
Het "eerste" Nutsdepartement
(23 oktober 1791 - 27 februari 1794).

In het artikel gepubliceerd in de Kamper Almanak van
31 oktober 1952 over "De Maatschappij tot Nut van 't Alqe
meen en haar Departement Kampen" heb ik vermeld dat
initiatiefnemer voor de oprichting van een Departement
(welke oprichting op 23 oktober 1791 heeft plaats gehad) is
geweest de Heer Goede, de "leeraar der Luthersen" te
Kampen. Oat Departement is niet een lang leven beschoren
geweest want, na met ongeveer 40 leden het Nutsleven te
Kampen begonnen te zijn heeft het reeds in 1794 weder de
geest gegeven. Ais waarschijnlijke datum van des Departe
ments overlijden werd in het bewuste artikel genoemd 27 juli
1793 omdat het kasboek op die dag is afgesloten en het saldo
in handen is gesteld van de Directeuren van het Instituut van
Arbeidzaamheden en goede zeden. Over de doodsoorzaak van
dit jonge en veelbelovende Nutsdepartement kon ik alleen
maar een vermoeden uitspreken aangezien het Nutsarchief op
dit punt geen licht verspreidde. Ik heb de opheffing toen toe
qeschreven aan een mogelijk gevolg van de partijtwisten die
de Republiek der Vereniqde Nederlanden in die veelbewoqen
jaren teisterden, Het heeft tot 15 oktober 1819 geduurd al
vorens het Departement uit den dode is herrezen om tot de
huidiqe dag in het leven te blijven.
Nu uit particulier bezit enkele schrifturen te voorschijn zijn

gekomen en aan het Departement zijn geschonken ter aan
vulling van· zijn waardevol archief kan thans nauwkeurig
worden nagegaan welke oorzaken tot de vroegtijdige dood
van het z.g. "eerste" Departement hebben geleid en is er thans
de moqelijkheid een vacuum in de historic van het Nut te
Kampen op te vullen.

De te voorschijn gekomen schrifturen zijn een "verhande~
ling over de wijze waarop ons Departement tot Nut van
't Algemeen in deeze stad nuttig werkzaam zijn kan gedaan
in een extraordinaire vergadering van ons Departement den
6 maart 1792" en een "Aanspraak gehouden 30 april 1794 bij
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gelegenheid dat de Inteekenaars 6p het geprojecteerde Insti
tuut: Kweekschool voor Arbeidzaamheid en goede zeden
waren geconvoceerd des namiddaqs in de Luth. Kerk hier ter
stede ten einde de middeIen ter executie van voornoemd Insti
tuut teberaarnen". De "verhandeIing" en de "aanspraak" uit
gesproke~ door de hierboven reeds genoemde Heer Goede,
de oprichter van het Departement. En dan blijkt uit de "Aan~
spraak" dat de Heer Goede erkent de "eerste doodsteek" aan
het. Departement te hebben gegeven want boetvaardig belijdt
hij: "het is wreed zijn eigen kinderen te vermoorden en even
wel moet ik belijden den eersten doodsteek aan het Departe
ment als zoodanig te hebben toegebracht; niets zou mij dan ook
kunnen troosten was ik mij niet bewust dat ik 't zoo erg niet
gemeend had; dat het kind toch aan eene sleepende koorts -zou
gestorven zijrren dat ik er op de laatste algemeene vergadering
te Amsterdam eenigszins voor heb geboet of beurde mij niet
op de hoope dat het na zijn dood in ons tegenwoordig Instituut
weer heel veel heerlijker zaI herleeven". Dit aIles klinkt nogal
vaag aI is de goede Heer Goede zoo goed niet of .hij moet
erkennen zijn eigen geesteskind om zeep te hebben gebracht
al troost hij zich dan ook met het vermoeden dat het kind tech
aan een slepende koorts zou bezweken zijn; evenwel blijkt uit
de stukken dan ook verder niets van de aard van die koorts.
In de nogal breedsprakige .rverhandelinq" gedaan in de

vergadering van 6 maart 1792, dat is dus ongeveer een half
jaar nadat hij het Departement Kampen had helpen oprichten
en welke begint met "WeIEdele Heeren! Geachte Medeleden!
IJverige bevorderaars van 't Nut van 't AIgemeen" vangt hij
aan met te constateren dat het ledental nog steeds stijgende is
en dat onder hen geteld worden ,,leden van onze geeerbie~ ./
digde Stadsregeering". En de Heer Goede constateert dat
"Campens Departement tot Nut van 't Algemeen in een noch
ander behoeft te wijken voor een eenig in ons vaderland,
wanneer wij 't naamlyk betrekkelyk beschouwen en aIle om
standigheden verqelijken". En dan komt hij na een breed
voerige en woordenrijke inleiding eindelijk ter zake met twee
vragen die hij aan de vergadering voorlegt t.w.:

