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Voordat we ons beperken tot de lokale Wageningse historie, werpen we eerst een blik op 
de Maatschappij tot Nut van het Algemeen in het algemeen, althans het ontstaan ervan, 
al was het maar omdat het departement Wageningen van het Nut "pas" werd opgericht 
23 jaar nadat Het Nut zelf was opgericht. 
 
Laten we beginnen met het doel van het Nut: "opheffing van den minderen man uit de 
onwetendheid waarin hij verzonken ligt, zijn bevrijding van de vooroordeelen die 
onkunde baart, dat alles te bereiken door bevordering van zedelijkheid en ware 
beschaving". Dit citaat beschrijft de visie van het eind van de achttiende eeuw, maar het 
werd zo ook zonder enige kritiek omschreven in een publicatie uit 1934, toen het Nut zijn 
150e verjaardag vierde. 
 
De Maatschappij tot Nut van het Algemeen dateert dus al van 1784. Ene Martinus 
Nieuwenhuyzen schreef in dat jaar dat het niet onwaarschijnlijk was dat de onkunde van 
de gemene man, en de zedeloosheid die daaruit voortkwam, te wijten waren aan 
onvermogen, en niet aan kwaadwilligheid. Daarom moest een middel worden gevonden 
om deze onkunde en zedeloosheid óf ten dele weg te nemen óf te verbeteren, en kennis 
en deugd aan te kweken. Daardoor zou de gemene man een nog nuttiger lid van de 
samenleving worden. 
 
Kortom: het volk moest worden opgevoed. 
 
De opzet van het Nut was echter niet om de aandacht te richten op de onderwijzers en 
dominees die het gewone volk moesten onderrichten, zoals tot dan toe was gebeurd, 
maar juist op de verheffing van dat volk zelf. Dat was nieuw. 
 
De vader van Martinus, de doopsgezinde dominee Jan Nieuwenhuyzen te Edam, was de 
aanstichter van deze gedachten. Op 16 november 1784 richtte hij, met zijn zoon 
Martinus en vier anderen, waaronder nóg een doopsgezinde predikant én een lutherse, 
het Nut op. Er werd een programma opgesteld, dat vervolgens aan allerlei personen in 
den lande werd toegestuurd, met de oproep geld in te zamelen om het onderwijs te 
verbeteren. 
 
Die oproep leidde niet alleen tot een toevloed van geld, maar ook tot het oprichten van 
afdelingen van het Nut; de zogenaamde departementen. Het departement Wageningen 
van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen werd opgericht 13 wijnmaand 1807 
(oktober). Dat geschiedde ten huize van kastelein Gerritsen door negen personen. Op 
deze vergadering werd een bestuur gekozen dat bestond uit de eerste voorzitter Mr. G. 
Ockerse, richter van de stad Wageningen (en in de Franse tijd maire van Wageningen), 
secretaris Mr. H.B. van Daalen, advocaat, stadssecretaris (1809), en notaris (1811), 
penningmeester H. Wubbels, rector van de Latijnse school, en als tweede voorzitter Mr. 
Peel Beek, secretaris van de stad Wageningen (tot zijn overlijden in 1809). 
 
De bestuurderen behoorden dus duidelijk tot de plaatselijke elite. Want hoewel het Nut 
zijn werkterrein vond bij de arbeidende klasse, waren de leden van het Nut juist níet die 
arbeiders. En dat is natuurlijk ook wel logisch, want zoals een schoolklas een leraar heeft 



om iets te leren, zo hadden de arbeiders de "betere stand" die hun kennis moest 
bijbrengen, nodig. 
 
1807 lijkt laat als oprichtingsjaar voor het departement Wageningen, als je ziet dat het 
"grote" Nut al in 1784 werd opgericht, maar Wageningen was en is toch een van de 
oudste departementen. Aan het begin van 1808 waren er 28 leden, in 1809: 35, en in 
1810: 52. Het begon dus goed, maar na verloop van tijd ging het toch minder. Meer dan 
de helft van de leden woonde namelijk niet in Wageningen zelf, en er werden allengs 
meer departementen opgericht. Leden van elders konden daardoor dichter bij huis 
terecht, en lieten zich overschrijven. Het is verbazingwekkend hoe ver weg sommige 
leden oorspronkelijk woonden. Tenminste, ik vind Nijmegen niet direct naast de deur. Nu 
al niet, maar begin negentiende eeuw, toen er geen fietsen, auto's of treinen waren, was 
het natuurlijk helemaal een ommelandse reis als je de Nutsvergaderingen wilde 
bijwonen. Maar Nijmegen kreeg in 1817 een eigen departement, terwijl Arnhem al in 
1809 en Barneveld in 1810 een departement hadden opgericht. Dat kostte Wageningen 
leden, en kennelijk zóveel dat de moed in de schoenen zonk: tussen 1813 en 1835 leidde 
het departement een slapend bestaan. 
 
