met milde hand
subsidien en tracht zij op deze wijze te algemenen nutte
werkzaam te blijven. Het Kamper Departement heeft bij dit
sociale werk niet meer een leidende, wel een activerende rol
en steunt waar, naar haar beginselen en doelstellingen en last
but not least haar geldmiddelen geholpen en gesteund kan
worden. Ook daardoor vervult dit Kamper Nutsdeparternent,
dat zeker een van de oudste en vermogendste verenigingen
in deze stad is, met een rijke traditie, ook thans nog een be
langrijke taak ,in onze plaatselijke samenleving, waarin haar
gemis «luchtiq zoude worden gevoeld.

Wie het citaat uit de circulaire van Martienus Nieuwen-
. huizen, waarmede ik deze korte Nutsgeschiedenis begonnen
ben, nog eens Ieest, beseft dat er thans geen aanleiding meer is
om "een teeder medelijden over den staat des gemeenen mans
in ons vaderland te gevoelen" en hij zal zich mogelijk afvra
gen of er nog wel een raison detre voor onze Maatschappij
is. ,De "ge-meene man" heeft aan dat medelijden aIlerminst
behoefte en vraagt wat anders dan "medeIijden" en met onze
tederheid is het ook weI wat anders gesteld in deze zakelijke
tijd van straaljagers en atoombommen; wij zijn niet zo over-
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gevoelig meer en zwelgen niet meer zo in tederheid als de
opriohters van 't Nut die tijdqenoten waren van de larmoyante
Rhijnvis Feith en die van die nu wat wee aandoende senti
mentaliteit een cultus maakten; zelfs de petillante Betje Wolff
en haar compagnonne in de Nederlandse letteren Aagje Deken
ontkwarnen er in hun Beverwijkse .Lommerlust" niet geheel
aan. Wij zijn wel wat gehar'der geworden na twee weinig
tedere wereldoorlogen en een derde in de preparatie met een
brede strook niemandsland dwars door het cultuurgebied van'
het oude Europa, waarvan het Westen waarin wij wonen
geworden is tot de peripherie van het Aziatische vasteland:
geharder ook zijn wij gewor,den na de meest wetenschappelijke
en meest gruwelijke mensenmoord in concentratiekampen en
gaskamers, die in de geschiedenis der mensheid heeft plaats
gehad. Deze 18de eeuwse Aufklarunqsmannen, gevoed met
de qedaohten van John Locke, Ephraim von Lessing en Jean
Jacques Rousseau, doortrokken van een humanistische, Eras
miaanse geest, waren cultuuroptimisten en meeriden dat de
mensheid een goed eind op weg was naar de herovering van
het verloren aardse paradijs als de draak van de "onkunde"
maar was gedood en alle mensen "wijs" waren geworden. Wij
zijn nu 178 jaren vender en .weten wel beter en beseffen dat
deze "new brave world" zeker niet lijdt aan een gebrek aan
"kunde"; eerder aan het tegendeel. "Wij leven in een bezeten
wereld" heeft de cultuuroptimist Prof. Huizinga gezucht in
1936 in zijn "In de Schaduwen van Morgen". Dat hij die ver
zuchting heeft geslaakt verbaast ons niet: eerder verbaast het
ons dat een historicus pas zo laat tot die erkenning kornt.
Want als de wetenschap der qeschiedenis ons iets te leren
heeft dan is het wel de bezetenheid der wereld, de jacht naar
heilstaten die altijd weer fata morgana's blijken, de zekerheid
dat qeen enkel ,iisme", noch op het gebied van de politick,
noch op dat van de kunst of de wetenschap leidt naar het
beloofde land van het ijdele ,gedroom. Doet de sociale werker
van deze tijd niet beter zich van de wereld terug te trekken
op zichzelf, zijn schaapjes op het droge te brengen en te hou
den en te hopen dat zijn diertjes geen natte voetjes zullen
krijgen, vertrouwend dat "Ie deluge viendra apres nous"? Dat
lijkt versfandig en rationeel. Dat er desondanks in ons dat
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"je he sais quoi" blijft, dat ons socia1e werkers, hoe irrationee1
dat voor nuchtere geesten mocht lijken, voort doet gaan in ons '
dienen van socia1e idea1en kan misschien aIleen verk1aard
worden uit datzelfde mededoqen dat de oprichters van onze
Maatschappij in 1784 heeft bewogen en dat ons met hen ver
hindt, over de 178 jaren heen die ons van hen scheiden, ook
a1 spreken wij niet meer hun wat gezwollen en overgevoe1ige
taal en a1 zitten ons de tranen niet meer zo los in de ogen;
het medcdoqen met de bezetenheid en de ellende van de
were1d waartoe wij allen behoren en waaraan wij allen ons
deel hebben.

