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In het kader van het onderzoeksproject "verenigingslevenen verzuilingop
locaal niveau, 1850-1925" van de vakgroepNieuwe Geschiedenis van de
Universiteit van Amsterdam werden in het laatste kwartaal van 1980 te
Kampen enige verkennende werkzaamheden verricht, waarvan de navolgende pagina's het resultaat vormen.
Het onderzoek naar de verzuildheid van de Nederlandse samenleving
heeft sedert de 50' er jaren een hoge vlucht genomen. De aandacht van de
meeste onderzoekers richtte zich hierbij vooral op verzuildheid, zoals
deze zich op landelijk niveau manifesteert: in de nationale politiek, het
omroepbestel, de landelijke pers, de vakbeweging e.d. Voorts concentreerde men zich met name op de periode na de Eerste Wereldoorlog, toen
de verzuildheid van de Nederlandse samenleving een onbetwistbaar feit
was geworden. Het genoemdeproject, waarvan het onderzoek te Kampen
een onderdeel vormde, beoogt het ontstaan der verzuildheidte schetsen en
richt zich derhalve vooral op het tijdvak, voorafgaande aan de Eerste
Wereldoorlog. Bovendien wordt deze ontstaansgeschiedenis ("verzuiling") op plaatselijk niveau onderzocht, hetgeen ook voor de hand ligt,
daar de Nederlandse samenleving in de aangegeven periode nog niet zo
gecentraliseerd was als tegenwoordig het geval is.
Wat dientmen dan onder een zuilte verstaan? De socioloogJ.P. Kruytgaf
de volgende definitie, die in essentie algemeen wordt aanvaard:
"Een zuil is een veelvoud, een gemtegreerdcomplexvan maatschappelijke organisaties of instellingenop levensbeschouwelijkegrondslag'".
Wanneer we nu aan de verschillende problemen, die met het gebruik van
de term "zuil" verbonden zijn, voorbijgaan, kunnen we, enigszins
simplificerend, de volgende complexen van verenigingen en organisaties
onderscheiden: een katholiek, een protestants-christelijk, een socialistisch en met enige moeite zelfs een neutraal'.
Het veelvoud van verenigingen en organisaties binnen iedere zuil maakt
het mogelijk, dat de leden van een bepaalde levensbeschouwelijkegroep
zich altijd, op welk levensterrein zij zich ook mogen begeven, bij de eigen
kring kunnen aansluiten. Men stemt op de KVP, kijkt ofluistert naar de
KRO, leest de Volkskrant, is aangesloten bij de katholieke vakvereniging
etc. Verzuildheid is een verschijnsel, dat aIle levensterreinen bestrijkt en
zelfs in de keuze van een huwelijkspartner nog een belangrijke rol speelt.
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Een onderzoek naar de verzuiling van de Kamper samenleving kan zich
daarom niet beperken tot enige facetten, maar dient deze in haar geheel in
ogenschouw te nemen.
De verzuilde samenleving wordt niet slechts door sociaal-economische
(horizontale), maar tevens door levensbeschouwelijke (verticale) scheilijnen doorsneden. De zuil kan derhalve verscheidene sociaal-econornische groepen omvatten en vormt zo een verband, waarbinnen klassentegenstellingen op basis van een gemeenschappelijke levensovertuiging
kunnen worden overbrugd, zij het niet opgeheven.
De zuilen leven gescheiden naast elkaar. Ret contact tussen de zuilen
verloopt voomamelijk via de elites, die elkaar b. V. in het parlement of de

gemeenteraad ontmoeten en daar de voor samenwerking noodzakelijke
compromissen sluiten. Voor de achterban geldt echter, dat een dergelijk
contact met andere levensbeschouwelijke richtingen tot een minimum
beperkt blijft.
Dit beeld van een verzuilde samenleving, dat hier ter inleiding werd
geschetst, heeft vanzelfsprekend een zeer abstract karakter. Ret is ongetwijfeld zo, dat in Nederland zeker tot de 60'er jaren een sarnenlevingspatroon heeft bestaan, dat in grote lijnenmet dit beeld overeenstemt. Maar
binnen dit patroon zijn vele variaties mogelijk en deze omstandigheid
verhoogt de noodzaak, verzuildheid op een locaal niveau te bestuderen.
Wanneer dit hier voor Kampen geschiedt, gaat het, zoals reeds werd
opgemerkt, om een verkennend onderzoek, dat in de toekomende tijd zal
moeten worden verdiept. Hier geldt als eerste taak, de ontwikkeling,die de
stad op verschillende terreinen in de periode 1850-1925 heeft doorgemaakt, te volgen, waarbij bizondere aandacht uitgaat naar het ontstaan
van een modem verenigingsleven. Voor zover de beperkte opzet van dit
onderzoek dat toestaat, zullen dan vervolgens verzuilingstendenzen, waar
deze zich in de Kamper samenleving openbaren, worden gesignaleerd.
1. De demografische ontwikkeling
De bevolkingsgroei te Kampen in de periode 1850-1925 volgde een
patroon, dat sterk afweekvan de landelijke ontwikkeling.Tussen 1851 en
1880 steeg het aantal inwoners in een hoog tempo van 11.718 naar
17.849. In de daaropvolgende decennia daalde dit tempo echter zodanig,
dat men - zeker in het licht van de landelijke ontwikkeling- van stagnatie
mag spreken. In 1882 werd het geta118.000 voorbijgestreefd,in 1893 het
geta119.000 en eerstin 1915 telde de stadmeerdan 20.000 inwoners; een
aantal dat echter niet kon worden gehandhaafd, want in 1924 dook de stad
weer onder deze grens',
De snelle bevolkingstoename gedurende de periode 1840-1880 reflec-
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teert de economische ontwikkeling, die de stad in dit tijdvak doormaakte.
En evenzo lopen de economische en demografische ontwikkelingen
parallel na 1880, wanneer een periode van algehele stagnatie aanbreekt,
die tot na de Tweede Wereldoorlog heeft voortgeduurd. Dit verband kan
worden geillustreerd aan de hand der migratiecijfers. Na 1880 komt het
steeds vaker voor dat het aantal personen, dat de stad verlaat, het aantal,
dat zich he eft gevestigd, overtreft. Slechts weinige jaren vertonen een
positief saldo en met name na 1918 komt een ware exodus op gang". De
bevolkingsgroei van deze jaren is dan ook slechts te danken aan het feit,
dat het aantal geboorten de verliezen kon aanzuiveren. Zij, die konden
kiezen, bleken na 1880 in toenemende mate geneigd de stad te verlaten.
Na 1918 bleek zelfs het geboortecijfer onvoldoende om de bevolking op
peil te houden.
Kennis van de religieuze samenstelling van de Kamper bevolking is
uiteraard van het grootste belang voor een onderzoek als het onderhavige.
Deze kan als voIgt worden weergegeven:
De religieuze samenstelling van de bevolking te Kampen'

Nederlands Hervormd
Rooms- Katholiek
Gereformeerde gezindten
Overige gezindten
Geen kerkelijke gezindte

1876
%

1884
%

1899
%

1909
%

1920
%

1930
%

66,6
17,2
7,9
7,8
0,1

66,6
15,5
11,1
5,8
0,5

62,5 . 54,6
14,7
12,3
16,6
22,2
4,9
7,9
1,6
3,0

54,4
11,7
23,0
7,7
3,1

50,6
10,7
24,9
7,9
6,0

In de eerste plaats blijkt uit deze cijfers natuurlijk de sterke positie van de
Nederlands Hervormde gemeente te Kampen. Het meest opmerkelijke
daarbij is, dat de dalende tendens zich hier niet veel krachtiger heeft
doorgezet, zoals elders veelal het geval was. Dit zal vooral het gevolg zijn
geweest van de slechts zeer geringe neiging tot onkerkelijkheid te
Kampen", Zij, die uit de Nederlandse Hervormde gemeente uittraden,

begaven zich meestal in de richting van een der gereformeerde gezindten,
die te Kampen ongewoon sterk zijn vertegenwoordigd. Enigszins vooruitlopend op een bespreking van het kerkelijk leven te Kampen kan worden
opgemerkt, dat aIle tekenen wijzen op een versterking van het religieuze
bewustzijn in protestants-christelijke kring vanaf de laatste decennia van
de 1ge eeuw. Dat verklaart ook voor een belangrijk deeI de gestage daling
van het percentage katholieken. N aarmate het protestants-christelijke
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karakter van de stad sterker werd beklemtoond, werd deze voor katholieken minder aantrekkelijk als woon- of vestigingsplaats.
2. De economische ontwikkeling".
Na een periode van economische bloei gedurende de Middeleeuwen was
Kampen geleidelijk afgezakt tot het niveau van een provincieplaats, die
slechts voor de naaste omgeving een verzorgende functie vervulde. Vanaf
circa 1825 werden, op initiatief van burgemeester Frans Lemker,
maatregelen getroffen, om deze neergaande spiraal te doorbreken. Met
name de verbetering van verkeerswegen leidde ertoe, dat Kampen als
handels- en marktplaats weer in betekenis toenam. Bovendien profiteerde
de stad van de opkomst van de katoenindustrie in Twente, daar de
grondstoffen uit Engeland via Kampen werden aangevoerd.
Op de markt werden voornamelijk agrarische producten aangeboden,
waarvan boter het belangrijkste was. De agrarische sector van de Kamper
economie richtte zich vrijwel geheel op de veeteelt: boter en hooi waren de
voornaamste producten. De landbouw stond in dienst van de veeteelt,
daar de productie hier voor het grootste gedeelte bestond uit veevoeders.
Over het geheel genomen ontwikkelde de positie van de boeren op het
Kampereiland zich in de loop van de 1ge eeuw zeer gunstig. Soms had
men te kampen met tegenslagen ten gevolge van de weersomstandigheden
of de overstromingen, die een belangrijk argument vormden voor de
drooglegging van de Zuiderzee. Maar slechts in de jaren na 1875 lijkt
sprake te zijn geweest van een langer durende periode van verval. De
Kamper boeren kregen hun deel van de internationale economische crisis
en moesten genoegen nemen met zeer lage prijzen voor hun producten. In
de 90' er j aren had de situatie zich echter al weer zodanig hersteld, dat deze

in de "Verslagen van de toestand der gemeente" meermalen als "gunstig"
kon worden beschreven.
Voor de winkeliers vormden de marktdagen een hoogtepunt. Ret is dan
ook niet zo verwonderlijk, dat men vanaf de 70'er jaren, wanneer de
Kamper markt de concurrentie met die van Zwolle nog maar moeilijkkan
volhouden,juist van deze zijde klachten verneemt in dejaarverslagen van
de Kamer van Koophandel. Blijkbaar gaven de boeren uit de omtrek in
toenemende mate de voorkeur aan Zwolle als marktplaats.
De verbeteringen, die onder leiding van burgemeester Lemker werden
aangebracht aan de infrastructuur van de stad en haar omgeving,leidden
niet slechts tot een gunstiger handelspositie, maar tevens tot de vestiging
van nieuwe industrieen, In 1826 werd te Kampen de eerste Nederlandse
sigarenfabriek opgericht door de Duitser Lehmkuhl. In 1851 had hij al
twee concurrenten in R. Meulenkamp en C.J. Boele. Vooral de fabriek
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van deze laatste breidde zich snel uit, toen circa 1870 W.G. Boele het heft
in handen nam.
In 1875 omvatte de sigaren- en tabaksindustrie reeds 18 fabrieken. De
meeste waren kleine bedrijfjes, maar de 6 grootsteverschaften in 1876 aan
1003 arbeiders werk. Het feit, dat in de overige takken van nijverheid
zeker niet meer dan 400 arbeiders werkzaam waren, illustreert het belang
van de sigaren- en tabaksindustrie. Met deze tak van nijverheid in de
voortrekkersrol ontplooide de locale industrie zich lange tijd voorspoedig.
Tegen het einde van de 70'er jaren toonden zich echter de eerste tekenen
van stagnatie ten gevolge van de intemationale economische crisis. Toch
duurde het nog enige j aren voordat de crisis Kampen in haar volle omvang
bereikte: de voorafgaande groei kon niet zo abrupt worden afgeremd.
Bovendien werd de belangrijkste tak van nijverheid, de sigaren- en tabaksindustrie, verhoudingsgewijs slechts in geringe mate door het economisch
verval aangetast. Zelfs in 1885, tijdens het dieptepunt van de crisis, was de
productie slechts weinig minder dan in voorgaande jaren: het voomaamste
effect bestond in ontslagen bij de kleinere bedrijven. De sigaren- en
tabaksindustrie zakte derhalve niet in, maar belandde veeleer in een
periode van stagnatie.
Het spectaculaire groeiproces van de voorafgaande decennia was nu
echter afgeremd en dit kon in de navolgende jaren niet meer opnieuw in
gang worden gezet. Het herstel, dat in de 90'er jaren zijn beslag kreeg,
deed een evenwichtssituatie ontstaan, die, indien men de landelijke
ontwikkeling beziet, inderdaad als stagnatie mag worden omschreven.
Bovendien raakte dit hers tel niet alle sectoren van de locale economie. In
de detailhandel en het winkelbedrijf begon de neergang nu eerst goed.
Reeds in 1885 had men in de jaarverslagen van de Kamer van
Koophandel geklaagd over het te grote aantal winkels, waardoor de totale

