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Voorwoord 

Wij, Samine Dreteler en Caitlin van Kuik, vinden het een genoegen om aan u ons 
profielwerkstuk ‘de invloed van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen op de 
Nederlandse samenleving’ te mogen presenteren na een aanzienlijke periode van 
hard werken en plezier.          

Enorm genoten hebben wij van het schrijven van dit profielwerkstuk. Ook na afloop 
zijn wij nog steeds zeer tevreden met onze keuze voor wat betreft ons onderwerp de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en het bijbehorende schoolvak geschiedenis. 
Het onderzoek doen naar de geschiedenis van het onderwijs heeft ons tot nieuwe 
inzichten gebracht en daarnaast hebben wij ook enorm veel geleerd van de 
deskundige Cor den Boer. Bij deze willen wij Cor den Boer ontzettend bedanken voor 
zijn energieke inzet en bereidheid tot een interview en daarnaast ook nog rondleiding 
in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Zonder Cor den Boer hadden wij niet tot een 

compleet onderzoek kunnen komen.            
Natuurlijk willen wij ook onze begeleider Edwin van Wanrooij bedanken voor de 
begeleiding tijdens het proces van het profielwerkstuk.      

Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan het lezen van dit profielwerkstuk en 
meer te weten zult komen over een wellicht nog onbekend stukje van de prachtige 
geschiedenis van Nederland.   
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Inleiding 
 

Toen wij hoorden dat wij ons moesten inschrijven voor een vak waarover je je 
profielwerkstuk zou gaan maken wisten wij het gelijk: geschiedenis! Een super 
interessant vak en het leek ons dan ook het leukst om hierover een onderzoek te 
doen. Wij konden kiezen uit 4 thema’s : De Nederlandse Republiek, de Verlichting, 
Duitsland en de Koude Oorlog. Wij twijfelde in eerste instantie tussen de Verlichting 
en de Koude Oorlog. Wij hadden als onderwerp bij de Koude Oorlog “spionage” 
bedacht, maar wilden ook nog graag kijken naar een concreet onderwerp bij het 
thema de Verlichting. Toen wees Jan Willem Dreteler (vader van Samine) ons op de 
Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen (Het Nut). Hier hadden wij allebei nog nooit van 
gehoord en gingen ons hierin verdiepen. Het sprak ons direct aan omdat Het Nut 
gaat over de ontwikkeling van de Nederlandse bevolking en dan daarbinnen ook met 
name over het onderwijs. Wij beiden zien onderwijs als iets essentieels voor een 

welvarend land. Bovendien zijn wij zelf bijna iedere dag bezig met onderwijs en 
waren benieuwd naar hoe dit nou precies tot stand is gekomen en in hoeverre Het 
Nut in de ontwikkeling van het onderwijs een rol heeft gespeeld. Na nog even 
twijfelen tussen onze twee verzonnen onderwerpen wisten we dat de Maatschappij 
tot Nut van ‘t Algemeen ons onderwerp zou worden!  

De hoofdvraag van ons onderzoek is: “Wat was de invloed van de ‘Maatschappij 
tot Nut van ‘t Algemeen’ op onze Nederlandse samenleving?” 

Om op het antwoord van deze vraag te komen hebben wij ons allereerst in de 
Verlichting verdiept. Wij hebben onderzocht wat de Verlichting is, hoe het is ontstaan 
en hoe het verspreidde. Hierna richtten wij ons op de Verlichting in Nederland. 
Vervolgens namen wij een kijkje in de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Wij 
deden onderzoek naar hoe Het Nut is ontstaan, wat Het Nut precies is en waar het 
zich mee bezighield in Nederland.  

Kortom, wij hebben onze hoofdvraag onderverdeeld in enkele deelvragen zodat wij 
uiteindelijk naar verwachting een beter en duidelijker antwoord konden geven op 
onze hoofdvraag. De antwoorden op onze vragen vonden wij door het verzamelen 
van informatie. Wij zijn aan onze informatie gekomen door middel van internet, 
filmpjes en boeken. Daarnaast hebben wij ook een gesprek met Cor den Boer gehad. 
Een uitgebreid verslag hiervan vindt u aan het eind van ons werkstuk.   
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De Verlichting  
 

De 16e en 17e eeuw maakten deel uit van een fase in de geschiedenis waarin de 
wetenschappelijke revolutie plaatsvond. Een deel van de mensen ging logisch 
nadenken over verschijnselen in de 
wereld en vertrouwde niet langer alleen 
nog maar op religieuze ideeën. 
Wetenschappers gingen vanaf nu de 
wereld verklaren door rationeel na te 
denken en redeneerden via het 
empirisme. Het empirisme stelt dat uit 
ervaring en waarneming de enige bron 
van kennis voortkomt (zie afbeelding 1). 
De wetenschappers deden vooral 

ontdekkingen op het gebied van 
natuurkunde, wiskunde, sterrenkunde, 
scheikunde en biologie.                               

 

In de 18e eeuw zette deze rationele kijk op de wereld zich voort in de vorm van de 
Verlichting. Deze nieuwe kijk op de wereld had vooral invloed op godsdienst, politiek, 
economie en sociale verhoudingen. De Verlichting was in tegenstelling tot de 
wetenschappelijke revolutie meer gericht op het verbeteren van de samenleving. Niet 
alles wat in de Bijbel staat hoeft klakkeloos overgenomen te worden, vonden deze 
verlichte denkers. En zeker niet omdat anderen daarover uitspraken doen, die 
menen dat alles wat in de Bijbel staat wel waar is. Zo gaf de Duitse filosoof Immanuel 
Kant hieraan het motto: ‘Heb de moed je eigen verstand te gebruiken zonder leiding 
van iemand anders. Durf te weten!’. Deze verlichte manier van denken speelde in 
eerste instantie alleen een rol bij een klein deel van de samenleving, de elite. De 
meeste mensen geloofden nog dat God een directe invloed had op hun leven en 
daarom hadden zij allerlei rituelen om God gunstig te stemmen.1  