In het archief van het departement zitten tussen de ingekomen stukken ook enkele 
opzeggingen uit 1810: een nieuwe departement in Barneveld kost leden, maar ook twee 
heren Van Ommeren en één Van Rijn uit Wageningen zeggen op. Die zijn familie van 
elkaar. Is daar meer aan de hand? Eén van de Van Ommerens was 2e secretaris en 2e 
voorz. 1809-1811… In 1811 verliest het departement drie leden uit Arnhem. Sommige 
opzeggingen laten doorschemeren dat men het financieel moeilijk heeft: het is natuurlijk 
de tijd van de Franse bezetting. Zelfs Ds. Wunder uit Renkum zegt op. 1812 komt er een 
opzegging uit Randwijk, en in 1813 zelfs uit Almelo. 
 

 
 



Dat de werkzaamheden indutten, blijkt ook wel uit het feit dat vanaf 1814 de inkomende 
post vrijwel uitsluitend bestaat uit circulaires van het hoofdbestuur. Veel mensen 
bedankten dus van 1810 tot 1812. Behalve de oprichting van andere departementen was 
er wellicht meer aan de hand. De politieke en economische situatie zal een rol hebben 
gespeeld, maar gezien die Van Ommerens, misschien ook persoonlijke redenen? On-
verenigbaarheid van karakters? 
 
Mooi is de schrijfstijl van die tijd: men hief brieven aan met "Medeleden, Vrienden!" of 
"geacht medelid en vriend". 
 
De eerste bewaarde notulen zijn pas van 30 juni 1835. Of er een eerder notulenboek is 
geweest, blijkt niet uit de inleiding op de inventaris, maar dat er notulen van de eerste 
paar jaar zijn geweest, blijkt uit een bestuurs- en ledenboek dat in 1886 is opgesteld: 
voorin staat een lijst van bestuursleden sinds de oprichting. Voor de eerste 5 jaar staan 
daar namen van 2e voorzitter en 2e secretaris nog vermeld, maar dan staat er: "geene 
notulen na 5 januari 1813". Vóór die tijd zijn ze dus wel gemaakt, maar helaas zijn die 
niet bij het gemeentearchief terecht gekomen. 
 
Dat het boek waarin het verslag van 30 juni 1835 staat juist met die datum begint, wordt 
verklaard in de notulen zelf: "Deze vergadering door den voorzitter [Mr. H.B. van Daalen] 
bij rondgaande [een mooie Nederlandse vertaling van circulaire!] belegd zijnde, geeft de 
voorz. na opening derzelve aan de tegenwoordig zijnde leden kennis van de redenen 

welke haar hebben doen beleggen; voornamelijk daarin gelegen dat het departement 

reeds zoo lang werkeloos geweest zijnde, het nu de geschikte tijd scheen hetzelve weder 

in werkzaamheid te doen komen, hetwelk door den voorz. formeel voorgesteld en 

dienovereenkomstig besloten is." Van Daalen was al die tijd, van 1807 af, secretaris van 
het departement geweest. Tot nieuwe secretaris wordt Mr. J.A. Schneither (rector van de 
Latijnse school) benoemd. De vergadering besluit verder een commissie in het leven te 
roepen die gaat bekijken: 

♦ of de statuten nog wel bijdetijds zijn, 
♦ waar het meubilair van het departement is, 
♦ hoe het met de bibliotheek van het departement is gesteld. 

Leden van de commissie zijn Van Daalen, Schneither, Merkes en Dr. Ockerse. 
En daarmee is meteen de vergadering beëindigd. 
 
Het verslag van de commissie, d.d. 30 juli 1835, is te vinden in de ingekomen stukken, 
inv. nr. 20. Men doet meerdere voorstellen om de statuten te wijzigen, en bericht waar 
het meubilair zich bevindt, nl. een tafel bij Merkes, 12 stoelen en 25 wijnglazen bij Van 
Daalen, 8 stoelen bij Ockerse, een spreekgestoelte in de Hervormde kerk, en een ballo-
teerkastje op de sociëteit de Harmonie. De leesbibliotheek, 148 boeken, bevond zich bij 
de heer Stalborgh thuis. 
 