H. A. EKKER.
Voorzitter van het Departement Kampen
der Maatschappij tot Nut van 't A1gemeen.

Bijlage.

(De waarnemende 2de Secretaris C. Farret bestijqt op 25
November 1845 plotselinq met een scharminke1ege Pegasus
de Helicon en is dermate door de Muze bezeten dat hij de
notu1en "in dichtvorrn" schrijft: «lerqelijke weinig dege1ijke
escapades komen overigens in de notu1enboeken niet voor.
Deze Heer Farret komt in de Kamper Courant van 16 Maart
1846 voor a1s secretaris van het Fonds tot aanmoediging goed
zedelijk gedrag voor dienstboden. Of hij in die kwaliteit in de
notu1enboeken van dat Fonds de dienstmaagden en hun goede
zedelijke gedrag ook in dichtvorm bezong is mij niet bekend.)

Buitengewone Bestuursveroederinq van 25 November 1845:

De praeses wordt met regt beboet
daar hij vergeefs zich wachten doet
maar naar 't beweren van de Heeren
Zoo is er grond tot excuseeren

Present
De President
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en verder zoo het waar is
de eerste secretaris
Terwyl van Hulst, Moulin
ook hier verschenen zijn
met Gluysteen, Fels, van Gelder
Maar, volgens Mietje Felder
was, zooals als zeker waar is
de tweede secretaris
wat ziek, niet al te pluis
en bled liever thuis

Spaarbank:

Meegedeeld dat vier del' Heeren
Bij 't bedanken persisteeren
T'ofield is daartoe bereid
en K. Kooiman heeft gezeid
op het aanstaan van den Praeses
Eenen dag na «[ato dezes
te doen weten niet - of al -
dat de tijd dus leeren zal.
Naar de verklaring van Gluysteen den zoon
was het een moeite geheel zonder loon
am zijn papa en van Hasselt "te vragen
daar men voorzcker niets betel's zou slag en.
Intussen zal Gluysteen aileen voor fatsoen
nag aan die twee Heeren de boodschap wel do en
Om Berghuys en Kooiman nog nader te vragen
dat wordt aan den Praeses en mij opgedragen.

De rest van de mannen op 't tiental vermeld,
Ze zullen er allen op worden gesteld
Wij willen er anderen bij laten drukken
In hoop dar de moeite naar wensch zal gelukken
de nominatie blijft buiten de kerf
't is Maaldrink, ten Klooster en eindelijk Werff
dus zijn er 5 ouden en 3 daarbeneden
Het zal me benieuwen wat dit zaI qeven.
Top heeft bedankt aIs bestuurder en lid
Het is wel niet klaar, schoon de geest er in zit
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Stibbe verlangt en hij wil van af heden
Als donateur bij het Nut in gaan treden
art. 10 van de heerschende Wet
wordt na beraad nog dit slot 'bij gezet:
"Willen ze hooren wat wij daar oreeren
"dan zijn zij verplicht zich te doen balloteeren"
Gluysteen is voor de muzijk goed in orden
daarvoor ·is hem dank van ons allen geworden
Hendriks en Warnsinck zijn zamen gezet
Voor Directeur naar 't oud alphabet
Fels is benoernd voor de festiviteiten
Hij neernt het aan na een oogenblik pleiten
Het is nu besloten «lat voortaan Moulin
Als vice president ter vergadering zal zijn
den 2den December, hoe vreemd in de boeken
dan zal men de leden tezamen roepen
daar is ,geen mensch met een voorstel of woord
't Is ook weI goed, want de tijd gaat al voort
't Is nu al genoeg en volkomen genoten
En 't zamensijn wordt door den praeses gesloten
Her is een geval dat weI meerder gebeurd
de NoT'len, na lezing, zijn geldig gekeurd
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