Een voorbeeld van een verlichte denker uit deze tijd is de 
Franse filosoof Voltaire (1694 – 1778).  Hij benoemde dit 
verklaren op basis van geloof dogmatisch. Er was geen 
bewijs voor en er mocht geen kritiek op worden geleverd. 
Voltaire was een deïst: hij geloofde in God en dat Hij de 
wereld had geschapen, maar Voltaire dacht ook dat God nu 
geen invloed meer had. Voltaire keek neer op het gewone 
volk en wilde een absoluut vorst aan de macht zien staan. 
Het absolutisme stelt een onbeperkte alleenheerschappij 

voor als de beste regeringsvorm. Deze vorst moest dan in 
naam van het volk regeren volgens Voltaire.2 

Afbeelding 2: Voltaire  

(Wikipedia, (z.j.))                                           

                                                           
1 Groenen, I. (2011, 6 oktober). 
2 Fruytier, P. et al. (2011). 

Afbeelding 1: empirisme                                                                                                

(Museum Het Rembrandthuis, 

2017) 
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Een andere belangrijke filosoof en verlichte denker uit 
de zeventiende eeuw is de Engelsman John Locke 
(1632 – 1704). Hij hield vast aan de idealen van het 
empirisme en wees het absolutisme af, in tegenstelling 
tot Voltaire. Locke vond juist dat ieder mens als individu 
dezelfde rechten had. Bovendien vond hij dat burgers 
deze rechten niet zelf konden beschermen en dat er 
een overeenkomst moest worden gesloten tussen de 
heersende macht en het volk. Dit heet ook wel het 
sociaal contract. Als het regering zich niet aan het 
sociaal contract hield mocht het volk in opstand 
komen.3  

 

Afbeelding 3: John Locke 
(Wikipedia, (z.j.)) 
    
 

 

  

Daarnaast hanteerde ook de Franse filosoof Jean-Jacques 
Rousseau (1712- 1778) het sociaal contract. Naar zijn 
mening was de regering slechts een uitvoerder van de wil 
van het volk. Dit noemt men dan ook ‘volkssoevereiniteit’.4  

 

 

 

Afbeelding 4: Jean-Jacques 

Rousseau (Wikipedia, (z.j.)) 

 

Daarnaast was Charles Montesquieu (1689 – 1755), uit 
Frankrijk, een belangrijke verlichte denker. Hij is de 
grondlegger van de trias politica. Dit hield in dat er een 
wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht was. Door 
de macht zo te verdelen was er minder kans op 
machtsmisbruik dan wanneer alle macht in één hand lag. 

De drie machten moesten elkaar in evenwicht houden en 
elkaar controleren. Deze trias politica worden tot op de dag 
van vandaag nog veel gebruikt in Europese landen. 

   Afbeelding 5 : Charles Montesquieu (Wikipedia, (z.j.)) 

                                                           
3 Fruytier, P. et al. (2011). 
4 Fruytier, P. et al. (2011). 
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Kortom, er werd in de Verlichting vooral kritisch nagedacht, onderzocht en 
gediscussieerd. De verlichte denkers geloofden nog steeds in God, maar gingen op 
een rationele manier verschijnselen verklaren. Deze verlichte ideeën werden 
verspreid door brieven, tijdschriften en boeken. De uitvinding van de boekdrukkunst 
was dan ook een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van de verlichting. Voor 
het eerst konden ideeën snel verspreid worden onder een groot deel van de 
bevolking. Een belangrijk boek uit de Verlichting is de eerste encyclopedie. In deze 
encyclopedie stond alle kennis die de verlichte denkers hadden verzameld. Het enige 
nadeel hiervan was dat de lagere klasse van de bevolking analfabeet was en de 
encyclopedie dus niet kon lezen. Ten slotte werden de verlichte ideeën ook verspreid 
via koffiehuizen en salonbijeenkomsten. Zo kon er over deze onderwerpen worden 
gediscussieerd. Bovendien vonden de verlichte denkers dat het onderwijs moesten 
worden verbeterd en vooral verbreed om kennis te verspreiden. Onderwijs voor 
iedereen was volgens hen de sleutel naar een verbeterde samenleving.        

                                                                                

Afbeelding 6: Eerste encyclopedie           

(Wikipedia, (z.j.)) 

De meeste landen reageerden negatief op deze nieuwe publieke opinie. Zo 
regeerden de Franse koningen nog onder het ancien régime, waarbij absolutisme en 
een grote macht van adel en geestelijkheid om de hoek kwamen kijken. Deze vorsten 
waren bang voor machtsverlies door deze verlichte ideeën en dus kwam er in 
Frankrijk een verbod op bepaalde tijdschriften en boeken. Bovendien werd er een 
strenge censuur ingevoerd om hun machtspositie te kunnen behouden.5  

  

                                                           
5 Beukers, E. et al. (2014). 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicl__xqorYAhVSJ-wKHWfDCJMQjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A9die&psig=AOvVaw0GVfxtuhk2m0EKI5jZVObO&ust=1513369508488561
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De Verlichting in Nederland 
 

De Verlichting ontwikkelde zich in eerste instantie vooral in Groot-Brittannië en 
Frankrijk. In Groot-Brittannië vonden de verlichte denkers vooral dat de bron van 
kennis via het empirisme ontstaan moest zijn. Deze verlichte ideeën verspreidden 
zich ook al snel naar Nederland. Nederland was in deze tijd de “Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden”. Deze was ontstaan nadat de Nederlanders in opstand 
waren gekomen tegen de katholieke Spaanse heersers. Amsterdam was een van de 
machtigste steden ter wereld geworden en met de VOC & WIC bloeide de 
Nederlandse economie volop. Met meer welstand tot gevolg en een groeiende klasse 
van gegoede burgers. Hoewel de Republiek calvinistisch was, was het tolerant 
tegenover andere religies. Niemand mocht worden vervolgd op basis van zijn of haar 
religie. Er kwamen dan ook veel religieuze vluchtelingen naar Nederland, die in hun 
eigen land als ketters werden gezien. Ook kwamen er verlichte denkers naar de 