omzet te zeer werd versnipperd. Ondanks de malaise in deze branche bleef
het aantal winkeliers echter toenemen. Als oorzaken werden opgegeven:
"de zucht om eigen baas te zijn" en het gemak waarmee men deze wens
kon vervullen, daar men over een slechts gering kapitaal behoefde te
beschikken om een winkel te kunnen openen.
Zoals Hendriks opmerkt, deed zich te Kampen de wet van de remmende
voorsprong voelen. In de periode van 1840-1880 had de stad geprofiteerd
van haar voorsprong op de landelijkeontwikkeling;na 1880 ondervond zij
de nadelen daarvan. De stad was zozeer ingesteld op de sigaren- en
tabaksindustrie, dat andere takken van nijverheid zich hier niet meer
konden ontplooien. De sigarenproductie yond voor een zeer groot deel
plaats in de vorm van huisarbeid.De fabrikanten hadden deze praktijk zelf
gestimuleerd, daar de fabrieksruimten te klein waren voor de sterk
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gegroeide productie. W.A. Fasel noemt daarnaast nog als mogelijk
motief, dat zij zo de kans op sociale onrust wilden beperken, maar dit lijkt
moeilijk te bewijzen. Hoe dit ook zij: deze productiewijze vormde een
belemmering voor een economische herorientering, Ontslagen sigarenmakers zetten hun oude werkzaamheden op de oude voet voort, maar nu
voor eigen rekening. Niet aileen beperkten zij zo de afzetmarkt van de
grote fabrieken, maar bovendien kreeg Kampen zo niet de beschikking
over een "arbeidsreservoir", waaruit andere ondememers konden putten.
Er waren nog belangrijker factoren, die een economische herorientering in
de weg stonden. Kampen had in 1860 letterlijk de trein gemist, toen de
spoorlijn van Utrecht naar Duitsland niet via deze stad, maar via Zwolle
werd aangelegd. Rond dezelfde tijd begon de IIsselmonding opnieuw te
verzanden, waardoor de scheepvaart werd gehinderd. Juist nu goede
verbindingen zo belangrijk waren, om de economische groei, die zich
elders in den lande aankondigde, te kunnen volgen, raakte Kampen op dit
punt achterop en dreigde in een geisoleerde positie te geraken. Dit feit
werd ook onderkend, gezien de klachten die herhaaldelijk - b. v. door de
Kamer van Koophandel - werden geuit. Het is in deze tijd, dat men het
plan tot drooglegging van de Zuiderzee lanceerde als panacee voor aile
moeilijkheden: Kampen zou het economische centrum worden voor de
aan te leggen polder. Bij aile klachten deed men echter weinig om de
situatie daadwerkelijk te verbeteren. Opmerkelijk is het zo, dat de stadsboeren hun weinig rendabele bedrijfjes konden blijven uitoefenen. Slechts
zeer aarzelend werden pogingen ondernomen, het uit de Middeleeuwen
daterende "Grootburgerrecht",
op grond waarvan de stadsboeren recht
konden doen gelden op de weiden om de stad, af te schaffen. In 1868 werd
besloten dit "Grootburgerrecht" niet langer te verkopen, maar nog slechts
te laten vererven. In 1910 ging de gemeente er zelfs toe over de
stadsboeren, die nog van dit recht gebruik maakten, af te kopen. Maar in
1918 werd die maatregel weer ongedaan gemaakt, zonder dat de boeren
het ontvangen geld behoefden te restitueren. Aldus bleef de stad
ingesnoerd in het - in de woorden van gemeentearchivaris D. van der
Viis - "corset" van weidegronden, dat industriele expansie belemmerde.
En nieuwe industrieterreinen waren hard nodig, daar, zoals reeds werd
opgemerkt, het ruimtegebrek in de stad een van de factoren was geweest,
die de sigarenfabrikanten ertoe hadden gebracht de huisarbeid te stimuleren.
Het wankele economische evenwicht, dat men sedert de 80'er jaren in
stand trachtte te houden, kon een tweede klap moeilijk opvangen. De
Eerste Wereldoorlog betekende in dit opzicht de genadeslag. De sigarenindustrie had reeds voor de oorlog in toenemende mate hinder onder272

vonden van de stijgende prijzen voor grondstoffen en de verhoging van
invoerrechten, die met name de export naar Duitsland belemmerden.
Vanaf het einde van 1916 werd de toestand echter onhoudbaar: daar de
buitenlandse markt nu geheel was weggevaIlen, ontstond een moordende
con curren tie op de binnenlandse, waardoor bedrijven werden gedwongen
hun arbeiders op taak te stellen. De malaise verspreidde zich naar aIle
sectoren van de locale economie. Het winkelbedrijfklaagde over de kleine
voorraden, de hoge prijzen en de strakke verordeningen van overheidswege. En de markt dreigde zelfs geheel ineen te storten: in 1916 werd in
een jaar minder boter verhandeld dan 40 jaar daarvoor in twee maanden.
N a de oorlog verhinderde de intemationale crisis een voorspoedig herstel.
Eerst vanaf 1927 leek de sigarenindustrie weer uit het dal omhoog te
krabbelen, maar deze gunstige ontwikkeling was slechts van korte duur: na
1931 gingen de zaken opnieuw bergafwaarts. De crisis van de 30' er jaren
maakte tenslotte een einde aan de periode, waarin de sigarenindustrie het
hart van de locale economie had gevormd. Vooral dankzij de export was
deze tak van nijverheid tot bloei gekomen. Maar na de oorlog, toen de
buitenlandse markt reeds was weggevallen, was men zelfs niet meer veilig
op de binnenlandse: hier moest men nu concurreren met geimporteerde
Duitse merken. Daamaast werkte het reeds aangeduide mechanisme:
ontslagen arbeiders begonnen een eigen bedrijfje, daarmede de afzetmarkt der grotere bedrijven nog verder inkrimpend.
3. De sociale ontwikkeling
Kampen was, zoals in het voorgaande bleek, een stad, waar de industrie
zich reeds in een vroeg stadium goed, zij het eenzijdig, ontwikkelde. Een
stad, die een verzorgende functie voor de naaste omgeving vervulde, maar
hierin de scherpe concurrentie van omliggende steden, met name van
Zwolle, had te duchten. Een stad, tenslotte, waar de agrarische sector nog
niet door de mode me industrie was verdrongen, maar nog altijd een niet
onaanzienlijke bijdrage leverde aan de locale economie. Deze verhouding
tussen de verschillende sectoren van de economie komt tot uitdrukking in de
sociale samenstelling van de bevolking:
De samenstelling van de mannelijke beroepsbevolking

nijverheid
agrarische sector
handel en verkeer
verzorgende beroepen

te Kampen",

1889

1899

1930

%

%

%

42,7
16,1
13,6
27,1

45,9
13,5
13,8
25,5

65,8
10,4
16,9
6,7
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Uit deze cijfers blijkt ondubbelzinnig, dat Kampen reeds vroeg een hoge
graad van industrialisatie had bereikt. Voorts mag men uit de percentages
voor de categorie "handel en verkeer" een niet onaanzienlijke middenstand afleiden. Wat deze cijfers echter niet kunnen vertellen is, hoe de
verschillende sociale groepen zich tot elkaar verhielden en welke invloed
zij bezaten.
Meermalen is Kampen betiteld als "een Overijsselsch Haagje", een
paradijs voor renteniers en vermogenden. Inderdaad was de stad voor
deze groep mensen een aantrekkelijke vestigingsplaats, daar de gemeente
tot 1915 geen belastingen hief en het prijspeillaag was. Deze groep van
renteniers, hoge ambtenaren, officieren en vrije beroepsbeoefenaren
vormde de maatschappelijke elite, wier positie tot in de 80'er jaren niet
werd bedreigd",

N aast deze groep ontstond geleidelijk een tweede, die aanspraak maakte
op maatschappelijk aanzien: de fabrikanten. Er ontstond zo een tweedeling in de locale elite, aangezien de beide groepenniet versmolten, maar
veeleer in een enigszins gespannen verhouding tegenover elkaar bleven
staan. Die gespletenheid binnen de locale elite, die, zoals we nog zullen
zien, het verzuilingsproces te Kampen heeft beinvloed, deed zich op
verschillende levensterreinen voelen: in de politiek, in het verenigingsleven en in de pers. Men kan verscheidene oorzaken aanvoeren, om deze
tegenstelling te verklaren. Een oorzaak berust in het feit, dat de
fabrikanten vaak van buiten de stad afkomstigwaren. Belangrijker echter
was de omstandigheid, dat beide groepen verschillende belangen vertegenwoordigden. De renteniersmentaliteit van de eerste groep impliceerde sociaal en politiek conservatisme, waar de tweede groep wellicht
niet bizonder vooruitstrevend, maar toch zeker dynamisch kan worden
genoemd. De fabrikanten zullen het niet altijd gemakkelijkhebben gehad
met een gemeentebestuur, waarin de behoudende elite zo sterk vertegenwoordigdwas en dat daarom nauwelijksenig initiatieftoonde om de locale
industrie te bevorderen. Met name de sigarenfabrikant W.G. Boele heeft
zich heftig tegen deze stand van zaken gekeerd.
Zo verdeeld de elite was: zij bepaalde lange tijd het aangezicht van de stad
naar buiten toe. Zowel in de politiek als inhet verenigingslevenzwaaide zij
de scepter. De lagere sociale geledingen vormden een zwijgende, amorfe
massa, waarin zich voorlopig geen duidelijke groepsverbanden aftekenden. Eerst in de 80'er jaren treedt in deze situatie een wijzigingop. In de
lagere regionen van de Kamper samenleving ontstond enige beroering,
hetgeen tot uitdrukking kwam in de oprichting van enige verenigingen,
zoals "Patrimonium" en de "Vereniging van ChristelijkeBelangen". Hier
ontbrak het elitaire karakter, dat in het overige verenigingsleven domi274

neerde: de in 1884 opgerichte "Vereniging van Christelijke Belangen" was,
zoals R.I. Kolman opmerkt, de tegenhanger van de elitaire "Vereniging
van Algemene Belangen", waarin de vrijzinnig hervormden bijeen kwamen'", De oprichting van deze verenigingen markeert de bewustwording
van de lagere sociale groepen en het is opmerkelijk, dat deze vanaf het
begin in levensbeschouwelijke termen werd uitgedrukt. De eigen orthodoxprotestantse overtuiging stond in een schril contrast tot de vrijzinnige
opvattingen van de maatschappelijke elite. In die zin waren het proces van
sociale emancipatie en de tendens tot verzuiling vanafhet begin met elkaar
verbonden. Wat we in het Kampen van de 80'er jaren waarnernen, is het
op de voorgrond treden van de "kleine luyden"; een verschijnsel, dat zich
ook elders in den lande rond deze tijd voordoet.
Men dient deze "kleine luyden" voorlopig vooral te zoeken in kringen van
de kleine middenstand. Zo trof men in de "Vereniging van Christelijke
Betangen" vooral winkeliers, schippers, lagere ambtenaren en pensionhouders aan!': De arbeidersbevolking bleef vooralsnog passief: deze
groep organiseerde zich eerst laat en dan nog in geringe mate. Uit het feit,
dat de eerste grote staking pas in 1922 plaatsvond, blijkt bovendien een
enorme schroom, om de eigen belangen daadwerkelijk te verdedigen.
G. Hendriks noemt als oorzaak van deze passiviteit het feit, dat de meeste
arbeiders uit Kampen zelf afkomstig waren en nog zeer gezagsgetrouw. En
deze gezagsgetrouwheid voert hij vervolgens terug op de religieuze
instelling der arbeiders'". Hoezeer deze religieuze factor een rol mag
hebben gespeeld, men dient er o.i, toch in de eerste plaats op te wijzen, dat
de economische ontwikkeling te Kampen stagneerde op een moment,
waarop deze zich elders in een versneld tempo voortzette. Niet aileen was
Kampen daarorn als vestigingsplaats voor arbeiders van buitenaf onaantrekkelijk, maar ook verlieten nu vele Kampenaren de stad en dit ziillen
niet de minst ondernemende lieden zijn geweest, Voorts zal de weinig
floris sante economische situatie de bereidheid bij de achterblijvers, hun
belangen op het scherp van de snede te verdedigen, hebben geremd. Er
waren meer arbeiders dan arbeidsplaatsen en het zou de fabrikanten
daarom weinig inspanning hebben gekost, roe rig personeel te vervangen,
Voor alles echter dient het patroon van de locale industrie als oorzaak te
worden aangemerkt. De vele thuiswerkers vormden geen goede voedingsbodem voor het ontstaan van een arbeidersbeweging. Hun onderlinge
contacten waren te gering om een sterk gevoel van lotsverbondenheid te
wekken. Veeleer moesten zij zo de indruk hebben als een kleine
zelfstandige werkzaam te zijn13.
Het mag na het voorgaande niet verwonderen, dat de behoefte aan
arbeidersorganisaties vooriopig gering was. De geschiedenis van "Patri275

