
J. B. Meerkerk, de Kamper liberalen en
de volksleeszaal in de Buiten-Nieuwstraat

( 1891-1893)

Dr. R. J. Kolman

Toen in 1911 de propagandisten van het comite tot oprichting
van een openbare bibliotheek met leeszaal te Kampen onder de
inwoners rondgingen om sympathiebetuigingen met en geldelijke
bijdragen voor de actie te verwerven, werd hun verzoek om
steun vaak afgewezen met het argument, dat in 1893 in deze
stad een experiment met een volksleeszaal totaal was mislukt.
De blijkbaar nog sterk levende herinnering aan die vergeefse
poging was dan ook een van de oorzaken waardoor de activi
teiten van het comite op niets uitliepen. Die volksleeszaal was er
maar kort geweest; anderhalf jaar na de oprichting had het
bestuur de deur al moeten sluiten. Toch heeft het zin haar
geschiedenis op te halen en wel omdat zij een interessant facet
toont van de verandering op politiek, maatschappelijk en geeste
lijk gebied, die zich in de stedelijke gemeenschap aan het eind
van de vorige eeuw voordeed: de brede onderlaag van de be
volking onttrok zich aan de voogdij van de gegoede, liberale
burgerij; en als het peil van het grondwater eenmaal onder de
fundamenten van een fors patriciershuis daalt, begint het bouw
werk, hoe hecht ook opgetrokken, onherroepelijk te scheuren
en te verzakken. In deze historische ontwikkeling valt de figuur
van J. B. Meerkerk op; hij heeft destijds intens aan het open
bare leven in de stad deelgenomen, waarbij hij - om het ge
bruikte beeld vol te houden - met veel voeg-, stuc- en stutwerk
trachtte de liberale woning voor verval en instorting te behoeden.
Hij is het geweest die bij dit streven meer dan enig ander voor
de oprichting van een volksleeszaal heeft geijverd. Deze man
heeft bovendien buiten de stad een zekere bekendheid als
romanschrijver gehad. Nu zal men zijn naam tevergeefs in de
literaire handboeken zoeken; zijn later tot een vrij grote omvang
uitgegroeid oeuvre bezat daarvoor toch te weinig blijvende
waarde - vandaar dat de producten van zijn letterkundige
arbeid in de Nederlandse bibliotheken zeldzaam beginnen te
worden.
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De samenstelling van de stedelijke bevolking

Omstreeks 1880 werd Kampen nog volkomen beheerst door de
gegoede burgerij. Tot die toplaag behoorden om te beginnen
veel renteniers en gepensioneerden. Kampen was al sinds lang
een zeer gezocht woonoord voor hen die "stil" wilden leven;
het was er zo goedkoop wonen: de gemeente hief geen belasting
en zij hield de schodlgelden laag. Verder had je degenen die
intellectuele beroepen uitoefenden, een paar hogere ambtenaren,
de leiders van het zaken- en bedrijfsleven, en niet te vergeten de
officieren van het Instructie-Bataljon en van de Hoofdcursus.
Wanneer men bedenkt, dat de fiscus de gegoeden toen nog niet
plaagde met inkomstenbelasting, dan kan men zich voorstellen
wat voor een levensstijl deze mensen zich konden veroorloven.
Allen bij elkaar vormden zij een bevoorrechte groep, want zij
alleen hadden het kiesrecht, bepaald naar een minimumaanslag
in de uit de Bataafse tijd stammende grond-, patent- of personele
belasting 1). Op de 17444 inwoners had Kampen in 1880 onge
veer 570 kiesgerechtigden voor de Kamer- en de Statenverkie
zingen. Dit komt neer op 3,2% van de bevolking, welk percen
tage ten naaste bij overeenstemt met het landelijk gemidde1de
van 3,5%. Op grond hiervan kunnen we de "aanzienlijke stand"
in zijn geheel op zo iets als een zesde van de stedelijke bevol
king stellen.
De levenshouding van deze burgers was aristocratisch, hoewel
sinds het midden van de eeuw met een geleidelijk toegenomen
burgerlijke inslag; kerkelijk waren ze - voor zover zij in de
Nederlands-hervormde kerk thuis hoorden - deels ethisch
irenisch, deels "modern"; of anders remonstrants, doopsgezind
of luthers; slechts enkelen waren katholiek, christelijk-gerefor
meerd of israelitisch. De grote meerderheid van de bevolking

1) De minimum-census, voorgeschreven door de grondwet van 1848 en
nader bepaald door de kieswet van 1850, was niet overal even groot,
maar varieerde naar de plaatselijke omstandigheden. Zo bedroeg hij
in de helft van alle gemeenten f 20,-; in Amsterdam was hij f 112,-,
in Rotterdam en Den Haag f 110,-. Vgl. Dr. H. H. Zwager, De
motivering van het algemeen kiesrecht in Europa, (1958), biz. 163.
Voor de gemeenteraadsverkiezingenbedroeg de census de helft. Bij
die verkiezingen kwam te Kampen 5% van de bevolking naar de
stembus.
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was confessioneel hervormd, waarnaast nog een aantal kwam
van hen die deel uitmaakten van de christelijk-gereformeerde
kerk en van de Dordts-gereformeerde gemeente 2).
Het lager en het middelbaar onderwijs was in de jaren tachtig
- de leerplicht bestond toen nog niet! - op enkele uitzonderin
gen na openbaar. In alle openbare schoolcommissies, evenals
natuurlijk in het curatorium van het stedelijk gymnasium, zetel
den de liberale heren. Het lager onderwijs droeg, geheel naar de
tijd, een klassekarakter, verdeeld als het was over twee burger
scholen, twee tussenscholen en een kosteloze school. Onderwijs
op godsdienstige grondslag werd aIleen gegeven op de r.k. jon
gens- en meisjesscholen en dan verder op de school van de
christelijk-gereformeerden. Een geheel aparte plaats nam in de
stad uiteraard de theologische school van de Afscheiding met
haar docenten in.
Het verenigings- en uitgaansleven was bij uitstek het terrein van
de gegoeden. In het Nutsdepartement, in de Vrijmetselaarsloge
"Le profond silence" of in de Vereniging van Algemene Belan
gen bezonnen zij zich op de belangrijke vraagstukken van hun
tijd. Hier werden de initiatieven tot allerlei maatschappelijke
activiteiten genomen..Ontspanning en gezelligheid vond men in
de oude societeit ,,'t Collegie"; wie van de notabelen daar niet
werd aanvaard, kon altijd nog terecht in de societeit "Burger
lust", hoewel die kort daarop verdween; anders weI in de "Her
eeniging"; ten slotte was er nog de Buitensocieteit. Men krijgt
de indruk, dat die herenstand op grond van geboorte, habitus,
ontwikkeling of geld uiteenviel in een aantal coterieen; de be
siotenheid en de zelfgenoegzaamheid van de niet al te grote

2) De verhouding van de gezindten in Kampen was in 1879 volgens het
gemeenteverslag van dat jaar aldus:
Ned.- en Waals-Hervormden . . . . . . . . . . . 69,4%
Ev-Luthersen I
Herst.-Lu~hersen . .
Doopsgezinden
Remonstranten
Chr.-gereformeerden .
Dordts-gereformeerden

3,3%

9,4%

Rooms-katholieken
Israelieten . . . . . . . . . .
Tot geen der genoemde gezindten behorend . . . . . .

(Niet opgegeven, waren er wel).
15,4%
2,0%
0,5%
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kring waarin de conventie aangaf tot hoever een ieder zich kon
bewegen, heeft vaak tot naijver en ruzie aanleiding gegeven.
Uitvoeringen van toneel, muziek en zang hadden ook zo goed
ali geen ander publiek dan het hiervoor beschrevene.
Verder moet nog worden genoemd de Kamper Courant met zijn
ondertitel Algemeen Nederlandsch Volksblad, in 1836 opgericht
door Karel van Hulst, na '77 overgegaan in handen van zijn
neef Laurens van Hulst. Dr. J. W. de Groot, de conrector van
het stedelijk gymnasium was daarvan de plaatselijke redacteur
(1885-1904), terwijl een redacteur van de Nieuwe Rotter
damsche Courant, L.H. Beerstecher tussen 1863 en 1906 de
hoofdartikelen heeft geschreven. Dit blad genoot lange tijd door
heel Nederland bekendheid wegens zijn ondubbelzinnig jong
liberale standpunt 3).
Met het jaar 1888 hadden de liberalen in ons land hun gouden
tijd gehad. "Het yolk achter de kiezers" was meer en meer in
beweging gekomen en dreigde het tevoren zo vanzelfsprekende
overwicht der heersende klassen aan te tasten. In de kleine pro
vinciestadjes gebeurde dat in een wat kalmer tempo dan in de
grotere plaatsen, tenminste zolang het economische patroon zich
niet aanzienlijk wijzigde en de oude beslotenheid binnen de his
torische vestingwallen gehandhaafd bleef. Daar kwam "de scha
mele en de geringe burgerij" niet in beweging zonder een prikkel
van buiten en die omstandigheid gaf "de fatsoenlijke burgerij"
enig respijt om middelen ter wering van haars inziens schadelijke
invloeden uit te denken; in het bijzonder na de kleine, voor
lopige kiesrechtuitbreiding van '88, maar vooral met een nog
veel grotere, door de grondwetswijziging van '87 mogelijk ge
maakte uitbreiding in het vooruitzicht, moest men wel proberen
zijn vat op het yolk te behouden.
De Kamper arbeiders behoorden destijds bepaald niet tot de
woeligste elementen in de sociale emancipatiestrijd; ook zij
moesten eerst van buiten af tot activiteit worden aangezet. Na
1815 had de stedelijke samenleving maar weinig spanning ge
kend. Hier had zich nogal wat industriele bedrijvigheid op ver
schillend gebied ontplooid. Huisindustrie, kleinbedrijf en mid-

3) Aan de Kamper Courant, bij het begin van haar honderdsten jaargang
(1935).Zie de bijdrage daarin van Joh. Don, "Een stukje verleden".
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den-grootbedrijf - en bij de laatste denk ik uitsluitend aan de
sigarenindustrie, de oudste in Nederland! - hadden Kampen tot
een vrij redelijke welvaart gebracht, waartoe verder nog de on
middellijke nabijheid van een zij 't wat beperkt platteland bij
droeg. In die richting wijst ook de gestage aanwas van de bevol
king, een vermeerdering die vooral door geboorteoverschotten
werd veroorzaakt. Ret was immers nog de tijd voordat in
Nederland de opkomst van de grootindustrie, met de daarbij
behorende massale trek van het platteland naar de fabrieks
steden, inzette. Trouwens aan die nieuwe economische ont
wikkeling deed Kampen niet meer mee: na 1880 valt speciaal
bij de sigarenindustrie een geleidelijke terugval waar te nemen;
ook liep de bevolkingsaanwas belangrijk terug, doordat vrijwel
jaar op jaar het aantal der vertrokkenen dat der binnengekomenen
overtrof 4). De stad was niet bij machte het versnelde ontwikke
lingstempo bij te houden. Zij had bijvoorbeeld geen ruimte
binnen haar wallen voor de vestiging van een groot, aaneen
sluitend industriecomplex; en buiten haar poorten was de grond
te slap voor fabrieksterrein; bovendien liep daar 's winters het
land onder water. Ook beschikte Kampen over geen tak van
nijverheid die gemakkelijk tot een grootbedrijf kon uitgroeien,
terwijl de stad ten slotte nog al wat terzijde van het nieuwe
spoorwegnet was komen te liggen. Tekenend is, dat men hier
v66r 1900 slechts een enkele naamloze vennootschap kende 5).
Dat achterblijven deed nu des te klemmender sociale problemen
als van werkloosheid, lage lonen, lange werktijden en slechte
huisvesting uitkomen, zodat men zich kon afvragen, hoe lang
het nog zou duren eer de propagandisten van het socialisme
Kampen tot hun arbeidsterrein zouden uitkiezen.
Tussen de gegoede burgers en de arbeiders werkte de kleine
burgerij zich steeds meer omhoog. Tot die klasse behoorden in
hoofdzaak de kleine zelfstandigen zoals de ambachtslieden, de
stadsboeren en de na 1870 snel in aantal toenemende winke
liers 6), die wat hun inkomsten betreft, lang niet m~t de midden-

4) Vgl. S.R. Perrin, Rapport. inzake de bevolkingsopbouwder gemeente
Kampen (1940), blz, 6 e.v.

5) In 1886 werd de sigarenfabriek van W.G. Boele, "De Beurs van
Amsterdam", een N.V.

6) In 1870 telde Kampen 245 winkeliers en 44 bakkers. In 1880 was
. het aantal winkeliers 329. Het verslag van de Karner van Koop-
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standers van nu te vergelijken zijn; verder de kramers, de klein
handelaren en de schippers; dan de logement-, de koffiehuis- en
de kroeghouders, de slijters en de tappers van sterke drank 7);
en ten slotte had men nog kantoorpersoneel, lagere ambtenaren
en wat technisch geschoolden - maar de laatste groep had nog
maar een heel bescheiden omvang. De wensen van deze midden
klasse, die toen naar schatting iets minder dan een derde van
de bevolking uitmaakte, gingen in hoofdzaak uit naar kiesrecht
en beter onderwijs.
Op kerkelijk gebied kwam er eveneens beroering: spoedig ver
lieten met de Doleantie na 1886 velen de hervormde kerk; die
sloten zich na enkele jaren met het merendeel der christelijk
gereformeerden tot de gereformeerde kerk aaneen. Protestants
Kampen kreeg daarna een nog gedifferentieerder aanblik. Maar
dit betekende tegelijkertijd, dat het rechtzinnige bevolkingsdeel,
ook in de hervormde kerk, duidelijker te onderscheiden viel en
dat het zich goed organiseerde. Met dat doel was al in 1884
een Vereniging van Christelijke Belangen opgericht, een tegen
hanger van de hierv66r genoemde Vereniging van Algemene
Belangen. Er werden fondsen gesticht om de nog ongesubsidi
eerde, christelijke school te bevolken en .in stand te houden.

II Het achterblijven der Kamper arbeiders

Ret sociale vraagstuk is in Nederland na 1870, maar vooral na
'80 in steeds toenemender mate aan de orde gekomen. In enkele
economische centra organiseerden de arbeiders zich al sinds het
midden van de eeuw. Aanvankelijk had den zij zich nog alleen

handel vermeldt erbij: "De grote magazijnen van manufacturen en
galanterieen zijn in de laatste jaren in getal en aanzien sterk toe
genomen; evenzo de winkels voor levensbehoeften.De eigenaren zijn
over het algemeen welvarend". Voor 1891 luidt het KivKi-verslag
niet zo gunstig;daarin worden 314 winkeliersgenoemden 49 bakkers.
Geklaagd wordt over matige omzet; van sommige winkeliers is de
financiele positie ongunstig.

7) In 1880 worden 118 verkopers van sterke drank opgegeven,onder te
verdelen in 38 slijters, 8 slijters tevens tappers, 55 tappers, w.o. 14
tevens koffiehuishoudersen 17 kroeghouders.
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verenigd om gezellig onderling verkeer te bevorderen en fondsen
tegen ziekte, ouderdom en invaliditeit te stichten. Hiertoe was
zelfs aanmoediging nodig geweest door eigen patroons en door
andere belangstellenden uit de "betere standen", die zich in
enkele gevallen ook gedeeltelijk met de leiding van de ver
enigingen belastten; de arbeiders zelf onder wie analfabeten
voorkwamen en die anders door veelvuldig schoolverzuim in
hun jeugd in ontwikkeling veel te kort kwamen, waren vaak
niet in staat een vereniging te besturen en een fonds te beheren.
De eigenlijke vakbeweging die zich het verkrijgen van betere
lonen en arbeidsvoorwaarden ten doel stelt en die er al spoedig,
na de intrekking van de geldende verbodsbepaling door de over
heid, niet voor terugschrikt desnoods het wapen der werkstaking
te hanteren, is pas na 1865 opgekomen. Het waren wederom de
arbeiders met enige ontwikkeling en een zekere welstand, zoals
de typografen en de diamantbewerkers, die bij deze nieuwe
organisatievorm vooraangingen. Deze tweede ontwikkeling heeft
zich in de beginfase evenals de eerste zo goed als geheel in
Amsterdam afgespeeld, waar de arbeiders van andere ambachten
ook toen weer het voorbeeld van de genoemde pioniers hebben
gevolgd. Opmerkelijk is het, dat de vakbeweging in ons land nu
juist niet van de arbeiders in de grootindustrie is uitgegaan, maar
van die in de handwerksbedrijven. En dit verwondert bij nader
inzien niet, daar de fabrieksarbeiders na de lange werkdagen
minder geestkracht konden opbrengen om naar maatschappe
lijke en geestelijke verheffing te streven; bovendien had onder
voeding, een gevolg van het lage loonpeil, hun ondernemings
lust aangetast 1). Toch hebben de fabrieksarbeiders in de hoofd
stad ook weer niet al te lang op zich laten wachten 2). Maar
buiten Amsterdam duurde het over het algemeen nog wel even,
eer de organisatie van vakverenigingen op gang kwam.
Na 1870 werd het volgende stadium het bijeenbrengen van ver
enigingen en individueel georganiseerden in landelijke federaties.
Het eerst verscheen het Nederlandsch Werkliedenverbond. Dat
was socialistisch en voortgekomen uit secties hier te lande van

1) Prof. dr. I. J. Brugmans, Paardenkracht en. Mensenmacht (1961),
bIz. 281.

2) Prof. dr. L.G. J. Verberne, De Nederlandse arbeidersbeweging in de
negentiende eeuw, Aula-boeken nr. 23, bIz. 77.
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de Eerste Internationale. Veel aanhang kreeg het niet, slechts
enkelen voelden zich toen tot het socialisme aangetrokken. Daar
op volgden het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond en
Patrimonium - beide gematigd en anti-socialistisch, maar het
eerste in jong-liberale geest, het tweede op calvinistische grond
slag. Pas een decennium later kwam de Katholieke Volksbond
erbij, geperst uit dezelfde mal van maatschappelijke handelbaar
heid als beide vorige federaties.
Op politiek terrein begon de samenleving roerig te worden in
de jaren tachtig, en weI met het verschijnen van de Sociaal
Democratische Bond, spoedig geleid door de oud-predikant
F. Domela Nieuwenhuis. In Friesland diende zich de radicale
Friesche Volkspartij aan. Politieke hartstochten werden opge
wekt door de Bond voor Algemeen Stemrecht; de leden van deze
vereniging legden zich toe op het houden van optochten en het
aanbieden van petitionementen - vooral de betogingen op de
derde dinsdag in september in '83 en '85 verwekten opschud
ding. De op rust gestelde landgenoten schrokken van de sym
bolen die werden meegedragen, zoals rode vlaggen, bijlen en
jacobijnenmutsen. En het waren juist de socialisten die hierin
een groot aandeel namen.
Speciaal in '85 en '86 ging het rumoerig toe. Telkens waren er
in de straten der steden oplopen, wanneer de "socialen" hun pro
pagandageschriften colporteerden. De gezeten burgerij werd ge
irriteerd door de revolutionaire leuzen der roden, die blijkbaar
op niets anders uit waren dan op haar ondergang. Het proces
tegen Domela Nieuwenhuis wegens majesteitsschennis en het
palingoproer te Amsterdam vormden verontrustende lektuur
op de voorpagina's der liberale bladen. Maar de ontsteltenis die
het optreden der socialisten teweegbracht, maakte toch ook, dat
heel wat gegoeden die zich vroeger weinig om het lot der arbei
dende klasse hadden bekommerd, zo tegen '90 belangstelling
voor het sociale vraagstuk gingen krijgen. "Men begon zich te
bevrijden zowel van een zekere standshoogmoed als van een
bepaalde vrees voor een tot zelfstandigheid komende volks
klasse" 3).
In tegenstelIing tot het geruchtmakende sociaal ontwaken der

3) Verberne, a.w., bIz. 137.
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arbeidersklasse in sommige delen van het land stond de diepe
rust in Kampen. Toch zou je iets anders hebben kunnen ver
wachten, want de stad kende immers v66r 1880 al een nijver
heid van enige betekenis binnen haar poorten. Voor de arbeiders
was er jarenlang werkgelegenheid geweest en zeker in een be
paalde sector van het bedrijfsleven was het werkvolk omvangrijk
genoeg om tot associatie te komen. Maar er werd niets onder
nomen, het proletariaat was en bleef hier lang passief. In dit
opzicht moet Kampen voor de ondernemers een paradijs zijn
geweest. Hoewel met name de sigarenindustrie in haar beste
jaren om 1870 vreemde werkkrachten had aangetrokken, ver
anderden deze binnengekomenen niets aan de mentaliteit van de
Kamper arbeiders. Die intocht van immigranten kan niet groot
zijn geweest; de tijd van de massale bevolkingsverschuivingen
moest eerst nag beginnen en die zou geen verplaatsing in deze
richting brengen. In Kampen deed zich aldus geen opeenhoping
in nieuwe stadswijken voor van maatschappelijk ontwortelden
die weldra in de grote industriegebieden zozeer ontvankelijk
zouden worden voor het marxisme. De binnengekomenen zullen
voor een belangrijk deel als goedkope en ongeschoolde werk
krachten voor de sigarenindustrie in de naaste omgeving zijn
geworven. Zij werden opeengepakt in de schaarse woonruimte
die er in de stad met haar middeleeuwse begrenzing achter de
burgerbehuizingen nog vrij was, en zij moesten zich niettemin
vrij gauw aan de sfeer en de omstandigheden hebben aangepast.
In de kleine Kamper gemeenschap en in het bedrijfsleven waren
de verhoudingen overzichtelijk en patriarchaal. De arbeider was
er geheel vergroeid met zijn omgeving van straat, werkplaats en
kerk. \
De patroons schijnen over het algemeen niet slecht voor hun
werklieden te zijn geweest, mits deze zich maar niet organiseer
den. Van hen zal geen woord van aanmoediging tot het op
richten van een arbeidersvereniging, hoe bescheiden ook van
omvang en doelstelling zijn uitgegaan. De arbeiders die men op
grond van hun aantal in ieder geval tot enig initiatief in staat
zou achten, behoorden tot de tabakverwerkende industrie. Van
de sigarenmakers, wikkelmakers, strippers en kervers vormden
de eerstgenoemden de elite. Dankzij gestage en zeer lange arbeid,
niet aIleen op de fabriek maar ook nog thuis en dan bijgestaan
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door hun huisgenoten, of helemaal als thuiswerkers konden zij
bij gunstige conjunctuur een groot kwantum en daarmee een
behoorlijk loon halen; en als zij met overleg hun verdiensten
besteedden, bereikten zij een minimum aan welvaart. Deze tak
van nijverheid telde in '80 ongeveer 1400 werklieden, verdeeld
over een dertigtal bedrijven en bedrijfjes - vier grote van 100
tot 500 man personeel en de rest van 10 tot 20. En in deze
stedelijke tabaksindustrie domineerde de figuur van W. G. Boele,
de energieke ondernemer met de grootste en modernst geoutil
leerde sigarenfabriek van Nederland. Deze man deed veel voor
zijn arbeiders: de werkomstandigheden bij hem waren voor die
tijd bijzonder gunstig; hij beta alde meer loon dan zijn concur
renten en ontsloeg zijn mensen niet wegens ouderdom, hij had
een zieken- en begrafenisfonds gesticht, hij onthaalde zijn arbei
ders zo nu en dan eens op een toneelstuk en liet voor zijn
rekening jeugdige werkers in een apart daartoe ingericht lokaal
in de fabriek vijf maal per week nog enig onderricht geven,
waarvan door velen gebruik werd gemaakt. Maar samen met de
andere patroons bleef deze filantroop, die door zijn onderge
schikten gewaardeerd werd, zich tegen elk ontluiken van de
vakbeweging verzetten 4). En dit terwijl de sigarenmakers elders
zich al in 1871 in een landelijke bond hadden verenigd. Ja, zij
hadden zelfs de primeur van een internationale vakorganisatie,
die zij in datzelfde jaar met Belgische vakgenoten tot stand
wisten te brengen 5).
Van de ambachtslieden ging ook al niets uit. Typografen, in
andere steden de gangmakers, waren er in Kampen te weinig
- bij de drie drukkerijen van Van Hulst, Zalsman en Wilmerink
werkten bij elkaar maar een dikke 40 man 6). De timmerlieden,
schilders, loodgieters, stucadoors en metselaars hadden zolang
de stad in bevolking toenam, zolang zich hier bemiddelde men
sen vestigden en de winkelstand opkwam, over geen gebrek aan

4) Vgl. W.A. FaseI, "De ontwikkelingvan de tabaksindustrie te Kampen
tot het jaar 1940, in het kader van het plaatselijk industriepatroon".
Verslagen en mededelingen van Overijsselsch. Reg! en Geschiedenis,
78e stuk (1963), bIz.131 e.v.; E. A. Hartman, "De geschiedenisvan
de sigarenindustriete Kampen". Kamper Almanak, 1964,blz, 179 e.v.