I. Wat moeten wij onzen medeburger verschaffen om voor
hem van wezenlijk nut te kunnen zijn?

177
12



II. Hoe moeten wij dat doen of welke middeleti hebben wij
daartoe?

En op de eerste vraag geeft hij dan ten antwoord dat zulks
dient te geschieden door de verschaffing van brood, eibeid en
onderioijs.
Voor wat het "brood" betreft merkt hij op dat de mede

burgers zonder dit brood "moed noch lust hebben ook al wor
den zij door onze Stad en Armenkamer ondersteund" en
bovendien merkt hij op dat het verschaffen van brood niet
alleen de. armenbedelingen verlicht maar (en dat lijkt een
minder edel motief) dat ook meer invloed op de armen wordt
verkregen. Hij erkent evenwel dat de verschaffing van brood
aIleen dan tot het wezenlijk geluk van de medeburgers kan
bijdragen indien zulks geschiedt door arbeid want "brood
zonder arbeid bevordert het geluk niet maar is "veeleer nadee
Jig en maakt hen dartel en lui". En hoewel hij van mening is
dat het niet nodig zal zijn den .Jof des arbeids in 't algemeen
te verheffen" gaat hij toch tot "verlevendiging mijner voor
dracht eenige dichtregelen" citeeren van een zekere Heer
Schenck. rector der Latijnsche Schoolen te Nijmeqen" welke
dichtregelen door genoemden Heer Schonck blijken te zijn qe
declameerd ter gelegenheid van de uitdeling van prijzen aan
de kinderen van een te Nijmegen gevestigde Spinschool.
En hier voIgt dan het lofgedicht op de arbeid van de poetische
Rector:

"Gun, dat uit een byzonder staal,
Ik nu nog 't nut des arbeids maal
Beschouwde ge ooit met aandacht Linnen,
Dat Uwe naakte leden dekt,
En 't nachts ten zachten sprei verstrekt?
Welk schoon tooneel voor schrendie zinnenl

Men zaait, men wiedt, men kweekt het vlas
Dat nut en heilzaam plantgewas.
Men plukt en spreidt het op de landen.
Men doet het rotten tot zijn nut.
Men braakt en breekt het in de hut.
Men hekelt het op ijzren tanden.
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Straks schift men soort en soort van een,
Men weegt het af, vocqtsteen bij steen,
En treedt met deezen heme1zeegen,
Dien pronk van 't dierbaar vaderland,
Die woekerwinst der kloeke hand
De nijverige spinster tegen,

Die draait het snorrend rad in 't rond,
Terwijl zij met een blijden mond,
De mildheid 100ft van haaren geever,
Zij spint en rekt het vlas tot draen,
Die 't kind moet om den haspel slaan.
Dus levert zij 't den noesten weever.

Gekookt, gedroogd en met beleid
Voor 't kunstig weefgetouw bereid,
Spoelt hij een deel op dunne rieten,
Terwijl hij voords den langen draad,
Ter scheering aan den weefboom slaat
Om daar den inslag door te schieten.

Hoor, hoe hij rustloos trippetrapt
Hoor, hoe de lade klept en klapt,
Naar 't schieten van zijn gladde spoelen.
Hoor, hoe hij op de juiste maat
Van 't weeverslied, .zijn taaien draad
Den aanslaq van de kam doet voelen.

Straks biedt hij de afgeweeven baan
De zon als ter beschouwing aan,
Die, met haar heeten gloed en straalen,
Verzeld van's bleekers werkzaamheid,
Die loog uit houtasch toebereidt,
Oat aanbod rijklijk wil betaalen.

Want zij, die 't heete Moorenland,
Door bloeende straalen zengt en brandt,
Ja blanken zelfs daar roost tot zwarten,
Doet hier het linnen, door haar gunst,
Gepaard met werkzaamheid en kunst,
Den blanken sneeuw in witheid tarten.
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Het linnen dus in 100g geweekt
En door den gloed der zon gebleekt,
Wordt U tot dekking aangeboden.
Zie daar, wat vlijt en kunst gepaard
U uit een enkel plantje baart
Wie zou niet 's arbeids lof vergoden?"