moniurn", dat een dergelijke functie had kunnen vervullen, is in dit
verband illustratief. De oprichting van de vereniging op 1 mei 1882 was
niet het gevolg van een locaal initiatief, maar ging uit van de afdeling
Zwolle, die daartoe eerst de docenten van de Theologische Hogeschool,
t.w. N oordtzij en Langeveld, benaderde. De vereniging ontstond derhalve
niet uit een diepgevoelde behoefte onder de lagere sociale bevolkingsgroepen te Kampen, maar werd van boven- en van buitenaf aan deze
mensen gepresenteerd: het was vooral een vereniging voor hen, niet door
hen. Dat "Patrimonium" aanvankelijk weinig van doen had met het
ontstaan van een arbeidersbeweging te Kampen, blijkt onder meer uit het
ledental, dat in 1891 circa 200 bedroeg. Niet aileen was dit aantal tarnelijk
gering voor een stad, waar de industriele sector tot niet onaanzienlijke
proporties was uitgedijd, maar bovendien bevonden zich hieronder enige
tientallen "sympathiserendeleden" uit de maatschappelijke bovenlaag.
Voorts speelden die "sympathiserende leden" een zeer belangrijke rol in
de vereniging. De docenten van de Theologische Hogeschool traden op
als adviseurs, hielden spreekbeurten en bepaalden feitelijk het ideologisch
aanzien van "Patrimonium".
Ten gevolge van deze invloed speelden
kwesties van zedelijke aard vaak een belangrijker rol tijdens de vergaderingen dan maatschappelijke vraagstukken. De eerbiediging van de
zondagsrust en verontrusting over de kermis hielden de gemoederen
minstens zo zeer bezig als het "arbeidersvraagstuk",
waarvoor men
bovendien een karakteristieke oplossing bood: emigratie en bekering tot
GOd14•
Wanneer het sociale bewustzijn onder de lagere bevolkingsgroepen eerst
langzaam rijpte, zal dit mede een gevolg zijn geweest van de patriarchale
arbeidsverhoudingen.
Tot het einde der 70'er jaren werden in de
belangrijkste tak van nijverheid, de sigaren- en tabaksindustrie, ook de
hoogste lonen uitgekeerd. Daarnaast trachtten de fabrikanten de levensomstandigheden van hun arbeiders ook langs andere wegen te verbeteren.
Zo was aan de fabriek van de sigarenmagnaat W.G. Boele in de 70'er en
80'er jaren een school verbonden, waar het personeel onderwijs kon
volgen. Dergelijke maatregelen oogstten succes. De arbeiders voelden een
diepe verbondenheid met hun patroon. Zo namen de arbeiders een actief
aandeel in de persoonlijke controverse tussen de fabrikanten W.G. Boele
en 1.H. van Hulst'S•
Vanaf het einde der 80'er jaren begon deze gemoedelijke band tussen
patroon en arbeider scheurtjes te vertonen. De economische crisis vormde
daarvan een oorzaak. Daarnaast waren er echter tekenen, die wezen op
een verandering in het sociale klimaat en die de gegoede burgerij tot
nadenken moesten stemmen. Uit andere delen van het land bereikten de
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fabrikanten berichten over stakingen en vakverenigingen, en hoe wei
hiervan in Kampen nog geen sprake was, vreesden zij toch, dat dergelijke
verschijnselen zich in de naaste toekomst ook in hun geindustrialiseerde
stad zouden kunnen voordoen. Deze vrees miste zeker niet alle grond. In
1889 vonden enige malen opstootjes plaats rond het gebouw van het Leger
des Heils. Voor deze ongeregeldheden, waarbij vooral de plaatselijke
jeugd was betrokken, bestond geen duidelijk motief, maar op zichzelf
genomen vormden zij een aanwijzing voor een groeiende onvrede onder de
bevolking'", Deze onvrede zou de voedingsbodem voor een socialistische
beweging kunnen vormen: een gevaar dat reele vormen leek aan te nemen
toen in 1894 300 socialisten naar Kampen kwamen om daar een
vergadering te houden. Dit laatste werd hen be let, maar de stroom van
propagandablaadjes kon niet zo gemakkelijk worden gestopt. Hiertegen
hielpen aileen dreigementen. Zo waarschuwde W. G. Boele zijn arbeiders,
dat zij zouden worden ontslagen, indien zij op de onzalige gedachte
mochten komen, zich bij een vakvereniging aan te sluiten'", De sfeer van
goede verstandhouding tussen patroon en arbeider behoorde duidelijk tot
het verleden.
Wanneer de socialistische ideeen inderdaad weinig weerklank onder de
bevolking vonden, was dit echter niet te danken aan dergelijke vermaningen van de fabrikanten. Vanaf het einde der 80'er jaren verloren zij, de
locale elite, hun greep op de bevolking. Niet tot het socialisme wendde
deze zich, maar tot de protestants-christelijke
beweging van "kleine
luyden". Dit kwam vooral tot uiting in de verkiezingssuccessen van de
anti-revolutionaire kiesvereniging "Nederland en Oranje" sedert 1888.
Profiterend van de innerlijke verdeeldheid in het liberaal-vrijzinnige
kamp, slaagde deze er nu bij herhaling in, haar kandidaat voor de
Provinciale Staten en de Tweede Kamer een meerderheid te verschaffen.
Voor de maatschappelijke elite was dit een ontwikkeling, die grote zorg
baarde. De meer vooruitstrevenden trachtten hun invloed op de lagere
bevolkingsgroepen te herwinnen, door deze op een soepeler, minder
aristocratische wijze te benaderen. Zoals R.J. Kolman in zijn artikel over
J.B. Meerkerk uitvoerig heeft geschetst, trachtte men de bevolking aan
zich te binden door het houden van lezingen en de oprichting van een
volksleeszaal. De lezingen, die vooral een luchtig karakter moesten
hebben, oogstten inderdaad succes, maar de volksleeszaal moest reeds na
enige jaren in 1893 worden opgeheven, daar de belangstelling te gering
was.
Dergelijke initiatieven konden het proces van sociale emancipatie, dat nu
eindelijk op gang was gekomen, echter niet stoppen, noch reguleren naar
de wens en van de vrijzinnige elite. De vorm, waarin dit proces zich
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voltrok, behoedde de bovenlaag echter voor de daarvan meest gevreesde
gevolgen. In de protestants-christelijke verenigingen, waarin arbeiders en
kleine middenstanders zich nu voorzichtig gingen organiseren, moest men
immers evenmin iets hebben van het "rode gevaar". De docenten van de
Theologische Hogeschool, die hier een leidende rol speelden, meenden
echter niet, zoals by. W.G. Boele, dat men het socialisme het beste kon
bestrijden door alle vormen van arbeidersorganisatie te verbieden. N a de
gebeurtenissen van het jaar 1894 moet men hebben begrepen, dat de
behoefte aan dergelijke organisaties zich vroeg oflaat ook in Kampen zou
doen voelen. Ook in andere kringen was men tot dit besef gekomen en had
men de oplossing in een gedeeltelijke aanpassing aan de onder de
bevolking levende behoeften gezocht: in 1895 was te Kampen een afdeling
van de Rooms- Katholieke werkliedenverenigiIlg "St. Jozef" opgericht. In
1896 volgde "Patrimonium" nu dit voorbeeld met de oprichting van een
vakafdeling voor tabaksbewerkers.
De ledentallen van deze organisaties tonen aan, dat de belangstelling
onder de arbeiders voor dergelijke verenigingen, hoe wel groeiende, nog
altijd minder was dan elders. Volgens G. Hendriks waren in de laatste
jaren van de 1ge eeuw slechts 75 van de meer dan 700 sigarenmakers
aangesloten bij de christelijke en katholieke bonden", En deze situatie
verbeterde eerst geleidelijk. "St. Jozef" telde in 1908 circa 150 leden. De
christelijke sigaren- en tabaksbewerkersbond had in 1915 in Kampen zelf
360 en in Kampen en de omliggende gehuchten samen 450 leden. Nog in
1922, toen de katholieke sigaren- en tabaksbewerkersbond staakte, deden
hieraan slechts 129 leden mee. Uit de beschikbare gegevens ontstaat de
indruk, dat de organisatiegraad tot ongeveer 1910 laag was en eerst in de
navolgende jaren toenam'".
De vrij trage ontwikkeling van het maatschappelijk bewustzijn onder de
arbeidersbevolking te Kampen verschafte de geestelijke leidslieden,
zowel in het protestants-christelijke als in het katholieke kamp, enig
respijt, om maatregelen te treffen tegen het naderende "rode gevaar". Zij
hadden de opkomst van de arbeidersbeweging elders kunnen volgen en
werden er, dankzij de passieve houding van de Kamper arbeiders, niet in
eigen huis door overvallen. Het is niet zo ongerechtvaardigd te veronderstell en, dat de oprichting van vakverenigingen op religieuze grondslag
mede werd ingegeven door de overweging, dat men zo het proces van
sociale emancipatie zou kunnen reguleren en zou kunnen voorkomen, dat
dit zich langs socialistische banen zou voltrekken. Deze veronderstelling
kan door enige argumenten worden geschraagd. In de eerste plaats was de
oprichting van deze verenigingen geen spontaan gebeuren, voortkomend
uit een door de arbeiders zelf dringend gevoelde behoefte. De oprichting
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werd van boven- en van buitenaf geinstigeerd: door de docenten van de
Theologische Hogeschool en door de Rooms-Katholieke overheid en dit
feit wordt nog geillustreerd door de aanvankelijk zeer lage graad van
organisatie. In feite bestonden de organisaties reeds, voordat de arbeiders
daaraan behoefte hadden. In de tweede plaats traden de adviseurs na de
oprichting niet terug, maar bleven een zeer actieve, regulerende rol spelen.
Bij "St. Jozef" fungeerde een kapelaan als geestelijk adviseur. Hij was
middelaar tussen de vereniging en de kerkelijke overheid en diende bij aile
beslissingen te worden geraadpleegd. Lange tijd lijkt deze figuur van
doorslaggevende betekenis te zijn geweest in het besluitvormingsproces
van de vereniging. Eerst in 1915 namen de arbeiders niet langer genoegen
met zijn dominerende rol. Zij belegden vergaderingen achter zijn rug om
en verdedigden zich, door de kapelaan daarnaar gevraagd, metde geruststellende mededeling, dat zij slechts zaken van technische aard hadden
behandeld, terwijl zij in werkelijkheid wei degelijk belangrijke zaken
bespraken en zo onder meer een nieuw afdelingsreglement vaststelden":
De invloed van de docenten van de Theologische Hogeschool was zo
mogelijk nog groter dan die van de kapelaan in de zusterorganisatie. In
belangrijke mate was dit het gevolg van de berustende houding onder de
protestants-christelijke arbeiders. Herhaaldelijk beklaagde het landelijk
bestuur van de christelijke sigaren- en tabaksbewerkersbond zich over het
gedrag van de leden te Kampen. Men verweet hen, dat zij reeds met
zichzelf tevreden waren, indien zij zondags de kerk hadden bezocht. Het
ontbrak hen aan iedere gemeenschapszin, want ZQ zij al deelnamen aan het
verenigingsleven, dan liever bij de ijsclub of de zangvereniging dan bij de
vakbond. Tenslotte zagen zij lijdzaam toe, hoe zij werden afgescheept met
10 cents loon voor 100 gefabriceerde sigaren.
"Maar zo zullen de lezers van dit bericht zeggen, wat zijn dat dan toch
voor sigarenmakers in Kampen, welke dergelijke toestanden maar
klakkeloos laten voortbestaan? Wat zullen wij u antwoorden. Wij
beginnen met ons te schamen over die treurige mensen.'?'
De katholieke arbeiders hadden al in 1915 uiting gegeven aan hun onvrede
met de leiding van hun bond. In protestants-christelijke kring volhardden
de arbeiders langer in hun volgzame houding. Eerst tijdens de staking van
1922 kwam het hier tot een scheiding der geesten. In tegenstelling tot de
katholieke. en de algemene vakbonden had de christelijke sigaren- en
tabaksbewerkersbond besloten, niet te staken tegen de invoering van de
48-urige werkweek met evenredige salarisvermindering. 164 leden traden
nu uit de bond en sloten zich bij een neutrale organisatie aan". Eerst nu
bereikten de protestants-christelijke arbeiders derhalve het punt, waar zij
be reid waren hun belangen daadwerkelijk te verdedigen en zij daarvoor
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desnoods een breuk met hun adviseurs wilden riskeren.
Zoals de docenten van de Theologische Hogeschool en de RoomsKatholieke overheid het geboden respijt trachtten te benutten, zo waagden
ook de fabrikanten dit te doen, in een laatste poging de verloren invloed te
herwinnen. In 1897 richtten enige liberal en, waaronder J.B. Meerkerk, de
vrijzinnige vereniging "Eendracht maakt macht" op: een vereniging die
zich, in zeer algemene termen, de verheffing van de werkman ten doel
stelde. En in 1905 werd onder supervisie van de fabrikant H.M.L. Oudendijk de "Vrijzinnige arbeidersbond" gesticht. Ook deze organisatie
beoogde de welstand van de arbeider te verhogen. Het geeigende middel
daartoe zag men in steun aan en overleg met de Centrale liberale kiesvereniging". Hoewel wij hierover geen definitieve uitspraken kunnen
doen, lijkt het niet erg waarschijnlijk, dat deze organisaties grote aanhang
onder de arbeiders hebben genoten.
Tenslotte dient enige aandacht te worden besteed aan de agrarische
bevolking'". Hier kan men twee groepen onderscheiden: Eilandboeren en
stadsboeren. De eerste groep bestond (en be staat) uit boeren, die een stuk
grond van de gemeente pachtten en buiten de stad, op het Kampereiland,
woonden. De stadsboeren woonden daarentegen, zoals hun naam reeds
aangeeft, te Kampen, maar hadden ingevolge hun "Grootburgerrecht" de
beschikking over de weidegronden in de directe omgeving van de stad.
In de loop van de 1ge eeuw nam de groep Eilandboeren gestaag in aantal
toe, daar ook het areaal in omvang groeide. In 1859 waren er 84 bedrijven
op het Kampereiland, in 1880 100 en in 1931 98. Daarentegen daalde het
aantal stadsboeren. Dit mag echter niet verwonderen, daar soortgelijke
groepen elders reeds lang waren verdwenen, Het wekt veeleer verbazing,
dat deze groep zich te Kampen nog zo lang wist te handhaven. De omvang
van deze groep is niet exact te bepalen, daar men het aantal "Grootburgers" niet mag verwarren met het aantal, dat ook werkelijk van dit recht
gebruik maakte. In 1880 waren er nog 800 "Grootburgers", in 1902583
(en 89 "Buitenburgers", d.w.z.: bewoners van de omliggende gehuchten
met een soortgelijk recht), en in 1910 nog 500 (en 40 "Buitenburgers"), In
1925 maakten 164 "Grootburgers" daadwerkelijk gebruik van hun recht;
in 1929 nog 140. Er waren grote bezwaren verbonden aan het voortbestaan van een dergelijke groep. N aast het reeds eerder genoemde
economische argument, was er het hygienische: de uitoefening van het
agrarisch bedrijf in de stad bracht zekere risico's voor de volksgezondheid
met zich mee. De gemeente was zich bewust van deze bezwaren en het is
daarom een - nader te onderzoeken - raadsel, waarom zij deze groep in
1918 in haar rechten herstelde.
De economische positie der Eilandboeren was sterker dan die der
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stadsboeren. Daarmee correspondeerde hun sociale status. In de spaarzame gevallen, waarin een Eilandboer buiten de eigen kring huwde,
behoorde de huwelijkspartner meestal tot het milieu van de stedelijke
middenstand. In vergelijkbare gevallen huwde de stadsboer veelal iemand
uit het arbeidersmilieu. Dit verschil in status bleek ook in de verhouding
van de beide groepen tegenover elkaar. Zo had de stadsboer een "greetplicht" tegenover de Eilandboer: bij een toevallige ontmoeting diende hij
als eerste de ander gedag te zeggen.
Beide groepen vertoonden, tenslotte, een sterke calvinistische inslag: 35
tot 40 procent van de agrarische bevolking behoorde tot enige gereformeerde gezindte. Bij de Eilandboeren lag dit percentage nog iets hoger dan
bij de stadsboeren, hetgeen ten dele kan worden verklaard uit de
geisoleerde positie van deze groep. Door de slechte verbindingen met de
stad leefde men vrijwel uitsluitend in de eigen kring en kwam derhalve
nauwelijks in aanraking met andere dan de eigen denkbeelden.
4. De politieke ontwikkeling
Tot de Eerste Wereldoorlog werd het politi eke leven te Kampen beheerst
door een kleine, vrijzinnige elite. Zoals reeds werd opgemerkt, vormde
deze geen homogene groep, maar werd zij verdeeld door innerlijke tegenstellingen, die zich op verschillende levensterreinen openbaarden. Men
kan grosse modo twee groepen onderscheiden: een vrijzinnig-liberale en
een vrijzinnig-conservatieve. De eerste groep ventileerde haar opvattingen via de " Kamper Courant", uitgegeven door de radicaal Van Hulst. De
tweede groep had sedert het einde der 60'er jaren een spreekbuis in de- overigens reeds na enige jaren opgeheven - "Nieuwe Kamper Courant".
In het verenigingsleven was sprake van rivaliteit tussen de societeit
" 't Collegie" en de "Buitensocieteit" en het ligt voor de hand deze voor

een belangrijk deel terug te voeren tot de sociale en politieke verschillen
tussen de leden. " 't Collegie" was het bolwerk van de meest vooraanstaande burgers en het vrijzinnig-conservatieve element zal hier
ongetwijfeld hebben gedomineerd. De "Buitensocieteit" werd in 1862
weliswaar uit de kringvan" 't Collegie" opgericht, maar kreeg al spoedig
een eigen gezicht. De leden waren voomamelijk afkomstiguit de gegoede
middenstand en stonden derhalve een trede lager op de sociale ladder dan
de leden van de moedersocieteit, Vanafhet einde der 70' erjaren leidde dit
tot toenemende spanningen tussen beide societeiten, in 1888 resulterend
in een ontkoppeling van hun relaties".
Die laatste datum wint aan betekenis, indien men bedenkt, datjuist vanaf
het einde der 80'er jaren de spanningen in de vrijzinnigebovenlaag van de
bevolking zich in het politieke leven duidelijk openbaren. De hier
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gemaakte tweedeling behoudt natuurlijk altijd een zeer algemeen karakter.
We willen zeker niet beweren, dat er twee gesloten groepen tegenover
elkaar stonden, waartussen geen persoonlijk contact plaats yond. Zeker
wat betreft de politiek zou een dergelijke suggestie onzinnig zijn, daar de
partijpolitiek nog in de kinderschoenen stond en het persoonlijk element
zo een belangrijke rol speelde. Maar ongeacht aIle persoonlijke verschillen, kan men inderdaad deze twee ten den zen binnen de locale
elite op verschillende terreinen onderscheiden.
Tot de 80' er j aren bleven deze tcgenstellingen echter onder de oppervlakte
verborgen. Het politieke leven maakte een vrij slaperige indruk, slechts bij
tijd en wijle opgeschrikt door het optreden van een eigenzinnige individualist, zoals W.G. Boele. In 1865 verstoorde hij voor de eerste maal de
gemoedelijke sfeer, waarin de elite de stad naar eigen goeddunken
bestuurde, door enige collega-raadsleden van een ongeoorloofde vermenging van functies te betichten. En in 1873 was het opnieuw raak, toen
hij bij de Gedeputeerde Staten een klacht deponeerde over een z.i.
onrechtmatig functioneren van de gemeenteraad van Kampen. Beide
zaken deden veel stof opwaaien in de anders zo rustige stad. Te meer,
omdat Boele, na zich bij de genoemde gelegenheid niet zonder enig
vertoon te hebben teruggetrokken, vervolgens weer in de raad terugkeerde": Het optreden van Boele geeft aan, hoezeer de plaatselijke

politiek in deze tijd nog door persoonlijke factoren werd bepaald. In dit
verband mag ook de oprichting van een eigen krant door Boele niet
onvermeld blijven. Toen Boele na onenigheid met Van Hulst zijn
opvattingen niet meer in diens "Kamper Courant" aan het publiek kon
voorleggen, riep hij.- in 1878 - "De Aanwijzer" in het leven. In de korte
tijd van zijn bestaan toonde dit blad het eigen karakter van Boele's
politieke ideeen, Weliswaar zette Boele zich af tegen de radicale
standpunten van de "Kamper Courant", maar anderzijds schaarde hij
zich toch niet onder de conservatieven, terwijl hij van de "kleine luyden"beweging van Abraham Kuyper al helemaal niets moest hebben".
Buiten het optreden van deze eenling was van politieke opwinding echter
weinig te bespeuren en de "Kamper Courant" liet dan ook verscheidene
malen haar ontstemming blijken over het politieke leven te Kampen en
met name over het gebrek aan organisatie in het liberale kamp. Sedert het
midden der 60'er jaren bestond er weliswaar een "liberale" kiesvereniging, "Vrijheid en Orde", maar deze bestond uit personen met uiteenlopende opvattingen en had derhalve geen duidelijkomschreven program.
Of, zoals de "Kamper Courant" het uitdrukte: het betrof hier in de eerste
plaats een vereniging van raadsleden, die hun persoonlijke herverkiezing
wilden veiligstellen", Eerst in 1875 kwam het tot de oprichting van een
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veremgmg met een duidelijke liberale kleur: de "Centrale liberale
kiesvereniging'?".
In protestants-christelijke kring had men in zekere zin meer oog voor de
noodzaak, zich politiek te organiseren. Reeds in het begin van de 50'er
jaren ondernam men hier pogingen, om tot de oprichting van een kiesvereniging te komen. Ret succes van een dergelijke vereniging moest
echter beperkt blijven, aangezien het stemrecht was voorbehouden aan de
maatschappelijke bovenlaag. Ret is daarom zeer de vraag, of deze
vereniging ononderbroken heeft voortbestaan. In 1871 werd namelijk
opnieuw een protestants-christelijke kiesvereniging opgericht: "Nederland en Oranje". Ret initiatief ging hierbij uit van Brummelkamp, docent
aan de Theologische Hogeschool. Als in alle protestants-christelijke
organisaties speelden de docenten ook in de anti-revolutionaire kiesvereniging de eerste viool!".
De oprichting van "Nederland en Oranje" markeert het begin van de
verzuiling in de Kamper politiek: een proces dat hier derhalve uitgaat
van het orthodox -protestantse deel van de bevolking, V anaf de 80' er jaren
was deze verzuilingstendens in het protestants-christelijke kamp duidelijk
zichtbaar. De kiesvereniging stond niet meer op zichzelf, maar werd
gesteund door andere verenigingen en organisaties, In 1882 werd
"Patrimonium" opgericht, en uit het midden van deze vereniging ontstonden weer andere. En in 1886 verscheen de eerste editie van "De
Kamper Volksvriend": de spreekbuis van het gereformeerde bevolkingsdeel. De "kleine luyden" sloten zich aaneen in een complex van
verenigingen, dat al spoedig de contouren van een zuil verraadde. Deze
beweging stond niet los van de landelijke ontwikkeling. Ook elders kan
men waarnemen, hoe de lagere sociale geledingen binnen de Nederlands
Hervormde Kerk zich in de 80'er jaren losmaken van de vrijzinnige elite
en zich tot een eigen groep formeren. Maar dankzij de aanwezigheid van
de Theologische Hogeschool had de beweging te Kampen tegelijk een
eigen moment. Onder leiding van de docenten van deze instelling
ontwikkelde de gereformeerde stroming zich relatief vroeg en krachtig.
Van een slaafse navolging van het optreden van Kuyper te Amsterdam
was geen sprake en dit was ook reeds daarom uitgesloten, aangezien de
meest invloedrijke docent, Noordtzij, in een persoonlijke controverse met
deze was verwikkeld'".
Vanaf 1888 werd de kracht van de beweging in politiek succes uitgedrukt.
En dankzij de gespletenheid binnen de vrijzinnige elite was dit succes
groter dan men feitelijk, met een blik op de getalsverhoudingen in het
kiezerscorps, had mogen verwachten. "Nederland en Oranje" profiteerde
gretig van deze verdeeldheid. Bij de verkiezingen voor de Provinciale
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Staten van 1888 bleek een groot deel van de elite grote bezwaren te
hebben tegen "haar" kandidaat, W.G. Boele, en gaf zijn steun aan de
kandidatuur van professor Noordtzij. Bij deze verdeeldheid speelden niet
alleen persoonlijke motieven een rol. Daamaast werden de gemoederen
verhit door de zakelijke vraag, of het gemeentebestuur er ten langen leste
toe zou moeten overgaan belastingen te heffen, om zo het begrotingstekort
aan te zuiveren. De traditionele bron van inkomsten, bestaande uit de
opbrengsten van de door de gemeente verpachte gronden, bleek niet langer
voldoende te zijn, om een modern bestuur van de stad te financieren. Ret
behoudende deel van de elite, de renteniers en hun geestverwanten, wilde
evenwel niets weten van een belastingmaatregel, die hun vermogenspositie zou aantasten. Onder hen kwam het tot de oprichting van een
commissie, die contact zocht met "Nederland en Oranje". Dankzij deze
alliantie slaagde de anti-revolutionaire kandidaat er in de navolgende
jaren telkens in, zijn liberale tegenstander in verkiezingen voor de Tweede
Kamer of de Provinciale Staten te verslaari".
De uitslagen bij deze verkiezingen gaven, zoals gezegd, een geflatteerd
beeld van de kracht van "Nederland en Oranje". De samenstelling van de
gerneenteraad spiegelde de ware verhoudingen. We vergelijken een
tweetal jaren:
De samenstelling van de gemeenteraad

naar religie en beroep",

religie

beroep

Nederlands Hervormd

fabrikant
handelaar
vrij beroep
ambtelijke functie
onbekend of geen

2

Rooms- Katholiek

handelaar

2

Evangelisch- Luthers

handelaar

Gereformeerd

ambtelijke functie
vrij beroep
winkelier
handwerker
agrarier

Geen kerkelijke gezindte
Onbekend
Aantal raadsleden
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fabrikant

1892

1911

4

2

1

2

2

2
1

2
1

1

2

2

17

17

Het is duidelijk, dat de plaatselijke politiek tot aan de vooravond van de
Eerste Wereldoorlog vooral een zaak van de maatschappelijke elite was.
Aileen in de kring van "Nederland en Oranje" waren ook lagere beroepsgroepen vertegenwoordigd. De onevenredig grote invloed van de kiesvereniging bij verkiezingen voor de Tweede Kamer en de Provinciale
Staten dient dan ook te worden verklaard uit de omstandigheid, dat de elite
in twee vrijwel even sterke groepen was verdeeld, zodat de steun van
"Nederland en Oranje" van doorslaggevende betekenis werd.
Met de uitbreiding van het kiesrecht kreeg de plaatselijke politiek een
levendiger karakter. In de tweede helft van de 90'er jaren werden een
Rooms-Katholieke, een Christelijk-Historische en een socialistische kiesvereniging opgericht, zodat de voomaamste richtingen, die een rol zouden
spelen in de moderne politiek, zich rond de eeuwwende ook te Kampen
hadden geprofileerd'",
De Rooms-Katholieke kiesvereniging kon vanzelfsprekend slechts een
kleine rol in de plaatselijke politiek spelen, daar haar achterban te gering in
aantal was. In de "rechtse" coalitie met de twee andere confessionele
verenigingen werden de zetels dan ook volgens deze sleutel verdeeld: van
elk zes zetels zou de Rooms-Katholieke kiesvereniging er een, de
Christelijk-Historische twee en "Nederland en Oranje" drie krijgen".

De invloed van de socialisten was voor de Eerste Wereldoorlog te
verwaarlozen. De eigen kandidaten waren kansloos en daarom steunde
men meestal een vooruitstrevende liberaal. Volgensonze gegevenstrad de
eerste socialist eerst in 1919 tot de gemeenteraad toe in de persoon van
C.M. Vermeulen. Dit was ongetwijfeldte danken aan de invoeringvan het
algemeen kiesrecht, dat echter niet aileen de positie der socialisten, maar
het gehele politieke leven veranderde. Nu eindelijk werd de hegemonie
van de maatschappelijke elite doorbroken. Reeds vanafhet einde der 80' er
jaren was haar positie geleidelijk verzwakt, maar nog aan de vooravond
van de Eerste Wereldoorlog beschikte zij over een numerieke meerderheid in de raad. Nu echter waren de verhoudingen geheel gewijzigdin het
voordeel van de confessionele partijen. In 1923 behaalden de ARP en de
CHU ieder 4, de Staatkundig-Gereformeerden en de Rooms-Katholieken
ieder 2 zetels. Met 12 van de 19 raadszetels voor confessionele partijen
was het levensbeschouwelijke element tot een bepalende factor in het
politieke leven geworden. De overige zetels werden verdeeld onder de
SDAP en de Vrijheidsbond, die er ieder 3 kregen, en de Vrijzinnig
Democraten, die er slechts 1 konden behalen".
De raadsmeerderheid van meer of minder strenge protestanten deed zich
vanaf het begin voelen en wei met name op het terrein van de openbare
zedelijkheid. Sport en vermaak werden aan strakke normen onderworpen,
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waarbij de zondagsrust natuurlijk voorop stond. Dergelijke maatregelen
werden genomen zonder enige aandacht te schenken aan de wens en van de
minderheidsgroepen, die bovendien te zeer verdeeld waren om hun stem
met enig succes te kunnen verheffen. Of, zoals een raadslid van de S.G.P.
het in 1932 uitdrukte:
" Aan mensen die de zondag willen ontheiligen heeft Kampen heus geen
behoefte. Laat die Kampen maar voorbijgaan, opdat de christelijke sfeer
behouden blijve. "37

Indien het juist is, dat velen, die voorheen tot de maatschappelijke elite
van de stad hadden behoord, deze na 1918 verlieten", zal dit mede een
gevolg zijn geweest van hun onvrede met het nieuwe gemeentebestuur,
ook al zullen andere factoren - de economische crisis, de invoering van
gemeentebelastingen - hierbij een doorslaggevende rol hebben gespeeJd.
Minder gefortuneerden hadden echter geen andere keuze dan te blijven.
Arbeiders, wier enige vrije dag de zondag was, moesten toezien hoe de
argumenten van hun afgevaardigdenin de raad terzijde werden geschoven.
Ret protestants-christelijke blok dicteerde nu het plaatselijke leven en
andersdenkenden hadden zich hierbij aan te passen.
5. Kerkelijk leven
Een van de meest opmerkelijke verschijnselen in het leven te Kampen,
zoals zich dit tussen 1850 en 1925 ontwikkelde, lijkt te bestaan in een
hernieuwde godsdienstijver. Weliswaar nam de onkerkelijkheidtoe, maar
deze bleef toch zeer beperkt. De geisoleerde positie van de stad en de
geringe toevloed van mensen van buitenaf zullen hierbij een rol hebben
gespeeld. Daartegenover kan men met name in de kringen der gereformeerden een naarstige activiteit waarnemen. Dat bleek reeds uitde grote
toename van hun aantal in de periode 1876-1930: van 7,9% van de
bevolking naar 24,9%. Voorts was de tendens, die we op het politieke
terrein bespeurden, ook op andere terreinen zichtbaar: van aile religieuze
gezindten trachtten de gereformeerden zich als eerste in verenigingen te
organiseren. Naast de reeds genoemde factoren - isolement en geringe
immigratie - dient deze geloofsijver voor een belangrijk deeI te worden
toegeschreven aan de aanwezigheid van de in 1854 opgerichte Theologische Hogeschool, daar de docenten zich zeer actief betoonden in het
plaatselijke leven.
Vanaf de 80' er jaren ontwikkelde de gereformeerde bewegingzich in een
hoog tempo. Tussen 1876 en 1889 steeg het aantal gereformeerden met
13,5%, hetgeen mede te danken was aan het succes van de Doleantie.
Volgens R.J. Kolman omvatte de dolerende gemeente in 1887 reeds 6%
van de bevolking". Oe geloofsijverbereikte aan het begin van deze eeuw
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zijn hoogtepunt en uitte zich o.m. in een richtingenstrijdbinnende Nederlands

Hervormde gemeente. Hier stonden twee groepen tegenover elkaar: de in
1906 opgerichte "Gereformeerde Bond" en de zogenaamde "Confessionelen", die zich in 1907 aaneen hadden gesloten. Een derde richting,
de "ethische", hield zich afzijdig en vormde ook geen aparte vereniging.
Deze strijd leidde tot het uittreden van een aantal lidmaten uit de
Nederlands Hervormde Kerk":
De katholieken vormden een kleine minderheid te Kampen. In de 50' er en
60'er jaren stond deze kleine gemeenschap er slecht voor tengevolge van
interne twisten tussen de pastoor van de O.L.V. kerk en de Franciskaner
paters. Deze onenigheden deden het morele niveau der gelovigentot een
bedenkelijk peil zakken. Deken Van Kessel schilderde de aartsbisschop
een donker beeld naar aanleiding van zijn visitatie in 1859: de onenigheid
tussen de pastoor en de paters had zijns inziens geleidtot een oneerbiedige
houding van de gelovigenten opzichte van de geestelijkheiden bovendien
toonden de parochianen nog maar weinig belangstelling voor religieuze
aangelegenheden. Een paar jaar eerder had een lid van het Arm- en
Kerkbestuur reeds geschreven, dat de beide staties'" volkomen langs
elkaar heenleefden: "alsof men niet dezelfde godsdienst beleed". N adat
de pastoor de strijd in zijnvoordeel had beslist, aangezien de gelovigenvan
de Franciskaner Huiskerk bij de parochie van de O.L.V. kerk werden
ingedeeld, lijkt de situatie zich geleidelijk te hebben verbeterd.
Het ontbrak de katholieke bevolking aan het zelfbewustzijn en de voortvarendheid, welke men in de kring van gereformeerden kon aantreffen.
Terwijl men de eerste tekenen van een protestants-christelijk verenigingsleven reeds in de 50'er jaren bespeurt en men vanaf de 80'er jaren het
ontstaan van een protestants-christelijke zuil duidelijk kan waarnemen,
blijft de katholieke bevolking voorlopig passief. Katholieke verenigingen
bestonden slechts op die terreinen, die traditioneel tot de sfeer van
kerkelijke werkzaamheden werden gerekend: godsdienstoefening en
armenzorg. Eerst vanafhet einde der 90'er jaren toont zich in katholieke
kring het streven, zich ook op andere terreinen te organiseren.
Een oorzaak van deze vertraagde start zou kunnen liggenin het feit, dat de
katholieken voor het merendeel tot de lagere sociale lagen van de
bevolking behoorden. De benarde financiele positie van de parochie
vormde een belemmeringvoor het ontplooien van activiteiten. Meermalen
beklaagde men zich hierover bij de aartsbisschop. Zo schreef men deze in
1884, dat het katholieke onderwijs slechts moeizaam met het goedkopere
openbare onderwijs kon concurreren en dat de overgang van katholieke
kinderen naar openbare scholen moest worden gevreesd. En in 1888
moest men opnieuw bij de aartsbisschop aankloppen, opdat het 40-jaar
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oude plan, een eigen begraafplaats te stichten, zou kunnen worden
gerealiseerd. De sociale samenstelling van het katholieke bevolkingsdeel
zal ook in deze zin een rol hebben gespeeld, dat men bij mens en, die een
voortdurende strijd om het bestaan moeten voeren, niet de meeste animo
voor gemeenschapsactiviteiten
behoeft te verwachten.
Wanneer dan ook de katholieke bevolking zich vanafhet einde der 90'er
jaren organiseert, dient men dit niet louter te verklaren als een spontane
beweging. Ret betrof hier een landelijk verschijnsel. Overal organiseerde
de katholieke bevolking zich in eigen verenigingen en de kerkelijke
overheid speelde hierbij een zeer belangrijke rol. Voorts bestond te
Kampen een zekere noodzaak voor de katholieken, zich in eigen kring te
verenigen. Ret voorbeeld van de gereformeerden had namelijk een min of
meer dwingend karakter. Ret ontstaan van een uitgebreid verenigingsleven op protestants-christelijke grondslag veronderstelde niet slechts een
diep religieus bewustzijn in deze kring, maar versterkte dit op zijn beurt
weer. En er is aile reden om aan te nemen, dat de geloofsijver in de
protestants-christelijke gelederen zich niet tot de interne richtingenstrijd
beperkte, maar ook de positie der katholieken raakte. Toen men in 1916 in
deze kring het oog liet vallen op een te veilen pand, om daar de
verschillende katholieke verenigingen te huisvesten, vreesde men aan dit
voornemen ruchtbaarheid te geven:
"Nu zal casu quo ons Kerkbestuur het bedoelde Societeitsgebouw op
slinksche manier in eigendom moeten zien te krijgen'" ~Want lekte het uit,
dat de Katholieke Gemeente daarop reflecteert, dan liep alles te hoop
tegen die Paapsche stoutigheid.":"
Ook het teruglopend aandeel van de katholieken in de Kamper bevolking
vormt een aanwijzing voor het feit, dat de positie van deze bevolkingsgroep geleidelijk minder aantrekkelijk werd. Aldus bestond er ook een
uiterlijke noodzaak voor de katholieken, zich te organiseren. N aar buiten
toe zou men zijn invloed zo beter kunnen laten gelden. En naar binnen toe
yond men beschutting in de vertrouwde kring van geloofsgenoten.
I,

6. Onderwijs
Ret onderwijs te Kampen behield lange tijd een overwegend openbaar
karakter. Desalniettemin was het op dit terrein, dat de verzuilingstendens
zich het eerst openbaarde.
Reeds in het begin der 50'er jaren ontplooide men in gereformeerde kring
activiteiten, om tot de oprichting van een lagere school op protestantschristelijke grondslag te komen. In maart 1852 richtte R. de Cock, zoon
van een der voormannen van de Afscheiding, daartoe een verzoek aan de
gemeente. Eerst na enige maanden reageerde het gemeentebestuur. Men
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meende het verzoek te moeten afwijzen, daar men de voorzieningen van
het openbaar onderwijs voldoende achtte. Bovendien vreesde men, dat de
op te richten school niet over de middelen zou kunnen beschikken, om het
onderwijs onder goede hygienische omstandigheden te laten plaatsvinden.
Ook de gemeenteraad, die vervolgens om een uitspraak werd verzocht,
oordeelde afwijzend. Eerst een beroep op de Gedeputeerde Staten werd
met succes bekroond, zodat injanuari 1853 een vereniging voor christelijk
schoolonderwijs kon worden opgericht, die reeds enige maanden later de
eerste lagere school op religieuze grondslag te Kampen kon openen.
Wanneer we in later jaren weinig bespeuren van een plaatselijke schoolstrijd, kan dit worden verklaard uit het feit, dat de oprichting van de
christelijke school in 1853 een "test-case" was geweest. De vrijzinnige
elite had getracht, de oprichting te verhinderen, maar moest deze
uiteindelijk tegen haar zin toestaan. Daarmee was een precedent geschapen, waarop anderen, die een school op religieuze grondslag wilden
stichten, konden wijzen.
De christelijke school groeide in een snel tempo: in 1856 telde de instelling
140, in 1871320 en in 1900 reeds 500 leerlingen. Deze toename van het
aantal leerlingen kon slechts worden opgevangen door de stichting van
nieuwe scholen en zo werden in de periode 1905-1923 nog drie scholen
geopend: twee te Kampen en een te Brunnepe.
Bovendien wenste men nu de mogelijkheden voor het volgen van
christelijk onderwijs uit te breiden. Daarom werd in de eerste jaren van
deze eeuw een vereniging voor meer uitgebreid lager onderwijs opgericht.
In 1912 fuseerde deze met de vereniging voor christelijk schoolonderwijs
tot de "Vereniging tot stichting en instandhouding van christelijke
scholen".
Ook op het terrein van het christelijk onderwijs speelden de docentenvan
de Theologische Hogeschool een leidinggevende rol. De opeenvolgende
voorzitters van de vereniging voor christelijk schoolonderwijs waren allen
aan deze instelling verbonden. Hun activiteiten beperkten zich overigens
niet tot het plaatselijke niveau, want ook in de nationale schoolstrijd
hadden zij een actief aandeel. De hoogleraren Noordtzij en Van Velzen
behoorden tot de deputatie, die de koning in 1878 een petitie aanbood, om
het bizondere onderwijs te beschermen tegen de plannen van de liberale
regering. En professor Brummelkamp maakte zijn opvattingen over het
onderwijs herhaaldelijk kenbaar in "De Bazuin", het blad van de
Theologische Hogeschool".
Met de oprichting van een hervormde schoolvereniging in 1891 werden de
mogelijkheden van het christelijke onderwijs nog verder uitgebreid. En
gezien de groeiende tendens naar het bizonder onderwijs was hieraan ook
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grote behoefte. Waren er in 1906 nog slechts 3 christelijke scholen, in
1911 waren er reeds 6 en in 1925 8, waarvan 5 behoorden tot de
gereformeerde vereniging en 3 tot de hervormde".
De tendens naar het bizonder onderwijs toonde zich uiteraard ook in de
kring van katholieken. In 1880 werden twee lagere scholen voor
katholieke kinderen in gebruik genomen: een voor jongens en een voor
meisjes. Dat aantal bleef tot 1925 gehandhaafd, hetgeen niet mag
verwonderen, daar de toch al niet omvangrijke katholieke bevolking in dit
tijdvak - niet slechts procentueel, maar ook in absolute cijfers - daalde.
De volgende tabel registreert de verzuilingstendens in het lager onderwijs:
Aantallen leerlingen in het lager onderwijs te Kampen, 1871-192544

jaar

openbaar

protestants

%
1871
1901
1906
1911
1916
1921
1925

1531
2030
2037
1860
1616
1310
996

(83,7)
(69,5)
(67,0)
(56,9)
(49,5)
(44,1)
(35,0)

katholiek

%
299
570
678
1094
1312
1356
J509

(16,3)
(19,5)
(22,3)
(33,5)
(40,2)
(45,6)
(53,1)

totaal

%
314
325
315
336
307
339

(10,9)
(10,7)
(9,6)
(10,3)
(10,3)
(11,9)

%
1830
2914
3040
3269
·3264
2973
2844

(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)

N.B. Dit zijn de cijfers, zoals deze telkens in oktober werden geregistreerd. Hieronder zijn ook de scholen voor M.U.L.O. en de lagere
scholen te Brunnepe en op het Kampereiland gerekend, hetgeen het
cijfer van het openbaar onderwijs enigszins ten gunste komt.
Daar het cijfer van de Roorns-Katholieke scholen vrijwel constant blijft,
kan de afname van het aantalleerlingen in het openbare onderwijs bijna
geheel worden toegeschreven aan de zuigkracht der protestants-christelijke scholen. Tot ongeveer 1900 verloopt de groei van het aantal
leerlingenhier tamelijk regelmatig, maar zeker na 1906 ligthet tempo zeer
hoog. In dit verband kan worden herinnerd aan de opleving van het
religieus bewustzijn in protestantse kring, welke in het begin van deze
eeuw haar hoogtepunt bereikte.
Tot slot kan in het kort worden opgemerkt, dat de verzuilingstendens zich
ook in het kleuter- en middelbaar onderwijs deed voelen. Vanaf het
midden van de 1ge eeuw groeide het aantal bewaarscholen op religieuze
grondslag gestaag. En het Geref. gymnasium, dat sedert de eeuwwende
aan de Theologische Hogeschool was verbonden, overvleugelde de stedelijke instelling reeds binnen enige jaren.
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7. Verenigingsleverr"
In de inleiding werd reeds gewezen op het verband tussen verzuiling en het
ontstaan van eenuitgebreid verenigingsleven. Sedert de laatste decennia
van de 1ge eeuw nam het aantal verenigingen in Nederland, als in andere
geindustrialiseerde landen, snel toe. Men kan dit verschijnsel, zoals
Romein deed, in cultuurfilosofische termen verklaren uit de vereenzaming
van het individu in de mode me massamaatschappij, waarin organische
verbanden, zoals het gezin of de dorpsgemeenschap, uiteenvallen en men
deze tracht te vervangen door organisatorische bindingerr". Of men kan
het sociaal-historische perspectief kiezen. Dan valt de nadruk op het
emancipatoire aspect van het modeme verenigingsleven, daar een van zijn
voomaamste kenmerken hierin be staat, dat het zich niet aIleen over aIle
levensterreinen he eft uitgebreid, maar dat ook aIle sociale lagen hieraan
deelnemen. Tenslotte is er het cultuur-historische perspectief, dat men
niet buiten beschouwing mag laten, indien men over verzuiling spreekt.
Ret organisatieprincipe kon ook de emancipatie van levensbeschouwelijke groepen bevorderen. Er zijn nog tal van andere verklaringswijzen
mogelijk. Zo zou men i.p. v. het emancipatoire het regulatieve karakter van
de mode me vereniging kunnen onderstrepen: de vereniging als middel tot
sociale en culture le controle. Maar al deze manieren om het verschijnsel te
benaderen blijven algemeen en kunnen bovendien aIle weI aanspraak
maken op een deel van de waarheid. Een nauwkeurige beantwoording van
de vragen, die het verschijnseI oproept, is eerst mogelijk op grond van
gedetailleerde studies; bijvoorbeeld van studies over het functioneren van
het verenigingsleven op locaal niveau.
Wij schuiven dergelijke vragen daarom hier terzijde en constateren slechts
het feit, dat de komst van de geindustrialiseerde massamaatschappij een
sterke uitbreiding van het aantal verenigingen met zich meebracht. Voorts,
dat nu ook lagere sociale bevolkingsgroepen aan het verenigingsleven
gingen deelnemen. En tenslotte, dat dit verenigingsleven zich in Nederland meer dan elders langs levensbeschouwelijke scheilijnen ontwikkelde.
Rond 1914 had nog meer dan de helft der landelijke organisaties een
algemeen karakter. Ret merendeel der confessionele verenigingen had een
protestants-christelijk
karakter. N a 1914 nam het aantaI organisaties
vervolgens sterk toe. Opmerkelijk was hierbij, dat de toename van het
aantal confessionele verenigingen groter was dan die van het aantal
algemene verenigingen en voorts dat het aantal katholieke organisaties het
aantal protestants-christelijke geleidelijk overvleugelde'".
We zuIlen nu trachten na te gaan, in welke vorm deze landelijke
ontwikkeling zich te Kampen toonde. Ret gaat er hier in de eerste plaats
om, de ontwikkeling van het locale verenigingsleven in de opeenvolging
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van fasen, die men daarin kan onderscheiden, weer te geven. En
vervolgens dienen verzuilingstendenzen, waar mogelijk, te worden gesignaleerd.
Zoals ook elders het geval was, werd het verenigingsleven te Kampen tot
ver in de 1ge eeuw door de gegoede burgerij gedomineerd. Deze kwam
bijeen in societeiten en leesclubs of ontspande zich op een meer actieve
wijze in zang- en reciteercollege's. Zo telde men te Kampen de societeiten
" 't Collegie", de "Buitensocieteit", "Burgerlust" en "Hereeniging"; de
"Vereniging tot wetenschappelijk verkeer" en het genootschap "Phy-

sica"; het leesgezelschap "Tot oefening en uitspanning" en dat van de
officieren van het Instructiebataljon. Voorts waren er een rederijkerskamer, een concertvereniging en de zang- en reciteergezelschappen
"Crescendo" en "Semper crescendo". Deze opsomming, die zeker niet
volledig mag worden genoemd, illustreert de grote dichtheid van eliteverenigingen op het terrein van cultuur en recreatie. Daarnaast waren er
verenigingen met een levensbeschouwelijk karakter, zoals de vrijmetselaarsloge "Le profond silence", en die, weike zich de bevordering van het
maatschappeiijk weleijn ten doei hadden gesteid, zoals de "Maatschappij
tot Nut van het Algemeen" en de "Vereniging van algemene belangen".
Hiermede zijn dan ook die terreinen afgegrensd, waarop de elite zich het
meest actiefbetoonde. Opmerkelijk is namelijk de matheid, die lange tijd
in andere sectoren van het verenigingslevenvoortduurde. De eerste vorm
van politieke organisatie in "Vrijheid en Orde" mocht, zoais reeds werd
opgemerkt, nauwelijks een kiesverenigingin de strikte zin van dat woord
heten. Eerst in 1875 creeerde de elite in de "Centrale liberale kiesvereniging" een meer hechte vorm van politieke organisatie. Dat was niet
alleen laat indien men de vergelijkingmet andere plaatsen trekt, maar ook
indien men de Kamper situatie zelf in ogenschouw neemt. Met de
oprichting van "Nederland en Oranje" in 1871 hadden de anti-revolutionairen op politiek terrein het voorbeeld van een hechte organisatie
gegeven. Evenmin bestond er in de kringen van de elite behoefte aan de
oprichting van maatschappelijke belangenverenigingen. Weliswaar ziet
men ook elders, dat werkgeversorganisaties eerst laat - later dan de
vakorganisaties - ontstaan, maar te Kampen ontbrak een dergelijke
vereniging, volgens onze gegevens, nog in 1925. WeI werden b.v. een
aannemersvereniging (1901) en een kleermakerspatroonsvereniging
(1917) opgericht, maar men kan hier beter van middenstands- dan van
werkgeversorganisaties spreken. Van een verenigingvan sigarenfabrikanten, die men had mogen verwachten, blijkt volgens onze gegevensin ieder
geval niets.
.
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Binnen de elite bestonden verschillende coterieen en dit feit wordt ook in
het verenigingsleven enigermate zichtbaar. Zo waren de vrijmetselaarsloge, de "Vereniging van algemene belangen" en de "Maatschappij tot
Nut van het Algemeen" door personele banden aan elkaar gelieerd". Het
was het meer liberale deel van de elite, dat in deze verenigingen
bijeenkwam. Voorts kan men waarnemen, hoe mettertijd rond " 't Collegie" en de "Buitensocieteit" een netwerk van gezelligheidsverenigingen
ontstond. Beide societeiten hadden ieder hun eigen biljart-, kegel- en
andere clubs. Deze ontwikkeling ondersteunt de stelling van G. Hendriks,
dat de tweedeling, die zich met name vanaf de 80' er jaren binnen de elite
openbaarde, tot de Eerste Wereldoorlog voortduurde'",
Het feit, dat de elite zich eerst laat in politieke verenigingen en belangenorganisaties aaneensloot, is wellicht niet zo verwonderlijk, indien men
bedenkt, dat deze kleine groep zich regelmatig tijdens gezellige bijeenkomsten trof en hier ook zaken van gewicht kon bespreken. Eerst toen
andere groeperingen, zoals de anti-revolutionairen, zich organiseerden en
toen de uitbreiding van het stemrecht het noodzakelijk maakte naar de
gunst van de kiezer te dingen, werd de elite gedwongen zich politiek
duidelijker dan voorheen te profileren.
De lagere sociale geledingen namen voorlopig slechts op zeer bescheiden
schaal deel aan het verenigingsleven. Van verenigingen, die een sociaal
bewustzijn verraadden, was in het geheel nog geen sprake, of men zou de al
oude "Timmermansbus"
(1734) of de "Vereniging van onderlinge
verzekering voor het hoornvee" (1845) als zodanig moeten aanduiden. En
evenmin was er sprake van verenigingen die de arbeider of kleine
middenstander in staat stelden zich te ontspannen of cultureel te uiten. Zo
er al verenigingen voor de lagere standen werden opgericht, dan lag het
initiatief toch elders. Het betrof hier verenigingen, waarin de elite zich
voor het welzijn der lagere standen beijverde. Dat gold b.v. voor het
medicijn- en begrafenisfonds, dat in 1849 door de "Maatschappij tot Nut
van het Algemeen" werd opgericht, ofvoor de vereniging "Orde en Vlijt",
die werkverschaffing aan armlastigen beoogde. Ook de weinige culturele
instellingen, die de morele en geestelijke verheffing der lagere sociale
groepen beoogden, werden niet uit deze bevolkingslaag zelf opgericht. De
belangstelling onder de bevolking was bovendien zeer gering. Zo had de
"Maatschappij tot Nut van het Algemeen" in de 60'er jaren de lezingen,
waarmee men de bevolking hoopte te "verlichten", moeten staken
vanwege de geringe opkomst van het publiek.
Eerst in het begin der 80' er jaren trad een wijziging op in dit beeld. Vanaf
dit tijdstip groeide het aandeel der lagere sociale geledingen in een
toenemend tempo. Deze ontwikkeling yond haar oorsprong in de kring van
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orthodoxe protestanten en was zo vanaf het begin reeds zeer nauw
verbonden met een tendens tot verzuiling.
Reeds in de 50' er jaren waren er enige aanzetten gegeven tot het ontstaan
van een verenigingsleven op protestants-christelijke basis. Er werd een
schoolvereniging opgericht en pogingen werden ondernomen, zich ook op
politiek terrein te organiseren. Het lijkt waarschijnlijk, dat deze activiteiten zich beperkten tot de geestelijke top binnen de orthodox-protestantse groep en dat de bredere achterban van geloofsgenoten hiervan meer het
object dan de werkzame deelgenoot was. Nog in de 70'er jaren beperkte
het ledental der protestants-christelijke verenigingen zich tot deze kleine
geestelijke elite, waarvan de docenten van de Theologische Hogeschool
de kern vormden. Dat gold voor de kiesvereniging "Nederland en Oranje"
(1871) en voor het "Christelijk leesgezelschap" (1878). Eerst nu de
geestelijke elite zich had georganiseerd zette deze zich aan de taak, ook de
geloofsgenoten onder de lagere sociale bevolkingsgroepen in verenigingsverband bijeen te brengen.
Zo ontstonden achtereenvolgens een christelijke jongedames- (1872) en
een christelijke jongemannenvereniging (1879), "Patrimonium" (1882),
een "Christelijke vclksbibliotheek" (1886) en een zangvereniging "Hosanna" (c. 1885?). Vanuit deze kring van verenigingen werden weer
andere opgericht. "Patrimonium"
richtte in 1882 een pensioen- en
ziekenfonds op en in 1886 de woningbouwvereniging "Patrimonium's
Bouwlust". Voorts was "Patrimonium" nauw betrokken bij de oprichting
van de afdeling Kampen van de christelijke sigaren- en tabaksbewerkersbond in 1896. En evenzo vormde de jongemannenvereniging "Gedenkt 't
Woord" de kern van een complex van jeugdorganisaties, dat geleidelijk
gestalte kreeg.
Het is een onmiskenbaar feit, dat de geestelijke elite (de docenten van de
Theologische Hogeschool, de onderwijzers van de christelijke lagere
school) niet aileen bij de oprichting, maar ook bij de verdere activiteiten
van deze verenigingen een belangrijke, regulerende rol speelde. Zij zaten
in besturen, hielden regelmatig lezingen en traden op als adviseurs. N aast
hen en onder hun supervisie namen nu ook lieden uit de lagere sociale
groepen op actieve wijze deel aan het verenigingsleven. Zij behoorden
voornamelijk tot de kleine middenstand'", In die zin heeft het ontstaan van
een protestants-christelijk
verenigingsleven zeker een sociaal-emancipatoir karakter. Anderzijds dient men dit emancipatoire aspect met enige
reserves te bezien. Het was nog altijd slechts een zeer klein gedeelte van de
lagere sociale bevolkingsgroepen, dat nu dee Inam aan het verenigingsleven. De arbeiders stonden lange tijd apathisch tegenover de nieuwe
organisaties. Dit bleek reeds uit de klachten van het blad "De christelijke
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tabaksbewerker"
in 190451• De deelname aan het verenigingsleven
verbreidde zich slechts zeer geleidelijk van de hogere naar de lagere
sociale groepen enjuist dankzij deze trage ontwikkeling kon de geestelijke
elite zo lang een regulerende rol blijven spelen. De ontwikkeling te Kampen
lijkt de stelling van prof. 1. Scheffer te ondersteunen, namelijk: dat de
relatief sterke verzuiling van de Nederlandse samenleving mede het
gevolg was van het, in verhouding tot andere landen, tamelijk geleidelijke
moderniseringstempo".
Dankzij deze geleidelijke ontwikkeling kon de
nieuwe tendens naar sociale emancipatie worden ingepast in een oud,
religieus kader.
Te Kampen werd de ontwikkeling van het sociaal bewustzijn onder de
lagere bevolkingsgroepen na 1880 vertraagd door de stagnatie in de
economische groei. Zou de industrialisering zich na 1880 in hetzelfde
tempo hebben voortgezet als voorheen het geval was, dan zou ook dit
sociaal bewustzijn zich sneller en spontaner hebben kunnen ontplooien.
Nu dit proces zich echter zo langzaam voltrok, werd de geestelijke leiders
enig respijt geboden, dat zij benutten om het te reguleren. Zij konden
waamernen, hoe het modemiseringsproces elders socialisme en onkerkelijkheid in zijn kielzog meevoerde. Om deze consequenties te vermijden,
namen zij het initiatief tot de oprichting van verenigingen, waarin de
belangen der lagere sociale groepen zouden kunnen worden verdedigd,
zonder gevaar voor de traditionele waarden: verenigingen op religieuze
grondslag. En aangezien dit initiatief werd genomen op een tijdstip,
waarop het sociale bewustzijn van deze bevolkingsgroepen nog te weinig
was ontwikkeld, dat zij zelf tot de oprichting van dergelijke verenigingen
zouden willen ofkunnen overgaan, werd ditmet succes bekroond. Toen de
behoefte, zich te organiseren, zich aan bredere lagen van de bevolking
meedeelde, bestond er reeds een kader van verenigingen op religieuze
grondslag, waarin deze behoefte kon worden gekanaliseerd. Het ontstaan
van een protestants-christelijk
verenigingsleven heeft zo tegelijk een
emancipatoir en een regulatief aspect.
Het mode me verenigingsleven, waaraan ook de lagere sociale groepen
deelnemen, werd te Kampen door de orthodox-protestantse
stroming
geintroduceerd. Dit voorbeeld werd nu vroeger of later door andere
groeperingen nagevolgd. Er ontstonden vanaf de 90' er jaren meer en meer
protestantse verenigingen, waarin het element van de orthodoxie minder
sterk werd beklemtoond" en die vaak een nauwe relatie met de
Nederlands Hervormde kerk onderhielden, zoals de spijskokerij "Charitas" (1889), de hervormde schoolvereniging (1891) en de afdeling
Kampen van de "Christelijk N ationale Werkmansbond" (1897). En ook
in de kring van katholieken ontplooide men nu in toenemende mate
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activiteiten op het terrein van het verenigingsleven.
Algemeen gesproken kan men opmerken, dat de katholieke bevolking zich
als laatste van de verschillende levensbeschouwelijke groeperingen in een
complex van verenigingen aaneensloot. Tot de 90'er jaren beperkte het
verenigingsleven in deze kring zich tot enige religieuze broederschappen,
de St. Vincentiusvereniging en het leesgezelschap, dat aan deze laatste
organisatie was verbonden. Ook indien men de katholieke scholen en de
instellingen op het terre in van de armenzorg hierbij rekent, kan het feit niet
worden ontkend, dat het katholieke verenigingsleven zich vooralsnog
slechts uitstrekte over terreinen, die van oudsher binnen de werksfeer van
de kerk vielen. Eerst vanaf de tweede helft der 90' er jaren begaf men zich
voorzichtig op nieuwe terreinen. Men richtte een katholieke kiesvereniging op en sloot zich aaneen in "St. Willibrordus", de katholieke sigarenmakers- en tabaksbewerkersbond:
de eerste vakbond op religieuze
grondslag te Kampen! Van een complex van katholieke verenigingen
mocht men rond 1900 echter nog niet spreken. Zeker tot 1915 bleef het
aantal katholieke verenigingen gering. Daama was er sprake van een
toename. Er werden enige nieuwe vakbonden opgericht, zoals de metaalbewerkersbond "St. Eloy" (1914) en de vissersvereniging "St. Petrus"
(1918). Ook ontstonden nu enige verenigingen op het terrein van de sport
(de gymnastiekvereniging "Door oefening sterk" van 1912) en dat van het
maatschappelijk welzijn (bv. het "Kruisverbond" van 1914). Een verzuilingstendens was derhalve ook hier waameembaar, maar anderzijds
lijkt het nog in 1925 te vroeg om van een katholieke zuil te spreken. Niet
aIleen was de dichtheid van het katholieke verenigingsleven daarvoor nog .
te gering, maar bovendien lagen bepaalde terreinen nog vrijwel geheel
braak. Dat gold voor de terreinen: sport, cultuur en recreatie. Dat gold ook
voor een niet onbelangrijk terrein als dat van de woningbouw. Dankzij de
verzuilde woningbouwvereniging kunnen de leden van een bepaalde
levensbeschouwelijke groepering ook geografisch, in een buurt, worden
verenigd. Te Kampen werd de eerste katholieke woningbouwvereniging
eerst in 1926 opgericht. Het geheel overziend mag men constateren, dat
zich vanaf de 90'er jaren ook onder het katholieke bevolkingsdeel een
tendens tot verzuiling laat waamemen; dat deze tendens na 1915 een
intenser karakter krijgt, maar in 1925 nog altijd niet tot verzuildheid had
geleid.
De vertraagde ontwikkeling van het katholieke verenigingsleven houdt
nauw verband met de sociale samenstelling van deze bevolkingsgroep.
Daar het merendeel der katholieken tot de onderste lagen van de
Kamper samenleving behoorde, had de parochie te weinig financiele
armslag, om krachtige initiatieven te kunnen ontplooien. Anderzijds ligt
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het voor de hand te veronderstellen, dat de receptiviteit voor dergelijke
initiatieven onder de arme katholieken geringer was, naarmate zij meer
door de dagelijkse zorgen van hun bestaan in beslag werden genomen.
Welke invloed de toenemende geloofsijver onder de orthodox-protestantse
bevolking heeft gehad op het katholieke verenigingsleven is moeilijk te
bepalen. Enerzijds versterkte deze omstandigheid de noodzaak voor
katholieken, zich nu ook in verenigingen aaneen te sluiten, om zo de eigen
positie effectiefte kunnen beschermen. Anderzijds stuitte dit streven, zich
in eigen kring te organiseren, op bezwaren van de zijde der protestanten".
Ret ontstaan van een katholiek verenigingsleven had, evenals dit het geval
was ten aanzien van het protestants-christelijke verenigingsleven, zowel
een emancipatoir als een regulatief aspect. Van emancipatie kan in dit
verband in tweeerlei opzicht worden gesproken. Ret betrof hier namelijk
enerzijds de emancipatie van lagere sociale groepen, die via de katholieke
organisaties invloed konden uitoefenen in het openbare leven; anderzijds
betrof het de emancipatie van de katholieken als geloofsgroep tegenover
het dominerende protestantse bevolkingsdeel. Van een regulatief aspect
mag men spreken, aangezien de betrokkenheid van de kerkelijke overheid
bij de katholieke verenigingen onmiskenbaar was. Dat bleek reeds uit de
rol van de geestelijk adviseur in de katholieke vakbeweging". Ret bleek
voorts uit de diocesane organisatie van vele verenigingen, zoals het
"Kruisverbond" en de "Katholieke jonge meisjes vereniging" (die waarschijnlijk eerst na 1925 te Kampen werd opgericht). De aartsbisschop hield
nauw het oog op het verenigingsleven, zoals dit zich in zijn diocees
ontwikkelde. Niet aileen liet hij zich hierover informeren door de pastoor,
maar bovendien had hij vaak een zeer directe invloed, b.v. bij de vaststelling van statuten en reglementen", Ook in de kring van katholieken kan
men derhalve constateren, hoe in het ontstaan van een modem verenigingsleven emancipatie en regulering elkaar doordringen.
De eliteorganisaties, die tot de 80'er jaren het verenigingsleven te
Kampen beheersten, hadden vrijwel aile een algemeen karakter. Een
uitzondering vormde b. v. de "Christelijke vrouwenvereniging onder de
zinspreuk Phil. IV vers 13" (1852), waarin dames uit de gegoede,
hervormde kringen zich beijverden voor het geestelijke en materiele
welzijn der armen. In de overige, ogenschijnlijk algemene verenigingen
speelde het feit, dat de leden bijna zonder uitzondering tot de Nederlands
Hervormde kerk behoorden wellicht een rol, ook al werd het levensbeschouwelijke element nooit van doorslaggevende betekenis.
Naarmate de lagere sociale groepen meer bij het verenigingsleven
betrokken werden, nam het aantal "algemene" organisaties aanzienlijk
toe. Ret zij nogmaals opgemerkt, dat de term" algemeen" in vele gevallen
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niet toereikend is, om het ware karakter van een vereniging te schetsen. Zo
organiseerde de boerenbevolking zich - met name na 1900 - in een aantal
verenigingen, die lang niet aile het protestants-christelijk karakter in de
naam vermeldden, en zo de levensbeschouwing tot criterium van deelname maakten. Dit karakter lag echter reeds besloten in het feit, dat de
boeren vrijwel allen van streng calvinistischen huize waren. Voorts
werden vooral na 1910 enige "algernene" vakverenigingen opgericht, die
aangesloten waren bij het NVV en derhalve een socialistisch stempel
droegen.
De ontwikkeling van het socialistische verenigingsleven ving eerst zeer
laat aan: later nog dan het katholieke verenigingsleven. Bovendien
beperkte het zich vrijwel uitsluitend tot de politiek en de vakbeweging. Op
de terreinen: cultuur, sport, recreatie, jeugd- en vrouwenbeweging, was
nog in 1925 nauwelijks van enige socialistische activiteit sprake. En eerst
in 1926 werd een arbeiderswoningbouwvereniging
opgericht.
Rond de eeuwwende werd ook te Kampen een afdeling van de SDAP
opgericht. De "rode" vakbeweging liet echter nog enige tijd op zich
wachten. Terwijl met name de christelijke vakorganisaties zich reeds op
verschillende terreinen hadden gepresenteerd, duurde het grosso modo tot
1915, alvorens de "algemene" vakbeweging te Kampen tot ontplooiing
kwam. Bovendien geschiedde dit vooralsnog op beperkte schaal. Vanaf dit
tijdstip kan men ook waarnemen, hoe de verschillende levensbeschouwelijke groeperingen er met name op het terrein van de vakbeweging naar
streefden, geestverwanten in eigen kring te organiseren. Het kwam nu
steeds vaker voor, dat de oprichting van een vereniging door een
groepering op de voet werd gevolgd door de organisatie van de andere.
Toen in 1913 een christelijke grafische bond werd opgericht, volgden
binnen een kort tijdsbestek ook een katholieke en een algemene vereniging. In 1914 ontstonden binnen een spanne van drie maanden een
algemene en een katholieke metaalbewerkersbond. En de oprichting van
de "Katholieke Sociale Actie" in maart 1919 werd, tenslotte, injuli van
dat jaar gevolgd door het "Christelijk Comite van Aerie". Het zijn
tekenen, die erop wijzen, dat het principe van de soevereiniteit in eigen
kring, dat aan de verzuiling van het verenigingsleven ten grondslag ligt, na
1910 ook te Kampen door verschillende levensbeschouwelijke groeperingen werd aanvaard.
Algemene verenigingen in de strikte zin van dat woord, d.w.z.: zonder
duidelijke binding met bepaalde levensbeschouwelijke richtingen, ontstonden vanaf de 90'er jaren vooral op het terrein van de woningbouw,
cultuur, recreatie en sport. Op de drie laatstgenoemde terreinen domineerden zij zelfs, daar de tendens tot verzuiling zich hier- althans tot 1925
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- minder sterk openbaarde dan in de meer cruciale sectoren van het
verenigingsleven, zoals de politiek en de vakbeweging.
Tenslotte een woord over het Kamper verenigingsleven in het algemeen.
Het zou o.i. niet juist zijn, de term "time-lag", die G. Hendriks bij
herhaling bezigt, wanneer hij de ontwikkeling van de Kamper samenleving bespreekt, ook op dit terrein toe te passen. Wanneer het moderne
verenigingsleven in de 80'er jaren te Kampen zijn intrede doet, kan men
niet van een achterstand ten opzichte van andere plaatsen spreken. Het
meest opmerkelijke aspect van de ontwikkeling op dit terre in is niet haar
fasering, als wei de beperkte schaal, waarop het verenigingsleven zich
ontplooide. De toename van het aantal verenigingen verliep vrij gestaag,
op geen enkel moment explosief. Eerst zeer geleidelijk deelde de behoefte,
zich te organiseren, zich aan brede lagen van de bevolking mee. Hoewel
het moderne verenigingsleven derhalve zeker niet laat aanving, was de
omvang daarvan in 1925 toch minder dan in vele andere plaatsen met een
vergelijkbaar bevolkingsgetal. De oorzaken hiervoor dienen vooral te
worden gezocht in de stagnatie van de locale economie en de trage sociale
ontwikkeling, die hiermee correspondeerde. Voorts zal ongetwijfeld ook
het geografisch isolement van de stad in dit verband een rol hebben
gespeeld.
8. Conclusie: verzuiling te Kampen, 1850-1925
Tot besluit zullen wij de voornaamste punten, die tot een begrip van het
verzuilingsproces te Kampen kunnen bijdragen, in het kort opsommen.
Het beeld, dat zo ontstaat, mag voor een verkennend onderzoek als dit
voldoende zijn, maar kan door nadere studie zeker worden verdiept.
Het verzuilingsproces neemt te Kampen in de 80' er j aren een aanvang,
wanneer in de kring van orthodoxe protestanten verscheidene verenigingen op levensbeschouwelijke grondslag worden opgericht. In deze
verenigingen worden nu ook lieden uit de lagere sociale geledingen van
de bevolking opgenomen, waardoor de hegemonie van de vrijzinnige
elite in het verenigingsleven wordt doorbroken. In deze kring heeft het
proces zich vervolgens ook het krachtigste doorgezet. Op alle levensterreinen werden verenigingen opgericht, zodat men zich te allen tijde
binnen de groep van geestverwanten kon organiseren. In 1925 kan men
dan ook spreken van een protestants-christelijke zuil te Kampen.
-

De doorbraak van het protestants-christelijke
verenigingsleven had
een emancipatoir karakter, in zoverre dat nu ook de lagere sociale
geledingen van de bevolking zich via hun verenigingen konden doen
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gelden. Tegelijk echter was er sprake van regulering van bovenaf. De
geestelijke elite, en met name de docenten van de Theologische
Hogeschool, nam in de 80' er jaren het initiatief tot de oprichting van
vele protestants-christelijke verenigingen en speelde ook nadien een
vooraanstaande rol in deze organisaties. In de voorafgaande peri ode
had deze geestelijke elite zich reeds aaneengesloten, in verenigingen,
waarin lagere sociale groepen op dat moment nog geen actieve rol
speelden.
-

Eerst aan het einde der 90' er jaren deed het modeme verenigingsleven
zijn intrede in de kring van katholieken. Ook zij vingen nu aan, zich in
de eigen gelederen te organiseren, naar het voorbeeld (en onder druk)
van de orthodox-protestantse bevolking. Ook hier kan men derhalve
vanaf dit tijdstip een tendens tot verzuiling waamemen. Dit proces
verliep echter te traag en vooral op te geringe schaal, om reeds in 1925
van een katholieke zuil te mogen spreken. De katholieke bevolking was
te gering in aantal om een breed vertakt verenigingsleven te kunnen
dragen; te arm, om dit te kunnen financieren. Voorts kan ook de
tegenstand van protestantse zijde in dit verband een rol hebben
gespeeld.

-

Van een complex van socialistische verenigingen kan men in deze
periode te Kampen feitelijk niet spreken. Verenigingen met een
duidelijk "rode" kleur ontstonden aileen in de politiek en de vakbeweging en dan nog voomamelijk na circa 1915. Voor activiteiten op
andere terreinen diende de overtuigde socialist zich tot "algemene"
verenigingen (in de strikte zin van dat woord) te wenden.

-

De stagnatie van de locale economie na circa 1880 was van invloed op
het verzuilingsproces. Hiermee correspondeerde namelijk de trage
ontwikkeling van het sociaal bewustzijn in de lagere geledingen van de
bevolking. Traditionele verbanden werden niet plotseling doorbroken
door een snelle sociaal-economische ontwikkeling, maar kregen de tijd
zich aan te passen bij de geleidelijke veranderingen, die de komst van de
modeme samenleving met zich bracht. Een plotselinge doorbraak van
socialisme en onkerkelijkheid behoorde daarom niet tot de mogelijkheden. Integendeel: de geestelijke elite, en met name de docenten van
de Theologische Hogeschool, benutten het geboden respijt, om het
belang van de traditionele, religieuze waarden te onderstrepen en het
kader te scheppen, waarin de behoeften, die de mode me maatschappij
schiep, zonder gevaar voor het geloof zouden kunnen worden bevre-
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digd. In dit verband past de opleving van geloofsijver, die men
gedurende de laatste decennia van de 1ge en in het begin van de 20e
eeuw met name in de kring van orthodoxe protestanten kan waarnemen. Sociale factoren speelden hierbij een rol, maar zij werden
vertaald in levensbeschouwelijke termen. In de totstandkoming van
een modem verenigingsleven op religieuze grondslag ziet men, hoe
sociale en religieuze emancipatie van de lagere sociale groepen door de
geestelijke elite werd gereguleerd.
-

Ook de tweedeling in de vrijzinnige elite, die het aanzien van de stad tot
de 80'er jaren had bepaald, was van invloed op het verzuilingsproces.
Dankzij deze verdeeldheid boekte de protestants-christelijke stroming,
met name op het terrein van de politiek, al spoedig succes. Succes, dat
slechts kon aanmoedigen, op de ingeslagen weg voort te gaan. Door het
ontstaan van een verzuild verenigingsleven verloor de maatschappelijke elite haar greep op de lagere bevolkingsgroepen. Ook een
eensgezinde elite zou het proces van verzuiling, dat de emancipatie van
de lagere sociale geledingen in zich sloot, niet hebben kunnen
tegenhouden. Maar weI zou men hebben kunnen voorkomen, dat men
zo snel zijn invloed op de bevolking verloor en dat de protestantschristelijke zuil reeds in zo'n vroeg stadium een sleutelpositie in de
locale politiek verwierf. Nu echter zocht de ene elitegroep steun bij
"Nederland en Oranje", om de andere elitegroep te bestrijden, en zo
konden de anti-revolutionairen reeds vanaf het einde der 80'er jaren
een onevenredig grote invloed uitoefenen.

-

Vooral na 1910, toen naast de protestants-christelijke stroming ook de
andere levensbeschouwelijke groeperingen zich in een eigen verenigingsleven aaneensloten, nam het verzuilingsproces in intensiteit
toe. Met name op het terrein van de vakbeweging kwam het nu vaak
voor, dat de oprichting van een vereniging door de ene groepering
binnen korte tijd werd gevolgd door de organisatie van de andere.
Voorts bestaan er aanwijzingen, dat de groeiende tendens tot vereniging in de eigen kring gepaard ging met spanningen tussen de
verschillende levensbeschouwelijke richtingen.
Ret verzuilingsproces maakte de onderscheiden richtingen verschillend. Dankzij een numeriek overwicht slaagde het protestants-christelijke bevolkingsdeel erin, een dominerende positie te verwerven in het
plaatselijk leven. Vanaf de 20'er jaren bepaalde deze groepering het
aanzien van de stad, hetgeen o.m. tot uiting kwam in een strenge
301

wetgeving op het terrein van de openbare zedelijkheid.
De andere groeperingen dienden zich aan te passen in een stad, die
steeds duidelijker een protestants-christelijk stempel vertoonde. Dat
moest des te onaangenamer zijn, aangezien de groeiende tendens tot
verzuiling ook in deze kringen het bewustzijn van de eigen groepsidentiteit scherpte. In dit verband ka~ worden gewezen op de daling van
het aantal katholieken te Kampen vanaf de 80'er jaren.
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