5) 1.1. Brugmans, a.w., bIz. 283.
6) Verslag van de Kamer van Koophandel, 1880.
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werk te klagen 7). Toch waren ook dezen te gering in getal om
zich elk in hun eigen yak te organiseren. In Kampen konden de
sigarenmakers dan ook geen steun en inspiratie vinden bij andere
vakverenigingen, zoals dat in Amsterdam wei mogelijk was.
Zo hebben de hoofdstedelijke sigarenmakers moreel en finan
cieel veel te danken gehad aan de diamantbewerkers, toen zij in
'73 in een langdurig conflict van april tot januari met hun
patroons waren geraakt; bij diezelfde gelegenheid werd hun
strijdbaarheid zelfs gaande gehouden door grote financiele steun
van Londense sigarenmakers met wie nauwe betrekkingen be
stonden 8). Onder de aangegeven omstandigheden bleef de Kam
per werkman onderdanig en scheen hij te berusten in de lange
werktijden, zijn karig loon en slechte huisvesting. Hij was niet
geinteresseerd in wat elders zijn lotgenoten bezighield. Die
apathie was 30 jaar tevoren het algemene kenmerk van de
Nederlandse arbeider geweest; in Kampen hield die geestes
houding weI wat erg lang aan; eigen initiatief zou de Kamper
arbeider eerst geleidelijk Ieren ontplooien.
De eerste bescheiden arbeidersorganisatie die er in Kampen is
gekomen, was er een op confessionele basis. Ret was geen vak
vereniging, maar een onderafdeling van de te Amsterdam ge
stichte christelijke arbeidersvereniging Patrimonium. Ret initia
tief tot de oprichting van deze plaatselijke afdeling is niet in
Kampen genomen 9); dat kwam voor rekening van het Zwolse
Patrimonium, dat eind '81 een deputatie heeft gezonden om
enkele personen aan te spreken en voor de vereniging enthou
siast te maken. Zonder die aansporing uit het naburige Zwolle
zou er in onze stad hens weI een afdeling zijn gekomen, maar
later. In ieder geval, toen de eerste contacten waren gelegd,
kwamen een paar Kamper arbeiders van christelijk-gerefor
meerde huize in beweging. Zij hadden daarbij behoefte aan
morele steun en zakelijke adviezen van mensen met ontwikke
ling; die medewerking kregen zij van prof. M. Noordtzij, sedert
1875 docent aan de christelijk-gereformeerde theologische
school, en van de hervormde arts A. Langeveld. Ret eerste

7) Ibidem.
8) Th. van Tijn, Twintig jaren Amsterdam, (1965), bIz. 235.
9) Joh. Don, Vijjtig jaren onder de vlag van he! christelijk sociale

beginsel, 1882-1932, (1932), bIz. 18 e.v.
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bestuur kwam te bestaan uit vijf christelijk-gereformeerden en
drie hervormden - een voorproef van het toekomstig samengaan
van Afscheiding en Doleantie. Opmerkelijk is, dat zes van hen
sigarenmakers waren; de twee andere leden van het bestuur
waren schoenmakers. De aantrekkingskracht van Patrimonium
bleef beperkt, hoewel de meerderheid van de arbeidersklasse in
de stad orthodox protestants was. Volgens het jaarverslag van
1891 telde de organisatie toen 167 gewone leden en 35 buiten
gewone, d.w.z. sympathisanten uit de bovenlaag der bevolking
zoals Noordtzij en Langeveld. Deze eerste manifestatie van
ondernemingsgeest onder de arbeiders werd in kerkelijke
kringen niet onverdeeld gewaardeerd; de christelijk-gerefor
meerde predikant Bavinck stond er afwijzend tegenover 10).
Dat Patrimonium paste evenwel het best bij de geestesgesteld
heid van de Kamper werklieden; die vereniging dreef niets tot
het uiterste, want zij streefde juist naar bevrijding uit de mate
riele zorgen door samenwerking met de patroons, die zij maar
het liefst onder haar buitengewone leden zag opgenomen. De
mannen van Patrimonium verwierpen in die tijd principieel ieder
gebruik van de werkstaking als dwangmiddel om tot hogere
lonen te komen; waar zij zich daarentegen van ganser harte voor
inzette, was krachtige handhaving van de zondagsrust en het
uitbannen van de kermis. Onder de passieve meerderheid van
het werkvolk hier waren er toch langzamerhand weI te vinden
die het nut van het stichten van allerlei fondsen voor onderlinge
bijstand begonnen in te zien; die zich wilden ontwikkelen door
kennis te nemen van maatschappelijke, kerkelijke en politieke
problemen en die voor hun kinderen bijzonder onderwijs wen
sten.
Onder de bezielende leiding van hun adviseur en helper prof.
Noordtzij hebben de leden van Patrimonium allerlei activiteiten
ondernomen. Het is hier niet de plaats om ze aIle te vermelden,
maar twee wil ik er toch noemen, en later zal ik nog op een
derde terugkomen die in het kader van deze studie van belang
is. Om te beginnen werd de enige protestants-christelijke school
die de stad toen telde en die gesticht was door de christelijk
gereformeerden, gesteund. Het ongesubsidieerde confessionele

10) zz.w., bIz. 20.
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onderwijs werd toen overeind gehouden door particuliere kassen.
Hier had men er ook een, het zogenaamde suppletiefonds, ook
weI de hulpkas genoemd. Patrimonium richtte een eigen stuiver
vereniging op die weldra bij dat suppletiefonds werd aangesloten.
Daarnaast nam men de bouw van arbeiderswoningen ter hand;
voor dat doel kwam er in 1886 een bouwvereniging "Patrimo
niums Bouwlust".
Wat zich van de Kamper arbeiders niet bij Patrimonium had
aangesloten, wachtte gelaten op de dingen die zouden komen.
Voor deze ongeorganiseerden werd echter eind '85, begin '86
tech iets ondernomen. Toen hebben de democratisch-gezinde
directeur van de gemeente-reiniging, J. F. S. Dingler, en een
rooms-katholieke meesterknecht op de drukkerij van Van Hulst,
J. W. F. Reckmann, die tevens verslaggever was van de Kamper
Courant, een cooperatieve bouwvereniging "Des Werkmans
Vriend" gesticht. De vereniging was neutraal, maar socialisten
- als ze er toen al wezen mochten! - en aan de drank verslaaf
den - en wat lieten die zich niet gemakkelijk in een adem met
de vorigen noemen - werden van lidmaatschap uitgesloten 11).
Dingler, die overigens zeer goede betrekkingen met Patrimonium
onderhield, is er niet in geslaagd deze organisatie tot deelneming
over te halen. WeI had een afvaardiging de oprichtingsvergade
ring van Dinglers cooperatie bezocht, maar tegelijkertijd ont
dekt, "dat uit iedere zaak welke behandeld werd, te zien was,
dat Patrimonium daar volstrekt niet op haar plaats was 12). Van
daar dat een eigen bouwactie werd aangepakt.
De woningen van het yolk waren toentertijd te vinden in de
talrijke steegjes en sloppen tussen de grote huizenblokken in.
Het merendeel ervan was in een ellendige staat en ongezond,
"geheel ongeschikt tot huisvesting van redelijke wezens", aldus
de voorzitter van de openbare gezondheidscommissie, dr. D.
Lubach 13). Doordat men niet wist, waar men met de bewoners
heen moest, konden er jaarlijks slechts een klein deel van de
allerslechtste woningen onbewoonbaar worden verklaard. Het
was dus zaak de aanbouw van de arbeiderswoningen evenredig
aan de behoefte te maken. Om aan de nodige gelden, liefst tegen

11) Kamper Courant (hierna geciteerdK.C.), 7 jan. '86.
12) Notulen Patrimonium, 11 jan. '86 - Walkate-archief',
13) K.C., 18 aug. '86.
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lage rente, te komen deed het bestuur van "Des Werkmans
Vriend" een beroep op vermogende stadgenoten, waarbij een
verwijzing naar het dreigende rode spook niet achterwege bleef
- nog geen week geleden had immers in Amsterdam het paling
oproer plaats gevonden. Zo deelde de heer Dingler in een in
gezonden stuk in de Kamper Courant van 1 augustus '86 mee,
dat hij van een lokaalverhuurder had vernomen, dat sociaal
demokraten uit Amsterdam per brief diens zaaltje tot het houden
van een propagandavergadering hadden willen huren. De enige
remedie tegen rode propaganda was de arbeiders hun eigen
woningen te laten bouwen, dan zou Domela Nieuwenhuis zeker
geen weerklank in Kampen vinden, zo meende de inzender, de
sociale noden gemakshalve wel enigszins simplificerend.
In deze jaren werd door de Kamper en Brunneper arbeiders
bevolking bittere armoede geleden door werkloosheid en door
de veel in de winter voorkomende overstromingen. Onder de
gegoede burgerij waren er die zich het lot van de minder be
deelden aantrokken; de armen werden bezocht en het gevolg
was, dat in maart '88 een commissie tot leniging van de armoede
in het leven werd geroepen. Geld en bonnen voor levens
middelen werden ingezameld; zelfs kwamen bijdragen van de
leerlingen van het gymnasium en de H.B.S. binnen. Over ge
brek aan medeleven hoefden de inzamelaars niet te klagen. Met
het bijeengebrachte heeft de commissie heel wat hulp kunnen
bieden 14). Ook in '90 en '92 moesten weer dergelijke acties
worden ondernomen. In december van het laatste jaar overwoog
men zelfs op voorstel van de heer F. Heusy, de "vader" van het
Grootburgergasthuis, de stichting van een vereniging tot werk
verschaffing. Op een vergadering in het gebouw van de Loge
werd voorlopig een commissie ingesteld, die de omvang van de
werkloosheid zou onderzoeken. Deze kon al heel gauw rappor
teren, dat zich 273 werklozen voor werkverschaffing hadden
gemeld. Daarnaast zou er een commissie van "dames" worden
gevormd om weduwen en "vrouwen" uit de gedupeerde klasse
enig huiswerk te bezorgen. Deze sociale bedrijvigheid onder
yond niet die medewerking die indertijd de liefdadigheidscom-

14) K,C'J 1, 4 mrt. '88.
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missie had gekregen. Dit streven werd met wantrouwen begroet,
vooral ook omdat de raad er afwijzend tegenover stond 15).
De eerste sociale woelingen waarmee ,,'t rustige Kampen" te
maken kreeg, waren opstootjes die zich voordeden bij het entree
van het Leger des Heils alhier. Het debuut van deze organisatie
in Nederland had in mei 1887 plaats gevonden, en wel in
Amsterdam. De heilssoldaten vestigden zich niet direct in
Kampen; aanvankelijk sloegen zij een jaar lang hun kwartier op
te Kamperveen. Waarschijnlijk hebben zij niet dadelijk een ge
schikt gebouw in de stad kunnen huren, misschien ook hebben
zij door de ervaring in andere plaatsen wijs geworden eerst de
gezindheid van de bevolking willen peilen. Doch in januari '89
kwam het Leger naar de stad over. Men had toen door huur de
beschikking kunnen krijgen over het perceel in de Boven-Nieuw
straat dat van 1852-1888 als school van de christelijk-gerefor
meerden had dienst gedaan; die hadden kort daarvoor een eind
verderop in de straat een nieuw schoolgebouw betrokken. Al
meteen was de toeloop groot: avond aan avond dromden Kam
penaren van aIle rang en stand in de vergaderzaal bijeen; weldra
sloten zich de eerste mensen bij het Leger aan 16).
Drie maanden lang kon de vreedzame arbeid van het Leger
ongestoord voortgaan. Hij had duidelijk resultaat, met name op
het gebied van de bestrijding van het alcoholisme, want de vele
kroegbazen en tappers 17) hadden meer en meer te klagen over
het teruglopen van de klandizie; die konden dan ook de evange
lisatie van de heilssoldaten geenszins waarderen. Er was een
sterk vermoeden, dat zij het geweest zijn die een deel van de
volksklasse tegen hun grote tegenstrevers hebben opgestookt.
In de laatste week van mei deden zich 's avonds in de Boven
Nieuwstraat en in de onmiddellijke omgeving daarvan onge
regeldheden voor, waarbij "grote volksmenigten" betrokken
waren. De ruiten van de vergaderzaal werden ingeworpen, ook
de huizen van de officieren en de heilssoldaten liepen glasschade
op. Als grootste rumoerschoppers werden enige polderjongens

15) K.C., 18 dec. '90, 18 en 29 dec. '92, 8 jan. '93.
16) K.C., 19, 26 jan. en 2 febr. '88; 14 febr., 7 mrt. '89. Zie ook P.Wie

keraad, "Het Leger des Heils te Kampen", Kamper Almanak, 1964,
bIz. 305 e.v.

17) Zie hierv66r bIz. 182,noot 7.
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uit Hattem genoemd; zij hadden in de stad werk gevonden en
zuIlen hun vrije tijd wel hebben zoek gebracht in de kroegen
waar zij de nodige instructies zullen hebben ontvangen. In die
tijd waarin onder de arbeiders - en ik bedoel hier speciaal de
opgeschoten arbeidersjeugd - nog zo goed als geen verenigings
leven bestond, waren er natuurlijk dadelijk heel wat onbezonnen
elementen voor zulke wanordelijkheden te porren. Het gerucht
werd verspreid, dat de heilssoldaten verkapte socialisten waren.
Bovendien kan ook de factor in het spel zijn geweest, dat men
het niet kon aanzien, hoe het Leger aanhang onder de gods
dienstige gezindten in de gemeente maakte. Enkele dagen was
in de stad een verbod tegen samenscholingen van kracht en
waren de tapperijen op bevel van de overheid vanaf 's avonds
negen uur gesloten. Verder schijnt het de hele zomer van '89
rustig te zijn gebleven, totdat in november wederom het gebouw
van het Leger des Heils overlast van rumoerige belangstelling
kreeg. Op een zondagavond werden aile ruiten ingegooid. De
baldadigheden hielden maar ni~t op; de burgemeester zag zich
voor de tweede maal genoodzaakt de betreffende wettelijke ver
bodsbepalingen af te kondigen. En hierna was het voorgoed met
de vijandigheid tegen het Leger gedaan 18).
Ondertussen had men in Kampen nog steeds niet van aangezicht
tot aangezicht met het socialisme gestaan. Het duurde eerst tot
1893 eer de volgelingen van Domela Nieuwenhuis de stad tot
terrein van hun politieke actie maakten. Blijkbaar zuIlen zij
tevoren geweten hebben, dat het niet gemakkelijk zou zijn hier
aanhang te werven: de arbeidende klasse van Kampen had tot
nog toe meer belangstelling voor de godsdienst dan voor de
vakbeweging en het socialisme aan den dag gelegd 19). Daarbij
was het voor de socialistische propagandisten die hier vooral
onder de sigarenmakers wilden gaan werken, zo goed als on
mogelijk in de stad een zaal te huren. leder die er een te ver
huren had, zal bij zichzelf overwogen hebben, dat bij een ver
gadering van roden de zaal onmiddellijk baldadige lieden zou
aantrekken om met de S.D.B.-ers - mits dezen zich daar toe
leenden - hetzelfde spelletje te spelen als te voren met het

18) K.C., 30 mei, 6 juni, 14 en 17 nov. '89.
19) In 1891werd door het hoofdbestuur van Patrimonium aan de plaatse

lijke afdelingen een vragenlijst toegezonden. Een van de vragen
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Leger des Heils, Ret kon immers zijn, dat men nu de smaak
van een dergelijke verstrooiing te pakken had. De intocht van
het socialisme valt dus net buiten de jaren die ik mij als periode
van beschouwing heb gesteid.

III De zorgen van de liberale kiesvereniging

Om het sociaal-politieke tijdsbeeld af te ronden wordt het nu
zaak eens na te gaan, welke crisisverschijnselen zich om het
jaar '90 in de vrijzinnige kiesvereniging voordeden. In 1887
had de grondwetswijziging het kiesrecht in het centrum van de
politieke discussie gebracht: er zou een nieuwe kieswet ont
worpen worden en voor de direct volgende Kamerverkiezingen
in '88 kwam er een voorlopig reglement, waardoor het aantal
kiezers meer dan verdubbelde. In Kampen bracht dit bij de
nieuwe inde1ing der kiezersIijsten een stijging van 645 tot J001
ingeschrevenen 1). Ret laatste getal komt ongeveer overeen met
wat voordien al aan de gemeenteraadsverkiezingen mocht deel
nemen; immers de kieswet van 1850 steide de census voor deze
verkiezingen op de helft van de beide andere.
Deze verandering betekende dus voor de gemeenteraad nog geen
verschuiving in de partijverhoudingen; weI zou die stellig komen
na de invoering van een nieuwe kieswet, vooral ais daarin het
algemeen kiesrecht voor mannen vrij dicht werd benaderd.
Ondertussen hadden de liberalen de gemeenteraad nog stevig in
handen - in 1890 beschikten zij over veertien van de zeventien
zetels, de andere aan twee antirevolutionairen en een katholiek
overlatend. De burgemeester completeerde vanzelfsprekend het

Iuidde: Is de grote massa der arbeiders, die buiten Patrimonium en
buiten de Werkmansbond en de Sociaal-DernocratischeBond staat,
meer op de hand van deze beide laatste groepen of' van Patrimo
nium?
Antwoord: In Kampen zijn geen afdelingenvan beide laatstgenoemde
bonden. Bestonden zij en was de massa der arbeiders georganiseerd
dan zou het grootste gedeeltetot Patrimonium behoren. Zie Joh. Don,
a.w., bIz. 29.

1) Voor de Provinciale Staten: 635-994;voor de gemeenteraad 956-993.
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liberale uiterlijk van de gemeente. Maar ondanks die overmacht
leed de liberale partij aan inwendige verdeeldheid, die nog wel
niet bij de verkiezingen voor de raad, maar wel voor die van de
Kamer en van de Staten nadelige gevolgen kon hebben. Tegen
stellingen van persoonlijke aard verlamden de liberalen in de
verkiezingsstrijd en daarnaast kwam nog het scherpe verschil
van mening over de wenselijkheid van gemeentebelastingen.
B. en W. hadden de invoering daarvan in de raad voorgesteld,
omdat de inkomsten van de gemeente na '80 belangrijk waren
teruggelopen. Men wilde nu door belastingheffing 40 a 50 mille
ter beschikking krijgen om daarmee de jaarlijkse tekorten te
kunnen dekken. Dit zou de aantrekkelijkheid van Kampen - een
Liechtenstein voor renteniers en gepensioneerden - sterk ver
minderen, meenden velen. Een deel der kiesgerechtigden be
toogde: de gemeente heeft middelen genoeg om de huishouding
van de stad te financieren; er is te veel uitgegeven aan grote
publieke werken; de oplossing ligt voor de hand: bezuinigen!
Er vormde zich onder de kiesgerechtigden een zogenaamde
"bezuinigingscommissie" die een actie voerde tegen het voor
stel van B. en W. 2).
Die liberalen die bezuiniging voorstonden, waren evenwel niet
sterk genoeg om op eigen kracht de verkiezingen voor de ge
meenteraad te winnen 3). Vandaar dat zij steun zochten bij de
antirevolutionaire kiesvereniging "Nederland en Oranje" en bij
de rooms-katholieke kiesvereniging. Men pleegde overleg bij het
stellen van kandidaten en deze samenwerking had succes, want
de verkiezing van een nieuw derde deel van de raad in '91 werd
een volledige overwinning voor de bezuinigers. De liberale kies
vereniging zelf had onderwijl niet tot een duidelijke kandidaat
stelling kunnen komen. Daardoor kreeg de raad een meerder
heid die tegen invoering van gemeentebelastingen was. Die
triomf van de "bezuinigingscommissie" en de beide confessio
nele kiesverenigingen werd herhaald in '934).

Zeer goed waarneembaar was ook de liberale verdeeldheid aan
den dag gekomen in '89 bij de verkiezingen voor de Provinciale

2) K.C., 2, 9 en 19 okt. '90.
3) De leden van de raad hadden destijds 6 jaar zitting, Om de twee jaar

trad een derde van hen af; de aftredenden waren herkiesbaar.
4) K.C., 12, 19 en 23 juli '91; 22 juni '93, 6, 9, 16 en 20 juli' 93.
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Staten, in welke vergadering het kiesdistrict Kampen vertegen
woordigd werd door drie afgevaardigden - aIle drie liberaal.
Over de bezetting van twee van de drie zetels moest toen
worden gestemd, En bij die gelegenheid had een deel der liberale
kiezers een der beide vrijzinnige kandidaten, de bekende sigaren
fabrikant W. G. Boele, steun onthouden. Dat was gewaagd spel,
want na het voorlopig kiesreglement van '88 werden er meer
kiezers ter stembus opgeroepen en in het district waren nu de
stemmen van het platteland een factor van betekenis geworden.
Van deze situatie profiteerde de antirevolutionaire kandidaat;
het was prof. Noordtzij die Boele versloeg 5). Boele kwam in
volgende jaren in de rebellenhoek van de vrijzinnigen, de
"bezuinigingscommissie", terecht. Bij de Statenverkiezingen van
'92 heeft hij gedeeltelijk wraak kunnen nemen. Het district
Kampen had toen te stemmen om een zetel. Met grote meerder
heid was op een vergadering van de liberale kiesvereniging
burgemeester Ebbinge herkiesbaar gesteld. Maar Boele die op
die bijeenkomst slechts weinig aanhang had gekregen, stelde
zich ook kandidaat met steun van enkele verharde scheurmakers.
Daardoor kreeg de burgemeester net te weinig stemmen tegen
over zijn antirevolutionaire concurrent, de landbouwer T. Kok
Azn. Er moest herstemming volgen en daarbij kwam de kandi
daat van "Nederland en Oranje" als overwinnaar uit de bus.
De liberalen konden de nederlaag die aIleen te wijten was aan
eigen verdeeldheid, moeilijk verwerken: burgemeester Ebbinge
verslagen door een boer! - "een onontwikkelde, onbeduidende
boer", voegde de schrijver van het hoofdartikel in de Kamper
Courant er denigrerend aan toe. En deze overwinning was tot
stand gekomen dankzij de steun van hervormden en katholieken
in het district 6).
De verkiezingen voor de Tweede Kamer brachten de Kamper
liberalen ook al geen succes. Het kiesdistrict Kampen - niet te
verwarren met dat van dezelfde naam voor de Statenverkiezin
gen, want dat was anders ingedeeld - bestond nog niet lang,
pas van 1887. Bij de grondwetsherziening was toen het aantal
leden van de Tweede Kamer gefixeerd op 100 en waren even-

5) K.C., 16 en 23 mei '89.
6) K.C., 10 en 17 april, 1, 8, 12, 19, 26 en 29 mei '92.
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veel kiesdistricten vast ingedeeld 7). Daarvoor had Kampen deel
van het Zwolse district uitgemaakt, maar nu kwam er dan een
kiesdistrict Kampen bij, waartoe verder behoorden Elburg,
Doornspijk, Hattem, Heerde, Kamperveen, II sselmuiden, Wil
sum, Grafhorst, Zalk en Veecaten - een geheel van plaatsen
waar de liberalen zeker niet de boventoon voerden en dat
anderhalf maal zoveel stemmen uitbracht 8).
De uitslag van de eerste stembusstrijd in dit nieuwe district was
voor liberaal Kampen bepaald niet bemoedigend. Dat was in
1888, het jaar waarin de antirevolutionairen en katholieken
samen voor het eerst de verkiezingen in het land WOOllenen
waarna het eerste coalitie-kabinet door baron AE. Mackay ge
formeerd kon worden. En ook hier versloeg de antirevolutio
naire kandidaat jhr. mr. T. A. J. van Asch van Wijck de liberaal
mr. Th, Ruys J.Pzn. met 1340 tegen 938 stemmen. Het com
mentaar van de Kamper Courant op de verkiezingsuitslag geeft
onverhuld de gemoedstoestand van de verliezende partij weer:
"Overal waar beschaving en ontwikkeling heersen, hebben de
liberalen gezegevierd. Waar de steden van enige betekenis uit
spraak konden doen, waren de kerkelijke partijen machteloos;
en ditzelfde geldt van die plattelands-districten waar de bevol
king niet achterlijk is in verstandsontwikkeling. De steden die
door de districtsindeling vastgeklonken zijn aan gemeenten waar
domheid en onderworpenheid het' overwicht hebben, werden
overstemd. Zou Kampen een Asch van Wijck afgevaardigd
hebben, wanneer het zelfstandig had kunnen kiezen? Bij de
minst ontwikkelden moeten de clericale drijvers hun aanhang
vinden. In ons goed Nederland voert de domheid de boventoon,
en wordt het verstandiger en beter onderwezen deel des yolks
onderdrukt" 9). Deze nederlaag herhaalde zich in '91; nu was

7) V66r 1887 rung het aantal leden van de Tweede Kamer af van de
bevolking. Op elke 45.000 inwoners was er een zetel. Om de vijf
jaar moest de verdelingvan het rijk in kiesdistrictenworden geregeld.
De regering die aan het bewind was kon dan de indeling zo laten
maken, dat die het gunstigstvoor de partij of partijen waaruit zij was
samengesteld, uitviel. Deze praktijk noemde men eufemistisch kies
recht-geografie.

8) Bij de verkiezingen in '88 werden in het kiesdistrict 2324 stemmen
uitgebracht, waarvan 936 in de gemeente Kampen; in '91 waren
beide getaUen2653 en 1101

9) K.C., 11 rnrt. '88.
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het prof. Noordtzij die mr. Ruys versloeg met 1475 tegen 876
stemmen 10). De klap kwam bij deze gelegenheid nog iets harder
aan, daar de liberalen in het land juist een grote overwinning
op de coalitie bevochten en men in eigen district zich veel moeite
had gegeven de tegenkandidaat zo goed mogelijk partij te geven.
Het volgend jaar evenwel deed er zich weer een gelegenheid
voor om te kijken of er toch geen winst voor de liberalen in het
district was te behalen, want de zeer geziene Noordtzij bedankte
in april '92 voor zijn zetel in de Tweede Kamer: de theologische
hogeschool in de Oudestraat en zijn kerkgenootschap stonden
hem liever niet voor de landspolitiek af; en de hoogleraar had
zich laten bewegen 11). Aldus was er een tussentijdse verkiezing
noodzakelijk geworden. Misschien zat er ditmaal bij een goede
aanpak een kleine kans op succes in; immers het eerste coalitie
kabinet was het vorig jaar door een stembusnederlaag der con
fessionele partijen gevallen - de prikkel om een regeringsmeer
derheid te vergroten was weg. Zorgvuldig keken de liberalen uit
naar een goede kandidaat, een politicus die ook orthodoxen in
het district zou kunnen aanspreken. Zo'n man meende de kies
vereniging gevonden te hebben in jhr. E. van Weede van Dijk
veld; deze was in kerkelijk opzicht positief-christelijk, in het
politieke deelde hij de liberale beginselen, De hoopvolle ver
wachtingen zullen echter snel gedaald zijn, toen de tegenpartij
deze kandidatuur overtroefde met die van baron AE. Mackay,
de leider van het gevallen kabinet. Daarmee werd de liberaal
kansloos. WeI bracht hij het er, in vergelijking met zijn voor
ganger, nog redelijk af, want hij verloor met 1003 tegen 1188
stemmen. En dit gebeurde op dezelfde dag, dat burgemeester
Ebbinge bij de Statenverkiezingen de volstrekte meerderheid niet
had kunnen behalen en daardoor nog eens voor herstemming in
het krijt moest treden 12).
Al deze teleurstellingen waren een goede les voor de leden van
de liberale kiesvereniging te Kampen. En dit temeer omdat zij
wisten, dat de vooruitstrevende minister van binnenlandse zaken,
J. P. R. Tak van Poortvliet, werkte aan een ontwerp-kieswet,
waarin hij de in de grondwetsherziening van '87 voorgeschreven

10) K.C., 11 juni '91.
11) K.C., 17 april '92.
12) K.C., 1, 5 en 12 mei '92.
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"kentekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand"
voor de kiesgerechtigden zou moeten bepalen. Dit deed hij in de
geest van de beginselen van het verkiezingsmanifest van de
Liberale Unie van 1891: kiesrecht voor allen die kunnen lezen
en schrijven en die in eigen onderhoud kunnen voorzien. Met
september '92 begonnen de debatten over het wetsontwerp die
de Kamer in de komende twee jaar door alle partijen heen in
felle voor- en tegenstanders zou verdelen. Dat het kiesrecht
geleidelijk uitgebreid moest worden, begrepen de meesten. Maar
in welk tempo? En moest er uiteindelijk ook algemeen kiesrecht
komen? Toch waren vele liberalen niet onmiddellijk gerust op
het vooruitzicht, dat bij toekomstige verkiezingen het aantal
kiezers enkele malen zou worden vergroot. Het was te voorzien,
dat de confessionele partijen veel aanhang zouden krijgen onder
de kleine burgers en onder de arbeiders; ook konden zij rekenen
op de steun van het platteland. En dan, hoe groot zou binnen
afzienbare tijd de werfkracht van het socialisme worden?
Dat de Kamper liberalen het wankelbare van hun eigen politieke
toekomst inzagen, daarvan getuigen de geciteerde uitlatingen in
de Kamper Courant: zij vreesden overstemming van de ont
wikkelden door de onontwikkelden, van de maatschappelijk
zelfstandigen door de loontrekkenden. Zij zagen in, dat de af
stand die hen van het yolk scheidde, verkleind behoorde te
worden; het yolk mocht zeker niet aan de concurrerende partijen
worden overgelaten. Nu was men al enige tijd met ijver in die
geest bezig, zoals we hierna zullen zien. De gebeurtenissen van de
laatste jaren in land en stad waren een aansporing geweest tot
verhoogde sociale belangstelling: trouwens aan medeleven met
de arbeidersklasse had het hier immers nooit helemaal ontbroken.
Juist de ondernemendste van de Kamper liberalen drongen aan
op een duidelijke, progressieve koers, dan zouden er in het
Kamper district nog kansen zijn voor liberale kandidaten bij
Kamer en Statenverkiezingen. Zij kregen de overhand in hun
kiesvereniging en drukten er een jong-liberaal stempel op. In
oktober '92 maakte het bestuur dan ook bekend, dat het wilde
overgaan tot reorganisatie in democratische geest. Het bestuur
had nieuwe statuten ontworpen; die zouden aan de onderafde
lingen van het district worden voorgelegd. De verbreiding van
de liberale beginselen in de lagere rangen van de maatschappij
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diende bevorderd te worden. De aristocratische sfeer in de ver
gaderingen van de kiesvereniging was uit de tijd, "Wij moeten
niet voortgaan naast en buiten onze geestverwanten van de
lagere stand te leven, maar maken, dat zij weten wat en waarom
wij dit willen." Die statutenwijziging kwam er vrijwel zonder
verandering door 13).