Na op deze wijze, met de "blijde mend" van de Rector der
Latijnse Scholen (die overigens niet in het Pantheon der
Nederlandse onsterfelijken is opgenomen) den lof des arbeids
te hebben bezongen gaat de Heer Goede dan in nuchter proza
verder en verklaart dat het vanzelfsprekend is dat er behalve
voor brood en voor arbeid gezorgd wordt voor onderwijs (van
de stichting af is goed onderwijs een echte "Nuts" zaak)
want zonder dit onderwijs is de mens bij brood en arbeid
aIleen .miets meer dan een slaavend en zwoegend lastdier".
Hij .moet echter "alleenlyk dat onderwijs hebben wat hem in
zijnen kring als mensch, burger en christen nuttig en noodig
is" .
In het tweede gedeelte van zijn verhandeling tracht deze

zeker door naastenliefde bewogen Ds Goede dan de vraag
te beantwoorden hoe op de beste wijze brood, arbeid en onder
wijs kan worden verschaft. Wat het onderwijs betreft consta
teert hij dat het noodzakelijk is dat "wij ijverig voortgaan in
onze werkingen als leden van dat Departement alhier wat wij
uitmaken van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, der
zelver bedoelingen en werkzaamheden hoelangs zoo meer
kennen en bevorderen; ons oog op de schoolen hier ter stede
vestigen; de schoolmeesters bijzonder raadplegen, met hen ver
eenigd werken prijsjens aan de besturenden in hunne schoolen
uitdeelen" en om hen het doel der maatschappij meer te doen
kennen zoowel als om hem ter medewerking daartoe aan te
zetten, hun ter leezinq mede te deelen "eenen brief aan de
Schoolhouderen in Nederland vervaardigd door den Heere
.Boing en bekroond door de Maatschappij zelve".
Hij betoogt dan verder dat het Departement zijn taak op dit
gebied aanzienlyk verlicht zoude zien indien ondersteuning
in geld zoude kunnen worden verkregen hetgeen z.i. mogelyk
is door zich "als een departement te verbinden met het fonds
"reeds in 1782 te Bodegraven opgericht met oogmerk om daar-
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"uit kinderen van minvermoogende ouderen voor niet in het
"speIlen, schrijven en rekenen te laaten onderwijzen en wel
"zooveel mogelijk naar den leiddraad der Maatschappij tot
"Nut van 't Algemeen". Hij voegt er aan toe dat "wij voor
"den inleg van maar zeer weinige penningen een departement
"van dit Instituut kunnen worden en wij er aan den anderen
"kant aanzienlyke subsidien uit kunnen haalen". Dit wonder
verklaart hij dan doqrdat "mensenvrienden in Holland dat
"fonds tot zulke uitgaven in staat stelt". En ook weet hij raad
op welke wijze minvermogenden aan brood en arbeid te helpen
en .xlus hun in- en uitwendig geluk te bevorderen". Het is
hem bekend dat te Nijmegen, Arnhem en Hoorn en nog
andere plaatsen bestaan "eene brey- en spinschoole waarin
"men werkt in sajet en catoen, waarin aIle de armen ten deelen
"alimentatie en brood vinden en dus stad en armenkamer van
"een grooten last ontheven worden waarin men tevens eenen
"bijzonderen schoolmeester heeft, die het noodig onderwijs
"in leezen, schrijven enz. gee£t". De Nijmeegse "brey~ en
spinschoole" schijnt geen onvoordelige affaire geweest te zijn
want "bij aIle de aanzienlyke ondersteuningen die zij reeds uit
"hun winst aan de armen aldaar hebben medegedeeld hebben
"zij evenweI thans reeds een capitaal van twee en of drie
"duizend guldens overqewonnen". De Heer Goede is van oor
deel dat het Nutsdepartement zich met de oprichting van "zoo
een heilzaam Instituut" moet belasten. Hij rekent op steun
van de Stadsregering en naar kundige lieden voor het leiden
van zulk een onderneming behoeft men z.i. ook niet lang te
zoeken waar men hier ook leden van de "Oeconomische Tak"
vindt (waarmede bedoeld wordt de Oeconomische Tak van
de, in 1777 opgerichte en nog steeds bloeiende Nederlandse j

Maatschappij voor Nijverheid en Handel). Hij wil.evenwel
niet overhaast te werk gaan maar na genoegzaam beraad en
rijp overleg. En hij legt nu aan de vergadering een plan voor
.xmitrent de wijze waarop men al dit nuttige zou kunnen ver
eenigen indien men tot het een en ander inclineerde".
En nu komt dan ,,Ie commencement de la fin" van het Nuts

departement en de "eerste doodsteek" die hij later erkent
zonder het zo te hebben bedoeld te hebben toegebracht. Hij
stelt nl. voor het Nutsdeparement in drie takken te verdelen
"evenwel met elkander verknogt" en weI op de volgende wijze:
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1. .maar de laatste inrichting van onze Maatschappij zijn
"slegts agt led en nodig om een departement te formeren;
.xms departement konde men dus ook maar, als deperte
.rnent uit agt leden doen bestaan zodat wij jaarlyks maar
"van 8 ducaten het quotum na Amsterdam behoefde te
"zenden.

2. "andere agt leden van onze verzameling vormden zich tot
"een departement van het instituut te Bodegraven en gaven
"ciaaraan jaarlyks hun ducaat of geheel, indien men qene
"reus ten dien opzichte wilde handelen, of ten deele en dan
"ten minsten van elke persoon twee gulden, wanneer met
"het overige alweer tot nuttige eindens in deeze stad konde
"besteden.

3. "de overige leden dan zochten zulk een instituut te be
"vorderen als bijvoorbeeld dat te Nijmegen wenddeden
"hunne contributie aan, om de eerste onkosten daarop
,,loopende, goed te maken, zochten meerderen aan, om
,,leden in dit yak te worden en dus meer ondersteuning in
"geld te krijgen en byzonder zulke leden, die in dergelijke
"zaaken kundig en bedreven zijn "

Deze drie takken zouden dan voIgens de gedachtengang
van Ds. Goede "in alles concurrent met elkanderen handelen
"en niets zonder de overigen doen, zoo, dat, wanneer bij voor
"beeld Nr. 3 in hun spinfabriek eenen schoolmeester wilde
"plaatzen Nr. 1 hun dan de noodige boekjens en Nr. 2 pecu
.mieele subsidien uit het Bodegraafsche fonds mededeelde voor
"dien onderwijzer of voor het onderwijs der kinderen zoo ook
.Jndien Nr. 2 eens deezen of geenen wilde opleiden tot school
"meester Nr. 1 hen dan met de nodige raad en daad ter hand
"ging om hem weer in de leiddraad die de Maatschappij tot
"Nut van 't Algemeen in het onderwijs wil houden, voor te
.Jichten even zooals te Bodegraven geschiedt alwaar dit hun
"fonds met het departement tot nut enz. daar ter plaatse op
,:t naauwst verbonden is".
En aan het slot van zijn verhandeling richt de domine zich

dan tot de "WelEdele heeren en medeleden" om hen te dan
ken voor hun oplettendheid en geduld in "het aanhooren van
"deeze gebrekkig voorgestelde maar tevens welmeenende
"voorslagen" en hij wil er dan ook verder maar het zwijgen
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toe doen "uit aanmerking van Uw'eigen zuchte om het ge1uk
"Uwer natuurgenooten te bevorderen. Niets zal mij meer ver
.miaak verschaffen dan Llwe weldoordachte aanmerkingen
"daarover al liepen ze ook snoerstraks tegen mijne denk
"beelden aan eerlang te moogen verneemen" en in een qloei
ende peroratie zegt hij "terwijl ik mij reeds in vooruit ver
"heuge, door onze werkzaamheden onwetendheid, vooroor
.xlelen, ondeugd en ellen de uit onze stad en bij onze mede
"burgers verdreeven te zien, en daartegen waare wijsheid,
"echte godsvrucht en waar ge1uk bij onze dankbare en jui
"chende medernenschen te zien gebooren eindige ik met de
.madrukkelyke woorden van Paulus Gal. 6: Laat ons dan
"goeds doen en niet moede worden bi] alle moeite en hezwaa
"ren; want op tijd zullen wij hier reeds bij aanvang en eens
"aan den anderen kant van het graf oogsten zonder ophouden.
.Jk heb gezegd".

De Heer Goede heeft het negende vers van het zesde hoofd
stuk van Paulus' brief aan de Galathen nogal op een zeer vrije
manier geparafraseerd; een parafrase die wel niet naar de
geest maar naar het woord vrijmoedig afwijkt van de Staten-,
Luther -of nieuwe vertaling.

Wij kunnen niet anders dan onder de indruk komen van de
edele motieven die Goede hebben bewogen deze verhandeling
op 6 maart 1792 voor zijn medeleden te houden. Er blijkt uit
dat deze .Jeeraar der Luthersen" was een godvruchtig man en
een ware Nutsman (de mogeIijkheid van deze combinatie
wordt in sommige kringen wel ontkend of betwijfeld) bewogen
door ontferming en mededogen met de minder bedeelden der
aarde, gedreven door een nobel sociaal gevoel. De geestelijke
stromingen van de 18de eeuw zijn hem niet voorbijgegaan en ./
door heel zijn betoog loopt de gedachte van bevordering van
volksqeluk door volksontwikkeling (bij de oprichting van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in 1784 en ook thans
nog de kern van de doelstelling zoals ornschreven in art. 1
van de "Wee' der maatschappij). Deze eerste Nutswerker te
Kampen is een bestrijder van onwetendheid, vooroordelen,
ondeugd en ellende. Hij verwerpt weldadiqheid allerrninst
maar hij wil niet weten van brood uit de bedelinq maar uit
nuttige arbeid en hij wil ook een goede: vrije tijdsbesteding
door de volksontwikke!ing opdat men niet "darte! en lui"
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worde. Hij is een oprecht (zij het niet kortademig) pleiter voor
de arbeid als bran voor volksgeluk. Laat ons, als zich superieur
voelende 20ste eeuwers die alle sociale voorzieningen zo per~
fect in orde hebben, bij de lezing van's Heren Goede's betoog
niet glimlachen over de naar onze moderne begrippen beschei
den wijze om "het geluk der natuurqenooten" te bevorderen
van deze mensen die leefden en dachten in die geweldige
"kentering der tijdcn" aan het einde van de voor de maat
schappelijke vooruitgang zo belangrijke 18de eeuw,
Maar in zijn grote ijver om dat volksgeluk te dienen om der

. wille waarvan hij het Nutsdepartement in 1791 met enthousi
asme had opgericht, heeft hij toch de bijl aan de voet van de
Nutsboom te Kampen gelegd met zijn slimmig uitgedacht plan
tot splitsing van het Departement in drie takken daarbij uit
gaande van de weI typisch Nederlandse uitgerekendheid die
ons bij de Engelsen de reputatie heeft bezorgd van "in matters
of commerce the fault of the Dutch is giving too little and
asking too much"; een plan bedacht om zoveel mogelijk uit het
fonds te Bodegraven te krijgen en zo weinig mogelijk aan het
Nut te Amsterdam te betalen. Tot goed beqrip diene dat de
contributie van het Nut bij de oprichting werd vastgesteld op
cen ducaat (een in vergelijking met de thans qeheven contri
butie zeer hoog bedrag) en dat 1/3 gedeelte van de ge'inde
contributies door de Departementen als quotum tot bijdrage
voor het Iandelijk werk van de maatschappij aan het Hoofd
bestuur mcest worden afgedragen. De thans van kracht zijnde
Nutswet bepaalt het maximum van het quotum op f 1.70 per
lid dat is (naar geldswaarde doch zeker niet naar koopkracht)
ongeveer een derde gedeelte van de eind 18de eeuwse ducaat.
Om een Departement te vormen moeten er tenminste acht
leden zijn; zo was het in 1784 en zo is het nu nog. Het plan
van Goede het Nutsdepartement tot acht leden te verminderen
om daardoor tevens de afdracht van quota te besparcn was
zeker niet in het belang van de maatschappij hetwelk hij als
lid verplicht was te dienen en bij uitvoering mcest dat plan
natuurlijk Ieiden tot de ondergang van het Kamper Departe
merit want. door het kunstmatig op een maximum aantal leden
van acht te houden miste het elke Ievenskracht Dat Ds. Goede
dat niet heeft voorzien pleit niet voor zijn nuchterheid en
werkelijkheidszin.
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Wij zullen dan nu verder uit net tweede aan het daq
licht gekomen schriftuur n.l. de "aanspraak" gehouden
op 30 april 1794 zien hoe de zaak tot niemands verbazinge be
halve die van Ds. Goede, verder is verlopen en hoe hij het
jonge veelbelovende Nutskind, na hetduchtiq te hebben ader
gelaten, dood in de arm heeft gehouden.

De "aanspraak gedaan den 30 april 1794 bij gelegenheid dat
"de Inteekenaars op het geprojecteerde Instituut: Kweekschool
"VOOl; Arbeidszaamheid en goede zeden waren geconvoceerd
"des namiddags in de Luth. Kerk hier ter stede 1) ten einde de
"middelen ter executie van voornoemd Instituut te beraamen"
zoals de ietwat vreemde titelluidt want het ging hier allerminst
om de "executie" maar om de oprichting van dat Instituut
begint met het vertrouwen uit te spreken dat "God die alle
"heilzame voornemens steunt en zegent ook hierin zijnen zegeri
"schenken zal". In plaats van nu maar te vertellen dat hij in
de gelegenheid is geweest elders en dergelijk instituut in wer
king te zien verhaalt hij geheel onnodig maar in de kennelijke
behoefte om zijn hart te luchten hoe het gekomen is dat hij
naar elders in casu naar Nijmegen heeft moeten reizen. En
kan komt er een stukje kerkelijke geschiedenis. "Het is nie
.miand Uwer onbekend in welke ongelegenheden de gemeente
"die hier ter plaatse gewoonlijk godsdienstig vergadert voor
"weinige jaaren geraakte door het voorstaan van eerie zoo
.moodiqe als heilzaame qeestelijke vrijheid en verlichting en
"bijzonder door het invoeren van een verstandiger en sticht
"lijker doopforrnulier, naardien hetzelve beroofd werd van 300
"fl. jaarlyksche subsidien, voortvloeyende van de gemeente
"onzer belijdenis te Amsterdam. Van deze onge1egenheden
reppe ik thans niets rneer daar dezelve door edelmoedige
"menschenvr.ienden en waare christenen geheel en aI zijn weq
"genomen en vergoed dan dat dezclve mij dwong tot eene
"collecte (waartoe de Lutherschen niets, de roomschen iets, de
"gereformeerden meer, de Doopsgezinden veeI en de Remon
"stranten aIles gaven) God doet aIle onheilen ten goede wer
"ken en Iaat geen het rninste kwaad toe dan ter bevordering
"van goede einden. Hiervan getuigt ook deeze qebeurtenis".
Zo is hij dan op zijn "collectereizen" in januari 1792 ook

gekomen te Nijmegen "eene stad die rnij immer rnerkwaardig
"zaI blijven, niet alleen, dewijl ik daar door den Luth. Kerke-
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"raad Iaag en door de Stadsregering met vee I onderscheiding
"werd behandeId die mij zelfs uit de Stadskasse een douceur
"voor mijne gemeente mededeelde maar ook dewijI ik in die
"stad een nuttig instituut leerde kennen gelijk aan hetgeen
"wij hier wens chen daar te stellen". En dat is dan de brei- en
spinschooI waarvan reeds in de "verhandeling" voorgeIezen in
de vergadering van 6 maart 1792 sprake is geweest. De ge~
dachte daaraan is bij Goede "beginnen te kiemen en opqe
kweekt" nadat hij daar ter stede contact met de Directeuren
van het instituut heeft gehad en nadat hem is beloofd datIn
geval van oprichting te Kampen "werks genoeg" kan worden
verschaft mede door de "aanmoediging eens koopmans die ons
het vervaardigde mede gaarne wilde afhandelen" indien de
inrichting zich wilde bepalen tot .Jaaten spinnen van sajet en
catoene breygaren en tot breyen". Er blijkt dan verder uit de
"aanspraak" dat in de extraordinaire vergadering van 6 maart
1792 waarin Ds. Goede zijn denkbeelden uiteengezet had
"over de manier waarop het Nutsdepartement byzonder voor
.xleeze stad konde nuttig worden door naamlyk aan de scha
"mele gemeente brood. arbeid en onderwijs te verschaffen"
en deze "mijne redevoering met eenige bijlagen aan de leden
ter leezing" zoude worden gezonden. Waarna Goede uitbarst
in de jammerklacht dat het wreed is zijn eigen kinderen te
vermoorden en dat hij moet belijden de eerste doodsteek te
hebben toegebracht waarover hij ontroostbaar zoude zijn in
dien hij niet bewust was het .miet zo erg gemeend te hebben".
Er blijkt dan verder op 27 juni 1792 een "ordinaire verqade
ring" te zijn gehouden waar het voorstel van Goede weer "in
aanmerking kwam" aangezien de leden er nu aIIemaal kennis
van hadden kunnen nemen en wordt er in die vergadering op
voorstel van de voorzitter een commissie benoemd om deze
zaak verder te "effectueren" in welke commissiemet algemene
stemmen worden benoemd de Heren L. J. H. Strubberg.
O. H. Moulin. Ph. JuI. van Zuylen van Nijeveld en onze
vriend W. Goede en deze commissie komt met de haar op~
gedragen taak ("nog binnen den tijd van twee jaaren" zoals
Goede zegt) kIaar. Men heeft contact opgenomen met de
vorige boekhouder van de armenkamer en met enkele "fabrie~
keurs" die zich gunstig over het plan hebben uitgelaten. De
boekhouder heeft alle mogelijke medewerking beloofd en de
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"Heeren fabrikeurs vast werk belootd voor 60 tot 100 perzonen
"bijaldien wij vielen in dien staat van arbeid die zij suppedi
"teeren kunnen".