Republiek om hun verlichte ideeën toch te kunnen verspreiden. René Descartes 
(1596 – 1650) is hier een voorbeeld van. Hij was een van de grootste rationalistische 
filosofen uit de zeventiende en achttiende eeuw. Descartes legde de basis voor de 
stroming van het rationalisme. Hierbij was de voornaamste bron van kennis de rede, 
de ratio. Dit was anders dan het empirisme dat in Groot-Brittannië veel aanhang 
kende. In de Republiek werd dus gebruik gemaakt van de grote tolerantie van 
godsdienst en vrijheid van drukpers. Natuurlijk bestond er in de Republiek ook enige 
mate van censuur, maar aangezien er in de Republiek nog geen gecentraliseerd 
bestuur bestond, konden de stadhouders weinig doen tegen de grote drukpers. Dit 
zou weer veel verzet opleveren van de bevolking en tenslotte zou het opleggen van 
strenge censuur de economie ook geen goed doen nu er veel geld werd verdiend.6 

  

Afbeelding 7: De Zeven Verenigde Nederlanden (Rijksuniversiteit Groningen, (z.j.)) 

                                                           
6 Van Oort, J. (2015, 29 augustus). Gematigde en radicale Verlichting 
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Een belangrijke Nederlandse filosoof uit deze tijd is Benedictus de Spinoza (1632 – 
1677). Spinoza was een aanhanger van de ideeën van René Descartes en zette 
diens werk voort. Hij vond ook dat kennis moest worden gehaald uit de rede en was 
dus ook ‘rationalistisch’. Hij had om die reden in de zeventiende eeuw in Nederland 
een berucht imago. Ondanks dat de Republiek in deze tijd in vergelijking tot andere 
landen redelijk tolerant was tegenover critici, moest Spinoza toch op zijn hoede zijn. 
Velen beschouwden hem namelijk als een “goddeloze immoralist”.7 Hij publiceerde 
dan ook niet al zijn werken en de werken die hij wel publiceerde verschenen meestal 
onder een schuilnaam. Zijn belangrijkste filosofische boek de “Ethica” werd zelfs pas 
na zijn dood pas gepubliceerd. De Ethica wordt beschouwd als het meesterwerk van 
Spinoza. Met de Ethica probeert Spinoza een boodschap af te geven waarmee hij 
duidelijk kon maken hoe mensen zich niet alleen bekommerden om hun lijden maar 
leerden om te gaan met verdriet of grief en zo ‘verlichting’ voor zichzelf konden 
vinden.8  

 

 

Afbeelding 8: Spinoza            

(Wikipedia, (z.j.)) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Schooltv. (2011, 4 januari 
8 EnToen. (z.j.). 
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De Maatschappij tot Nut van het Algemeen 
 

Voorgaande ontwikkelingen hadden als gezegd veel invloed op de Nederlandse 

samenleving. In Nederland ontstond er een patriottische sfeer; het idee zich als 

samenleving te kunnen bevrijden van de onderdrukking die velen in de Republiek 

belemmerde in het uiten van wensen, zoals bijvoorbeeld meer inspraak in het 

bestuur. Deze onderdrukking zorgde voor veel onvrede onder grote delen van de 

bevolking, die zich ging verzetten tegen de huidige regering van de regenten. Het 

regentschap was namelijk over de jaren erfelijk geworden. De burgers vonden dit 

bestuur corrupt en legden zo ook de link tussen het stadhouderschap en de 

vreselijke economische toestand van de Republiek. Burgers zouden meer macht 

moeten hebben voor wat betreft de politiek, was de patriottische boodschap. Nadat 

er ook nog een oorlog uitbrak met Engeland stortte de economie in de Republiek 

compleet in elkaar en verwierven de patriotten steeds meer aanhang. Talloze 

mensen leefden in deze tijd dus onder barre omstandigheden. Daarbij kwam ook dat 

men niet opkeek van ernstige criminaliteit en drankmisbruik. Met name de gegoede 

burgerij bleek aanhanger van het idee dat deze barre omstandigheden bestreden 

kon worden door onderwijs te verbeteren en toegankelijker te maken om kennis te 

verspreiden. Het volk van de Nederlandse Republiek was op te delen in een aantal 

sociale lagen. Hiervan vormde de gegoede burgerij, waar 10% van de bevolking uit 

bestond, de top. Deze mensen werden ook wel de rijke burgers genoemd. Zij hadden 

als doel dat in de toekomst er meer welvaart kwam en een beter welzijn voor de 

bevolking. 

Aan het eind van de achttiende eeuw was er dan ook in ons land een beweging op 

gang gekomen die overtuigd was van het feit dat maatschappelijke tekortkomingen 

opgelost zouden kunnen worden door betere opvoeding en goed en toegankelijk 

onderwijs voor de hele bevolking. Onderwijs werd gezien als de sleutel naar een 

verbeterde samenleving. De doopsgezinde predikant, Jan Nieuwenhuijzen (1724 – 

1806) wilde aan deze maatschappelijke ontwikkeling bijdragen en richtte de  

‘genootschap voor volksontwikkeling’ op. Het doel hiervan was om mensen die 

daartoe zelf niet de mogelijkheid hadden, te helpen om kennis te verwerven door hen 

te voorzien van (school)boeken. Kennis en beschaving zou zo echt breed verspreid 

worden! 9 

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (Het Nut) werd op 16 november 1784 in de 

doopsgezinde pastorie te Edam opgericht door Jan Nieuwenhuijzen en zijn zoon 

Martinus.  

 

 

                                                           
9 De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. (z.j.) 
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Afbeelding 9: Buste van Jan Nieuwenhuijzen (1724 – 1806) (Het onderwijsmuseum) 

Het Nut veroverde snel en in heel het land aanhang. Samen met zijn zoon Martinus 

Nieuwenhuijzen, stond Jan Nieuwenhuijzen aan de basis van een groot succes. 

Overal in het land werden zogenaamde afdelingen opgericht met lokale besturen. 

Besturen die lokaal de behoeftes kenden en konden invullen. Zo verspreidde zich in 

hoog tempo, als een olievlek, het gedachtegoed van Jan Nieuwenhuijzen. Een 

gedachtegoed dat haar fundament in de Verlichting vond.  

De belangrijke plaats in de Nederlandse samenleving in dat tijdgewricht heeft Het Nut 

te danken aan drie bijzondere aspecten: 

1. Allereerst kon Het Nut haar belangen als gezegd goed behartigen door de 

vele plaatselijke afdelingen door het hele land, die departementen genoemd 

werden. Deze vele departementen zorgden ervoor dat Het Nut lokaal goed 

bereikbaar was, aangezien de persoonlijke vervoersmiddelen erg beperkt 

waren. Zo hadden nog maar enkele mensen de mogelijkheid langere 

afstanden af te leggen. Het is aannemelijk dat het succes van Het Nut  

aanzienlijk kleiner was dan het succes die Het Nut nu ondervonden heeft, als 

Het Nut minder departementen had gevestigd in de Republiek; 

2. Het Nut richtte zich met haar initiatieven juist tot de gewone, armere burgers in 

de samenleving; het overgrote deel van de bevolking. Dat maakte Het Nut 

‘populair’; 

3. Bovendien was het feit dat Het Nut niet gebonden was aan religie of politieke 

overtuigingen een sterke eigenschap van Het Nut. 10 

  

                                                           
10 De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. (z.j.) 
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Invloed op de samenleving van Het Nut     

   
De Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen had als doel het welzijn van individu en de 
samenleving als geheel te bevorderen. Deze doelstelling heeft op een aantal 
manieren concreet gestalte gekregen.  

Onderwijs 

Allereerst door middel van het verbeteren van het onderwijs. Volgens Het Nut lag 
onderwijs aan de basis van een welvarend land. Het was dan ook een logische stap 
van Het Nut om zich eerst op het onderwijs te focussen. Als er al onderwijs werd 
gegeven en als dat werd bezocht ( Het Kinderwetje van Van Houten om kinderarbeid 
tegen te gaan was er nog niet en ook de leerplichtwetten ontbraken nog) dan was de 
kwaliteit van dat onderwijs rond 1800 in de meeste gevallen erg slecht. De 
klaslokalen waren klein en stonken. De onderwijzers waren eenvoudig en weinig 
geletterd. Zij waren hun carrière bijvoorbeeld begonnen als tuinman of als smid. De 
boeken die de kinderen moesten lezen waren verouderd en geschreven voor 
volwassenen. Het maakte niet uit welke leeftijd een leerling had want iedereen kreeg 
hetzelfde onderwijs en deze leerlingen zaten allemaal bij elkaar. Dit maakte dat de 
meeste leerlingen met tegenzin naar school gingen en ook een aantal leerlingen 
wangedrag gingen vertonen. Op dit wangedrag werd weer gereageerd met fysieke 
straffen zoals het slaan. Het Nut vond dat de leerlingen zich zo onmogelijk konden 
ontwikkelen. Zij vond dan ook dat in eerste instantie het lager onderwijs moest 
worden verbeterd door onder andere de klassen te scheiden zodat steeds kinderen 
van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar zouden zitten. Tevens moesten de 
onderwijzers beter worden opgeleid.11 

Om dit te bereiken riep Het Nut de departementen op om Nutsscholen te stichten. Op 
deze scholen werd niet geslagen en waren de boekjes die de kinderen moesten 
lezen wél te begrijpen. Het Nut gaf zelf ook in het begin boekjes uit van taal, rekenen, 
aardrijkskunde en geschiedenis. Bovendien werd de eerste school voor leraren al in 
1796 in Amsterdam opgericht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Afbeelding 10: Een rekenboek van Het Nut (Het onderwijsmuseum) 

                                                           
11 Vroegindewey, M. (2014, 29 januari). 
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De kwaliteit van het onderwijs op Nutsscholen was nu verbeterd maar het onderwijs 
op andere scholen bleef slecht. Daarom streefde het Nut naar betere 
onderwijswetgeving. In 1806 werd een wet aangenomen waarin stond dat alle 
leraren in het bezit van een akte (diploma) moesten zijn. Hiervoor moesten zij een 
examen afleggen. Het Nut streefde ook naar culturele vakken op school zoals 
tekenen, gymnastiek en zang.   

Ten slotte richtte het Nut ook kleuterscholen op, ook wel ‘Nutsbewaarscholen’ 
genoemd. Hierbij werd aandacht besteed aan spel, zingen, spreken en handarbeid. 
Het heeft maar liefst tot 1955 geduurd voordat de eerste kleuteronderwijswet 
geboren was!  

In 1820 werden lijfstraffen op scholen verboden. Deze straffen werden vroeger als 
normaal gezien en werden gerechtvaardigd door dat men naar de bijbel verwees. Zo 
staat er in de Bijbel “Onthoud je kind geen afstraffingen; als je het slaat met de roede 

zal het er niet dood aan gaan”. 12 

In 1857 werd een wet aangenomen die inhield dat in iedere gemeente door de 
overheid onderwijs moest worden aangeboden. Op dit moment had het Nut haar doel 
op het gebied van onderwijs bereikt. Een heel glorieus en concreet succes. 

In de onderstaande afbeelding die je een schoolboek van Het Nut. Het gaat over “De 
levensbijzonderheden der apostelen van Jezus”. Dit is opvallend omdat Het Nut was 
opgericht door verlichte denkers en zij juist vonden dat kennis niet vanuit het geloof 
moest worden verschaft. Dit maakt duidelijk dat mensen in de 18e eeuw wel op een 
andere manier verschijnselen in de wereld gingen verklaren, maar ook nog steeds in 
God geloofde.  

Afbeelding 11: een schoolboek van Het Nut (Het Onderwijsmuseum) 

  

                                                           
12 Vroegindewey, M. (2014, 29 januari). 
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Bibliotheken 

Boeken werden als essentieel gezien omdat ze bij zouden dragen aan de geestelijke 
verrijking van mensen. Kunnen lezen was een voorwaarde en dat werd via het 
onderwijs geleerd. Om boeken bereikbaar te maken en de mensen de gelegenheid 
te geven het geleerde op school te blijven oefenen waren lokaal boekendepots 
nodig: bibliotheken. In 1791 werd de eerste uitleenbibliotheek in Haarlem opgericht, 
waardoor iedereen in Haarlem en omstreken op een goedkope manier boeken kon 
lezen. Dit was in deze tijd heel bijzonder; de meeste mensen hadden enkel een 
bijbel. Arme mensen konden de boeken gratis lenen.   

Het initiatief kreeg al gauw overal navolging: in 1810 waren er al 50 Nutsbibliotheken 
in ons land en tachtig jaar later 340.  

De oprichting van al die bibliotheken hield ook verband met de vele uitgaven van 
eigen boeken van Het Nut. Tussen 1795 en 1813 waren er al ongeveer 60 boeken 

uitgegeven. Hiervan werd eenderde gebruikt voor scholen. Verder werden er 
didactische boeken uitgeven. Deze gingen bijvoorbeeld over het straffen en belonen 
van leerlingen. Daarnaast kwamen er boeken over spelling, grammatica en 
liederenbundels. Bovendien kwamen er boeken over wetenschap. 13 

Het Nut heeft hiermee een hele grote invloed gehad op de volksontwikkeling. Net als 
het onderwijs was ook dit een groot succes. En nog altijd was het een privaat initiatief 
waar geen overheid aan te pas kwam. 

 

 Afbeelding 12: Een wetenschappelijk boek (Het Onderwijsmuseum)                           

                                                           
13 De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. (z.j.). 
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Volksontwikkelingswerk 

In 1785 richtte Het Nut volksvoorlezingen op. Het doel hiervan was om op een 
toegankelijke manier, en dan hoofdzakelijk aan de lagere klassen in de samenleving, 
kennis te verspreiden. Bij deze lezingen werd de kennis mondeling overgedragen 
omdat een groot deel van de lagere klasse nog niet konden lezen. Jammer genoeg 
viel de grote opkomst van de lagere sociale klasse enorm tegen en kwamen juist de 
burgers uit hogere sociale klassen graag een kijkje nemen bij de lezingen. Dit 
fenomeen groeide en werd later bekend als de Nutsavonden. Later werden deze 
avonden niet alleen meer informatief maar kwamen er ook culturele aspecten bij 
kijken zoals toneel, zang, dans, muziek en cabaret. Dit zorgde er voor dat na een 
verloop van tijd aan het eind van de avond een gezellig bijeenkomen voor velen was 
geworden.  

Het Nut introduceerde nog meer volksontwikkelingswerken in Nederland zoals het 
buurthuiswerk en het volksuniversiteitswerk. Het buurthuiswerk is ontstaan in 
Engeland en was bedoeld om de lagere sociale klassen op sociaal-cultureel gebied 
de kans te geven zich te ontwikkelen. Het volksuniversiteitswerk was ook opgericht in 
Engeland en droeg bij aan de educatieve ontwikkeling van de Nederlandse 
bevolking. Zowel het buurthuiswerk als de volksuniversiteiten bestaan nog steeds. 
Deze volksontwikkelingswerken werden nadat Het Nut ze had geïntroduceerd vaak 
uitgewerkt door meer gespecialiseerde organisaties op dat terrein. Zo werd het 
volksuniversiteitswerk verder ontwikkeld door de Nederlandse bond van 
Volksuniversiteiten.  

Spaarbanken, verzekeringen, en woningbouw 

Het Nut wilde de onafhankelijkheid van het individu bevorderen door sparen te 
stimuleren en bezit te bevorderen en te beschermen.  

Het idee van de spaarbank komt uit Schotland. Mensen konden geld in goede tijden 
sparen zodat zij in slechtere tijden geen geld hoefde te lenen. De eerste 
Nutsspaarbank in Nederland werd in 1817 in Friesland in Workum opgericht. Een 
spaarbank in deze tijd bestond uit een geldkistje met twee verschillende sloten 
waarvan de voorzitter en de secretaris van het departement elk een sleutel hadden. 
Om de geldkist te kunnen openen waren dus beide bestuursleden nodig, dit was om 
fraude te voorkomen. S ‘avonds konden mensen dan langskomen om geld te 
brengen en dit werd dan bijgeschreven bij de rekening. Het kistje maakte al snel 
plaats voor een echte bank. Het fenomeen groeide en in 1950 waren er in totaal al 
140 spaarbanken. De banken werden later ondergebracht bij de Nederlandse 
Spaarbankbond. Een aantal van deze banken zijn uitgegroeid tot grote 
bankinstellingen met veel filialen zoals de SNS bank en de VSB bank. 
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Afbeelding 13: Nutsspaarbank in Groningen (Beeldbank Groningen, (z.j.)) 

Daarnaast werden er ook Nutshulpbanken opgericht. Mensen konden hierbij geld 
lenen. Het nut richtte dit op omdat zij wilde voorkomen dat mensen geld gingen lenen 
bij de ‘verkeerde’ geldschieters. Deze geldschieters vroegen namelijk zo een hoge 
rente dan iemand die geld leende nog meer schuldenvrij kon raken. De 
Nutshulpbanken vroegen daarentegen een lage rente. De eerste Nutshulpbank werd 
in Middelburg in 1848 opgericht. Opvallend is dat kroegbazen, tappers en slijters 
geen geld mochten lenen. Ook mensen die hun kinderen niet naar school lieten gaan 
konden geen gebruik maken van de Nutshulpbank. De taak van deze banken werd 
later overgenomen door gemeenten.14 

Ook richtte Nederland als een van de eerste verzekeringen op voor begrafenis- en 
ziektekosten. Ook deze zijn na de Tweede Wereldoorlog overgenomen door grotere 
instellingen.  

In deze tijd kwamen er steeds meer discussies over de sociale kwestie. Dit was de 
kwestie over de slechte woon- en werkomstandigheden van de arbeiders. Het Nut 
zette zich in voor deze bevolkingsgroep en streefde naar betere arbeiderswoningen. 
Aan deze slechte woonomstandigheden moest de eerste Woningwet van 1901 een 
einde maken. Het Nut heeft uiteindelijk gezorgd voor 20 complexen van 

woningwetwoningen.  

Ten slotte heeft Het Nut nog een aantal andere voorzieningen voor de Nederlandse 
bevolking verzorgt zoals volkstuinen, een volksgaarkeuken (een plek waar mensen 
goed en goedkoop konden eten), logiesgelegenheden voor ongehuwden, 
zwembaden, sportvelden en gymzalen.   

                                                           
14 De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. (z.j.). 
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Bataafse Republiek  
 

De Fransen wilden graag hun Franse Revolutie voortzetten door heel Europa. De 
Franse Revolutie uit 1789 stond voornamelijk voor de leus: vrijheid, gelijkheid, 
broederschap. Deze idealen komen al vanuit de Verlichting en hebben zich 
langzaamaan vanaf de 16e en 17e eeuw richting de Republiek bewogen. Daarnaast 
was de situatie in de Republiek, maatschappelijk en economisch gezien, niet al te 
sterk na afloop van de Gouden Eeuw. De patriottische beweging keerde zich rond 
1780 dan ook tegen de stadhouder en riep de burgerbevolking op in opstand te 
komen tegen het onrechtvaardige bewind. Deze patriottische revolutie werd in 1787 
neergeslagen door de Pruisen.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 14: Patriottische prent uit de Bataafse Republiek                   
(Pinterest, (z.j.)) 

 
In 1795 werd met behulp van de Franse revolutionairen, samen met de patriotten, de 
Republiek vervangen door de nieuwe Bataafse Republiek. Zo hadden de Fransen 
onder leiding van generaal Jean-Charles Pichegru eerst Utrecht veroverd en drie 
dagen later was Amsterdam aan de beurt. In de tussentijd was Willem V al naar 
Londen gevlucht en werd de Bataafse Republiek uitgeroepen. 
Op vele verschillende plaatsen door het hele land wordt het bestuur overgenomen 
door patriotten die vasthouden aan de idealen van gelijkheid voor alle burgers en 
verkiezingen voor het bestuur. 
Niet alleen het bestuur werd hervormd, maar ook het onderwijssysteem kreeg een 
nieuw jasje. Toen de Nationale Vergadering in 1796 een commissie aanstelde voor 
het samenstellen van een Nationaal Onderwijsplan, reageerde Het Nut daar 
onmiddellijk op met een eigen plan voor het Nationaal onderwijs. Het uitroepen van 
                                                           
15 Fruytier, P. et al. (2011). 
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de Bataafse Republiek maakte Nederland namelijk een eenheidsstaat, waardoor de 
wetgeving vanaf dat moment voor het hele land gold. Het doel van Het Nut was dan 
ook onder andere om de hele bevolking te kunnen bereiken, en dat zou hierdoor 
alleen maar meer mogelijk zijn. In 1801 en 1803 werden de eerste schoolwetten al 
ingevoerd, maar deze voldeden nog niet compleet aan de wensen van Het Nut. In 
1806 ontstond er nog een schoolwet en deze kwam al voor een groot deel overeen 
met het ideaalbeeld van Het Nut. 
 
Het Nut besteedde ook enige aandacht aan een nationaal muziekbeleid. Zo gaf Het 
Nut sinds 1879 bundels uit met daarin volksliedjes om zo de beschaving van het volk 
verder te stimuleren en daarnaast ook nationalistische gevoelens te versterken. Het 
Nut maakte dan ook hun doel onder andere duidelijk door een boodschap in de 
inleiding: 'opdat de deugd en de algemene verlichting onder de natie veel veld 
zouden winnen'. 
Het Nut ondervond dus ten tijde van de Bataafse Republiek een groot succes. Zo 
groeide het aantal leden, departementen én bibliotheken. Het Nut ondervond nu 
minder tegenwerking dan voor 1795, omdat de bestuurders in de Bataafse Republiek 
dezelfde soortgelijke doelen hadden nagestreefd. Binnen de nieuwe groep 
machthebbers bevonden zich dan ook enkele leden van Het Nut. Het Nut oefende 
dusdanig veel macht uit op het bestuur dat Lodewijk Napoleon, toen hij het bestuur 
van Het Nut ontmoette in 1806, dacht dat het hoofdbestuur van Het Nut het voor het 
zeggen had in de stad.16 

  

                                                           
16 Pots, R. (z.j.). 
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Huidige positie 
 

Het Nut heeft op veel terreinen vooral de rol van initiatiefnemer gehad. Zij zijn met de 
ideeën gekomen en deze zijn uitgegroeid tot fenomenen.  

Toch is Het Nut in het heden veel minder bekend dan toen Het Nut ontstond. 
Hiervoor zijn een aantal oorzaken. Ten eerste zijn taken van Het Nut overgenomen 
door gespecialiseerde organisaties. Daarnaast heeft de overheid veel taken 
overgenomen. Het Nut had dus eigenlijk haar doel bereikt en zij hoefde in de loop 
van de geschiedenis steeds minder vaak naar buiten te treden. Ten slotte hebben 
ook de politieke en levensbeschouwelijke ontwikkelingen invloed gehad op het 
minder bekend worden van Het Nut. Het Nut had liberale en progressief ideeën die 
onafhankelijk waren van de politiek en religie. In de loop van de vorige eeuw waren 
er steeds meer groepen die tegen deze ideeën waren. Dit waren onder andere de 

katholieken. Zij wantrouwden de verlichte ideeën en wilde de maatschappij volgens 
hun eigen religieuze idealen indelen. Ook kwam er weerstand van gereformeerde 
protestanten. Later kwam er ook kritiek op de ideeën van Het Nut van het socialisme, 
want ook deze stroming had andere ideeën over het inrichten van de Nederlandse 
samenleving. 

In 1968 bestonden er nog 700 Nutsinstellingen. Tegenwoordig zijn er daar nog maar 
200 van over.  

Ondanks dat de invloed van Het Nut enorm is afgenomen bestaat het nog steeds. 
Ook nu nog zet ze zich in voor het verbeteren van de Nederlandse maatschappij. Er 
worden vooral culturele evenementen georganiseerd.  
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Financiering  
 

Het Nut kon haar projecten financieren door onder andere de inzet van vrijwilligers. 
De mensen die zich inzetten voor Het Nut doen dit namelijk meestal tegen geen of 
een kleine vergoeding. Daarnaast wordt er aan Het Nut kapitaal geschonken en 
zetten mensen Het Nut in hun testament. Bovendien ontvangt zij geld door de 
contributie van Nutsleden. Ook ontvangt Het Nut subsidies vanuit het VSB fonds. Ten 
slotte ontving Het Nut in het verleden ook subsidies van de overheid voor 
bibliotheekwerk en volksontwikkelingswerk.17 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
17 De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. (z.j.). 
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Gesprek met Cor den Boer 
 

Wij hebben een gesprek gehad met Cor den Boer. Hiervoor zijn wij met de trein naar 
het onderwijsmuseum in Dordrecht gegaan. Cor den Boer is in 1990 in aanraking 
gekomen met Het Nut omdat er een keer een lezing over allerlei godsdiensten was 
georganiseerd door Het Nut in Geldermalsen. Hij ging hier naar toe en vond het heel 
interessant waardoor hij toen vaker dit soort lezingen is gaan bezoeken. Toen werd 
hij gevraagd om voorzitter te worden van het departement Geldermalsen en is hij 
daarnaast van 2009 tot 2013 voorzitter van het landelijk bestuur van Het Nut 
geweest. Ook heeft hij in de archiefcommissie van Het Nut deelgenomen. Hij heeft 
ons enorm veel over de geschiedenis van Het Nut verteld en ons dingen van Het Nut 
laten zien die in het Onderwijsmuseum staan, waaronder een aantal boeken en 
prenten. Wij hebben hem een aantal vragen gesteld:  

1. Wat de deed het Maatschappij tot Nut van het Algemeen precies? 
2. Kunt u iets meer vertellen over de oprichting van Het Nut? 
3. Bij welke stroming sloot Het Nut zich aan, of was hier niet echt sprake van? 
4. Wat heeft Het Nut allemaal gedaan voor de Nederlandse samenleving? 
5. Wat is het grootste succes dat Het Nut heeft behaald? En wat zien we daar nu 

nog van terug? 
6. Als u zelf in de verlichting had geleefd, wat had u dan gedaan? 
7. Wat vindt u zo goed aan Het Nut? En wat vindt u nog steeds zo belangrijk aan 

Het Nut dat u zich er nog steeds zo voor inzet? 
8. Wat doet Het Nut vandaag de dag nog? 

Deze hebben wij niet chronologisch behandeld maar wij hebben er met elkaar over 
gesproken. Hieronder hebben wij de rode draad van het gesprek uitgeschreven: 

Cor den Boer vertelde ons dat er in 1784 een arts in Edam woonde die met meerdere 
mensen in een pand woonde. Deze arts is met zijn vader en een aantal andere 
mensen in gesprek geraakt en zij vonden dat ze iets moesten gaan doen aan de 
verheffing van het volk. De lagere klasse hadden slecht onderwijs en weinig 
mogelijkheden. Zij gingen toen in november 1784 Het Nut oprichten. Zij hebben een 
aantal ideeën op papier gezet om de bevolking van de lagere klasse te helpen en 
hebben dit aan hun omgeving verteld. Deze ideeën vonden weerklank en al snel 
hadden zij veel medestanders. Dit begon in eerste instantie alleen in Edam maar 
later kregen zij ook medestanders uit andere steden. 

De oprichters van Het Nut wilden niet bij de staatskerk horen. Bij de staatskerk waren 
vooral prinsgezinden mensen terwijl Het Nut zich juist meer aan de patriottische kant 
bevond. Het Nut is weggegaan uit Edam omdat het stadsbestuur van Edam Martinus 
Nieuwenhuijzen, de arts, gevangen wilde nemen omdat ze hem een oproerkraaier 
vonden. Ze zijn naar Amsterdam gegaan en daar zijn ze verder gegroeid.  

Het Nut begon met het verbeteren van het onderwijs. Zo gingen ze er voor zorgen 
dat leerlingen goede schoolboeken kregen. Ook waren de leerkrachten meestal niet 
goed genoeg. Het Nut richtte daarom al snel eigen kweekscholen op en zorgde voor 
opleidingen van de leerkrachten. Het Nut ging zelf boeken uitgeven vanaf 1786. Het 
eerste boek dat werd uitgegeven heette “over het bestaan van God.” Hieraan zie je 
weer dat de mensen in deze tijd wel op een rationele manier naar de samenleving 
gingen kijken, maar ook nog steeds erg gelovig waren. Dit boek was door een rooms-
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katholieke priester geschreven.   

Op een gegeven moment ging Het Nut uitbreiden. Het Nut vond het belangrijk dat 
mensen hun geld niet besteedden aan bijvoorbeeld drank en Het Nut richtte daarom 
spaarbanken op. Cor den Boer vertelde ons vervolgens over het “kistje” en hoe dat 
zat met de twee sloten.  

Hij zei dat toen Het Nut wat algemener werd en het dus in het hele land invloed had, 
departementen ook met eigen ideeën kwamen. Zo kwamen er ook plaatselijke 
projecten en soms werden deze dan weer overgenomen door andere 
departementen. En zo groeide Het Nut enorm uit.  

Op onze vraag: Wat is het grootste succes dat Het Nut heeft behaald? En wat zien 
we daar nu nog van terug? antwoordde Cor den Boer dat hij het onderwijs ziet als 
het meest succesvol van Het Nut. Hij vindt dat Het Nut de uitvinder is van het 
openbaar onderwijs. Iets waar wij nu nog iedere dag gebruik van maken. In 1796 is 

er door Het Nut een boekje gemaakt over hoe zij dacht over hoe het onderwijs er in 
Nederland uit moest zien. Dit boekje is de grondslag geweest voor de eerste 
onderwijswet.  

Als Cor den Boer zelf in de Verlichting had geleefd had hij als hij de mogelijkheid had 
wel meegedaan aan Het Nut. Maar hij zei er wel bij dat je wel tot de hogere klasse 
moest behoren om aan zo een genootschap mee te kunnen doen.  

Vandaag de dag zijn er nog 60/70 departementen over. Deze organiseren met name 
culturele evenementen, zoals lezingen, uitjes naar ballet en concerten. Er zijn nog 
een paar schooldepartementen waar het landelijke Nut geen contact meer mee 
heeft. Het landelijke Nut heeft een geldbedrag gestationeerd bij het VSB fonds en 
daar worden subsidies uitgegeven aan Het Nut. 

Cor den Boer zet zichzelf nog steeds in voor Het Nut: “Je moet iets doen voor de 
samenleving, zonder dat je daar zelf iets voor krijgt, behalve voldoening, dat is 
genoeg”. 
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Conclusie 
  

De hoofdvraag van ons onderzoek was : “Wat was de invloed van de 
‘Maatschappij tot Nut van het Algemeen’ op onze Nederlandse samenleving?” 

Het antwoord hierop is voor ons na ons onderzoek duidelijk: Het Nut heeft enorm 
veel invloed gehad op de Nederlandse samenleving. Het is allemaal begonnen met 
een aantal mensen die het verlichte ideaal hadden om vrijwillig de Nederlandse 
samenleving te verbeteren. Dit deden zij door in eerste instantie het onderwijs te 
verbeteren. Het Nut zorgde ervoor dat leerlingen les kregen van goede onderwijzers 
en zich konden ontwikkelen. Zij legde de basis voor ons huidige onderwijs. Maar hier 
alleen liet zij het niet bij zitten. Het Nut is ook begonnen met de eerste spaarbanken 
zodat mensen hun geld voor een goed doel konden bewaren in plaats van aan 
drank. En dan niet te vergeten de inzet van Het Nut en haar vrijwilligers voor de 

woningbouw voor de arbeiders, de bibliotheken, verzekeringen en nutsavonden.  

De inzet van Het Nut op deze terreinen van de samenleving hebben een enorme 
bijdrage gegeven aan de ontwikkeling de Nederlandse samenleving. Opvallend 
hierbij is dat Het Nut dit bijna onzichtbaar heeft gedaan. Het is als een geleidelijk 
proces gegaan en Het Nut heeft nadat haar taken waren erkend en overgenomen 
door andere organisaties een stap terug gedaan. Het Nut heeft zichzelf helpen 
overbodig maken. Maar daarmee is haar bijdrage eigenlijk nog indrukwekkender.  
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Nawoord 
 

Toen wij begonnen aan ons onderzoek over Het Nut hadden wij er nog geen kennis 
over, sterker nog we wisten pas twee dagen dat het bestond. Hoe meer wij ons erin 
verdiepten hoe meer wij wisten en hoe interessanter het werd. Toen wij begonnen 
leek het ons leuk (en handig) om een interview te hebben met iemand die veel over 
Het Nut weet. Wij hebben toen Het Nut gemaild en kregen gelijk enthousiast 
antwoord. Dit was de beste beslissing die wij hebben kunnen maken in ons 
onderzoek want dit zorgde voor ons leuke en leerzame gesprek met Cor den Boer. 
Door dit gesprek kwamen wij dichter bij het onderwerp en werd het ook allemaal wat 
levendiger. Dit kwam met name ook doordat wij in alle boeken mochten kijken.  

De verlichting is een belangrijk keerpunt in de geschiedenis, en hoe wij op de dag 
vandaag denken is daar begonnen. Het onderwijs dat wij nu mogen volgen is te 

danken aan Het Nut.  

Terugkijkend op ons onderzoek hebben wij er met veel plezier aan gewerkt. Wij 
vonden het een nog interessanter onderwerp dan wij van te voren hadden gedacht 
en hebben er veel van geleerd!  
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Foto’s van Het Nut  
 

Hieronder volgen een aantal foto’s die wij hebben gemaakt tijdens ons gesprek met 
Cor den Boer. De foto’s zijn gemaakt in het Onderwijsmuseum. 

 

 

Hier ziet u twee afbeeldingen van de zogeheten “Nuts kast”. Dit is een kast in het 
Onderwijsmuseum in Dordrecht die vol staat met boeken van het Nut. Hieronder ziet 
u de afbeelding die hier rechtsboven staat, maar dan iets uitvergroot. U ziet een foto 
van de Nuts academie in Rotterdam. Daaronder ziet u boekjes van Het Nut met 
daarin sprookjesachtige verhalen voor persoonlijk vertier.  
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Op de afbeelding hiernaast ziet u methodes 
waarmee de leerlingen leerden lezen en 
schrijven. Zo ziet u een boekje met het alfabet 
en blokjes met de letters erop. Een leuk detail 
op deze foto is de houten letterkaart links op 
de afbeelding. Cor den Boer vertelde ons dat 
hiervan de bedoeling was dat als de leerlingen 
terug naar huis liepen, zij dit konden 
vasthouden en het alfabet konden leren.  

 

 

 

 

 

 

Hiernaast ziet u een afbeelding met een prent 
voor de leerlingen. Op deze prent ziet u dat er 
uitleg gegeven wordt over Nederland en Oost-
Indië. Dit werd gedaan via een prent om het 
leren wat leuker te maken.  

 

 

Hier ziet u een boek van Het Nut met 
als onderwerp: ‘Vraagstukken van de 
Commissie bij de Nationale 
Vergadering benoemd en gelast, tot het 
ontwerpen van een Plan van Nationaal 
Onderwijs.’ Hieraan kunt u zien dat Het 
Nut streefde naar beter onderwijs in 
Nederland.  
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                              Hierboven ziet u een schoolbank uit de 19e eeuw. 

Hieronder ziet u nog de ingang van het Onderwijsmuseum in Dordrecht. 

 

 

 