IV J. B. Meerkerk, de gangmaker en volksopvoeder

In deze tijd van dreigende verschuivingen was er in Kampen een
buitengewoon actief en temperamentvol man komen wonen, die
als geinteresseerd toeschouwer en medespeler in al de hierv66r
gemelde gebeurtenissen betrokken is geweest. Dat was de leraar
Nederlands aan het gymnasium en de H.B.S., Jacob Bardus
Meerkerk. Hij had zich in 1885 in de stad gevestigd.
Meerkerk was in '56 te Wijngaarden in de Alblasserwaard ge
boren als jongste in een groot boerengezin. Zijn ouders ver
huisden later via Goudriaan naar Giessendam, waar zij een
tamelijk grote hoeve, "De konijnenkooi", aan de dijk betrokken.
Meerkerk was in zijn jonge jaren veel ziek geweest, zodat hij de
school niet geregeld had kunnen bezoeken. Thuis gaf zijn moe
der, bijgestaan door de huisarts en de dominee, hem zelf onder
wijs. Daar hij vlug van begrip was en door langdurig ziekzijn
zich anders had ontwikkeld dan de andere kinderen uit zijn om
geving, achtte men hem niet geschikt voor het boerenwerk en
werd hij bij de notaris van zijn woonplaats op kantoor gedaan.
Daar is hij maar kort geweest en toen overgewipt naar het onder
wijs. Zijn opleiding tot onderwijzer heeft hij niet op een kweek
school ontvangen, maar hij kwam als kwekeling meteen in de
praktijk onder leiding van een bovenmeester, eerst te Giessen
Ouderkerk, daarna te Giessendam. Daar Meerkerk bij zijn studie
totaal geen steun van zijn beide achtereenvolgende boven
meesters ondervond, bereidde hij zich maar op goed geluk en
naar eigen inzicht op het onderwijzersexamen voor. Terwijl hij
sommige vakken verwaarloosde, deed hij bijzonder veel aan
literatuur: hij las schrijvers als Eugene Sue, Saint-Pierre, Scott,

13) K.C., 20 en 23 oktober '92.
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dweepte met Heine en Goethe en maakte kennis met de Max
Havelaar. Zelfs probeerde hij in die tijd al een roman te schrij
yen. Niettegenstaande zijn amateuristische voorbereiding slaagde
hij op achttienjarige leeftijd. Kort tevoren was hij opgevallen bij
de inspecteur en deze trachtte hem nu voor het onderwijs in
Indie te werven. Die raad heeft hij evenwel niet dadelijk opge
volgd. Eerst heeft hij nog snel driemaal achter elkaar een baan
in Nederland aangenomen: als ondermeester in Vianen en twee
maal als "secondant" op een "instituut voor jongeheren", name
lijk te Hoom en te Brummen 1). In 1877 vertrok hij naar
Nederlands-Indie, waar hij tot '83 als onderwijzer aan het open
baar onderwijs voor Europeanen en daarmee gelijkgestelden was
verbonden. Na repatriering heeft hij zich aanvankelijk in Den
Haag gevestigd, blijkbaar om daar eerst zijn studie voor het
examen middelbaar Nederlands te voltooien.
Al vrij kort na zijn benoeming in Kampen heeft Meerkerk zich
in het openbare leven gestort. Hij bezocht de vergaderingen van
het Nut van 't Algemeen en die van de Vereniging van Algemene
Belangen. Vanaf '86 begon hij onder de schuilnaam Sylvester
satirische bijdragen op politiek en literair gebied aan de Kamper
Courant van Laurens van Hulst te leveren. Meerkerk beschikte
over een bijzonder vlotte pen; hij schreef met een zekere ge
drevenheid, stak zich overal in en leek steeds op zoek naar pole
miek. De lezers van de Kamper Courant heeft hij in de jaren
1886 tot 1899 overvoerd met zijn ingezonden stukken, zijn
feuilletons en boekbesprekingen, zodat een van zijn opponenten
eens het pregnante woord het "geschrijf" van Meerkerk heeft
laten vallen. We kunnen ons gemakkelijk voorstellen, dat con
rector De Groot aan het stedelijk gymnasium zijn jonge collega
steeds aanmoedigde tot medewerking aan de krant, waarvan hij
zelf redacteur was.
Zeer gewaardeerd werden weldra zijn literaire voordrachten en

1) Meerkerk heeft in een aantal schetsen zijn jeugdherinneringenverteld.
Die werden in het tijdschrift Nederland in 1915 en. 1919 onder de
titel "Karavanserai" gepubliceerd. In 1922 werden zij gebundeld en
onder de titel Menschen in Nederland bij J. M.Meulenhoff te Amster
dam uitgegeven.Deze romantische herinneringen zijn nog zeer lezens
waard en geven een aardig beeld van het alledaagse leven in kleine
provinciestadjesmet hun benauwde atmosfeer, de rangen en standjes
van de burgeri] in het derde kwart van de vorige eeuw.
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lezingen die hij voor een ontwikkeld publiek op door hem
zelf georganiseerde avonden hield in de winter van '87/'88 in
de bovenzaal van ,,'t Collegie" aan de Ilsselkade. Zijn gehoor
was telkens klein, maar steeds geboeid. Hij sprak dan over
schrijvers als Beets, mevrouw Bosboom- Toussaint, De Genestet,
Adele Opzoomer, Douwes Dekker en Busken Huet 2).
Over geen der genoemde auteurs heeft hij met meer toewijding
gesproken dan over Multatuli. Hij tekende hem als de man die
op zede1ijk, maatschappelijk en staatkundig gebied ten strijde
trok tegen alles wat benauwd, bekrompen en gemeen is. Meer
kerk wilde het opnemen voor die man die belasterd werd door
zijn vijanden, die miskend werd door driekwart van zijn land
genoten 3). Je zou Meerkerk een multatuliaan kunnen noemen,
evenwel niet in de zin van kritiekloos bewonderaar: hij erkende
weI degelijk, dat Multatuli fouten had. Maar diens verguizers
- in het bijzonder de Leidse hoogleraar Jan ten Brink, die hem
nog al eens door zijn oppervlakkig oordeel ergerde - brachten
hem steeds weer in het geweer. Meerkerk kon zich werkelijk
met een gefundeerd oordeel in de discussie over het geval-Have
laar mengen. In een open brief aan Jan ten Brink in de Kamper
Courant vertelt hij van zichzelf, dat hij gedurende zijn zes
Indische jaren in het Soerabajase, Rembangse en Bataviase ge
woond had. Zowel onder de ambtenaren van het binnenlands
bestuur als bij de rechterlijke macht had hij vrienden en ver
wanten; ook onder de regenten telde hij vrienden met wie hij
jarenlang had gecorrespondeerd. Zijn zwager was assistent
resident in Bantam, te Anjer, geweest; dan had hij nog een
vriend die geruime tijd het assistent-residentschap in de Pre anger
en het Bantamse had bekleed. Tijdens zijn Indische jaren had
Meerkerk veel in het werk van Dekker gelezen, hij had toen
zelfs met de schrijver gecorrespondeerd. "Zelf poogde ik zoveel
mogelijk uit de ogen te zien; ik maakte allerlei tochten met een
controleur, ik leefde soms maandenlang in een bamboezen huis
te midden der bevolking. Mijn vrienden legde ik allerlei vragen
voor en uit hun antwoorden zowel als mijn ervaring leerde ik
overtuigend, dat Dekker in hoofdzaak waarheid sprak. En bijna

2) K.C., 10 mrt. en 30 okt. '87.
3) K.C., 27 nov. '87.

201



aIle controleurs en assistent-residenten mijner kennis beaamden
dit" 4).
Bij de beoordeling van Meerkerks bedrijvigheid in Kampen is
het van belang te weten, dat hij lid van de vrijmetselaarsloge
"Le profond silence" is geweest. De humanistische idealen van
dit genootschap hebben zijn activiteiten bepaald. Meerkerk was
een romanticus met een sterk sociaal-ethische inslag: hij heeft
zich in het streven naar de stoffelijke en geestelijke verheffing
van de volksklasse in deze stad volledig gegeven; hij ijverde hier
voor een harmonische samenleving van klassen en richtingen.
Zo heeft hij het in '88 van het begin af aan opgenomen voor
het Leger des Heils; hij woonde een van de eerste bijeenkomsten
te Kamperveen bij en getuigde in een krantenverslag van zijn
bewondering voor de overtuiging en de moed van de heilssol
daten 5). In diezelfde tijd bezocht hij de armen in de stad en in
Brunnepe. Hij wekte de Kampenaren op tot liefdadigheid en trad
op als secretaris van de commissie tot leniging der armoede,
een instelling die hoogst waarschijnlijk door zijn initiatief is tot
stand gekomen. In '92 vinden we hem als voorzitter van de com
missie van werkverschaffing, waarin hij samenwerkte met prof.
Noordtzij en de Patrimoniumman J. Huizinga, die er respectie
velijk als vice-voorzitter en als secretaris zitting in hadden.
Meerkerk werd zelf niet belemmerd door vastgeroeste stands
vooroordelen. Hij was een democraat en had een diepe afkeer
van het tegenwoordig moeilijk meer voor te stellen superiori
teitsgevoel van de gegoede burgerstand, waartoe hij door ge
boorte niet behoorde. In het oerconservatieve Vianen had hij voor
het eerst de heren van het bordes van de societeit zien neer
blikken "op het schamele volkje, dat hen steeds eerbiedig
groette, omdat het voor hen werken mocht". Ook de school
meesters werden daar door hen uit de hoogte behandeld: van de
bovenmeesters, te beginnen met die van de deftige school, ken
den ze tenminste nog de namen, "maar ondermeesters hadden
voor de heren geen naam, allen tezamen een verzamelnaam
alleen" 6). Maar op Meerkerk ketste zo'n hautaine houding af;
hij had een aangeboren besef van eigenwaarde, want hij kwam

4) K.C., 17 mrt. '89.
5) K.C., 2 febr. '88.
6) J. B. Meerkerk, Menschen in Nederland, (1922), bIz. 163.
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voort uit een familie die van geslacht op geslacht uit eigen
geerfde boeren had bestaan. Daar in Vianen had hij ook zijn
eerste ingezonden stuk geplaatst, waarin hij de draak stak met
de mentaliteit der societeitsleden.
Meerkerk deed zich ook kennen als een man met politieke
ambitie. Zo mengde hij zich in '90 onmiddellijk in de bekende
discussie over het voorstel van B. en W. tot invoering van
stedelijke belastingen. Een deeI van de benodigde gelden zou
moeten komen uit de verhoging van het schoolgeld voor H.B.S.
en gymnasium. Meerkerk kwam hiertegen op, omdat een derge
lijke maatregel in strijd zou zijn met de tijdgeest: de verhoging
zou de gegoede burgers maar versterken in hun bevoorrechte
positie; zij zou een gevoelige slag zijn voor de middenstanders
die al1een door het betrachten van grote zuinigheid hun kinderen
een middelbare opleiding konden geven - de middenstanders
als kern van de burgerij behoorden juist zoveel mogelijk te
worden ontzien. Wat Meerkerk voor de toekomst ideaal achtte,
was gratis onderwijs voor alle standen en richtingen. Maar daar
voor was de tijd nog niet rijp. Meerkerk slaagde erin een open
bare protestvergadering bijeen te krijgen. Zijn opzet lukte vol
ledig: er werd een adres opgesteld dat de gemeente werd toe
gezonden 7). Aan de actie van de zogenaamde bezuinigings
commissie heeft Meerkerk niet meegedaan. Het lag ook eerder
in de lijn van zijn politieke opvattingen, dat het stadsbestuur
juist door het ondernemen van politieke werken voor werkge
legenheid zou zorgen; hierna zullen wij hem ook zien betogen
dat de gemeente, en niet particulieren, mede ten behoeve van
het volk de bouw van een stadsgehoorzaal tot stand zou moeten
brengen.
In 1891 werd Meerkerk tot bestuurslid van de afdelingvan de
Liberale Unie te Kampen gekozen. Al meteen maakte hij zich
zeer verdienstelijk bij de propaganda-actie voor de Tweede
Kamerverkiezingen in datzelfde jaar. Hij hield een politieke
rede te Elburg ten gunste van de liberale kandidaat in het
district Kampen. Zelfs nam hij 't in een Fries. district te St.
Annaparochie, voor een kandidaat op. Het zag er toen naar uit,
dat Meerkerk erover dacht een politieke carriere op te bouwen.

7) K.C., 2, 16 en 19 okt. '90.
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Van zijn redevoering te Elburg had hij veel werk gemaakt. Die
werd later in extenso in de Kamper Courant opgenomen. Wilden
de liberalen met hun kandidaat in Elburg stemmen veroveren op
Noordtzij, dan moesten ze stemming maken tegen de coalitie
door ook wat te werken op de anti-papistische gevoelens van
de kiezers daar. Daarom weidde Meerkerk uit over de pauselijke
encycliek van 1864: Quanta Cura met de befaamde Syllabus
Errorum, waarin Pius IX zich kantte tegen de liberale staat.
Hij las er passages uit voor om daarmee aan te tonen, dat ook
het beginselprogramma der antirevolutionairen volgens katho
lieke maatstaven verdoemd was. Het samengaan van katholieken
en calvinisten was hem een raadsel. Hoewel hij verzekerde geen
godsdiensthaat te willen prediken, haalde hij niettemin uit
spraken aan waaruit zou moeten blijken, hoe de "ultramon
tanen" van zins waren Nederland rooms te maken 8).
In het politieke debat liet Meerkerk zich niet onbetuigd. Hij was
slagvaardig en beschikte over een grote woordenrijkdom en over
de nodige vasthoudendheid. Zo keerde hij twee dagen later te
Elburg terug om daar nog eens met Noordtzij zelf in het krijt te
treden. Beide heren die elkaar kenden en waarschijnlijk ook weI
waardeerden, hebben bij dat debat nogal fel tegenover elkaar
gestaan. Ook de studenten van de Theologische School die hun
hoogleraar op zijn verkiezingstoumee volgden, hie1den zich niet
stiI. Meerkerk heeft zich bij die gelegenheid te veel laten gaan:
hij beging de fout aan het adres van de Kamper studenten met
wie hij trouwens niet te best overweg kon, iets onvriendelijks te
zeggen, wat hij onmiddellijk daama weer ruiterlijk terugnam.
Dat Noordtzij de zetel van het kiesdistrict Kampen in de Tweede
Kamer heeft gewonnen, kreeg Meerkerk weI te verstaan: hij
heeft naar aanleiding van die antirevolutionaire overwinning
heel wat anonieme brieven en briefkaarten vol triomf en hoon
in zijn bus gevonden 9).
Het jaar daarop werd hij voorzitter van de liberale kiesvereni
ging alhier. Ik heb sterk het vermoeden, dat van hem het initia
tief tot democratisering van de liberale partij te Kampen uitging.
Met zekerheid valt dit echter niet te zeggen, omdat het notulen
boek van de kiesvereniging niet meer te raadplegen is.
8) K.C., 4 en 7 juni '91.
n) K.C., 14 juni '91.
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Hoewel zelf zeer sterk sociaal denkend had Meerkerk een afkeer
van socialisten van het slag van Domela Nieuwenhuis en keurde
hij propaganda in de trant yah diens blad Recht voor Allen af.
Met afschuw zag hij, hoe arbeiders tegen de burgerklassen
werden opgeruid. Meerkerk stond hervorming van de maat
schappij voor langs de weg der geleidelijkheid. Wat hem in het
revolutionaire theoretiseren zo ergerde was, dat daarbij niets
positiefs in de bestaande samenleving werd erkend: zo was bij
voorbeeld de monarchie voor Meerkerk een instelling die haar
waarde had behouden; ook wilde hij .het nationale denken niet
opgeven. Strijdbaar als hij was, is hij vaak met de socialisten in
debat getreden. De ervaring had hem geleerd, dat er aanvanke
lijk nog wel met socialisten viel te discussieren; toen had hij ook
nog wel met hen kunnen sympathiseren zolang zij op hervor
mingen aandrongen en drankmisbruik bestreden - doch gaande
weg waren zij door haat verhard en een eerlijk debat werd daar
mee onmogelijk 10).
Meerkerk zelf was dus liberaal en is dat gebleven - "gewoon
liberaal", voegde hij er in '93 aan toe; maar dan toch jong
liberaal of zoals men toen ook weI zei, geavanceerd liberaal.
De Radicale Bond van Treub, die in '92 buiten de Liberale
Unie tot stand kwam, heeft voor hem geen aantrekkingskracht
gehad. Het tempo dat die politieke groepering er in wilde zetten,
ging de vooruitstrevende Meerkerk waarschijnlijk iets te snel,
vandaar dat hij het jaar erop die behoefte gevoelde "gewoon
liberaal" als een verduidelijking te gebruiken.
Meerkerks veelzijdigheid toont nog een opmerkelijk facet. Ik
heb al meegedeeld, dat hij veel journalistieke bijdragen schreef
en dat hij de pen voerde met een zekere gedrevenheid. Dit
laatste komt vooral goed uit in de beide romans die hij in die
jaren in Kampen heeft geschreven, Meerkerk .leefde nu eenmaal
sterk gemteresseerd mee met alles wat er vlak bij of op groter
afstand gebeurde; daardoor werd hij telkens ertoe gedrongen het
ervarene en doordachte in romanvorm neer te schrijven. In 1890
verscheen zijn Helena Bixs; ae inhoud van deze roman speelt
zich grotendeels in de Indische samenleving af. Twee jaar later
kwam er opnieuw een roman, toen al zijn derde l1),'uit: Karak-

10) Vgl. K.C., 16 mrt. '93.
11) In 1884 was zijn eerste roman verschenen, Moderne adel, geschreven

onder het pseudoniem Aristides de Jonge,
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ter. De titel is daarom juist zo opmerkelijk, omdat het boek ver
seheen in een tijd toen in de literatuur het naturalisme zo'n
opgang maakte - een genre dat de mens liet zien als een ge
determineerd wezen. Meerkerk verwierp die visie; hij had teveel
temperament en eonstante werklust om slappe, willoze mensen
tot de eigenlijke hoofdfiguren van zijn romans te maken. Type
rend zijn de woorden die hij in Karakter een der vrouwen
figuren in de mond legt: "Je kunt tegenwoordig haast geen boek
in de hand nemen, waarin de vrouwen, wij vooral, niet voor
gesteld worden als slaehtoffers, als pas sieve geslaehtswezens. En
dat hindert me geweldig. Ik zou daar zo graag eens een boek
tegenin sehrijven". Als vrijmetselaar moest Meerkerk wel een
afkeer van het pessimisme der naturalisten hebben: hij zag de
mens liefst als een redelijk wezen en op te voeden tot een per
soonlijkheid. Het is dan ook opvallend met welk een voorkeur
de sehrijver in zijn romans belezen en ontwikkelde mensen be
sehrijft, mensen die zieh steeds het hoe en waarom der dingen
afvragen en die dan zijn denkbeelden verkondigen. In Karakter
heeft hij een boeiend beeld van eigentijdse gebeurtenissen ge
geven: als aehtergrond voor het hoofdmotief besehreef hij de
stembusstrijd bij Staten- en gemeenteraadsverkiezingen, en dan
de opkomst van het Leger des Heils. Dit alles had hij uit eigen
ervaring in 1888 tot en met '91 te Kampen leren kennen. Maar
het gebeuren in zijn romans situeerde hij in Gorkum, het stadje
dat hij uit zijn jeugd kende, en hij laat het zieh afspelen in
1885/'86, waardoor de intocht van het Leger des Heils iets
vroeger dan mogelijk plaats vindt. Meerkerks romans werden
onmiddellijk goed ontvangen. Hij sehreef een verzorgde en pak
kende stijl. Men merkte meteen, dat men met een bijzonder be
lezen auteur te doen heeft, die vooral veel inspiratie bij Multa
tuli heeft gevonden. Dat zijn werk geen stand heeft gehouden,
komt door een artistiek tekort en door de te sterke gebonden
heid aan het eigentijdse gebeuren. Niettemin blijft zijn werk
lezenswaard, juist omdat de sehrijver absoluut geen alledaags
mens was.
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V Van volksvoordrachten en -voorlezingen

Ret is Meerkerk geweest die zich in Kampen in die jaren van
sociale onrust veel moeite heeft gegeven om het yolk toeganke
lijk voor literatuur te maken. Hij wilde de gewone mensen aan
het lezen krijgen, hen iets van de vreugde doen ondergaan die
goede lektuur kan geven en hun daardoor een moment van
bevrijding uit de dagelijkse zorgen verschaffen. Nu was er in die
tijd buiten de kerk nog zo goed als niets wat de mensen uit de
arbeidende klasse uit hun sleur ophief en wat vooral ook de
mannen buiten de kroeg hield. Meerkerk wilde ze tot lezen op
voeden, een tijdverdrijf dat ze, voor zover ze enig onderwijs
hadden genoten, sinds hun lagere-schooltijd ontwend waren.
Ret komt mij voor, dat Meerkerk vooral tot dit inzicht is ge
komen naar aanleiding van de rumoerige dagen die er op 25 en
26 juli 1886 te Amsterdam zijn geweest en die bekend staan als
het palingoproer. De bevolking van de Jordaan was in staat van
grote opwinding geraakt toen de politie op de Lindengracht een
einde had trachten te maken aan het palingtrekken, een ruw
volksspel dat al sedert 1870 door de stedelijke overheid ver
boden was. Nadat de politie, versterkt met troepen, het oproer
had bedwongen, telde men 26 doden en een honderdtal gewon
den.
Deze uitspatting van de Jordaners zal ook Meerkerk te denken
hebben gegeven; het moet hem duidelijk zijn geworden, dat men
het yolk gelegenheid tot ontspanning behoorde te geven, maar
dan goed en zinvol geleid. Dit thema heeft hij verwerkt in zijii
lezing over volksliteratuur, die hij op 17 oktober 1886 voor de
vereniging "Algemene Belangen" heeft gehouden - dat ~was de
eerste lezing waarmee hij voor een Kamper gehoor kwam.
Meerkerk heeft het toen ongeveer aldus onder woorden gebracht:
het Nederlandse yolk heeft een sombere levensopvatting; het
vindt door gemis aan blijvende levensvreugde, of door schaamte
ervoor, aIleen genot in uitspattingen. De spreker weet dit aan de
kerk en aan de overheid. De kerk had eeuw na eeuw eenzijdig
geleerd, dat aIle hartstochten gedood moeten worden; zij had er
beter aan gedaan erop te wijzen, dat men die in goede banen
moest leiden. De overheid, vooral de stedelijke, schafte ondoor-
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dacht allerlei volksvermaken af 1). Wat Meerkerk daarentegen
wilde propageren was juist: voedt het yolk op door middel van
het genot. En om zich te beperken vroeg hij die avond dan in
het bijzonder aandacht voor de literatuur als middel tot genot
en als middel tot verheffing van de volksklasse. Meerkerk liet
zien, hoe er in de middeleeuwen een literaire kunst heeft ge
bloeid die verstaanbaar was voor het hele yolk. Met de renais
sance begon die gemeenschapskunst te verdwijnen. Er ontstond
een kloof in de cultuur; de letterkunde - de kunst in het alge
meen - werd het terrein voor liefhebberijen van de rijken; het
gewone yolk bleef achter en was voortaan aan de wansmaak
overgeleverd. Aan het eind van zijn lezing heeft Meerkerk de
conclusie getrokken, dat men zich onmiddellijk op de literaire
veredeling van bet yolk diende toe te leggen; men moest het
yolk leren onze schrijvers te verstaan, het verheffen tot het peil
van de ontwikkelde burgers! En teI bereiking van dit doel zou
hij graag zien, dat er overal in het land volksvoorlezingen werden
gehouden 2). Het is jammer dat alleen een summier kranteverslag
van Meerkerks belangrijke rede over is. Wij zouden er graag een
genuanceerder weergave van hebben gehad, en ook minder frag
mentarisch. Wat er nietteminin naar voren komt, is die toon van
idealisme en optimisme die zo kenmerkend voor de spreker is.
Wat Meerkerk voorstond was helemaal niet nieuw; lang voor
dien hadden mensen uit de hogere standen zich op de door hem
aangegeven wijze met de ontwikkeling van het yolk bezig ge
houden. We denken daarbij aan de verdienstelijke arbeid van
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Deze instelling was
in 1784 door de doopsgezinde predikant Jan van Nieuwen
huyzen in het leven geroepen om "den gemeenen man" door
ethische en verstandelijke vorming op een hoger geestelijk niveau
te brengen en daarmee in tweede instantie de verhoging van
diens levensstandaard te bevorderen. De "Nutslezingen" hadden
evenwel niet het publiek, dat je op grond van deze doelstellingen
zou verwachten. Hoewel men lid van een departement kon
worden ongeacht maatschappelijke rang of godsdienstige ge-

1) Zo was Meerkerk ook een groot voorstander van het weerinvoeren
van de kermis in Kampen. Daarvoor heeft hij zich in '92 beijverd.
Zie Joh. Don, a.w., bIz. 37 e.v.

2) K.C., 17 okt. '86.
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zindte, was de contributie te hoog voor de lagere standen S).
Toch hield men in de vorige eeuw hier en daar speciale lezingen
voor het gewone yolk over moraal, letterkunde, geschiedenis,
natuurkunde, staathuishoudkunde en gezondheidsleer; vooral in
de jaren zestig werden daartoe initiatieven genomen, in de
meeste .gevallen door het Nut of in samenwerking met deze
organisatie. Daarnaast viel er een duidelijke tendens naar ver
edeling van de volksvermaken waar te nemen en werden goed
geleide feesten en wedstrijden in de open lucht op touw gezet 4).
Het bestuur van de afdeling-volksvoordrachten van de Maat
schappij voor den Werkenden Stand te Amsterdam heeft in '69
al die verspreide activiteiten willen coordineren, AIle besturen
van organiserende verenigingen werden uitgenodigd in septem
ber afgevaardigden naar een vergadering in de hoofdstad te
sturen. Er werd zelfs een kleine enquete gehouden, opdat aan
de hand van verkregen inlichtingen een agenda zou kunnen
worden vastgesteld. De opzet die hierbij voorzat, was een goede
verstandhouding tussen de maatschappelijke klassen te bevor
deren. We leerden Amsterdam al kennen als de bakermat van
de Nederlandse vakbeweging. De Amsterdammer A. Gilden
meester, een van de eersten die zich in zijn woonplaats met het
houden van volksvoordrachten bezig hield - hij nam dan ook
een belangrijke plaats in de zojuist genoemde afdeling in - ,
achtte de vakvereniging een .Jieilzaam verschijnsel" waar de
gegoede standen niet argwanend tegenover moesten gaan staan.
Hij verwachtte, dat de georganiseerde arbeiders uit welbegrepen
eigenbelang de strijd tegen "de mannen van het geld" - hij
bedoelde natuurlijk alleen de ondernemers! - niet op de spits
zouden drijven en dat zij de voorkeur zouden geven aan ge
meenschappelijk overleg. Deze man was blijkbaar optirnistisch
gebleven niettegenstaande het feit, dat in de maand april in
Amsterdam de scheepstimmerlieden de eerste echte werkstaking

3) De contributie van het Kamper Nutsdepartement bedroeg in de
tweede helft van de vorige eeuw f 5,75, overeenkomendmet onge
veer f 27,- van nu (Berek. Centr. Bur. Statist. 1966). Daarom werd
de hulponderwijzersook vrij entree tot de lezingen gegeven.

4) S.Sr.Coronel, "Vereenigirtgen voor volksvoordragten en volksver
maken", Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje, 1867, biz.
383 e.v. Zie ook Prof. dr. I. J. Brugmans, De arbeidende klasse in
Nederland in de 1ge eeuw (1813-1870), Aula-boeken 13, biz. 252 e.v.
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- compleet met posten bij de werf, politiegeleide voor onder
kruipers en handhaving van de orde door huzaren - introdu
ceerden 5). Gildenmeester huldigde een soortgelijk principe als
niet lang daarna het Algemeen Nederlandsch Werklieden Ver
bond zou propageren. .Wat wij trachten te doen", zo schreef hij,
"is, ons vrienden te maken uit de mannen des yolks; de eerlijke,
welgezinde werkman aan ons te binden; hem te tonen dat zijne
en onze belangen een zijn; hem zoveel in ons vermogen is in de
bevrediging zijner billijke behoefte aan ontwikkeling te helpen
en hem de richting die hij te bewandelen heeft, aan te wijzen.
Geschiedt dit algemeen; wordt de band tussen de meer gegoeden
en de arbeidende klasse inniger, leren wij de wensen en be
hoeften van de werkman beter kennen; kunnen wij bij hem de
overtuiging vestigen, dat wij zijn waarachtig belang op het oog
hebben - welnu, dan vrezen wij zijn vooruitgang, zijn ver
enigingen, zijn eisen niet; integendeel dan verwachten wij daar
van veel goeds voor de maatschappij". En om dit doel te be
reiken kende hij geen effectiever middel dan het houden van
volksvoordrachten 6).
Nu zullen deze overwegingen toen nog niet zo gegolden hebben
in alle andere gemeenten waar voordrachten werden georgani
seerd, omdat daar in verreweg de meeste gevallen voorlopig nog
geen sprake was van oprichting van vakverenigingen. Daarbij
komt: de couranten van die tijd waren van en voor de goed
gesitueerden en daarin werd toen nog geen regel gewijd aan wat
de arbeiders bezig hield 7). Zo zal weinig van wat er in Amster
dam op sociaal gebied omging, naar buiten zijn doorgedrongen.
Nee, primair was op dat tijdstip veeleer het probleem van het
massaal straatslijpen en het overmatig kroegbezoek vooral op
zondagavonden door een geestloos stadsproletariaat waaraan de
politie doorlopend de handen vol had. Het was de rijke burger
weI wat waard het volk zinvol te doen bezig houden en het enig
gevoel voor stijl en wat smaak te laten bijbrengen.

5) Brugmans, a.w., bIz. 273 e.v.; Th. van Tijn, a.w., bIz. 454; J. C. VIeg
geert, "De eerste georganiseerde werkstaking", Spiegel Historiael,
3de jg. nr. 4, blz. 213 e.v.

6) A. Gildenmeester, .Volksvoordrachten in Nederland", Staatkundig en
Staathuishoudkundig Jaarboekje, 1869, bIz. 455.

7) Verberne, a.w., bIz. 95.
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Ook in Kampen zijn volksvoordrachten gehouden. Het is ds.
A. G. van Anrooy 8) geweest die al in '57 op een vergadering
van het Nutsdepartement voorstelde de volksklasse in de stad
op de zondagavonden "een gepaste uitspanning" te bezorgen.
Men benoemde tijdens dezelfde vergadering nog een commis
sie 9), die zou onderzoeken in hoever zo iets te verwezenlijken
zou zijn, maar het heeft niettemin tot '65 moeten duren eer de
zaak met resultaat werd aangepakt. Er werd toen, zoals men
dat noemde, een .Jeeskamer" geopend, "waar zij die daarvan
gebruik wensen te maken, een aangename verpozing zullen
kunnen vinden en tevens gelegenheid hebben, om hun kennis te
vermeerderen en hun smaak te veredelen". Er zouden populair
wetenschappelijke opstellen en verder novellen en gedichten ten
beste worden gegeven, "om langs die weg, meer dan tot nu toe
geschied is, beschavend op het algemeen te werken". Het depar
tement deed een beroep op de fabrikanten, de ambachtsbazen
en op allen die dienstboden in huis hadden, hun werknemers op
deze activiteit van 't Nut opmerkzaam te maken en hen aan te
moedigen "om liever te gaan naar een plaats waar zij de tijd
aangenaam en nuttig kunnen besteden, dan langs de straat te
lopen of plaatsen te bezoeken waar hun deugd in gevaar zou
komen" 10). De eerste maanden vonden de voorlezingen nog om
de veertien dagen plaats, maar vanaf december al elke zondag;
en zo bleef het ook in de volgende jaren van oktober tot eind
maart - een blijk, dat de heren van 't Nut zeer ondernemend
waren en een vergelijking met organisatoren uit andere gemeen
ten best konden doorstaan 11). Het eerste seizoen bekostigde het

S) Abraham Gijsbertus van Anrooy werd in 1822 te Zalt-Bcimmelge
boren. In 1848 werd hij bevestigd als predikant te Briels-Nieuwland,
In 1856 was hij enkele maanden te Zwaag, waar hij in hetzelfde jaar
nog een beroep naar Kampen aannam. In Kampen is hij van 1856
tot zijn emeritaat in '94 werkzaam geweest. Hij behoorde tot de
moderns richting in de Ned. Herv. Kerk. Hij werd hier voorzitter
van de Ned. Protestantenbond, voorzitter van het Nutsdepartement,
oprichter en voorzitter van de Vereniging tot bevordering van het
geregeld schoolgaan, voorzitter van Volksonderwijsen ten slotte nog
van de Kamper afdeling van het Ned. Zendelinggenootschap.

9) Bestaande uit dr. P. P. Kremer, J. Stroband en J. Donk.
10) K.C., 1 okt. '65.
11) Gildenmeester, t.a.p., bIz. 449. Hier wordt het resultaat van de kleine

landelijke enquete door de Maatschappij voor den Werkenden Stand
gehouden meegedeeld. Daaruit blijkt, dat in de afgelopen winter-
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Kamper Nutsdepartement de ondememing aIleen, maar de vol
gende winters steunde de gemeente, die voor dit sociale doel
eerst de Kleine en spoedig zelfs de Grote Concertzaal ") afstond,
telkens met honderd gulden, zodat dankzij haar financiele bij
stand de belangstellenden vrij toegang kon worden verschaft.
Voor die volksvoordrachten brachten uitgeverijen - een heette
er heel opmerkelijk De Vriend van Annen en Rijken - kant-en
klare lezingen over allerlei praktische en uiterst populair-weten
schappelijke onderwerpen met een afronding van toepasselijk
dichtwerk in de boekhandel. Deze publikaties werden na voor
lezing onder de trouwste bezoekers uitgedeeld, als tenminste de
organisatoren over de nodige geldmiddelen beschikten. De grote
moeilijkheid was hoe men een eigengemaakte lezing moest
brengen op een manier die het gehoor kon boeien. Te oordelen
naar de uitgegeven lezingen zullen de sprekers getracht hebben
de mensen in de zaal telkens weer direct aan te spreken en door
veelvuldig gebruik van retorische vragen en het aanhalen van
tastbare voorbeelden uit het dagelijks leven de aandacht vast te
houden. Bij zo'n lekepreek had een predikant als het ware een
natuurlijke voorsprong op een andere spreker. De toon van de
redenaars in het algemeen zal - gezien de maatschappelijke
kloof die te overbruggen was - vaak schoolmeesterachtig en
neerbuigend zijn geweest, want het streven was toch de intel
lectueel- en ethisch-achtergeblevenen op te voeden tot inzicht,
eerbaarheid en ingetogenheid; en dit op thema's als: kennis is
macht, deugd is geluk, arm maar eerlijk. Als succes ergens van
een spreker afhing dan was het wei bij een volksvoordracht
over een serieus onderwerp; in de praktijk bleken er maar
weinig redenaars te zijn die zo'n zaal met volksmensen met meer
dan gewone tact aankonden - er hoefden zich ook maar een of
twee grappenmakers onder het gehoor schuil te houden en het
effect van de lezing was weg. Men was al tot de ervaring ge
komen, dat het yolk buiten de school en de kerk niet "gedo-

maanden in 26 steden en 18 dorpen volksvoorlezingenzijn gehouden.
Bovenaan staat Amsterdam met 37 voordrachten, gevolgd door
Kampenmet 24; de andere plaatsen varieerdenvan 2 tot 16 avonden.

12) Beide zalen maakten deel uit van het gebouwdat v66r 1890 aan de
Nieuwe Markt stond op de plaats die nu de Stadsgehoorzaalen de
School met de Bijbel innemen. Daarin bevonden zich verder hotel
Pays Bas en de lokaliteitenvan de societeit,,'t Collegie".
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ceerd" wilde worden en dat het beter was de spreekbeurten
meer voor de mann en te houden, terwij1 de ontspanningsavonden
dan gereserveerd konden b1ijven voor gemengd publiek 13). Ook
werd ontdekt, dat er zelfs uit 1iterair werk niet te lang achter
e1kaar moest worden voorge1ezen; vandaar dat onderbreking
met muziek na verloop van tijd werd toegepast. Er werd boven
dien een pauze gehouden tijdens welke men tegen gereduceerde
prijs iets, natuur1ijk niet van alcoholische aard, kon gebruiken.
De commissie voor de vo1ksvoorlezingen hier ter stede 14) was
doorgaans niet best over de samenkomsten te spreken; zij zat
maar a1 te zeer met het ordeprob1eem en had daarom a1 dade1ijk
de jeugd van 16 en 17 jaar niet meer in de zaa1 toege1aten. In
april '69 bracht Van Anrooy op een 1edenvergadering van het
departement vers1ag uit van het afgelopen winterseizoen, bij
welke ge1egenheid hij tot zijn spijt moest me1den dat de voor-
1ezingen "treurig" waren afgelopen. Tevens b1eek in september
op de Amsterdamse vergadering van door de Maatschappij voor
den Werkenden Stand genodigde vo1ksvoordrachtenorganisaties
met hoevee1 moei1ijkheden overa1 geworste1d werd. Toch was
daar de overheersende mening: vo1houden! Slechts enke1e depu
taties lieten een negatief ge1uid horen; zij vonden het houden
van voordrachten in de tot dan toegepaste vorm, zaaien op een
ongeploegde akker - het gehoor had geen geestelijke basis om
het gebodene te kunnen verwerken. Die voordrachten hadden
vo1gens de sceptici alleen zin a1s de organiserende verenigingen
systematisch te werk gingen en bepaa1de reeksen van onder
werpen bij voorkeur door mensen uit het onderwijs zouden 1aten
behande1en; wie van het vo1k daarvoor het meest geschikt waren,
moesten eerst door zu1ke cursussen rijp gemaakt worden. Maar
dat was nu juist waar het pub1iek ook weer zo'n aversie van
had. Daarom kon alles vo1gens de andere afgevaardigden beter
bij het oude b1ijven. De meerderheid wilde zich tot .Jiet grote
publiek" blijven richten en zich niet 1aten ontmoedigen 15).

13) Coronel, t.a.p., blz, 397 e.v.
14) Ds. A. G. van Anrooy, 1.Allirol, W. H. Warnsinck Jzn, L. Blanken

bijl, K.Th. Koch, 1hr. mr: A. M.C. Sandberg, H. C. Lohr en dr. D.
Lubach.

15) K.C., 14 nov. '69. Verslag van een Kamper afgevaardigde naar de
vergadering.
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Wat de Kamper afvaardiging op de vergadering te Amsterdam
had beluisterd, wekte bij de leden van het Nutsdepartement de
verslapte animo weer wat op. De commissie kreeg de opdracht
het komende seizoen voor te bereiden en op dezelfde voet voort
te gaan. Ter voorkoming van ordeverstoringen zou zij een zaal
wacht van 25 a 30 mannen uit het yolk bijeenzoeken. De volks
voordrachten kwamen zelfs na een maand of twee weer zo op
gang, dat het voorstel van dr. Lubach om bovendien nog aparte
lezingen voor ambachtslieden te houden, de instemming van de
ledenvergadering kreeg. De leiding daarvan werd eveneens aan
een commissie toevertrouwd. Toch had deze extra ontplooiing
van bedrijvigheid weinig resultaat: na drie jaar moest zij gestaakt
worden. Hetzelfde gebeurde met de volksvoordrachten het jaar
daarop, in '73. Zolang als het ging om muziekuitvoeringen of
toneelvoorstellingen, had men niet over gebrek aan belangstelling
te klagen, maar de voorlezingen trokken slechts weinigen meer
aan. Het besluit vie1 de vergadering niet gemakkelijk, maar het
advies van de commissieleden was te overtuigend 16).
Waaraan zullen wij het mislukken van de volksvoordrachten
ondanks de goede wil van het Nutsdepartement moeten toe
schrijven? De voornaamste oorzaak zal hierin hebben gelegen,
dat de voordrachten te vaak werden gehouden. Van oktober tot
april elke zondagavond en dat een aantal jaren achter elkaar,
het is bijna niet te geloven! Het ligt voor de hand, dat er in het
bezoek van de .Jeeskamer" niet de regelmaat als van een kerk
gang was te brengen; en dan de kerk, die was er op dezelfde
dag ook nog! Het moet ondoenlijk zijn geweest steeds maar
weer nieuwe sprekers en voorlezers naar de katheder te leiden,
steeds maar weer nieuwe onderwerpen voor lezingen, geschikte
novellen en gedichten te vinden. Voor deze avonden was sleur
funest. Ds. Van Anrooy en de zijnen zullen de organisatie steeds
meer als een drukkende last zijn gaan voelen. Hoe zij zich in
spanden, zij konden menig slenteraar in de beslotenheid van de
Concertzaal de vrijheid van de Oudestraat en de Plantage toch
niet doen vergeten.
Aan sociale belangstelling heeft het 't Kamper Nutsdepartement

(6) Voor gegevens voor de volksvoordrachten zie het Notulenboek van
de Iedenvergadering van het Kamper Nutsdepartement - Walkate
archief.
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in de vorige eeuw zeker niet ontbroken; het hield zich op velerlei
gebied bezig. De grootste onderneming werd de Nutsspaarbank.
Men gaf zich veel moeite juist ook de arbeidende klasse tot
sparen te bewegen, maar dat leverde niet veel op. Verder be
heerde het Nut een medicijn-, zieken- en begrafenisfonds, waar
in ieder geval vele kleine zelfstandigen gebruik van zullen heb
ben gemaakt. Het stichtte een vereniging die zich het lot der
dienstboden aantrok. De volksontwikkeling had sinds de op
richting voortdurend een bepaalde voorkeur van het departement
gehad en het financierde dan ook een herhalingsschool - aan
vankelijk zondagschool genoemd - , waar de ouderen in hun
vrije tijd hun lagere schoolkennis wat konden ophalen en aan
vullen. Samen met de Loge subsidieerde 't Nut de "Vereniging
tot bevordering van geregeld schoolgaan". Deze vereniging was
opgericht door ds. Van Anrooy, een verklaard voorstander van
het openbaar onderwijs, en zij hield sinds '65 nauwkeurig bij
welke leerlingen aan de armenschool van meester Allirol het
minste aantal schooluren had verzuimd. Wie het meest getrouw
de school hadden bezocht, werden beloond met geldprijzen die
tot het 19de levensjaar van de gelukkigen op de spaarbank
werden belegd, waarna de spaarbankboekjes werden uitgereikt.
Op deze typische 19de-eeuwse manier werden de ouders in die
tijd v66r de leerplicht zoveel mogelijk aangemoedigd hun kin
deren naar school te sturen en de goedbedoelde drang had
duidelijk resultaat, want het schoolverzuim verminderde aan
zienlijk 17). En dan kan er nog gewezen worden op een vrouwen
vereniging die jarenlang sociaal werk deed in bepaalde arbei
dersgezinnen 18).
Na dezc noodzakelijke uitweiding keer ik nu weer naar Meer
kerk terug. Drie weken na zijn lezing vroeg hij tijdens de pauze
van de volgende vergadering van "AIgemene Belangen" het
woord en kwam hij nog eens op zijn suggestie terug. Hij was
inmiddels volkomen op de hoogte van wat 't Nut in de jaren
'64-'73 aan activiteiten had ontplooid; niet aIleen tijdens het
debat volgcnd op zijn lezing van 17 oktober, maar ook daarna
zal hij speciaal nog eens door ds. Van Anrooy en door wie er

17) Zie het statistiekjevan schoolhoofdJ. Allirol, K.C., 18 jan. '83.
18) Verslag van de Kamer van Koophandel, 1869.
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verder van de Nutscommissie over was, uitvoerig zijn ingelicht
over de redenen van het mislukken van de volksvoorlezingen 19).
Meerkerk wilde zich niet door deze teleurstelling van weleer
laten afschrikken; met een gedeeltelijk andere aanpak, meende
hij zeker iets te zullen bereiken. Hij stelde voor om een aparte
vereniging tot het houden van volksvoordrachten op te richten.
Daarmee wenste hij kennelijk onafhankelijk te blijven van de
ledenvergadering van "AIgemene Belangen" of van die van 't
Nut. Om de oprichting voor te bereiden zou er om te beginnen
een commissie in het leven dienen te worden geroepen die zich
het recht behoorde voor te behouden wie zij weI en wie zij niet
als lid wilde toelaten. Door de leden zou een kleine contributie
betaald moeten worden en men zou ook leden-begunstigers in de
vereniging moeten opnemen. Meerkerk achtte het wenselijk niet
meer dan een voordrachtsavond per maand te houden en daar
voor een beroep te doen op allen die iets ten beste zouden
willen geven. Dit initiatief werd op die vergadering met bijval
ontvangen, wat niet verwonderlijk is, als men zich herinnert hoe
moeilijk het de Iedenvergadering van 't Nut 13 jaar eerder viel
om de volksvoordrachten te doen staken. Het was nu zelfs zo
dat het raadslid J. W. Jonkers, tevens secretaris van Volks
onderwijs, het voorstel van Meerkerk nog wilde uitbreiden. Hij
zou namelijk graag zien, dat er in de stad een kleine volks
societeit kwam _' een gelegenheid, weI te verstaan, waar geen
sterke drank werd geschonken; een onderdak waar de bezoekers
gezellig met elkaar konden zitten praten en waar zij op een lees
tafel lektuur zouden aantreffen 20).
Dat Meerkerks plan weerklank had gevonden, bIijkt weI uit het
feit dat binnen veertien dagen een commissie voor volksvoor
lezingen was gevormd 21) en de eerste voordrachtsavond plaats
yond; het geeft tevens een indruk van de grootte van Meerkerks

19) In 1890waren er in Nederland nog 40 Nutscornmissiesdie zich met
het brengen van volksvoordrachtenbezig hie1den.Zie: J. Bruinwold
Riedel, De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, haar werken en
streven naar de behoefte des tijds (1890),biz. 24 noot 1.

20) K.C., 7 nov. '86.
21) Mr. L.W.Ebbinge (voorzitter), J. B.Meerkerk (secretaris), J. Hoek

Jr. (penningmeester), ds. H. Ens, Jules van Hasselt, W.Heetjans,
A.A. J. Hoogenkamp, mr. .P.Roetert Tak Ez., dr. Jan de Vries en
J. W.F. Reckmann.
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doorzettingsvermogen. Op 16 december 1886 werd die eerste
volksvoorlezing gehouden. bat was op een zondagavond, de
beste avond voor de werkman die na een rustdag beter dan in
de week zijn aandacht op iets geestelijks kon concentreren; daar
om bleef men, evenals vroeger, de zondagavonden daarvoor ge
bruiken. De belangstelling was al meteen overstelpend: honderd
mensen hebben de organisatoren moeten teleurstellen, omdat er
in de Grote Concertzaal maar plaats was voor ruim 250 per
sonen. Toch weI een teken, dat de lezingen van 't Nut ook een
positieve herinnering bij de arbeidersklasse hadden achterge
laten! Burgemeester Ebbinge was als voorzitter van de com
missie uiteraard aanwezig, maar het was Meerkerk die de
openingstoespraak hield. In die rede heeft de secretaris met
nadruk verklaard, dat "geen godsdienst zou ondermijnd of be
streden worden; integendeel, wat elke godsdienst wil, zou men
de saamgekomenen trachten te bereiden; niet vergetende, dat
wij een yolk zijn, zou de commissie eendracht willen bevorderen,
die ons steeds sterk heeft gemaakt" 22). Die zinspeling op de
nationale eenheid is opvallend. Meerkerk schermde er vaak mee.
Hij beschouwde de liberalen, de vrijzinnigen als de ware ver
dedigers van de volkseenheid; in de ultramontanen, de socialis
ten en sinds kort ook de dolerenden - kortom die volksgroepen
die nog midden of vooraan in hun emancipatiestrijd stonden en
die eerst zichzelf wilden vinden, voordat zij zich ook met
anderen een konden voelen - in hen zag hij niets anders dan
scheurmakers. Het is dan ook weI een bijzondere samenloop van
omstandigheden, dat op diezelfde dag officieel de Nederduyts
Gereformeerde Kerk van Abraham Kuyper werd gesticht.
Bij de volksvoorlezingen is de doopsgezinde predikarit H. Ens
Meerkerk een grote steun geweest. Samen hebben zij een groot
deel van de avonden voor hun rekening genomen. Zo nu en dan
werden ook heren van buiten de stad uitgenodigd. De voor
lezingen die Meerkerk en zijn medewerkers organiseerden,
weken bewust af van die uit de jaren zestig. Toen was het erom
gegaan de mensen uit het yolk v66r alles op een stevige populair
wetenschappelijke maaltijd te vergasten; het streven was immers
geweest hen tot nadenken en tot inzicht te brengen. Maar de

22) K.C., 16 dec. '86.
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volksklasse bleek toen aIleen te vinden voor het licht verteer
bare toetje; die wilde op gezette tijden ook weI eens voor louter
genoegen een avondje uit. En Meerkerk hield met die wens
rekening en vermeed alles wat de vroegere programma's minder
aantrekkelijk maakte en behield wat bewezen had succes te heb
ben. Hij wilde het yolk Iaten genieten en op die manier de
smaak van het publiek veredelen. Wat voorgelezen werd, be
hoorde tot het humoristische en sentimentele genre: de novellen
van J. J. Cremer, F. Haverschmidt, Justus van Maurik en andere
romantische schrijvers. Ook waren er weI die met zelfgeschreven
komische voordrachten optraden. Toch kon Meerkerk het niet
Iaten spoedig met iets van enige Iiteraire waarde voor zijn ge
hoor te verschijnen; hij kwam met een voordracht uit het werk
van de dichter P. A. de Genestet, waarbij hij tot beter begrip iets
uit het Ieven van de dichter vertelde. Blijkbaar heeft Meerkerk
bij die gelegenheid de smaak van het publiek willen peilen. Te
oordelen naar de Kamper Courant is zijn experiment volkomen
geslaagd: "Door deze keuze heeft de heer Meerkerk kunnen
ervaren, dat goede smaak ook de bezoekers van de volksvoor
lezingen niet vreemd is, want met aandacht en genot werd voort
durend gevolgd" 23).
Al spoedig werd de toeloop enorm groot; de manier waarop
deze volksvoordrachten werden gegeven, sIoeg in, en weI zo, dat
de organisatie, verheugd over het succes, maar zoveel mogelijk
mensen binnen liet zonder Iidmaatschap te eisen, hoewel er toch
aanvankelijk het voornemen was geweest het gehoor beperkt te
houden en vooral toe te zien op wie zich onder de toehoorders
wilde scharen. De toegangsprijs bedroeg ook maar vijf cent en
daar was dan nog een consumptie tijdens de pauze bij inbe
grepen, wat alleen mogelijk was door de giften uit de gegoede
burgerij, want de gemeente subsidieerde Meerkerks onderneming
niet. In het seizoen '87/'88 moest de commissie er al toe over
gaan jongelui beneden de achttien te weren; niet dat die ook nu
weer last veroorzaakten, maar ze namen voortdurend de beste
plaatsen in, terwijI de volwassenen zelfs geen kaartje meer
konden krijgen. En niet aIleen het "volk" werd sterk aange
trokken, ook de "dames en heren" kwamen naar de volksvoor-

23) K.C., 27 okt. '87.
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lezingen. Het werd maar al te duidelijk: met deze groeiende be
langstelling was er geen zaal in Kampen te vinden waarin zoveel
mensen konden worden ondergebracht. De commissie was be
gonnen met in de 200 kaarten te verkopen; na een jaar was zij
per voorstelling al tot 350 gegaan - maar dit was toch de
uiterste grens: meer mensen zouden er niet in de Concertzaal
kunnen worden geperst 24). Telkens moesten meer dan honderd
belangstellenden worden teruggestuurd. Deze ervaring bracht
Meerkerk ertoe in de pers de behoefte aan een ruimere zaal naar
voren te brengen. In die tijd werden er juist plannen overwogen
tot de bouw van een gehoorzaaL Burgemeester Ebbinge be
schreef destijds het uitgaanscentrum van Kampen aldus: "De
toestand is zo treurig, dat men er bijna geen fatsoenlijk mens
kan inlaten en 't heeft meer van een stal dan van een plaats,
waar Iatsoenlijke mensen bijeen komen; ook het ameublement
is zo slecht, dat men het gerust verbranden kan" 25). De twee
ledige vraag die toen rees, was: moet de bouw ondernomen
worden door particulieren of door de gemeente? Meerkerk zag
de bouw als een taak voor de stedelijke overheid. Men had het
tot dan toe altijd doen voorkomen of alleen de hogere standen
behoefte hadden aan een grotere zaal. Meerkerk kon er nu
terecht op wijzen, dat de volksvoorlezingen duidelijk hadden
aangetoond, dat er juist voor een zeer groot deel van de massa
der burgerij eveneens dringende behoefte bestond 26). De stads
gehoorzaal is er ruim twee jaar later gekomen, en wel van ge
meentewege!
Pas in oktober 1889 begon de organisatie enigszins op een ver
eniging te gelijken, zoals Meerkerk die van het begin af had
gewenst. WeI werd nooit officieel de naam vereniging tot het
houden van volksvoorlezingen gebruikt, maar de commissie ging
er in ieder geval toe over de getrouwe bezoekers in staat te
stellen voor een geringe jaarlijkse bijdrage, lid te worden. Mis
schien was hiervan het aantrekkelijke, dat de belangstellenden
naast de zekerheid van een entreebiljet ook nog op een behoor
lijke plaats konden rekenen. Die contributies waren uiteraard
niet voldoende om de kosten van zaalhuur en verdere uitgaven

24) K.C., 24 mrt., 18 dec. '87, 30 sept. '88.
25) Handelingen v. d. gemeenteraad, 1889,blz. 263.
26) K.C., 26 jan. '88.
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te dekken; die moesten bestreden worden met de bijdragen van
de donateurs 27).
In de winter van '90/'91 zijn er geen volksvoorlezingen gehou
den; wegens de afbraak van dat gedeelte van het nog uit de
middeleeuwen stammende bouwwerk aan de Nieuwe Markt,
waarin o.a. de Grote en de Kleine Concertzaal waren onder
gebracht, en wegens de daarop volgende bouw van de nieuwe
recreatiegelegenheid had de commissie voor dat seizoen geen
onderkomen meer. In oktober '91 was de stadsgehoorzaal klaar.
De commissie kon weer actief worden en zij hervatte haar werk,
bemoedigd door de prettige reacties uit de volksklasse. "Het nut
onzer lezingen staat boven alle twijfel; de voortdurende toeloop
van de mensen wijst erop, dat zij in een behoefte voorzien. De
talrijke aanvragen om voortzetting onzer lezingen, bevestigen ons
in die overtuiging", schreef Meerkerk met voldoening 28). Door
de hogere zaalhuur van de gehoorzaal stegen de uitgaven nogal.
Doch de ruimere steun van de begunstigers in de stad maakte
de voortzetting van de lezingen mogelijk. WeI zag de commissie
zich genoodzaakt het verstrekken van koffie en bier tijdens de
pauze op vertoon van het entreebiljet te laten vervallen.
Een kleine afwisseling in het gebruikelijke programma brachten
in maart '92 de leden van de zangvereniging "Harmonia" op
een bijzondere bijeenkomst; zij voerden Marijke van Scheve
ningen. op. Meerkerk was enthousiast in zijn verslag van deze
avond. De woorden die hij neerschreef getuigen weer van zijn
idealisme: "Ret is mijn innige overtuiging, dat wij ook in ons
klein stedeke zoveel kunnen doen, als we de handen ineenslaan,
als we elkaar weten te vinden om samen te werken tot ons aller
genoegen, tot ons aller heil". Deze avond paste geheel in het
kader van Meerkerks streven, waarvoor hij iedereen warm wilde
maken, namelijk "de verheffing van onze kleine burgers". De
opvoering had indruk gemaakt op het eenvoudige publiek. De
zeshonderd aanwezigen hadden ademloos zitten luisteren, "want
het schone strijkt niet meer nutteloos heen langs die talrijke
schare. En ook ten dele is het een zegen voor ieder. Laat ons

27) K.C., 20 okt. '89.
28) K.C., 22 nov. '91. Hij voegde er ook de oude verzekering aan toe:

"Evenals vorige jaren zullen wij ook thans alles vermijden, wat de
burgeri] verdelen kan".
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toch idealisten blijven; daar bedoel ik mee: laat ons toch blijven
geloven aan de heilrijke macht van het schone en het goede!" 29).
De voorlezingen werden voortaan door zo'n vijfhonderd mensen
bijgewoond, die zich altijd tot tevredenheid van de commissie
ordelijk gedroegen.
Dat die avonden een groot succes waren, blijkt nog uit een
andere bron. Patrimonium nam zich voor, in de winter '90/'91
eveneens voor iedereen toegankelijke volksvoorlezingen te hou
den 30) en wel "op dezelfde voet als door het Nut [sic!] wordt
gedaan, maar dan in een beslist christelijke geest" 31). Klaar
blijkelijk maakte men zich in deze kring toch wel zorgen over de
welwillende gezindheid die de liberale commissie van de volks
voorlezingen bij de volksklasse had verworven; men voelde, dat
men zelf ook iets op het gebied van de geestelijke ontspanning
moest doen om de aandacht van de arbeiders weer in christelijk
orthodoxe richting om te buigen. Voor deze tegenactie kwam
het bovendien goed uit, dat juist de andere partij het komende
seizoen geen zaal ter beschikking had. Een eerste avond werd
bepaald op tweede kerstdag. De onkosten zouden door Patri
monium worden gefinancierd. Wel werd een klein entreegeld
van vijf cent geheven, maar hier tegenover stond weer een gratis
kopje chocolade tijdens de pauze. Ordecommissarissen werden
aangewezen, de secretaris kreeg de opdracht te zorgen voor
een honderdtal exemplaren van "een nieuw passend Wilhelmus
lied", om bij die gelegenheid te zingen. Uit de notulen blijkt
nergens welke zaal men had besproken. Vermoedelijk zijn de
beiangstellenden in de bovenzaal van ,,'t Collegie" ontvangen;
ook kon je voor zo'n bijeenkomst weI in de "Hereeniging"
terecht. Verder· besloot het Patrimoniumbestuur om bij dit
evenement de "neutraliteit" zoveel mogelijk in acht te nemen
door aIleen met gebed en dankzegging te openen en te sluiten 32).
Dat woord neutraliteit doet hier in de notulen van de zo princi
piele vereniging vreemd aan en is bovendien in tegenspraak met
de hele opzet van die eigen volksvoorlezingen. We mogen toch
niet aannemen, dat het bestuur zich ten aanzien van de aard der

29) K.C., 3 mrt. '92.
30) Notulen Patrimonium, 25 aug. '90 - Walkate-archief.
81) t.a.p., 6 okt. '90.
82) t.a.p., 15 dec. '90.
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voor te lezen lektuur had bedacht! Met het gebruikte woord zal
dan wel bedoeld zijn, dat de ontspanningsavonden voor het yolk
niet zouden worden gebruikt voor propaganda met de beginselen
en doelstellingen van de organiserende vereniging. Dit neemt niet
weg dat de eigenlijke toeleg bleef: onder de liberale volksduiven
schieten. Patrimonium is er niet in geslaagd de voorlezingen van
Meerkerk en zijn medecommissieleden concurrentie aan te doen.
De notulen van de vereniging reppen later nooit meer van volks
voorlezingen. Ret komt mij dan ook voor, dat het slechts bij een
voorlezing is gebleven en dat de opkomst zo teleurstellend is
geweest, dat men er nooit meer op is teruggekomen.

VI Drie leesbibliotheken in Kampen

Uit het geslaagde experiment met de volksvoorlezingen is een
volksleeszaal voortgekomen. De organisatoren van de voor
lezingen hadden sinds 1886 evenals hun voorgangers uit de
jaren 1864 tot '73 ervaren, hoe mensen uit de volksklasse belang
konden stellen in eenvoudige literaire kunst. Ret lag voor de
hand, dat zij nog iets meer wilden en middelen gingen overwegen
om de ontdekte interesse te activeren en vooral ook, gezien de
geest van die tijd, de aandacht te richten op politieke en maat
schappelijke problemen door goede kranten en tijdschriften be
schikbaar te stellen. Nu hadden de mensen uit de arbeidersklasse
wegens hun vaak zeer schamele behuizing het nadeel, dat ze
moeilijk tot lezen konden komen: zij beschikten thuis niet over
een rustige hoek, goed verwarmd en verlicht, waar ze zich met
een boek of een krant konden terugtrekken. Daarom zou juist
een leeszaal waar de bezoeker zich in een behaaglijke sfeer in
lektuur kon verdiepen, zeer welkom zijn.
In die jaren waren de Kampenaren in ieder geval in de gelegen
heid om aan ontspannings- en ontwikkelingslektuur te komen.
De stad was wat leesbibliotheken betreft niet slecht bedeeld: zij
had er drie. En die instellingen zouden aansluitend bij de toen
malige standenmaatschappij in twee soorten ingedeeld kunnen
worden 1).

1) Buiten beschouwingblijven twee bijzondere bibliotheken, nl. die van
de Kamper afdeling van het Nederlandsch OnderwijzersGenootschap
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Om te beginnen had de bovenlaag van de bevolking haar "Lees
societeit", opgericht in 1792 door een aantal patriotten uit de
deftige regentenstand en uit de kringen van de gegoede en ont
wikkelde burgers; het initiatief was uitgegaan van een catechi
seermeester van de hervormde gemeente hier ter stede, Harm
Dresselhuis. Deze achttiende-eeuwers hebben grote behoefte aan
goede boeken gehad; zij wilden volgen wat er in hun wereld, be
heerst door de Verlichting, de prille federatie der Verenigde Staten
van Amerika en de Franse Revolutie, omging. Zij hadden belang
stelling voor politiek, staatsleer, godsdienst, filosofie, wis- en
natuurkunde, geschiedenis, geografie en ethnologie. Om genoeg
voedsel ter stilling van die intellectuele honger te kunnen ver
schaffen, bracht het selecte gezelschap waardevolle boeken in
de Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse taal bijeen. Weldra
kwam met de Romantiek ook andere lektuur binnen, zodat
eveneens romans werden uitgeleend. Geleidelijk veranderde
de boekerij van karakter, niet meer het wetenschappelijke
werk, maar de roman ging het hoofdbestanddeel van de
catalogus uitmaken. Deze Leessocieteit, geleid door een bestuur
van negen directeuren, heeft haar grootste ledental in 1838 met
176 bereikt; in 1891 was zij nog steeds een respectabel gezel
schap met 107 leden. Vanaf de stichting tot de opheffing in 1929
- toen kon ze de concurrentie met de in 1922 geopende O.L.B.
niet meer volhouden - bleef de jaarlijkse contributie steeds drie
gulden, wat in 1891 gesteld kan worden op ongeveer veertien
gulden naar de hedendaagse koopkracht van ons geld. De Lees
societeit is lange tijd door de gemeente gesubsidieerd. Nadat in
1841 al een "gratificatie" van f 250,- was uitgekeerd, die de
directeuren uitsluitend besteedden voor de aankoop van werken
van wetenschappelijke aard die zij anders nooit konden aan-

en die van de studentenleesverenigingaan de Theologische School.
Zo ook de winkelbibliotheken;de grootste daarvan was waarschijnlijk
die van de boekhandelaar en uitgever van, de Kamper Courant,
Laurens van Hulst. Omstreeks 1890 waren er in Kampen ook een
aantal leesgezelschappen,die soms jaren achtereen bestonden. Deze
gezelschappenkochten boeken in, lieten die een jaar lang onder de
leden circuleren om ze daarna van de hand te doen. Zo waren er:
"Tot Oefening en Uitspanning" en kennelijk daaruit afgescheiden:
"Oefening en Uitspanning"; de "Guldens-Leesvereniging";het "Lees
gezelschap voor Buiten- en Binnenlandse Letterkunde" en dan nog
het "Christelijk Leesgezelschap",
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schaffen, heeft de gemeente op verzoek der societeit jaarlijks een
toelage van f 100,- verstrekt van 1847 tot en met 1883. Het
boekenbezit van de bibliotheek bedroeg in '91 ongeveer 4800
werken. De Leessocieteit is van 1805 tot haar liquidatie geves
tigd geweest in twee vertrekken boven het huidige politiebureau,
in welk gebouw eerst de Latijnse School en later onder andere
de stadsmuziekschool ondergebracht waren 2).
Naast de Leessocieteit waren er voor de kleine burgerij en de
arbeidersstand twee volksbibliotheken: die van het Nut en die
van de christelijke arbeidersvereniging Patrimonium. Beide in
stellingen zijn voor ons van meer belang, omdat wij onze aan
dacht richten op de lektuurvoorziening van de volksklasse. Daar
om zullen wij er ons uitvoeriger mee bezighouden.
De volksbibliotheek begint eigenlijk in Nederland haar geschie
denis en wel in Haarlem, waar het plaatselijk Nutsdepartement
in 1791 de eerste bibliotheek opende om geschriftjes van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en andere geschikte lek
tuur onder de mensen van .Jiet volk" uit te lenen. De schepping
van Jan van Nieuwenhuyzen hield zich in het bijzonder bezig met
het volksonderwijs en wilde niet aIleen met haar leerzame leesstof
de jeugd maar ook de volwassenen bereiken. Daartoe was de
Maatschappij .overgegaan tot het uitgeven van boekjes waarin
de samenstellers in een gemakkelijk te begrijpen stijl allerlei
voor de ontwikkeling nuttige onderwerpen behandelden. Prijs
vragen werden uitgeschreven, opdat de bekroonde onderwerpen
voor deze lektuurvoorziening gebruikt zouden kunnen worden.
In deze Haarlemse volksbibliotheek mocht iedereen, zonder
onderscheid, kosteloos lenen. Dit voorbeeld werd binnen tien
jaar door 15 andere Nutsdepartementen gevolgd. Met deze vrij
toegankelijke bibliotheek was het Nut zijn tijd ver vooruit. In

2) Een alleraardigste beschrijving van een uitlening bij de Leessocieteit
omstreeks 1895 is te vinden bij C. H. van Fenema, "Kamper biblio
theek-herinneringen",Kamper Almanak, 1931, bIz. 172 e.v. Voor de
geschiedenisvan de Leessocieteitzijn verder van belang: "Boek van
resolutien van de Leessocieteitopgerigt binnen Campen in den jaare
1792"; "Boek van handelingen en resolutien der directeuren van de
Leessocieteit";het rekening-courantboek(2 dIn), waarin over een zeer
groot aantal jaren de namen van de leden vermeid staan. Dit zijn de
voornaamste van de vrij volledig bewaard gebleven bescheiden van
de Leessocieteit- Walkate-archief.
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Een van de scheppingen van 1. B. Meerkerk: de Letterkundige Vereniging
.Joost van den Vondel" voor de leerlingen van het gymnasium en de
h.b.s. Datum van oprichting 19 januari 1889. De:e joto werd een [aar
later op de binnenplaats van de school genom ell. Op de achterste rii staan
rector dr. B. Kruytbosch (2e van links), met hoge hoed de beschermheer
dr. B. Meilink (directeur van de h.b.s.), ere-voorritter J. B. Meerkerk (3e
van rechts) en de wiskundeleraar dr. 1. de Vries (geheel rechts).



het buitenland was zo'n type van een boekerij nog zo goed als
onbekend. In Duitsland komt het pas na 1828, in Engeland en
Amerika omstreeks 1850 en in Frankrijk in 18663).

Een van de eerste Kampenaren die bezield werd door de idealen
van het Nut was de jonge, evangelisch-lutherse predikant W.
Goede 4), die hier in 1789 was beroepen. Deze man behoorde in
Kampen tot de eerste leden van de Leessocieteit. In zijn eigen
kerkelijke gemeente begon hij met de verspreiding van de Nuts
boekjes. Hij was aanvankelijk van mening, dat het in omloop
brengen van die lektuur belangrijker was dan het stichten van
een Nutsdepartement. Er waren met hem nog enkele afzonder
lijke leden van de Maatschappij in de stad, maar ds. Goede kon
hen in zijn streven naar volksontwikkeling slecht meekrijgen.
De predikant liet zich evenwel niet ontmoedigen: hij zocht con
tact met Van Nieuwenhuyzen en met het hoofdbestuur te Am
sterdam, die hem aanspoorden tot de oprichting van een depar
tement over te gaan. In juli '91 had Goede twaalf stadgenoten
bereid gevonden aan zijn opdracht mee te werken. In totaal
wist hij 35 mensen in het departement opgenomen te krijgen,
voor een deel uit Zwolle. 14 September 1791 werd de officiele
stichtingsdatum. Op die dag werd een plechtige bijeenkomst in
de lutherse kerk gehouden, waar de voorzitter - en wie kon dat
anders zijn dan Goede - een rede hield over de doelstellingen
van het Nut.
Het Nutsdepartement trad al gauw in overleg met de school
meesters om met hun hulp ook hier in de stad de uitgaven van
de Maatschappij te verspreiden. De boekjes, speciaal het spel
en leesboekje, zouden allereerst op de scholen in gebruik moeten
worden genomen, wat echter niet zo gemakkelijk ging, omdat ze
nogal prijzig waren. Vervolgens zou men ze gaan uitdelen onder
de laagste volksklasse. Daarnaast stond ds. Goede de stichting
van een spin- en breischool voor minvermogenden voor. Het
departement, hoewel enthousiast door zijn stichter gestuwd, heeft
niet veel kunnen uitrichten. Dat kwam door het kleine aantal

3) C.A.Steenbergen, "Onze volksbibliotheken- toen en nu". Gedenk
boek van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1784-1934),
bIz. 149 e.v.

4) Geboren in 1764. Hij studeerde te Jena. Zijn eerste beroep was in
1787 naar de Lutherse gemeente te Doetinchem.
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leden en door de verpliehting om een belangrijk deel van de
contributie aan het hoofdbestuur te Amsterdam af te dragen,
terwijl voor eigen ondernemingen zoveel geld nodig was. Nu
deed Goede zieh als een eigenaardige organisator voor. Hij was
erop uit tegen het leveren van zo weinig mogelijk afdracht aan
het hoofdbestuur zoveel mogelijk profijt van de Maatsehappij
te trekken. Het minimum aantal leden, vereist om een departe
ment op te riehten, was door de Maatschappij bepaald op acht.
Goede had al in '92 voorgesteld wat men in '93 ging uitvoeren:
het departement werd tot een minimum verkleind, doordat vele
leden voor het lidmaatschap van de Maatschappij bedankten,
maar zij bleven eontributie aan het departement betalen en be
hielden daarmee dezelfde reehten als de werkelijke leden 5). Zo
doende behield het Kamper Nutsdepartement zoveel mogelijk
eontributiegeld voor het verspreiden van Nutslektuur en het op
riehten van een spin- en breisehool. De heer H. A. Ekker heeft
v66r enkele jaren erop gewezen, dat Goede met die "typische
Nederlandse uitgerekendheid" tegen de belangen van de Maat
sehappij heeft gehandeld; ja, dat hij met zijn slimme praktijk de
ondergang van het departement heeft bewerkstelligd, want de
levensvatbaarheid ging eruit 6). Het enthousiasme van de hele
en halve leden zakte snel af en in februari '94 waren er zelfs
geen acht volledige leden meer over, zodat de resterende over
wogen: "dewijl men in deeze stad niet veel lust zag tot een
departement tot Nut van 't Algemeen, het niet beter ware, dat
men 't geheele departement vaaren liet, en men zieh met allen
ijver toelag op het effeetueren van ons stedelijk instituut ... ".
Aldus werd besloten; die stedelijke spin- en breischool is even
wel in '94 nog gesticht.
Nu schijnt hier in Kampen in datzelfde jaar van de opheffing
ook nog een kleine bibliotheek tot stand te zijn gekomen, die op
de Haarlemse na de tweede Nutsbibliotheek in Nederland zou zijn
geweest 7). Een opmerkelijk feit, maar veel kan die onderneming

5) Besluit van de departementsvergaderingvan 4 april '93. Prothocol
van het Departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te
Kampen, opgericht in den Jaare 1791- Walkate-archief.

6) H.A. Ekker, "Het 'eerste' Nutsdepartement (23 oktober 1791 -
27 februari 1794)",Kamper Almanak 1957,bIz. 184.

7) Joh. B.Knip-Kooy, "De bibliotheken van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen (1)",Bibliotheek-leven, jg. 51, no. 2, 1966, biz. 73.
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niet zijn geweest, want het notulenboek van bet departement
spreekt niet van een zodanige opzet. Vermoedelijk zal ds. Goede
nog met enkele andere helpers voortgegaan zijn, en nu misscbien
op wat grotere scbaal, niet alleen met het verspreiden maar
vooral ook met het uitlenen van lektuur. Dit beeft, naar 't mij
voorkomt, niet lang kunnen duren, want in '95 nam Goede na
overgang tot een andere geloofsrichting een beroep aan bij de
remonstrantse gemeente te Rotterdam 8) en Kampen werd, te
beginnen met dat jaar, een tijdlang verdeeld door partijstrijd
tussen de aristocratische en radicale patriotten, waarbij hij als
vooruitstrevend man ook betrokken raakte 9). Het is niet aan
nemelijk, dat anderen met dezelfde ijver bet werk bebben voort
gezet. Alles stond of viel met bet entbousiasme van Goede.
Over deze volksbibliotbeek beb ik bier ter stede tot nu toe niets
kunnen vinden - ik betwijfel zelfs of we er wel van mogen
spreken!
In 1820 kreeg Kampen voor de tweede maal een Nutsdeparte
ment. De afdeling begon met 74 leden en klom later in de eeuw
op tot om de honderd. Er werd ook een volksbibliotbeek inge
ricbt. Het beheer daarvan kwam aan een commissie van vijf per
sonen die rekening en verantwoording schuldig bleef aan bet
departement, waarop zij ook financieel was aangewezen. De
vaste toelagen uit de departementale kas bedroegen in de jaren
tachtig f 75,-. Daarnaast beeft de gemeente vele jaren lang met
f 100,- per jaar gesubsidieerd. De stedelijke overbeid bield
hiermee in 1890 op 10) - zij moest immers bezuinigen! - en
zonder haar bijdrage kon bet bibliotheekbestuur eigenlijk geen
goed beleid meer voeren. Gelukkig nam de Nutsspaarbank de
onder stand van de gemeente over.
De inwoners van de stad en alle buitenleden van bet departe
ment konden kosteloos van deze bibliotbeek gebruik maken.

8) Goede bleef tot zijn emeritaat in 1820 in Rotterdam. Daarna keerde
hij in Kampen terug. Hij overleedhier in 1839.Hij was bekend door
het schrijven en vertalen van godsdienstigegeschriften.

9) Zie W,A Fasel, "De democratisch-patriottischewoelingen te Kam
pen", Verslagen en mededelingen Ov. Regt en Geschiedenis, 74e stuk,
1959,blz. 89 e.v,

10) Raadshandelingen, 1890, blz, 743. Besluit van de vergadering op
20 nov. om de toelagen zowel aan het Nut als aan de Leessocieteit
in te trekken. Aan de Leessocieteitwerd al sinds 1883 niets meer
bijgedragen!
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WeI waren ze verplicht bij de inschrijving als lezer een catalogus
te kopen voor vijftig cent of goedkoper, al naar gelang van de
persoon die zich aandiende. De lezers van wie het bestuur ver
wachtte, dat zij wel iets konden betalen, moesten later een cent
per boek geven. Voor beide groepen van lezers kwamen er toen
aparte uitleenuren, die, naar men mag aannemen, meer om een
administratieve dan om een discriminerende reden zullen zijn
ingevoerd.
De aanschaf, de uitleen en het onderhoud der boeken werd ver
zorgd door leden van het bestuur, bijgestaan door de bode van
het Nut, die tegelijkertijd bode van de Leessocieteit was 11).
Bibliotheekpersoneel in de trant van deze eeuw was er toen niet,
evenmin aan de Nutsbibliotheek als aan de Leessocieteit. De
bibliotheek was gevestigd in het gebouw van de Nutsspaarbank
in de Oudestraat recht tegenover het toen nog bestaande Heilige
Geestgasthuis. In 1892 verhuisde zij met de spaarbank mee naar
een nieuw gebouw aan de Burgwal, thans nr. 28, waar de inspec
teur der directe belastingen zetelt 12). De instelling had in 1891
in haar kasten 1878 boekdelen staan en telde 186 personen als
ingeschreven lezers 13).
Van deze boekerij is gelukkig nog een catalogus uit het jaar
1887 bewaard gebleven. Daardoor is het mogelijk de waarde
van het boekenbezit bij benadering te bepalen. Het oudste ge
deelte, apart in de bibliotheek opgenomen, bestond uit 151
nummers van werkjes uitgegeven door de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen. Op 20 nummers na was dit gedeelte in 1887

11) Een bekende en populaire figuur in het Kampen van de vorige eeuw
is de vrouwelijke bode van 't Nut Mietje Telder geweest, die haar
vader in deze functie ook bij de Leessocieteit was opgevolgd. Zij
maakte zich tevens verdienstelijkbij de volksvoordrachtenvan 1864-
'73. Zij trok uit beide banen een jaarlijks inkomen van f 105,- (f 65,
van het Nut, f 40,- van de Leessocieteit).Bij haar dood liet zij de
Nutsbibliotheek een legaat van f 50,- na. Dat men haar dertig jaar
later nog niet vergeten was, blijkt uit C. H. van Fenema, "Kamper
bibliotheekherinneringen", t.a.p.

12) Zie F. H. J. de Plot, De Nutsspaarbank te Kampen gedurende een
eeuw (1820 - 20 december - 1920), bIz. 49 en 84. In 1912 moest de
bibliotheek daar weg, omdat de .spaarbank ook haar lokaliteit nodig
had. Zij is toen nog tot haar opheffing in 1921 in het voormalige
hotel de .Dom van Keulen" in de Boven-Nieuwstraatondergebracht
geweest.

13) Gemeenteverslag, 1891, Nieuw-Archief nr. 863, bIz. 91.
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volkomen verouderd. Jaren daarv66r was er nog een commissie
in het Kamper Nutsdepartement geweest, die deze lektuur onder
het gewone volk verspreidde. Maar die publica ties hadden op
den duur geen aftrek meer gevonden en toen heeft men daarna
van enkele uitgaven een exemplaartje in de bibliotheek opge
nomen. Waarschijnlijk werden ze voor een groot deel weinig
meer opgevraagd en bleven ze nietteinin bewaard, omdat men ze
toch ook weer moeilijk kon verwijderen 14).
De rest van de bibliotheek bestond uit totaal 1587 nummers.
Er kwamen geen werken in vreemde talen onder voor, weI veel
vertalingen. De juiste verhouding van de verschillende rubrie
ken valt niet geheel nauwkeurig te bepalen, omdat je vaak alleen
maar op de titels kunt afgaan 15).
Van de romans waren er vele geschreven vanuit een liberale
humanitaire en toler ante levensvisie. Zo treft men werk aan van
de Engelse schrijfster George Elliot, de Duitsers Gustav Freytag
en Friedrich Spielhagen, en vervolgens geengageerde romans
van de Hongaarse politicus baron J. Eotvos, Er is werk bij
waarin sterk de vrouwenemancipatie wordt bepleit, zoals in dat
van de Zweedse Frederika Bremer en de Nederlandse Elise van
Calcar. Met de dorpsnovellen zijn vertegenwoordigd uit Duits
land Berthold Auerbach en Frits Reuter, uit Belgie en Nederland
Hendrik Conscience en J. J. Cremer. Te midden van al de lek
tuur van het romantische genre - hetzij met een realistische,
hetzij met een sociale of met een humoristische inslag - was de
historische roman bijzonder in trek. Ik noem nu enkele namen
van buitenlandse schrijvers meer om een indruk te geven dan
om naar volledigheid te streven: Gustave Aimard, W. H. Ains
worth, E. G. Bulwer Lytton, J. F. Cooper, Charles Dickens,
Alexandre Dumas (pere et fils), Erckmann-Chatrian, Salvatore
Farina en de vooral bij de dames van de vorige eeuw zo geliefde
Duitse schrijfsters E. Marlitt en E. Werner; verder F. Marryat,
Ouida, Wilhelm Raabe, Charles Reade, Walter Scott, Eugene
Sue, W. M .Thackeray, Anthony Trollope en Jules Verne. Van
de Russische schrijver, filosoof en bestrijder van het despotisme in

14) Van deze Nutswerkjesbestond 53% uit godsdienstig-ethischelektuur,
8% was geschiedkundig,7% aardrijkskundig.

15) Romans, novellen en een enkel dichtwerk 80%, historische lektuur
10%, aardrijkskundeen reisbeschrijvingen4%, godsdienst 1%.
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zijn eigen land, Alexander Herzen was diens eerste roman Wie is
schuldig aanwezig en het beroemde werk van zijn land- en tijd
genoot Iwan Toergenjew Vaders en Zonen waarin hij voor het
eerst het type van de "nihilist" beschrijft. Van de Britse staats
man Benjamin Disraeli had men twee romans; van de Italiaan
Silvio Pellico, lid van de Carbonari-beweging, het bekende Mijn
gevangenissen en van zijn landgenoot Pelici Orsini die eveneens
voor de nationale onafhankelijkheid en de Italiaanse eenheid
heeft gestreden en die in 1858 in de publiciteit was gekomen
door zijn aanslag op de Pranse keizer Napoleon III, een werk
van ongeveer gelijke strekking; ook Garibaldi ontbrak niet. Van
bekende Nederlandse auteurs stonden in de kasten literaire pro
ducten van Nicolaas Beets, P. A. de Genestet, Bernhard ter Haar,
W. J. Hofdijk, Busken Huet, J. Kneppelhout, C. E. van Koets
veld, Jacob van Lennep, P. en P. A. S. van Limburg Brouwer,
Adriaan Loosjes, Multatuli, Allard Pierson, H. J. Schimmel,
A. L.G. Bosboom-Toussaint, Carel Vosmaer, Elisabeth Wolff en
Aagje Deken. Ook zuiver historisch werk ontbrak niet: een ver
korte Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar konden de
lezers uit de bibliotheek betrekken naast studies van Robert
Fruin en John Lothrop Motley. Aan godsdienstige lektuur was
er in dit deel van de Nutsbibliotheek bijzonder weinig voor
handen en dan van vrijzinnige aard, waaronder het zeer bekende
boek van Ernest Renan Het leven van Iezus, Onder al de
schrijvers, genoemd in de catalogus, spande Charles Dickens de
kroon met 29 nummers; uit onze eigen literatuur kwamen Hen
drik Conscience, mevrouw Bosboom-Toussaint en J. J. Cremer
het beste voor den dag met respectievelijk 18, 17 en 15 boeken.
Over het algemeen genomen kan men zeggen, dat deze, in onze
ogen zo kleine bibliotheek voor die tijd niet slecht was voorzien.
Van de ongeveer 334 volksbibliotheken die er toen in de Nuts
departementen werden aangetroffen, behoorde zij tot de 20
grootste, waarvan er nog geen enkele boven een bezit van 7500
boeken uitkwam 16). Mogelijk zal deze Kamper bibliotheek in
kwaliteit best een vergelijking met verreweg de meeste toen
malige zusterinstellingen hebben kunnen doorstaan; en met haar

16) Vgl. Jaarhoekje der Maatschappij tot Nut van 't Algemeert (1893),
bIz. CVI e.v.
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9 tot 10 boeken per ingeschreven lezer mocht zij er ook zeker
wezen. Nu blijft ten slotte de vraag: hebben de mensen uit de
arbeidersklasse veel van deze gelegenheid gebruik gemaakt? Ten
aanzien van het lezerspubliek heb ik geen uitlating gevonden.
lk heb het vermoeden, dat het er maar weinigen geweest zullen
zijn en dat de meerderheid van hen die kwamen lenen, tot de
kleine middenstand behoorde. En het is niet onwaarschijnlijk,
dat nogal wat Nutsleden uit deze "volks"-bibliotheek lazen, je
kon er immers weI iets vinden wat de moeite van het lezen
waard was.
De volksbibliotheek op confessionele grondslag kwam in Neder
land niet eerder dan in de tweede helft van de 1ge eeuw op.
De beheerders van zo'n instelling gingen ervan uit, v66r alles
mensen van eigen geloofsovertuiging als leden te winnen en hun
lektuur te verschaffen die hun' godsdienstige gevoelens niet zou
schaden of kwetsen. Stevig orthodoxe Kampenaren gingen
negentig jaar terug zeker niet naar de Leessocieteit of naar de
bibliotheek van het Nut; daar was het boekenbezit te eenzijdig
liberaal, daar stonden romans op de planken waartegen zij
morele en religieuze bedenkingen hadden.
Voor de confessionelen uit de ontwikkelde lagen van de burgerij
was het gemis van een eigen bibliotheek in zekere zin wel te
overkomen; die hadden elkaar sinds 1878 gevonden in het Chris
telijk Leesgezelschap 17), dat sinds de stichting geleid werd door
prof. Noordtzij, het hoofd van de christelijk-nationale school
J. A. G. de Waal en door J. F. S. Dingler die we niettemin als
oprichter van een neutrale bouwvereniging tegenkwamen. Dit
geze1schap is voor het geestelijk en maatschappelijk leven van
Kampen in het laatste kwart van de vorige eeuw van bijzondere
betekenis geweest; het stelde zich van het begin af ten doel
"door lektuur en samenspraak christelijke kennis en christelijk
leven te bevorderen". Gekocht werden werken van godsdienstige,
wetenschappelijke en staatkundige strekking, die na een jaar
gecirculeerd te hebben onder de leden werden verkocht. Naast
Noordtzij treffen we onder de 21 leden van de oprichting nog
twee bekende docenten van de Theologische School aan: Hele-

17) Het werd eerst in 1967 opgeheven. De notulen zijn compleet en
werden kortgeleden aan het Gemeente-archief afgestaan.
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nius de Cock en A. Brummelkamp. En hier kwamen niet aIleen
christelijk-gereformeerden samen, maar evenals Patrimonium
dat weldra te zien zou geven, ook Nederlands-hervormden, aan
gevoerd door de predikanten P. Deetman en Chr. Knap; de ver
houding gereformeerd/hervormd was 12 tegen 9. Op de ver
gaderingen werd over allerlei belangrijke zaken van gedachten
gewisseld. Uit deze kleine kring is in de eerste tien jaar van zijn
bestaan voortgekomen: de kiesvereniging Nederland en Oranje,
de Vereniging tot bevordering van Christelijke Belangen en het
Suppletiefonds voor de leerlingen van De Waal; men hield zich
bezig met de verbetering van het zondagschoolonderwijs, men
volgde met belangstelling de verrichtingen van de "vrienden"
van Patrimonium, men overwoog de uitgave van een Kamper
Courant op christelijk-historische 18) grondslag; kortom deze
ondernemende orthodoxe lees- en discussiec1ub bouwde duide
lijk aan een ander Kampen - vanzelfsprekend naar het histo
rische voorbeeld van Geneve en Dordt, niet naar dat van Phila
delphia en Parijs!
De studenten van de Theologische School hadden zelfs van
1873 af een eigen leesvereniging met een daaraan verbonden
bibliotheek 19).
Maar voor de calvinistische kleine burgerij en arbeiders met hun
slechts eenvoudige ontwikkeling was er niets. In die behoefte
nu ging Patrimonium voorzien. Al in het -jaar van haar op
richting werd in deze arbeidersvereniging een plan voor een
christelijke boekerij geopperd; tot uitvoering daarvan kwam men
in '85. Er werden circulaires gedrukt die naar de sympathisanten
met Patrimonium werden gezonden met het verzoek bijdragen
voor de op te richten bibliotheek te leveren. Die bibliotheek was
oorspronkelijk aIleen bedoeld geweest voor de leden van de ver
eniging met hun gezinnen. Maar toen Patrimonium in 1886 een
ruimere behuizing kreeg in het gebouw van "Christelijke Belan
gen" in de Boven-Nieuwstraat naast het hotel "De Moriaan",

18) Deze bijvoegelijke aanduiding wordt natuurlijk niet gebruikt in de
betekenis van behorende tot de Christelijk-HistorischeUnie, want
die partij bestond immers nog niet, maar geheel met de inhoud die
Groen van Prinsterer eraan gaf en met een positievere kiank dan
anti-revolutionair.

19) Ds. W. de Graaf, Een monument der afscheiding (1955), bIz. 108.
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waar nu de bioscoop is, kwam de gedachte naar voren een groter
orthodox publiek dan de eigen kleine kring van leden aan te trek
ken en er in plaats van een besloten verenigingsbibliotheek een
open volksbibliotheek van te maken met een boekenbezit, bijeen
gebracht naar positief-christelijke maatstaven 20). De belangstel
ling was niet uitsluitend op ontspanningslektuur gericht; boeken
over vakkennis, over godsdienstige, maatschappelijke en poli
tieke onderwerpen zouden ook aftrek vinden. Helaas is geen
enkel exemplaar van de catalogus van deze bibliotheek bewaard
gebleven, zodat we niet kunnen vergelijken en we ons moeten
behelpen met een uiterst vage omschrijving.
Patrimonium zelf beschikte niet over de middelen tot het in
richten van een ruim voorziene bibliotheek. Het zou dan ook
nooit in getal en kwaliteit een boekenbezit als dat van de Nuts
bibliotheek nabij kunnen komen, maar die instelling kreeg
immers een jaarlijkse toelage uit de kas van het Nutsdeparte
ment en ze was ook jaren achtereen door de gemeente gesubsi
dieerd. De enige manier om aan wat geld te komen was af en
toe een inzamelingsactie onder de vrienden van de vereniging te
houden. Hoewel men dus op bescheidener schaal te werk kon
gaan, telde de christelijke volksbibliotheek van Patrimonium in
1890 150 lezers en had zij duizend nummers in haar catalogus.
Het opvallende bij deze volksbibliotheek is het ontbreken van
voogdij van ontwikkelde en gegoede burgers. Hier hebben de
werklieden zelf de acties gevoerd om de nodige financien voor
de aanschaf van boeken bijeen te krijgen; zelf hebben zij ook
de boeken uitgeleend en de binnengekomen gelden beheerd.
Daartoe was een bibliothecaris benoemd die bijgestaan door
enige commissieleden bij toerbeurt de uitlening op zaterdag
avond verrichtte. Het leesgeld bedroeg een cent per boek per
week; jaarlijks kon zo ongeveer honderd gulden aan onderhoud
en aankoop van nieuwe boeken worden besteed. De kosten van
onderhoud bleven laag, doordat enkele leden van Patrimonium
ook nu weer zelf het bind- en plakwerk verzorgden. Voor de
aanschaf zal de bibliotheekcommissie zeker wel adviezen hebben
ingewonnen van mensen die op de hoogte waren van wat er op
de boekenmarkt verscheen en wat precies aan de speciale lezers-

20) NotuIen Patrimonium,27 sept. '86; Joh. Don, a.w., bIz. 31 e.v.
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kring van deze volksbibliotheek moest worden voorgelegd. Hier
bij zal in de eerste plaats gedacht moeten worden aan prof.
Noordtzij, maar vervolgens aan de leden van zijn christelijk
leesgezelschap, met name aan de hoofdonderwijzer De Waal.
In deze Patrimoniumbibliotheek deden werklieden - en dat is
juist van groot belang geweest - bibliotheekervaring en boeken
kennis op.
Dankzij Patrimonium hebben eenvoudige mensen, levend in een
zeer besloten wereld, het genoegen van het lezen leren kennen,
hun voorstellingsvermogen vergroot, hun geest door het gelezene
weerbaar gemaakt. Wat dit laatste betreft is vooral opmerkelijk
een uitlating van Noordtzij in antwoord op de vraag van een
arbeidsenquetecommissie in 1892, waarom het socialisme nog
geen aanhang onder de Kampenaren vond. Na op het conserva
tieve en orthodoxe karakter van het volk te hebben gewezen,
zei hij: "Ook wordt er door het volk nogal gelezen, zodat ik niet
de minste moeite heb behoeven te doen om tegenzin tegen het
socialisme bij hen in te boezemen" 21).
Voor het jaar 1891 is het totale percentage van de bevolking
dat lid was van de drie besproken bibliotheken, precies te be
palen; het bedroeg 2,3% 22). Dat was nog niet eens het percen
tage van de kiesgerechtigden! Dit toont meteen de beperkte gel
digheid van de zojuist geciteerde uitlating van prof. Noordtzij
aan, want hoe konden arbeiders anders aan een beetje behoor
lijke boeken komen dan door bezoek aan de beschreven instel
lingen. En van die 2,3% zal toch de gegoede en kleine burgerij
het grootste deel hebben uitgemaakt. Het ledenpercentage valt
onder meer zo laag uit, omdat de bibliotheek niet bezocht
werden door de jeugd. Met de lektuurvoorziening van de jeugd
werd in die tijd nog maar een begin gemaakt. Sommige Nuts
departementen hadden al jeugdafdelingen, een 25 in 1890. Het
hoofdbestuur van de Maatschappij stimuleerde deze nieuwe ont
wikkeling en nam zich voor ten gerieve van de beheerders een
soort standaardcatalogus op te stellen die als leidraad zou moe
ten dienen bij de aankoop van jeugdboeken of van boeken die

21) S.R. Perrin, t.a.p., bIz. 65.
22) Ter vergelijking:in 1967 bedroeg het aantal ingeschrevenIeden van

de O.L.B. 18% van de stedelijke bevoIking tegen een landelijk ge
middelde in 1966van 6,8%.
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ook door de jeugd gelezen konden worden. In de samenstelling
van een zo volledig mogelijke advieslijst slaagde het hoofdbe
stuur nog niet zo gauw, zodat het in 1889 voorlopig een "eerste
proeve" voor jongelieden van 12 tot 18 uitgaf 23). Aan nog
jeugdiger personen werd toen nog niet gedacht. De Leessocieteit
zou in haar catalogi niet eerder dan in 1911 de boeken waaruit
de jeugd een keuze mocht doen, met een sterretje aangeven 24).

VII De vclksleeszaal in de Buitel1·Nieuwstraat

Wij hebben tot nu toe gezien, hoe Meerkerk zich moeite heeft
gegeven de mensen uit de volksklasse te winnen voor Iiterair
genot. Door de verdienstelijke voordrachtsavonden van hem en
zijn medewerkers sloeg er weI iets bij de arbeiders aan. Tach
zal het bezoek aan de beide volksbibliotheken er niet opmerke
lijk door zijn bemvloed; dat bleef betrekkelijk gering en de grote
massa bleef verstoken van goede lektuur. Onderwijl evenwel
began hoe langer hoe meer de geestesgesteldheid van de Neder
landse arbeidersklasse te veranderen: de werkman kwam tot
besef van eigen achterstand op velerlei gebied. Oak in onze stad
begon iets van activiteit; het verenigingsleven van Patrimonium
was daar een voorbeeld van. Steeds meer ook moest toch de
ongeorganiseerde schare van de Kamper arb eiders belangstelling
krijgen voor wat haar raakte en naar aIle waarschijnlijkheid zou
zij meer met krant en tijdschrift dan met romans te vangen zijn.
Maar dan moest er een plaats komen waar zij die lektuur binnen
haar bereik kreeg: een leeszaal. Die is er gekomen, dankzij de
energie van enkele vooruitstrevende Iiberalen.
Er hebben verschillende factoren bij de oprichting van de volks
Ieeszaal meegespeeld. Wij zagen aI, dat het raadslid J. W. Jon
kers in '86 de stichting van een volkssocieteit in overweging
had gegeven. De leidende gedachte bij hem was: de arbeiders uit
de kroegen houden, het drankmisbruik bestrijden. Het Nuts
departement had dat eens trachten te bereiken door enkele jaren
achtereen op alle zondagavonden gedurende de wintermaanden,

23) Joh. B. Knip-Kooy, t.a.p., bIz. 75. In 1875 had het hoofdbestuur al
zijn eerste Lijst van boeken voor volksbibliotheken uitgegeven.

24) In 1967 telde de O.L.B. 3052 leden van 6 tot 18 jaar, d.i. ruim 40%
van de Kamper jeugd in die leeftijd.
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wanneer de omzet in de kroegen en tapperijen het grootst zal
zijn geweest, volksvoordrachten te houden. Deze nieuwe vondst
om de werklieden een zaaltje aan te bieden waar zij gezelligheid
zouden kunnen vinden door gesprek en lektuur, zou weI eens
meer succes kunnen opleveren. Men was er reeds lang en alge
meen van overtuigd: alcoholisme is een maatschappelijke kwaal,
alcoholisme belemmert de sociale verheffing van de arbeiders.
En die ellende kwam in hoofdzaak voort uit de slechte behuizing.
Hierv66r heb ik op de toestand der arbeiderswoningen in Kam
pen gewezen en daarbij een uitlating van de voorzitter van de
gemeentelijke gezondheidscommissie aangehaald die tekenend
genoeg is. Verder kon ondervoeding drankzucht in de hand
werken. In de arbeidersklasse deed men zijn maaltijd zo goed als
alleen met aardappelen 1) en roggebrood; door de schrale voeding
ontstond een tekort aan vet, eiwitten en koolhydraten. Geen
wonder, dat de werkman na een lange werktijd uitgeput van zijn
werk kwam en dat hij behoefte had aan een borrel om het slappe
gevoel in zijn maag te verdrijven. Pas na 1900 komt er geleide
lijk verbetering in zijn dagelijks menu. Door de stijging van het
inkomen wordt de inkoop van groenten, fruit, vlees en eieren
mogelijk 2). Maar zover was 't omstreeks 1890 nog lang niet.
De bekende drankbestrijder Ariens kwam in diezelfde tijd in
Enschede tot de ontdekking, dat daar de vrouwen de ergste
slachtoffers van het alcoholisme waren; zij hadden immers de
hele dag gelegenheid om te drinken - weI kwam hun verslaafd
heid niet zo gauw aan het licht 3). De mannen gingen in de regel
zo van het werk de kroeg in; ook tijdens het werk werd weI
geld bijeengebracht om jenever te laten halen. Ten aanzien van
het drankmisbruik in Kampen citeer ik een verklaring van dr.
J. Huber, die hij in 1892 v66r dezelfde arbeidsenquetecommissie
aflegde als waarv66r Noordtzij was verschenen; hij was hier toen
reeds meer dan 40 jaar praktizerend geneesheer. Deze ervaren
arts wees erop, dat de Kamper fabrieksarbeiders veel jenever

1) In het Verslag van de Kamer van Koophandel, (1891): ,,'t is een
sedert jaren bevestigd feit, dat de mindere man aardappelen verkiest
boven ander kwalitatief oneindig beter voedseI"- Ja, zouden we hier
weI mogen spreken van verkiezen?

2) Prof. dr. P. J. Bouman, Cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw,
Prismaboeken nr. 1000, bIz. 28.

3) Gerard Brom, Alfons Ariens, (1950),bIz. 216 e.v.
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dronken. "Ik verbeeld mij echter, dat het beter is dan v66r
dertig jaar. Toen waren haast al de sigarenmakers dronkaards".
Er was nu wel verandering gekomen; de arbeiders waren gods
dienstiger geworden en het optreden van het Leger des Heils
had ook veel goed gedaan 4). Toch bleef Kampen nog opge
scheept met het bezit van een groot aantal kroegen, tapperijen
en slijterijen, even talrijk als de paddestoelen in een herfstbos.
En dat tegen het drankmisbruik met steeds effectiever middelen
gestreden moest worden, waren velen - en onder hen stond
Meerkerk zeker niet achteraan - met Jonkers eens.
De volgende reden om een leeszaal te stichten - maar daar is
zeker niet hardop over gesproken! - zal voortgekomen zijn uit
de zorg die de Kamper liberalen zich gingen maken over de
verandering in de godsdienstige constellatie alhier. Enkele tien
tallen jaren had men de stad moeten delen met de christelijk
gereformeerden en met de Dordts-gereformeerden - dat was zo
langzamerhand een gegeven iets geworden. Anders werd het
evenwel toen ook hier beweging kwam in de orthodoxe
onderbouw van de Nederlands-hervormde gemeente. Enkelen
daaruit hadden zich al met de christelijk-gereformeerden ver
bonden in het verenigingsleven van het Christelijk Leesgezelschap
en van Patrimonium; en er zullen nog wel meer voorbeelden
geweest zijn. In maart '87 bleek, dat de Doleantie in de stad
ook volgelingen had gekregen en in de herfst van dat jaar schijnt
zich hier de uittocht der dolerenden te hebben voltrokken. Dit
betekende, dat een grote groep, 6% van de stadsbevolking zich
aan de ethische en vrijzinnige leiding van de hervormde kerk
ontworstelde. Voor een deel sloot zij zich aan bij de christelijk
gereformeerden; voor het overige vormde zij een aparte dole
rende gemeente 5), na december '86 deel uitmakend van de

4) Perrin, t.a.p., bIz. 66.
5) De verhouding van de gezindten in Kampen in 1889. Vgl hierv66r

biz. 179 noot 2.
Ned.- en Waals-Hervormden
Ev.-Luthersen )
Herst.-Luthers.en
Doopsgezinden .
Remonstranten
Chr.-Gereformeerden
Dolerenden

62,5%

3,1%

12,1%
3,5%
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Nederduytsch Gereformeerde Kerk. Weldra kwam er in Neder
land een gesprek tussen Afscheiding en Doleantie op gang, wat
resulteerde in de vereniging tot een organisatie: de Gerefor
meerde Kerken in Nederland op 17 juni 1892 6). De liberalen
zullen in deze toedracht onmiddellijk een onheilspellend door
zakken van het orthodoxe contragewicht hebben gevreesd, een
toename aan invloed van de kiesvereniging "Nederland en
Oranje". Zij zullen met enige ontsteltenis hebben geconstateerd,
welk een aantrekkingskracht van de aanwezigheid van een ge
reformeerd intellect aan de Theologische School in de Oude
straat bleek uit te gaan. Van dat moment af waren zij erop uit,
zich over de arbeiders die nog in de hervormde kerk waren ge
bleven en die zich maatschappelijk en politiek nog niet hadden
georganiseerd, met meer inzet van krachten te ontfermen.
Over de derde factor behoefde men zich niet fluisterend uit te
laten. Dat was de vrees voor het steeds rumoeriger worden van
de maatschappij. In '88 en '89 hadden er in sommige delen van
het land nogal wat stakingen plaats gevonden en die hadden
vaak tot resultaat voor de stakers geleid. Er was in het eerste
jaar een staking van twee maanden onder de textielarbeiders in
Almelo geweest en vervolgens was er gestaakt in de Friese en
Drentse veenderijen; in het tweede jaar deed zich onrust voor
in het Amsterdamse bedrijfsleven, in Rotterdam kwam het tot
een conflict bij de metaalindustrie en in de haven legden de
bootwerkers het werk neer. Voorts kwamen de 1 mei-betogingen
voor de 8-urige werkdag in zwang na het betreffende besluit
van het internationale socialistencongres te Parijs in '89. Ook in
eigen stad had men in '87 een paar keer met een flinke straatrel
kennis gemaakt bij het entree der heilsoldaten. Nu was het
daarna weI rustig gebleven, maar met de slapte in de Kamper
industrie van de laatste jaren, waarin ook de winkeliers en
andere neringdoenden deelden, kon de ontevredenheid over het

Dordts-Gereformeerden . . . . . . . 0,8%
Rooms-Katholieken . . . . . . . . 14,7%
Israelieten 1,8%
Tot geen der genoemde gezindten behorend 1,5%

6) In Kampen werd de vroegere chr.-gereformeerde gemeente tussen
1892 en '96 aangeduid met gereformeerde kerk A en de dolerende
met geref. kerk B. In '96 kwam er pas een samensmeltingvan A en
B tot een gereformeerdekerk.
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karige bestaan op voorbeeld van elders licht nieuwe onrust ver
oorzaken. Daarom wilden Meerkerk en de andere liberalen met
de steeds naderbijkomende democratisering van het staatkundig
leven de lagere bevolking niet uitsluitend aan de kerkelijken en
de socialisten overlaten. In '92 zou dit dan ook, zoals we hier
v66r al hebben gezien, leiden tot wijziging der statuten van de
vrijzinnige kiesvereniging in Kampen in democratische geest.
Ondertussen zou een neutrale volksleeszaal mooi gebruikt kun
nen worden om de werklieden tegengif tegen het socialisme toe
te dienen. In Duitsland waren er in die tijd mensen die juist de
oprichting van volksbibliotheken aanbevalen in de strijd tegen
de socialisten 7). Maar de invloed van het socialisme had hier
toen nog totaal niets te betekenen. In februari 1892 kon ds. Van
Anrooy nog verklaren: "Het is vreemd, dat, hoewel er een
grote arbeidersbevolking te Kampen is, er nog nooit gedeputeer
den van Domela Nieuwenhuis naar ons toegekomen zijn.
Sociaal-democraten heeft men bij ons niet" 8). Toch leek de dag
waarop Domela's volgelingen zich ook hier zouden nestelen niet
meer zo ver verwijderd. Handelen was dus geboden, nu er nog
tijd voor was. En geen middel leek beter om de werklieden te
benaderen en te beinvloeden dan het stichten van een volks
leeszaal of van een volkssocieteit.
De plannen om een volksleeszaal op te richten hebben in het
najaar van '91 hun beslag gekregen. Ook bij deze bedrijvigheid
was Meerkerk weer de stuwende kracht. Hij trad op als secretaris
van de commissie van oprichting en later in het bestuur bleef
hij in dezelfde functie. Van de oprichtingscommissie 9) had de
helft te gelijker tijd zitting in het bestuur van de volksvoor
lezingen, Deze heren treffen we merendeels aan als leden van de
liberale kiesvereniging en van de vrijmetselaarsloge "Le profond
silence".
Evenals bij de instelling van de commissie tot het houden van
volksvoorlezingen is hier het moment van stichting merkwaardig.

7) Dr. H. E. Greve, Openbare leesmusea en volksbibliotheken, (1906),
blz, 84.

8) Perrin t.a.p., blz, 64.
9) Mr. L. W.Ebbinge (ere-voorzitter), V. van der Willigen (voorzitter),

I. B.Meerkerk (secretaris), R. C. C. van Hasselt (penningmeester),
W. Heetjans, I. Hoek Ir., Laurens van Hulst, C. Kalff, W. Kraal Ir.
en I. W. Reckmann. K.C., 19 en 26 nov., 27 dec. '91.
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De aanleiding moet ook nu weer gezocht worden in een opval
lende gebeurtenis. In juni hadden de liberalen in het land de
Kamerverkiezingen gewonnen: dat was een bemoediging. Even
wel in het district Kampen was geen succes geboekt, daar was
Noordtzij gekozen: dat betekende een waarschuwing. Het pas in
functie zijnde kabinet had bovendien een nieuwe kieswet aange
zegd; daarom mocht de zaak der kleine burgers en werklieden
niet uit het oog worden verloren.
Uit het voorgaande spreekt het eigenlijk al vanzelf, dat we die
te stichten volksleeszaal niet kunnen vergelijken met de open
bare leeszaal van tegenwoordig. WeI zou het een neutrale in
stelling worden, maar dan uitsluitend bedoeld voor een klasse
- zij kreeg daarmee een opgelegd filantropisch karakter. Het
doel was "de fatsoenlijke werkman die zijn avonduren wil wijden
aan lektuur" een onderkomen te verschaffen, waar hij dag-,
week- en vakbladen, tijdschriften en illustraties, boeken en bro
chures zou kunnen lezen. In die leeszaal zou hij zijn algemene
kennis weer enigszins kunnen uitbreiden, iets waaraan hij sinds
het verlaten van de lagere school in de meeste gevallen wel zo
goed als niets meer zal hebben gedaan 10). Daar zouden ook van
tijd tot tijd sprekers komen. Maar toch ziet het emaar uit, dat
Meerkerk nog heel wat meer dan een volksleeszaal en -societeit
voor de geest heeft gestaan. Kort v66r de opening heeft hij op
een vergadering, waartoe alle belangstellenden vrij toegang
kregen, gesproken over het doel en het nut van de leeszaal. Op
die avond gaf hij een overzicht van de volksleeszalen en -biblio
theken in andere landen. Vooral stond hij stil bij "de grootse
inrichtingen" zoals de Engelsen en Amerikanen die toen al
kenden. Juist dit laatste is van zeer grote betekenis. Jammer
genoeg geeft de Kamper Courant van deze rede maar een uiter
mate beknopt verslag 11). Hoe graag zouden we niet wat meer

10) Voor jongensuit de volksklassemet enige aanleg werd van gemeente
wege krachtens Thorbecke's wet op het middelbaar onderwijs iets
gedaan. Sinds '68 werd aan de zogenaamdeBurgeravondschooldoor
leraren van de H.B.S. voor aanstaande ambachtsliedenvan minstens
12 jaar lessen gegeven. Het lesrooster omvatte Nederlands, wis-,
natuur-, schei- en werktuigkunde,technologie,geschiedenis,aardrijks
kunde, staathuishoudkunde, hand- en lijn- en rechtlijnig tekenen
en tenslotte ook nog gymnastiek.

11) K.C., 31 jan. '92.
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hebben vernomen van de ongetwijfeld degelijke voorlichting die
Meerkerk hier zijn stadgenoten gaf.
Toch kunnen we aan de hand van de spaarzame gegevens van
het kranteverslag iets afleiden. Allereerst dit, dat Meerkerk zich
goed op de hoogte had gesteld, eer hij met deze nieuwe sociale
activiteit begon. Vervolgens dat hij niet aIleen de inrichting van
een leeszaal maar ook die van een bibliotheek in zijn over
wegingen had opgenomen. Die conclusie kan men trekken uit
het feit, dat hij die avond heeft gesproken over de public libra
ries in Engeland en de Verenigde Staten, die alle andere ont
wikkelde landen op bibliotheekgebied ver vooruit waren. De
public library in Engeland was er evenwel niet ten behoeve van
een bepaalde klasse; die werd niet opgericht uit een oogpunt
van filantropie. Integendeel, dit type van bibliotheek met daar
aan verbonden leeszaal stond open voor iedereen en daar werden
de bezoekers door speciaal opgeleid personeel van lektuur voor
zien. De subsidiering was geregeld in de Public Libraries Act
van 1850: gemeenten van 10.000 inwoners mochten een bepaald
gedeelte van de geinde belastingen voor de oprichting van biblio
theken en musea achterhouden. Een dergelijke toestand op
bibliotheekgebied was er ook in de Verenigde Staten 12). Het
lijkt mij aanneme1ijk dat, als Meerkerk zijn inspiratie in de
Angelsaksische wereld zocht, hij met zijn volksleeszaal uiteinde
lijk heel wat meer voorhad bij geval zijn initiatief in Kampen
mocht gelukken. De mogelijkheid lag erin, dat hij haar dan op
den duur zou uitbouwen tot een instelling die alle lagen van de
stadsbevolking ten goede zou komen en waar gemteresseerde
lezers meer dan alleen maar ontspanningslektuur zouden vinden.
Nu kende ons land in die tijd nog geen bibliotheken of leeszalen
die het voorkomen hadden van de Angelsaksische public library.
Hier bestonden alleen - afgezien natuurlijk van de wetenschap
pelijke bibliotheken - de leeskabinetten en leessocieteiten voor
de gegoede burgers en de volksbibliotheken voor de lagere klas-

12) Groot Brittannie en Ierland telden in 1897 330 public libraries, waar
van 265 in het eigenlijkeEngeland. In de V.S. waren het jaar daar
v66r 627 van die instellingen, elk met een boekenbezit van minstens
3.000 banden. Zie Brockhaus' Konversations-Lexikon, (1898), onder
het woord Volksbibliotheken.
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sen; volksleeszalen kwamen er in Nederland pas na 186013).

Al deze instellingen - en dat is het grote verschil met de Angel
saksische landen - werden geexploiteerd met particulier kapitaal.
Toch is in ons land vrijwel meteen na de totstandkoming van de
Engelse Public Libraries Act gewezen op de wenselijkheid om
ook hier te lande bibliotheken te stichten en in stand te houden
met geld van de overheid. Ret was het Tweede-Kamerlid mr.
B. W. A. E. baron Sloet van Oldhuis die bij de behandeling in
1851 van Thorbecke's gemeentewet getracht heeft soortgelijke
bepalingen als de Engelse bibliotheekwet kende, in het ontwerp
te laten opnemen. Ja, hij wilde de gemeentebesturen zelfs ertoe
verplichten om bibliotheken te onderhouden. Thorbecke heeft
dit afgewezen; liever zag hij, dat de gemeentelijke besturen vrij
willig bibliotheken in de trant van de Engelse zouden stichten.
Maar zover is het nergens gekomen. In ons land bleef men op
de oude wijze van particulier initiatief doorgaan 14). Er zijn maar
enkele mensen geweest die v66r 1890 het Engelse bibliotheek
type propageerden. Pas in 1892 leefde de ware belangstelling
ervoor op; toen zijn voor het eerst weer nieuwe propagandisten
opgetreden. Vooral op het Nederlandse Taal- en Letterkundig
Congres te Arnhem in augustus 1893 werd in een der secties de
public library onderwerp van discussie. Een jaar tevoren was er
te Utrecht een openbare leeszaal gekomen die nog wel niet
geheel het karakter van een public library had, maar met de
stichting waarvan de geschiedenis van de openbare leeszalen in
Nederland toch gerekend wordt te beginnen 15). Maar genoeg
uitgeweid; ik wilde aIleen maar laten zien, dat Meerkerk in '91
met zijn voorlichting bij de tijd was en dat hij later zeker een

13) Opmerkelijkis, dat een instituut als een volksleeszaalblijkbaar maar
weinig voorstandersbij het Nut telde; in slechts een tweetal departe
menten - Apeidoorn en Nijmegen - beschiktemen in '93 over een
volksleeszaal.Vgl, de lijst van de departementen der maatschappij
in de Nutsalmanak van dat jaar. In verband hiermeewil ik nog even
wijzen op de term leeskamer die in de jaren zestig in Nutskringen
werd gebruikt. Gezien hetgeen ik van de leeskamer van het Kamper
departement heb gevonden (Zie hierv66r bIz. 211 e.v.), vraag ik mij
af, of men toen ook niet elders daaronder uitsluitend verstond een
kamer of zaal waar op geregelde tijden volksvoordrachtenwerden
gehouden.Vgl. Joh. B. Knip-Kooy, t.a.p., biz. 75.

14) Dr. H. E. Greve, Geschiedenis der leeszaalbeweging in Nederland,
(1933),biz. 199.

15) a.w., biz. 203-205.
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enthousiast voorstander van de Nederlandse openbare Ieeszalen
en bibliotheken zal zijn geworden.
En evenals in andere gemeenten werd in Kampen het kapitaal
voor de voIksIeeszaaI opgebracht door particulieren die op uit
nodiging van de stichtingscommissie een of meer renteloze aan
delen van tien gulden kochten 16). BIijkens Meerkerks dank
betuiging in de Kamper Courant hebben mensen van aIle poli
tieke en godsdienstige richtingen in de stad aan de totstand
koming meegewerkt, al zal het leeuwedeel van de financiele
hulp uiteraard uit de kringen van het Nut, Algemene Belangen
en de Loge zijn gekomen: "Onze burgerij verdient hoge 10f, dat
zij zoveel onbevooroordeeldheid kweekte, dat zij zo algemeen
de handen wilden ineenslaan om iets wezenIijks in het Ieven te
roepen tot verheffing van onze degeIijke derde 17) stand" 18).
De stichtingscommissie schijnt zonder veel moeite de medewer
king van de gegoede burgerij voor dit sociale werk te hebben
gekregen. We weten aI, dat men hier nooit tevergeefs een beroep
op die groep deed wanneer het erom ging de arbeidersklasse uit
haar armoede op te heffen. Van de zijde van de gemeente is de
volksleeszaal niet gesubsidieerd, op het stadhuis moest wat be
dachtzamer met de stedelijke financien omgesprongen worden;
vandaar dat het Iouter bij morele steun bleef, gesymboliseerd in
het ere-voorzitterschap van de burgemeester. De commissie wist
tevoren natuurlijk, dat zij bij aanvrage nul op het rekest zou
krijgen; het bleef dan ook bij particuliere kapitaalvoorziening
aIleen en het Engelse voorbeeld kon dus in geen enkel opzicht
benaderd worden, waardoor geen verschil ontstond met de volks
leeszalen in andere gemeenten. Van het Nutsdepartement is ook
een bijdrage binnengekomen. Dit was een gebaar van aanmoedi
ging, temeer te waarderen, omdat het zelf een eigen bibliotheek
beheerde; wellicht zou het Nutsdepartement op den duur zonder
moeite over te halen zijn die bibliotheek aan de voIksIeeszaal te
koppelen. Zo was in december '91 genoeg kapitaal bijeenge
bracht om in de Buiten-Nieuwstraat een huis naast de exercitie
loods van de tegenwoordige Van Heutzkazeme - toentertijd het

16) K.C., 27 dec. '91.
17) Meerkerk bedoelt natuurlijk de vierde stand; hij rekende hier aIleen

naar de Kamper verhoudingen.
18) K.C., 18 febr. '92.
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verblijf van het Instructiebataljon - te kopen. Op die manier
kreeg men er de beschikking over een lokaal waar ongeveer
honderd personen tegelijk ontvangen konden worden; daarv66r
had het dienstgedaan als eetzaal voor de officieren van het garni
zoen 19).
Zaterdag 31 januari 1892 werd de volksleeszaal door burge
meester Ebbinge geopend 20). Van die datum af zou de instelling
elke avond van 7 tot 10 uur toegankelijk zijn, 's zaterdags tot
11 uur en op zondag van 12 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.
De sfeer in de volksleeszaal was een geheel andere dan die
welke wij nu in onze tegenwoordige openbare leeszaal aan
treffen. Het meest markante verschil is wel het societeitskarak
ter: er was een kastelein aangesteld - een ambtenaar van de
secretarie, G. P. J. de Vries, had naar de plaats achter het buffet
gedongen en haar gekregen 21); deze zorgde met zijn vrouw voor
de consumpties. Het gebruik van verteringen in deze als anti
kroeg bedoelde gelegenheid was uiteraard niet verplicht. Je kon
er chocolade bestellen; zelfs bier, "direct van het vat". Op het
echtpaar De Vries rustte een belangrijk deel van de opvoedende
taak om de binnengekomene de kroeg te doen vergeten: "Hier",
om het met de woorden van de volijverige secretaris te zeggen,
"geen jenever, geen verslappende tweedracht, maar gezelligheid,
kennis en burgerzin, die hem opwekken nuttig te zijn voor ande
ren, voor eigen kring in de eerste plaats". En dan was verder
conversatie toegestaan; men mocht er domineren, dammen en
schaken, ... maar het kaartspel was verboden!
De arbeiders vonden op de leestafel een grote collectie van
bladen van allerlei richting. Meerkerk en zijn medewerkers
hoopten kennelijk bij de bezoekers door dagelijkse lektuur van
een bonte hoeveelheid kranten belangstelling voor de binnen
landse politiek en voor het wereldgebeuren wakker te roepen;
de arbeiders moesten zich geestelijk ontworstelen aan de engheid
van hun omgeving. De commissie had dienovereenkomstig een
beroep gedaan op uitgevers van couranten en tijdschriften, zodat
zij over hun uitgaven weI merendeels voor niets de beschikking
zal hebben gekregen. Opmerkelijk is, dat een bekend arbeiders-

19) K.C., 27 dec. '91. Dit pand, nr. 87, is nu geheel verbouwd.
20) K.C., 4 febr. '92.
21) K.C., 7 jan. '92.
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weekblad als Recht voor Allen, het orgaan van Domela Nieu
wenhuis ontbrak 22). Aan de vorming van een bibliotheekje was
de commissie nog niet toegekomen. Het beginkapitaal zal ver
moedelijk al met de koop en de inrichting van het pand iets te
veel zijn aangesproken. Daarom deed Meerkerk een beroep op
de burgerij om overtollige boeken die voor deze leeszaal geschikt
zouden zijn, af te staan 23). Was er eenmaal een kern gevormd
dan zou die, mag men aannemen, op den duur, wanneer de lees
zaal werkelijk blijvende belangstelling bij de arbeidersklasse ge
vonden mocht hebben, uit eigen middelen verder kunnen worden
uitgebreid.
De commissie had uit propagandistische overwegingen na de
opening een maand lang de nieuwe leeszaal voor iedereen die
eens een kijkje wilde komen nemen en die er een krant wilde
inkijken, toegankelijk gesteld 24). Er was in de pers en langs
andere weg genoeg gedaan om de aandacht op deze in de stad
nog onbekende instelling te vestigen. Geen wonder, dat de
Kampenaren van deze gastvrije uitnodiging ruim gebruik hebben
gemaakt, met het gevolg, dat het in het lokaal soms wel eens te
roezemoezig was. Maar met ingang van 1 maart kon de leeszaal
aIleen nog maar door de leden worden bezocht, hetgeen in het
bijzonder door de ouderen onder hen zal zijn toegejuicht, omdat
die graag in aIle rust wilden lezen en omdat zij de geboden
gelegenheid om zich wat te ontwikkelen met beide handen aan
grepen.
De kandidaat-Ieden werden aan ballotage onderworpen, aan
vankelijk verricht door het bestuur, doch weldra, 1 maart,
mochten de leden zelf ook over de toelating van hen die zich

22) Op de leestafel lagen: Algemeen Handelsblad, Oprechte Haarlemmer
Courant, De Standaard, De Tijd, De Nieuwe Rotterdammer, De
Heraut, Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage, Kamper
Courant, Gem. Zondagsblad der Kamper Courant, Provo Overijs. en
Zwolsche Courant, De Aanwijzer, Nieuw Leven, De Nederlander,
Deventer Courant, Gem. Volksblad voor Nederland, De A vondpost,
De Vaderlander, Nieuws van den Dug, Sociaal Weekblad, Provo
Drentsche en Asser Courant, De Nieuwe Groninger Courant, De
Volksvriend, De Delftsche Opmerker, Gelria, Uilenspiegel, Eigen
Haard, De Holl. lllustratie, De Katholieke lllustratie, Humoristisch
Album.

23) K.C., 4 febr. '92.
24) K.C., 31 jan. '92.
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kwamen melden, meestemmen 25). Daardoor kreeg de leeszaal
zo'n besloten karakter, dat je eigenlijk nog beter van een socie
teit zou kunnen spreken: men wilde duidelijk onder elkaar zijn
en negatieve elementen weren - en. wie konden daar beter over
stemmen dan de leden zelf. Volgens het reglement konden lid
worden: "mannen uit de ambachtsstand" vanaf 18 jaar. Het
lidmaatschap werd gesteld op een kwartje per half jaar. Op
1 maart hadden zich 160 leden gemeld, een getal dat in novem
ber daaraanvolgende nog niet was overschreden 26).
Reeds v66r de opening had de commissie aangekondigd, dat er
van tijd tot tijd sprekers zouden worden uitgenodigd om voor de
leden lezingen te houden. De opzet ervan zou een heel andere
zijn dan die van de bijeenkomsten van de vereniging van volks
voorlezingen. In het laatste geval ging het er immers alleen om,
bij de toehoorders literaire smaak aan te kweken. Nu werd
echter weer voor een deel hetzelfde nagestreefd als het Kamper
Nutsdepartement met haar voordrachten in de jaren '65 tot '73
had gedaan. Destijds trachtten de Nutsleden hun maatschappe
lijk en geestelijk minder gezegende stadgenoten op te voeden tot
aangenamere mensen om mee samen te leven; zij hoopten hun,
tussen de nodige ontspanning door, kennis en in het bijzonder
begrip voor wat hoort en niet hoort bij te brengen. En dan
stond, naar het mij voorkomt, de commissie van de volkslees
zaal verder ook nog dichter bij het inzicht van de vroeger be
sproken Amsterdamse volksvriend Gildenmeester: zij wilde de
georganiseerde arbeider als een nuttig element in het maat
schappelijk leven erkennen; de Kamper arbeider zou weldra ook
vakverenigingsman moeten worden, een tegenpartij voor zijn
werkgever bij onderhandelingen over lonen en arbeidsvoorwaar
den; de commissie moest hem tijdig ter zijde komen om hem in
een gewenste richting te loodsen. Maar er was bovendien nog
dit grote verschil met 23 jaar geleden: het kiesrecht scheen
binnen het bereik van de werkman gekomen, hij was op weg
naar een gelijkwaardig burgerschap en hij diende een positieve
kiezer in een liberale staat te worden.
Nu Meerkerk en zijn medewerkers de beschikking hadden ge-

23) K.C., 18 .febr, '92.
26) K.C., 27 nov. '92.
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kregen over dat zaaltje in de Buiten-Nieuwstraat waren zij veel
meer dan voorheen in de gelegenheid de volksklasse van Kam
pen te activeren en te beinvloeden. Hier konden zij onbekom
merd toegeven aan hun neiging tot doceren; hier was geen
publiek dat enigszins ontzien moest worden, want nu hadden
zij een gehoor bestaande uit mannen alleen en dan nog wel het
beste deel wat de Kamper arbeidersklasse buiten Patrimonium
opleverde. Hier in de volksleeszaal zouden de geselecteerde toe
hoorders elkaar steeds beter leren kennen, zij zouden zich steeds
meer solidair gaan voelen; er zou - zo zag het er althans naar
uit - een ijverige discussiegemeenschap ontstaan die steeds de
nieuwverworven inzichten door lektuur zou verdiepen. De volks
leeszaal kon een kweekplaats worden voor een elite die in staat
zou zijn binnen afzienbare tijd de leiding over haar ongeorgani
seerde klassegenoten op zich te nemen. Een Gideonsbende, im
muun voor het socialisme en gepenetreerd met liberale denk
beelden, dat moet het ideaal van de. commissie zijn geweest.
Bij dit alles zal het voorbeeld dat Noordtzij met zijn Patrimo
nium te zien gaf, inspirerend hebben gewerkt. Van '82 af werden
in de christelijke werkliedenvereniging lezingen en debatavonden
gehouden. Noordtzij had er met de leden het kiesrecht besproken,
hij had hun in het kader van het door Abraham Kuyper gepro
pageerde "huismanskiesrecht" 27) het verschil duidelijk gemaakt
tussen de atomistische opvatting van de liberalen ten aanzien
van het staatsburgerschap en het organische van de antirevolu
tionairen. Daar had J. F. S. Dingler tevergeefs getracht de Patri
moniummannen voor de gedachte van de verbruikscooperatie
te winnen. Christendom en humanisme, het socialisme, de
schoolstrijd, de wenselijkheid in Kampen tot de stichting van
een ambachtsschool te komen, en niet te vergeten de geliefde
historische onderwerpen werden er behandeld en met belang
stelling aangehoord. Over gebrek aan sprekers had het bestuur
van die werkliedenvereniging nooit te klagen, steeds kon het
professoren van de Theologische School, predikanten en hoofden
van christelijke scholen voor een lezing aantrekken. En de in
vloed die van deze voorlichting uitging, viel aan de mannen
broeders van Patrimonium duidelijk te bespeuren.

27) Bij het huismanskiesrecht worden de gezinnen als uitgangspunt ge
nomen;voor elk gezin brengt het hoofd een stem uit.
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In de volksleeszaal was de belangstelling voor de lezingen aan
vankelijk groot, zo zelfs, dat het bestuur weldra ertoe overging
ze om de veertien dagen te doen houden 28). Maar niet lang
daama was de aardigheid er al af, er kwamen niet zoveel man
nen meer luisteren. De oorzaak van het snelle verloop zal zeker
hierin zijn gelegen, dat de meerderheid der sprekers er niet in
slaagde de juiste toon te treffen; er zal misschien ook te weinig
eenvoudig zijn geformuleerd. Men dient er rekening mee te
houden, hoe groot destijds het verschil in houding, taal en ge
baar was tussen "de heren" en "de mannen uit het volk".
Noordtzij en al degenen die bij Patrimonium spraken moeten
beter de kunst hebben verstaan die afstand in komaf en ont
wikkeling te doen wegvallen. Nu werkte op de Patrimonium
vergaderingen heel sterk mee, dat alle bijeengekomenen van
dezelfde geloofsovertuiging waren doordrongen; waar nog bij
kwam, dat onder de gereformeerden de verschillen in stand en
levensstijl niet zo groot waren: gemeenzaamheid in het onderling
verkeer lag bij hen meer voor de hand.
De volksleeszaal in de Buiten-Nieuwstraat is geen lang leven
beschoren geweest. Slechts anderhalf jaar in totaal heeft dit
sociale werk geduurd. De leeszaal was tot stand gekomen, maar
hoe haar in stand te houden! Bijdragen van particulieren kunnen
soms groot zijn, maar ze zijn niet zo constant als overheids
subsidies! Eind '92 werd de burgerij via de Kamper Courant
nog eens uitgenodigd voor anderhalve gulden per jaar donateur
te worden 29). Ontmoedigend voor het bestuur moet het geleide
lijk toenemende gebrek aan belangstelling van de leden zijn
geweest. Er liet zich ook geen arbeider meer tot lid werven.