Een balloteerkastje, ja. Dat hoorde u goed. Men kon namelijk niet zomaar lid worden. 
Men moest worden voorgedragen tijdens een vergadering, dan werd men de volgende 
vergadering geballoteerd, kennelijk dus letterlijk, met dat kastje, en als de uitslag 
daarvan positief was, dan werd men tot lid benoemd. En oh ja: men moest ook nog man 
zijn. Dames konden niet lid worden… 
 
De derde vergadering, op 14 augustus 1835, wordt voorgezeten door Mr. G. Ockerse jr., 
kleinzoon van de allereerste voorzitter. In die bijeenkomst wordt het verslag van de 
zojuist genoemde commissie behandeld, maar die behandeling wordt in het verslag zó 
algemeen verwoord, dat geenszins duidelijk is wat de bevindingen van de commissie zijn, 
noch wat de voorgestelde wijzigingen in het reglement zijn. Wel zo makkelijk voor de 
secretaris, maar voor historisch onderzoek niet echt. Gelukkig dus maar dat het verslag 
van de commissie bewaard is gebleven, ofschoon het misschien handiger opgeborgen 
had kunnen worden dan in een map met ingekomen stukken… 
 
Verder staat in het verslag van 14 augustus 1835 dat Van Daalen de vergadering 
verzoekt om hem de spreekbeurt af te staan voor de volgende vergadering. Hij is immers 



een van de oprichters van het departement en wil dan graag de verjaring van het de-
partement vieren. Dat aanbod wordt door de vergadering "gracieuselijk geaccepteerd". 
 

 
 
Vergaderd wordt in het dijkstoelhuis; het gebouw van het polderbestuur. Daarvoor was 
keurig schriftelijk toestemming gevraagd, en die toestemming was ook weer keurig 
schriftelijk verkregen van de dijkstoel, getekend door de dijkgraaf Ockerse en de 
secretaris Merkes. De Wageningse wereld was klein! 
 
De allereerste activiteit van het departement was het oprichten van een leesbibliotheek; 
reeds in 1809 is die opgericht, en zij heeft tot 1967 bestaan. De boeken werden 
geschonken door leden, of werden aangekocht. Verder stuurde het hoofdbestuur te 
Amsterdam met regelmaat allerlei, veelal stichtelijke, werken op naar alle departe-
menten. In het archief van het departement vinden we o.m. stukken waarin sprake is 
van bestelde boeken voor het onderwijs aan weeskinderen, en een bestelling van 
leerboekjes van de Franse taal, in 1812! De commissie van de leesbibliotheek berichtte 
op 15 louwmaand 1810 dat "de leeslust van 't algemeen" zo groot was, dat men dringend 
nieuwe boeken nodig had, m.a.w. schenkingen in boek of geld. 
 
Elke departement had een knecht of bode. De departementsbode van Wageningen had 
o.a. tot taak het ophalen van boeken die niet op tijd waren teruggebracht. De lener 
moest daarvoor een boete van 5 ct. per boek betalen, welke stuiver ten goede kwam aan 
de bode. De bibliotheek was om de 14 dagen op donderdagavond van 7 tot 8 geopend, 
maar alleen in de winter, van oktober t/m maart. De bibliotheek bevond zich in de stads-
nederduitsche school. 
 
De allereerste belangstelling van de personen die het Nutsdepartement in 1835 nieuw 
leven inbliezen, was natuurlijk gericht op het verkrijgen van een grotere kring van leden. 
Men begon dus te werven, maar vermoedelijk wel met overleg. De inblazing had succes; 
tenminste op 12 okt. 1835 feliciteerde de secretaris van het hoofdbestuur de secretaris 
van het departement met de bijna verdriedubbeling van het ledental. Nu waren er ook 
nog maar een stuk of 8 leden, dus zo wonderbaarlijk is die verdriedubbeling niet, maar 
merkwaardigerwijs blijkt uit de gegevens van het departement zelf niets van die stijging: 
in 1887 althans heeft een wel zéér ijverig bestuurslid in een register allerlei historisch 
cijfermateriaal verzameld, alsmede een ledenlijst vanaf het begin. En op die lijst staan 
voor 1835 acht leden vermeld, en voor 1836 veertien. 
 
Ongetwijfeld zal beter onderzoek dan ik heb gedaan, kunnen uitwijzen wat nu de 
werkelijke getallen waren. 



 
Bij de nieuwe leden zien we wel veel vertegenwoordigers van de "hogere klasse" van 
Wageningse inwoners, maar dus geen dames. Er is wel een donatrice: de wed. Van Baak 
geb. Van Wijk. Dames konden dan weliswaar geen lid worden, geld geven mochten ze, 
dat is toch ruimhartig! Dat zij geen lid konden worden blijkt ook uit het verslag van de 
vergaderingen. Zoals die van de Verjaarsviering 13 okt. 1835. Aanwezig waren, vertellen 
ons de notulen, "een overgroot aantal leden der Maatschappij, en eene aanzienlijke 
vrouwenschaar". 
 
Omdat je natuurlijk moest kunnen aantonen dat je lid was van het Nut, werden 
lidmaatschapsbewijzen gedrukt. In 1807 waren dat nog bescheiden groene kaartjes van 
het formaat prentbriefkaart, met een voorgedrukte tekst. maar in 1835 was dat wat 
chiquer. Het formaat was nu ongeveer half A4, op stevig papier, en het drukwerk was 
uitgebreid met sierlijst en gebladerte. 
 
Wat deed het Nut? Uiteraard was het opgericht om de werkende stand te ontwikkelen. 
Geestelijk én fysiek. Maar zoals reeds gememoreerd, waren er ook leden, en dat waren 
allesbehalve werklieden. Om de betrokkenheid der leden actief te houden, hield het 
departement sinds 1835 maandelijkse vergaderingen, op de eerste vrijdag van elke 
maand. Leden dienden aanwezig te zijn op de vergaderingen. Op niet komen zonder 
geldige reden stond een boete. In het verslag van 6 nov. 1835 lezen we dat "bij het 
appel nominaal gebleken waren afwezig te zijn voor de boeten de HH. D. Vogelenzang, 

E.A. van Hongen, G.H. Kalshoven, en te laat is binnengekomen de heer G. Luessen”. Dus 
ook te laat komen was een vergrijp! 
 
Elke bijeenkomst kende een huishoudelijk gedeelte, waarna een lezing volgde, waar ook 
de "vrouwenschaar" bij aanwezig mocht zijn. De onderwerpen waren lang niet misselijk: 
op 6 nov. 1835 sprak voorzitter Ockerse over: “Onderzoek naar het schijncontract 
tusschen den aanleg van 's menschen gezelligheid en de uitwerking ervan in het 

maatschappelijk leven”. 
 
Wie dacht er daarmee makkelijk van afgekomen te zijn, stond nog een volgende ver-
rassing te wachten: de heer Schneither las namelijk nog voor uit “De Peri en het 
Paradijs” van Thomas Moore (niet DE Th. Moore. maar een 19e-eeuwse Ierse dichter) in 
de vertaling van Sybrandi. Voorwaar geen lichte kost! Wat hij precies heeft voorgelezen, 
weet ik niet, maar de uitgave is op Google Books terug te vinden: “De val der engelen, 
naar het Engelsch The loves of the angels, van Th. Moore, door K. Sybrandi, uitgegeven 
te Groningen in 1835”. Men bleef in Wageningen dus duidelijk op de hoogte van de 
laatste filosofische, of misschien meer theologische, ontwikkelingen! Vanaf pag. 120 staat 
in dit boekje het gedicht `"De Peri en het Paradijs", dat aanvangt met: 
 

 
 
 
 

 Aan d'ingang van het hemelrijk 
 Was eens een peri neergezegen. 
 Daar klonk, als zachte keurmuzijk, 
 't Geruisch der levensbron haar tegen. 
 Haar vleuglen waren zacht verguld 
 Door 't licht, uit de open poorten gevloten; 
 En weenend dacht zij aan de schuld, 
 die haar den toegang hield gesloten… 
 
 
 
 



En zo gaat het dichtsel voort tot en met pagina 155… Een Peri is volgens de oriëntaalse 
mythologie een luchtwezen dat ooit uit het paradijs is verdreven als gevolg van een 
vergrijp, en de toegang alleen maar kan terugkrijgen door “de liefste gave des hemels 

aan te bieden”. Die gave, begrijp ik tenminste uit het omfloerst taalgebruik van het 
gedicht, is het berouw van de zondaar. Het werk is overigens ook in het Duits vertaald, 
en in 1843 door Robert Schumann  gebruikt voor zijn oratorium "Das Paradies und die 
Peri". 
 
Na de vergadering van 5 feb. 1836 hield dominee H. van der Leeuw "eene sierlijke 
redevoering" over "Eene proeve van onderzoek of wij Nederlanders van onze voor-
vaderen waren ontaard"… 
 
4 Maart van dat jaar: Mr. J.M. de Kempenaer, lid van het dep. Arnhem: "Over het 
noodzakelijke en weldadige der onbestendigheid in alle wereldsche zaken". en daarna 
citeerde het Wageningse lid Dr. Vogelenzang het gedicht "Zucht bij den ramp van 

Leijden" van Tollens over de kruitramp van 1807. