
Een afscheid

Op 21 oktober 1971 zal de Kamper Nutsspaarbank een belang
rijke uitbreiding van haar hoofdkantoor, gelegen aan de Burgwal,
in gebruik nemen. Bij dit feestelijk gebeuren zullen dan ongetwij
feld de twee ereleden van deze instelling, de heren If. Jan Berk
en Jan Schrader aanwezig zijn. En de beide oud-bestuursleden
zullen die dag dan alle reden hebben om trots te zijn op deze ge
beurtenis, die opnieuw bewijst hoe wijd de Kamper Nutsspaar
bank haar vleugels heeft uitgeslagen in de lange periode, waarin
zij respectievelijk als voorzitter en vice-voorzitter, geheel belange
loos leiding hebben gegeven aan deze zo nuttige instelling. Want
aan hun vooruitziende blik is het stellig voor een belangrijk deel
te danken, dat de Kamper Nutsspaarbank in de afgelopen veertig
jaar van een uiterst solide, maar betrekkelijk kleine spaarbank
uitgroeide tot een bankinstelling van grote region ale betekenis.
Toen Ir. Jan Berk op 25 juli 1930 tot bestuurslid werd gekozen,
had de Kamper Nutsspaarbank slechts een bijkantoor, gevestigd
te Urk. Het ingelegde spaargeld, in vaktermen het obligo van de
bank genoemd, bedroeg toen 4Yz miljoen gulden. Toen Jan
Berk, na bijna 28 jaren de voorzittershamer te hebben gehan
teerd,op 1 mei 1971 deze neerlegde, beheerde de Kamper Nuts
spaarbank niet minder dan 119 miljoen gulden en was haar
aantal bijkantoren aangegroeid tot 13! Een resultaat om terecht
trots op te zijn!
If. Jan Berk en Jan Schrader! Twee bekende Kampenaren, twee
neven, maar ook twee wel zeer verschillende persoonlijkheden.
If. Jan, gemoedelijk, gevoelig en spontaan, een man met een ijze
ren geheugen die Kampen kent en lief heeft als geen ander. Jan
Schrader, bedachtzaam en wijs, een kenner van mensen en din
gen. Maar hoe anders geaard beiden ook mogen zijn, als spaar
bankmensen steeds bezield door het zelfde ideaal: de Kamper
Nutsspaarbank, een der oudste instellingen op dit gebied in
Nederland, groot te maken. Niet am eigen glorie. Ook niet om
tevreden aandeelhouders te zien glunderen, want de Kamper
Nutsspaarbank, het mag hier wel eens gezegd worden, kent geen
aandeelhouders! De winst die de bank maakt komt uitsluitend
de reserves ten goede. Nee, Jan Berk en Jan Schrader hebben
beiden slechts een doel voor ogen gehad: het sparen te bevorde-
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ren als een goed Nederlandse deugd. Vele jaren hebben deze
beide neven, ondanks hun zo verschillend karakter, harmonieus
samengewerkt om dit doel te bereiken. En hun grootste vol
doening was steeds te kunnen constateren, dat de Kamper Nuts
spaarbank in deze stad, maar ook daar buiten een begrip was,
een begrip van solidariteit en goed en zorgvuldig beheer.
Daardoor .hebben zij in al die jaren bewezen goede burgers te
zijn die bereid waren geheel belangeloos de gemeenschap te
dienen. Kampen mag Jan Berk en Jan Schrader daarvoor dank
baar zijn. De spaarbank toonde haar erkentelijkheid door beide
heren tijdens een besloten afscheidsreceptie op 24 juni 1971 tot
erelid van het bestuur te benoemen.
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