28) Meerkerk had zelf de rij van sprekers geopend met een rede over
het socialisme; dit deed hij op verzoek van een twintigtal leden.
Later sprak hij nog eens over het onderwerp dat hem na aan het
hart lag, over volksvermaken.De voorzitter, notaris Van der Willigen,
vroeg aandacht voor staatsrechten en staatsinrichtingen. Laurens van
Hulst, de uitgever van de Kamper Courant vertelde iets over een reis
die hij samen met Meerkerk naar Noord-Duitsland, Denemarken en
Zweden had gemaakt. Tweemaal sprak het schoolhoofd Heetjans
over de Patriottentijd. Mr. J. Nanninga Uitterdijk trachtte zijn gehoor
te doordringen met respect voor het eigendomsrecht; mr. Th. Ruys
J. Pzn. sprak over het belastingstelsel en S. J. H. Brugmans over ge
barentaaL

29) K.C., 27 nov. '92.
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Daarmee werd het bestuur een belangrijk argument, bij propa
ganda onder de burgerij te gebruiken, ontnomen. Ja, wat moet
men dan doen, als men de strijd niet wil opgeven! Het bestuur
zag nog een kans op behoud: een feestavond. Dankzij bijdragen
van enige stadgenoten kon er voor de leden met hun vrouwen en
verloofden een bonte avond worden georganiseerd; het werd een
gevarieerd programma met muziek, voordracht, een blijspel en
een komisch dwergenkwartet. Dit zou zeker door de eenvoudige
volksmensen gewaardeerd worden; zij waren op het gebied van
vermakelijkheid vrijwel niets gewend. Het waren nog een drie
honderd personen die die avond op 8 maart '93 in de bovenzaal
van de societeit 't Collegie bijwoonden 30). Maar ook dit redde
de volksleeszaal niet. Hoewel in mei een voorstel door het
departementsbestuur van het Nut om een jaarlijkse subsidie aan
de volksleeszaal te geven door de ledenvergadering was goed
gekeurd 31), moest het bestuur toch besluiten met ingang van de
volgende rnaand de instelling op te heffen. Op 10 juni had het
bestuur in een ledenvergadering mededeling gedaan van de
financiele toestand. Bij die gelegenheid werd ronduit toegegeven,
dat de opkomst van de leden gedurende het anderhalfjarig be
staan niet groot was geweest en de belangstelling voor de
kranten en tijdschriften zeer gering. De grote onkosten aan het
voortbestaan verbonden waren niet gewettigd voor een betrekke
lijk kleine maar trouwe schaar van leden 32). En zo verdween de
volksleeszaal, die nuttige inrichting "voor de fatsoenlijke werk
man". De oprichters hadden de mogelijkheden toch verkeerd
gepeild. Men mag hun evenwel zeker niet gebrek aan energie
verwijten. Integendeel. Het lijkt erop, dat de arbeidersklasse in
Kampert toen na aftrek van de reeds bij Patrimonium aange
slotenen een te kleine kern van mannen opleverde die actief
waren en bereid om zich voor zo'n experiment te lenen. Het is
[ammer dat Meerkerk en zijn medebestuursleden niet de kans
hebben gekregen. MogeIijk hadden ze dan geleidelijk aan de
arbeiders zelf bij het beheer van het geheel ingeschakeld. De
leden van Patrimonium immers Ieidden ook van het begin af
hun eigen vereniging en hun eigen bibliotheek.

30) K.C., 26 febr., 5 en 12 mrt. '93.
81) K.C., 14 mei '93.
32) K.C., 11 en 25 juni '93.
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Vrijwel te gelijk met de sluiting van de volksleeszaal heeft de
commissie voor de volksvoorlezingen haar werkzaamheden ge
staakt. Wat daarvan precies de reden is geweest, is mij niet
duidelijk geworden. De voorlezingen hadden toch steeds succes
gehad en met de gereedkoming van de Stadsgehoorzaal was men
in staat meer mensen toe te laten. Je zou je zo kunnen voor
stellen, dat het opgeven van de ene onderneming de voortgang
van de andere niet behoefde te bemvloeden, Zouden nu de man
nen die zowel in het bestuur van de volksleeszaal als in dat van
de vereniging voor volksvoorlezingen zitting hadden - en dat
waren Meerkerk, notaris J. Hoek .Jr., de onderwijzer W. Heet
jans en de typograaf J. W. F. Reckmann - zich zo door het
mislukken van het leeszaalwerk hebben laten ontmoedigen, dat
ze ook die andere sociaal-culturele activiteit opgaven? En hield,
omdat zij waarschijnlijk het ondernemendst waren, daarmee aIle
bedrijvigheid op? Deze verklaring bevredigt niet, temeer omdat
de jong-liberale groep in Kampen strijdbaar bleef. Waakzaam
heid was, van hun standpunt uit geredeneerd, op dat ogenblik
juist zo dringend nodig, omdat in maart '93 de eerste propagan
disten van het socialisme op Kampen neerstreken. Misschien
zou een gedeeltelijke verklaring aldus gezocht moeten worden:
het experiment met de volksleeszaal moet veel geld hebben ge
kost; daarvoor was een dringend beroep op de bemiddelde
burgerij gedaan, die de financien verstrekte; maar dit zal de
bijdragen voor de volksvoorlezingen gedrukt hebben en hier
voor was toch weer meer nodig wegens de hogere zaalhuur van
de nieuwe Gehoorzaal. Maar ook langs deze weg kom je er niet
helemaal uit.
De zaak van de gelikwideerde leeszaal werd het volgend jaar
geheel afgewikkeld. Nadat het gebouw in de Buiten-Nieuwstraat
met een aanzienIijk verlies publiek geveild was, heeft de com
missie, gevormd uit de aandeelhouders, het financieel beleid van
het bestuur gecontroleerd. De belanghebbenden konden slechts
41% van hun renteloos aandeel ten kantore van notaris Van
der Willigen ingewisseld krijgen 33).
Toch is er nog een klein blijk, dat er weI leden van de volks
leeszaal zijn geweest bij wie tenminste iets ontwaakt is. Want in

33) K.C., 8 juni '94.
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de winter van '92/'93 was er een kleine tonee1groep gevormd,
die in april nog een voorstelling voor de leden en hun dames
heeft gegeven. Meerkerk yond dat er "uitstekende" krachten
onder de spelers schui1den en hij moedigde het geze1schap aan
een tonee1vereniging los van de leeszaal op te richten; het tonee1-
spel, zo legde hij uit, zou een gepast vermaak geven; "dat brengt
wat aangename afwisse1ing in. het eentonige leven, dat frist wat
op in de dagelijkse zorgen" 34). Die vereniging is er inderdaad
gekomen: "Kunst na den Arbeid". Zij heeft de vo1ks1eeszaa1
overleefd, vermoedelijk slechts een tweetal jaren.

VIII Besluit

Ik ben ervan uitgegaan, de zeer korte geschiedenis van de volks-
1eeszaal in de Buiten-Nieuwstraat te bezien in het 1icht van de
heel geleidelijke ontvoogding van de Kamper volksk1asse om
zodoende iets ervan te achterha1en, hoe deze het einde in1uidde
van de politieke, maatschappelijke en geestelijke hegemonie van
de liberaal-aristocratische boven1aag der bevolking. Want Kam
pen had in de vorige eeuw een onmiskenbaar liberaal uiterlijk,
zo totaa1 anders dan de aanblik die de stad nu biedt, dat degeen
die zich in dit nog niet zo verre verleden verdiept tot zijn ver
bazing meent naar de achterkant van de maan te kijken.
De gegoede burgerij werd zich na de grondwetsherziening van
1887 hoe 1anger hoe meer bewust, dat zij iets moest doen om
die onvermijdelijke ontwikkeling althans onder controle te krijgen
en in minder schadelijke banen te 1eiden. Dit was voora1 het
inzicht van de jong-libera1en die in '92 met de verkiezing van
Meerkerk tot voorzitter de leiding in de libera1e kiesvereniging
in handen hadden gekregen en die door midde1 van de krant van
Laurens van Hulst ruimschoots in de ge1egenheid waren hun
zienswijze te verspreiden en hun bedrijvigheid in het daglicht te
stellen. Nu blijft het nog van be1ang te weten te komen, hoe die
libera1e burgers die in de kiesvereniging niet zo op de voorgrond
traden of die er geen lid van waren, maar toch door hun stem bij
de verkiezingen de politieke lijn kracht moesten bijzetten, op

34) K.C., 23 apr. '93.
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het mislukken van het leeszaal-experiment hebben gereageerd.
De Tweede-Kamerverkiezing van '94 levert daarvoor een ge
schikte maatstaf, want toen kwam immers duidelijk de democra
tisering van ons staatsbestel aan de orde.
De vooruitstrevende groep had met instemming het werk van
minister N. G. Pierson gevoIgd; tijdens het liberale kabinet-Van
Tienhoven (1891-'94) was deze begonnen het belastingstelsel
naar de eisen van de tijd te verbeteren; de Kamers hadden
wetten voor bedrijfs- en vermogensbelasting al aangenomen en
nu stond de herziening van de personele bela sting op het pro
gramma. Ook werden met grote belangstelling de debatten naar
aanleiding van de door minister Tak van Poortvliet ingediende
kieswet gevolgd. Dit wetsvoorstel echter stuitte op vee! bezwaar
in de Tweede Kamer, zodat de minister het introk. Om op dit
punt een beroep op de kiezers te kunnen doen, werd de Kamer
ontbonden. Er kwam een felle verkiezingscampagne waarbij aIle
partijen min of meer innerlijk verdeeld raakten. De enige inzet
was dus: v66r of tegen Tak! De liberale kiesvereniging van
Kampen was Takkiaans: "Een nieuwe mislukking van de kies
wet zou het doodvonnis der partij zijn, want het yolk zou zich
van haar afwenden en hulp zoeken bij de radicalen, die - men
weet het - steeds nader tot de sociaal-democraten genaderd
zijn" 1). Daarom stelde zij een medestander van Tak, mr. H.
Goeman Borgesius kandidaat. Met de politieke gesteldheid van
dat tijdstip was er voor de liberalen in onze stad een redelijke
kans, dat voor het eerst na de inrichting van het kiesdistrict
Kampen hun stemmen gingen tellen. Deze mogelijkheid was
juist ontstaan door de tweedracht waaronder ook de antirevolu
tionaire partij landelijk gebukt ging. Onder leiding van Kuyper
was de meerderheid van de partij v66r de voorgestelde kieswet,
maar De Savornin Lohman met nog negen andere aristocratische
partijgenoten verklaarden zich in een manifest tegen. Hierop
heeft Kuyper de antirevolutionaire kiesverenigingen geadviseerd
geen steun te verlenen aan de "mannen met de dubbele namen".
Van dit advies trok zich de Kamper kiesvereniging "Nederland
en Oranje" niets aan in weerwil van het feit, dat Noordtzij hier
steeds een ver-gaande uitbreiding van het kiesrecht had voor-

1) K.C., 1 april '94.
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gestaan. De Kamper antirevolutionairen stelden Mackay, een
der "jonkers", wederom kandidaat. Dit was natuurlijk koren op
de molen van de liberalen hier; die konden het nu zo voorstellen,
dat Noordtzij zijn volgelingen bij de neus had genomen. De
situatie was ook wonderlijk, maar persoonlijke gevoelens van
de hoogleraar ten aanzien van Kuyper schijnen te hebben mee
gespeeld. De Kamper liberalen konden erop wijzen, dat Kuyper
zelfs aanbeval op mensen van andere partijen te stemmen als
daarmee de zaak van de kieswet gebaat was, en zij raadden de
antirevolutionaire kiezers in stad en district aan hun vertrouwen
te schenken aan hun kandidaat. Maar wederom zat het de
liberalen niet mee, de anti-Takkiaanse baron won toch. En
Goeman Borgesius kreeg niet meer dan 695 stemmen - zo slecht
had een liberale kandidaat het er hier nog nooit afgebracht!
Des te groter werd de teleurstelling toen bleek hoeveel kiezers
thuis waren gebleven. Vele liberalen hadden niet de gewenste
ijver betoond, zij hadden blijkbaar niet voor Goeman Borgesius
warm kunnen lopeno Hierbij moet in het spel zijn geweest, .dat
men de laatste jaren weI had gezien, dat Meerkerk en de zijnen
er niet in waren geslaagd arbeiders in de stad in het liberale
kamp te halen en dat het daarom maar beter was, dat een kies
rechtuitbreiding in de geest van Tak nog maar moest wachten
... of nooit komen. Tevens zullen de nieuwe belastingwetten
onder de vele gepensioneerden en renteniers in Kampen zeker
geen grote waardering hebben gevonden: pro- Tak was ook pro
Pierson! De uitslag voor het hele land was zo, dat Tak van
Poortvliet niet terugkeerde. Onder het volgende ministerie
kwam de kieswet-Van Houten tot stand die een minder belang
rijke uitbreiding van het aantal kiezers bracht. Zolang er nog
geen algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen was, bleef de
meerderheid in de gemeenteraad liberaal, maar haar overwicht
nam af. Pas na de Eerste Wereldoorlog ging de raad om.
De uitslag van de verkiezing van '94 moet vooral voor Meerkerk
een tegenvaller zijn geweest; waar men zich de laatste tijd zo
voor had ingespannen, was op niets uitgelopen. Toch hield de
kiesvereniging onder zijn leiding de gematigde koers aan. Onder
wijl begonnen eindelijk de Kamper arbeiders buiten Patrimo
nium zich te verenigen. In '94 nog werd er een afdeling van de
Nederlandse Sigarenmakersbond opgericht en in de jaren daarop
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volgden de Rooms - Katholieke Werkliedenvereniging "St.
Joseph" en voor de Nederlands-hervormden een afdeling van de
Christelijk Nationale Werkmansbond. Dit alles hebben de libe
ralen niet. onbewogen aangezien, want na '97 komt er een vrij
zinnige arbeidersorganisatie: "Eendracht maakt Macht", waar
van Meerkerk en de secretaris van de liberale kiesvereniging
ereleden werden.
Kort hierop, in '99, heeft Meerkerk Kampen verlaten na zijn
benoeming tot directeur van de R.H.B.S. te Sappemeer 2). In zijn
nieuwe woonplaats zette hij zich aan het schrijven van zijn
vierde roman, waarin hij in verhulde vorm het in Kampen door
leefde een literaire gestalte gaf. Dit geesteskind draagt de multa
tuliaanse titel Gerechtigheid. Het stadje Hagenveld komt ons
ongeveer even vertrouwd voor als Kampen - de Nutsspaarbank
staat er trouwens ook op de Burgwal. De verhaalde gebeurte
nissen zijn niet geheel identiek aan wat de schrijver hier mee
maakte, de verdichting neemt de grootste plaats in. Maar in de
bijfiguren van de roman hebben enkele van zijn oud-stadgenoten
zonder veel moeite zichzelf kunnen herkennen, sommige namen
zijn zo doorzichtig, dat de Kampenaren van toen onmiddellijk
begrepen wie bedoeld werden. Die verhulling van feiten en per
sonen en ook de subjectieve toon waarmee de schrijver zijn anti
pathieen van zich heeft willen afschrijven, dat ontleende hij aan
Multatuli. Tijdens zijn politieke en maatschappelijke bemoeie
nissen alhier heeft hij zich naast vele vrienden en vereerders een
niet gering aantal vijanden gemaakt. Meerkerk is - daaraan valt
niet te twijfelen - een man van karakter geweest; er zal van zijn
idealisme een vaak vermoeiende stuwkracht zijn uitgegaan, zo
dat hij niet altijd even gemakkelijk moet zijn geweest als de
zaken niet onmiddellijk en precies liepen zoals hij zich dat had
voorgesteld; dan zal hij menigmaal voor niet even enthousiaste
medewerkers of voor wie hem in de weg traden, scherp zijn ge
weest, temeer daar hij tong en pen met even groot gemak wist te
gebruiken. Voor zijn oud-leerling C. H. van Fenema, die jaren
later in de Kamper Courant zijn necrologie schreef, bleef het
onverklaarbaar, "hoe iemand, die zelf zo kritisch was aangelegd

2) Meerkerk bleef tot 1916 te Sappemeer; daarna was hij van 1916 tot
1920 directeur van de R.H.B.S. te Zwolle; hij overleed op 20 mei
1925 te Zeist.
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en op literair gebied zulke fijne voelhorens bezat, soms over zo
weinig zelfkritiek kon beschikken" 3). Zelf houd ik het ervoor,
dat we deze ontsporing grotendeels moeten toeschrijven aan
Meerkerks zucht het voorbeeld van Multatuli's spontane en ge
passioneerde stijl na te volgen. Zoals Multatuli met zijn sarcasme
de minder mooie eigenschappen van de Nederlanders aan de
kaak stelde, zo richt Meerkerk zijn hoon bij voorkeur op het
calvinisme, op het rechtlijnig denken van de aanhangers van die
"dorre leer", op hun zekerheid en hun spitsvondigheden; hij
tekent de confessionelen vrijwel zonder nuance als hard en ge
voelloos: "Hun adem is voor 't gezonde mensenleven wat
scherpe noordenwind is voor jeugdige blaadjes". Maar ook de
genen die hij in eigen kring niet heeft mogen lijden, komen er
ongenadig af. Leermeester-Multatuli had leerling-Meerkerk
immers deze les geleerd: Maak van je hart geen moordkuil!
Evenals in Karakter komt in Gerechtigheid een persoon voor die
iets wegheeft van de auteur. Anco van Wieldrecht wil het maat
schappelijk en geestelijk leven van zijn tijd vemieuwen en mee
helpen aan de vorming van een nieuwe generatie van mensen,
mensen die op velerlei gebied andere maatstaven zullen han
teren. Hij begint een cursus voor jongeren, die hij in allerlei
moderne ideeen inwijdt. Bij dit werk ondervindt hij veel tegen
werking van de confessionelen. Langzamerhand komt hij zelf
tot het inzicht, hoe onontwikkeld zijn publiek is "en dat er, waar
de massa de drijfkracht wordt, welke het staatsbeheer in een
zekere richting zal sturen, in de eerste jaren geen sprake wezen
kan van een bewust streven naar geleidelijke ontwikkeling. De
meest elementaire .begrippen toch ontbreken en aIleen ont
ketende hartstochten kunnen het yolk te hoop doen lopen". NU

3) K.C., 3 juni '25. Van Fenema geeft ook een overzicht van Meerkerks
literair oeuvre: in 1884 publiceerde hij zijn eerste roman Moderne
adel onder 't pseudoniem Aristides de Jonge. Dan volgen Helena
Bixs, (1891); Karakter, (1893); Gerechtigheid, (1902); Maleschi 4,
(1904); Een levensdag, (1904);Aan de grenzen, (1905);De starrenborg,
(1906); Een schip op strand, (1906); Adelbert van Hoorne, (1909);
Menschen in Nederland, (1922). Verder schreef hij verschillende
schoolboeken, vertaalde een deel der romans van Jules Verne. Hij is
de auteur van .verschillende paedagogische, polemische en andere
artikelen, daarnaast van 4 toneelstukken en een reeks van letter
kundige studien over Multatuli, (1900); Ibsen, (1906); Busken Huet,
(1911) en Potgieter, (1920).
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mag ik deze romanfiguur niet geheel en al met Meerkerk ver
eenzelvigen, maar ik meen toch te mogen afleiden, dat onze
volksverheffer een weinig gedesillusioneerd en wat behoudender
uit de Kamper samenleving is vertrokken.
Tevoren was Meerkerk nog een illusie - en wel een grote -
armer geworden. In 1900 had hij zijn karakterstudie van Multa
tuli gepubliceerd. Daaruit blijkt, dat een heel groot deel van zijn
vroegere verering voor de weergaloze auteur verdwenen is. Deze
wending is niet veroorzaakt, wel beinvloed door zijn vriendschap
met de zoon van Douwes Dekker. Hij kende hem misschien al
langer, maar kwam met hem eerst in dagelijks contact aan de
R.H.B.S. te Sappemeer waaraan deze als leraar Frans verbonden
was. Meerkerk had al sinds zijn Indische jaren genoeg over de
mens Dekker gehoord om niet geheel kritiekloos tegenover hem
te staan. In de loop der jaren had hij zich steeds meer in die
twee-eenheid Multatuli-Dekker verdiept. Het beeld dat hij zich
op jeugdige leeftijd van de schrijver had gemaakt, liep heel wat
schade op "bij het lezen en herlezen van veel, van heel veel
brieven waarin ik hemzelf zijn daden zag vergoelijken; in weer
wil van alles echter bleef mijn dankbaarheid, ja ook mijn sympa
thie, mijn liefde zelfs, laat ze dan zo onredelijk zijn als ze wil".
Het is in het bijzonder een gemene passage uit een brief van
Douwes Dekker aan Vosmaer met betrekking tot zijn eigen gezin
geweest die bij Meerkerk een einde aan de genegenheid heeft
gemaakt - "ik was mijn dankbaarheid kwijt en ik heb de pen
boos weggeworpen" 4). In zijn studie kiest Meerkerk dan ook
onvoorwaardelijk partij voor Multatuli's eerste vrouw "Tine" en
de beide kinderen "Max" en "Nonnie" die met elkaar zozeer
hebben geleden onder het kunstenaarschap, de roem, de liefdes
betrekkingen en de speelzucht van de echtgenoot en vader 5).
Wat nog bleef was enkel de bewondering voor de stilist en
satiricus.
De volksleeszaal in de Buiten-Nieuwstraat is de sluitsteen ge
weest op het cultureel-maatschappelijk werk van volkvoor
drachten en -lezingen in de vorige eeuw. Deze arbeid werd ver-

4) J. B. Meerkerk, Eduard Douwes Dekker. Multatuli. Eene karakter
studie (1900), biz. 219.

5) Meerkerk droeg zijn boek op aan de kinderen, mevrouw E. H. Bassani
Douwes Dekker en de heer P. J. C. E. Douwes Dekker.
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richt door ambtenaren, artsen, notarissen, mensen uit het onder
wijs en van de pers en dan twee uit het bedrijfsleven: een steen
en een papierfabrikant - de zo belangrijke sigarenindustrie deed
niet meet
Deze volksleeszaal was eigenlijk een verlengstuk van de vrij
zinnige kiesvereniging, een mengvat van politiek en filantropie
en dus in geen enkel opzicht overeenkomend met de idealen van
de in 1892 hier te lande eerst goed op gang gekomen openbare
leeszaalbeweging die de Engelse public library wilde invoeren.
En die idealen waren: een voor iedereen zonder onderscheid
vrij-toegankelijke leeszaal met een keur van tijdschriften, bro
chures en kranten en die dan evenals de bibliotheek gedurende
enkele uren per dag geopend; overheidssubsidies en daardoor de
mogelijkheid tot aanschaf niet alleen van goede romans maar
ook van handboeken, atlassen, plaatwerken, encyclopedieen en
woordenboeken; een aparte en goed verzorgde jeugdafdeling;
een laag gehouden contributie, liefst helemaal geen; speciaal
opgeleid personeel dat het publiek bij het zoeken naar lektuur
ter zijde staat; en ten slotte een bestuur waarin de verschillende
geestesstromingen en de maatschappelijke schakering van de
burgerij zoveel mogelijk naar voren komt - al met al: een plaats
waar de lezer de gelegenheid wordt geboden zich zo veelzijdig
mogelijk van aIlerlei op de hoogte te stellen; een uitleen- en
studiecentrum dat het gemeenschappelijk bezit is van de plaatse
lijke bevolking en dat ook als zodanig wordt beschouwd. .
De herinnering aan de vroegere volksleeszaal heeft in 1911
onder meerdere de actie van het comite tot oprichting en in
standhouding van een O.L.B. nadelig beinvloed. Het geestelijk
klima at was destijds nog niet rijp voor een openbare, gemeen
schappelijke instelling, hoewel toch genoeg vooraanstaande per
sonen van allerlei richtingen morele steun verleenden. Van parti
culiere zijde kwamen te weinig bijdragen binnen voor het nodige
stichtingskapitaal en de gemeente was ondanks het warme plei
dooi van prof. Noordtzij in de raad niet bereid te subsidieren,
zonder welke steun ook niet op rijkssubsidie kon worden ge
rekend. Uiteindelijk heeft Kampen in 1921 toch een O.L.B.
gekregen dankzij de medewerking van de bekende bouwmeester
dr. P. J. M. Cuypers die een passende bestemming zocht voor
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het door hem gerestaureerde Gotische Huis in de Oudestraat 6)•.
Daar het te betrekken pand rijksbezit was, kon hij door zijn
grote invloed in Den Haag het comite aan rijkssubsidie helpen,
waarop de gemeente niet achter kon blijven. Het Nutsdeparte
ment gaf een vorstelijke gift voor het stichtingskapitaal, stond
zijn juist een eeuw bestaande bibliotheek af en bleef daama nog
bijdragen in de jaarlijkse exploitatie, De Leessocieteit en de
bibliotheek van Patrimonium zetten hun apart bestaan voort,
tot ze respectievelijk in '29 en in '55 werden opgeheven. Het
was voor die particuliere bibliotheken op den duur onmogelijk
om zonder de inkomsten waarover de O.L.B. beschikte, de
lezers te blijven trekken. Contributies aIleen zijn voor een
modeme bibliotheek te onzekere en totaal onvoldoende inkom
sten; loopt het ledental terug dan vermindert de boekenaanschaf
en blijft er niets voor het onderhoud over, zodat het boekenbezit
vervuilt en niet langer tot lezen animeert. Grote tegenslagen,
zoals de inbeslagneming van de Patrimoniumbibliotheek tijdens
de Bezetting, zijn fataal en het publiek loopt naar elders waar de.
boeken aanlokkelijker, gevarieerder en in groter aantal in de
kasten staan *).

6) Voor Cuypers' bijdrage tot de stichting van de O.L.B. in onze stad
verwijs ik naar mijn artikel dat in '66 in twee delen is verschenen in
het Kamper Nieuwsblad van 3 en 10 september en in vier af
leveringen in het Nieuw Kamper Dagblad van 1, 3, 4 en 5 oktober.

*) In dit artikel zijn gegevens verwerkt die de heer Th.A. J. Piederiet,
chef afdeling-bevolkingc.a., mij uit het bevolkingsregisterheeft ver
schaft. Voor die waardevollehulp dank ik hem graag op deze plaats.
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