Men heeft al weI gemerkt welk een wonderlijke taal
en stijl de Heer Goede gebruikt en hoe nodig het Nederlands
aan een zuivering toe was. Men heeft verder geschreven aan
de Directeur van het Instituut te Nijmegen "ten einde nog
nadere clucidatie nopens hetzelve te krijqeri". Op 27 Iebruari
1794 heeft dan de Commissie in een "extraordinaire verqade
ring des departements" een schriftelijk rapport uitgebracht
welk rapport helaas bij de teruggevonden stukken ontbreekt.
WeI blijkt dat na voorlezing van het rapport de Gecommit
teerden een concept plan van "Inteekening op het voorgeno~
men Instituut presenteeren".

En dan geb'eurt het want .xiaarop bedankte het Departe
"ment de Gecommiteerden voor hun genom en moeite en nadat
het als in agoni de gedachte geuit had, hoe schoon en grondig
"ook opgesteId dat het Request (waarvan in het rapport werd
"gesproken) voor alsnog niet te pas konde komen doordien
"daarin zowel als in alle andere stappen zij allen gekend moes
"ten worden die in het vervolg door Inteekening als leden tot
"dit plan toetraden, terwijl die naderhand, om middelcn ter
"executie van 't ontwerp te beraamen, moesten worden gecon~
"voceerd, maar hetzelfde departement echter het plan van
"Inteekening gouteerde, gaf het den laatsten snik op hetzelfde
"oogenblik dat al de aanwezig zijnde leden toetraden ter
"onderteekening van het gezegde plan, of liever ik huivere om
.Jret te zeggen, het gaf zich zelf met eigen handcn de rest,
"daar hetzelve zich door eigen resolutie vernietigde". En met
die resolutie ontwaakte de vernuftige Ds Goede dan uit de
schone droom een Nutsdepartement met acht leden in stand
te kunnen houden. Hij was er dan ook ganselijk ontdaan van.
"Wat nu te doen?" roept hij uit. "De Commissie was ge~
"expireerd, alle Directie vernietigd, een tweede commissiekon
"nog even zoo min plaatsvinden als het inleeveren van het
"request (bedceld zal wel zijn bij de Stadsregering) naardien
,:t nog aan gecommitteerden ontbrak, de volmaakte anarchIe,
"wanneer Anarchie ooit volmaakt kan wezen, yond er teqen
"woordig plaats". De aanwezige eerste intekenaren besluiten
dan maar om het plan van intekening door middel van "den
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looper des Departements" ter tekening rond te zenden aan
de .Jeden van de Hoogachtbare Stadsregeering, aan de leden
"van de Achtbare gezworen gemeente, aan de W eleerw. Hee
"ren predikanten en verder aan aIle fatzoenlyke Burgers of
,,!nwooners binnen deeze stede".

Met blijdschap kan Goede constateren dat het getal der
Intekenaren tot steun aan de op te rich ten KweekschooI voor
arbeidzaamheid en goede zeden op dat ogenblik - dat is
2 april 1794 - al 158 bedraagt ..waaronder bijna onze
..gantsche Stadsregeering, veele leden der gezwooren ge~
..meente en de meeste onzer fungeerende of inwonende Predi
..kanten en de jaarlyks ingeteekende som indien 't tot stand
..komt f 414.- en 10 stuivers zodat wij zagen nu iets te kunnen
..en te durven beginnen en wij van onze hoogachtb. Stads
..regeering geen minder denkbeeld mogen koesteren dan van
..die te nijmegen vooral daar daar dezelve reeds als en corps
..tot het plan is toegetreden en de bevordering daarvan tot
..haar eigen zaak heeft gemaakt". Te Nijmegen is men dan weI
met f 720.- begonnen zegt de dornine maar men r sheeft er ook
..reeds 2 ad 3000 guldens tot een fonds mede overgewonnen;
..zouden wij dan niet met f 414.- iets ondernemen durven?
..Te Nijmegen schonk de regeering aan dat genootschap een
..volmaakt geapproprieerd huis en vraag ik waarin is onze
..hoop op hetzelfde minded"
Men moet dus nu de gezamelijke leden convoceren om ver

der over de oprichting te beraadslagen en Ds Goede zegt dan
dat de convocatie door hem is gebeurd .miet alsof ik mij een
..air of voorrecht boven de andere Leden wilde aanmatigen
..maar omdat ik thans als verzamelaar van leden alleen werd
"gelaaten en dat 't dus voor mij als voorsteller van het eerste
..ontwerp het voegzaamst was. Uit dien hoofde aIleen heb ik
..ook de vorige opening van zaaken in deezen gedaan ofschoon
..in het rapport der voorige cornmissie de president van ons
... voorig Departement en in het plan van Inteekening het
..Departement zelf genoemd wordt. Dooden immers spreeken
..niet en na mijne voordragt gedaan te hebben treede ik zelf
..terstond weer in de classe van gewoon deelneemer en niets
..rneer". Men besluit dan een nieuwe commissie in het leven te
roepen ..terwijl deze commissie dan een nuttig gebruik kan
..maaken van het rapport door de voorige Commissie aan het
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"overleeden Departement t. N. van 't algem. gedaan en straks
"voorgeleezen". In de nieuwe commissie worden gekozen de
Heren J. Ph, van Zuylen van Nyevelt, J. Kantelaar, 1. J. H.
Strubberg, T. Bunders, T. van Loenen en W. Goede en de
nieuwe 'Heren worden uitgenodigd om op "Maandag den
,,19 mey 1794 te komen ten huize van ondergeschrevene (d.i.
"Goede) ten einde het noodige te delibereeren en te conclu
.xleeren op boete daartoe staande" waarna de aanspraak wordt
besloten met het toebidden van allen zegen op de handelingen
der Commissie "uit den grond mijns hartcn".
De eerste vergadering van de Commissie ten huize van Ds.

Goede op 19 mei 1794 stelt een reglement op waarin bepaald
wordt dat maandelijks op den eersten Maandag in de maand
"tezaamen zal worden gekomen dan de een dan de ander naar
"vervoIg de vergadering aan zijn huis hebben. Wie op zijn
"beurt verzuimt de leden te convoceeren zaI verbeuren ten
.mutte van het Instituut 12 stuiver en wie te Iaat komt 2 stui
"ver; uit de stad of ziek excuseert maar laat het weeten". De
brave Goede is de eerste die 2 stuiver boete betaalt omdat
hij te Iaat komt en de Heer van Loenen 6 stuiver "wegens
absent". Op den 27 juli 1794 .xmtvanqen ten voordeelen van
.xms Instituut uit handen van H. O. Moulin, penningmeester
"van 't geweezen Departement tot nut van 't aIgemeen de
"som van f 55,-,8",
En dat is dan het Iaatste dat wij van het "eerste" Departement
Kampen van de Maatschappij tot Nut van 't AIgemeen ver
nernen. Het zal tot 15 october 1819 duren alvorens het Depar
tement Kampen uit zijn as herrijst om sindsdien tot op heden
onafgebroken naar de beginselen neergelegd in art. 1 van de /
Nutswet invloed uit te oefenen op de sociale, economische en
culturele ontwikkeling van onze stad. Want tot die ontwikke
ling op de genoemde drie vlakken hebben in aanzienlijke mate
medegewerkt de Nutsspaarbank, een ziekenfonds (later voort
gezet door het A.Z.K.), een begrafenisfonds, -een huisvlijt
school, een bibliotheek en krachtige Iinantiele steun bij de op~
richtinq en instandhouding van de Openbare Leeszaal en
Bibliotheek te Kampen. Zo kan met recht worden gezegd dat
ettelijke generaties van Nutsbestuurders hetzij direct, hetzij
indirect alsbestuurders van de door het Nut in het leven ge~
roepen Kweekschool voor Arbeidzaamheid en goede zeden

189



bij welke geboorte het eerste Departement in het kraambed is
gestorven, vrijwel ononderbroken sedert 1791 veel hebben
bijgedragen tot bevordering van volksgeluk in geestelijk en
stoffelijk opzicht. De in de Departementsvergadering van
27 december 1820 in het leven geroepen stichting Nutsspaar
bank Kampen is de schitterendste vrucht van meer dan ander
halve eeuw Nutsactiviteit te Kampen. Zij is niet alleen een
sieraad voor onze stad; zij is een exernpel van goed spaarbank
beheer voor land en yolk en draagt in niet geringe mate bij
tot de roem van Kampen binnen en buiten de landsgrenzen.

H.A. EKKER
Voorzitter Dep. Kampen der
Mij. tot Nut van 't Algemeen.

1) De Evang. Lutherse Gemeente te Kampen die ruim drie eeuwen
oud is had haar kerkgebouw in de Lutherse Steeg; een thans niet meer
bestaande steeg ongeveer tegenover de Geerstraat tussen Oudestraat en
Voorstraat. De kerk is afgebrand op 28 Nov. 1841 en het thans bestaande
kerkgebouw aan de Burgwal staat ter plaatse waar vroeger het Hervormde
Weeshuis was gevestigd; dit aan een ieder bekende gebouw met de pilaren
is in gebruik genomen in 1843.
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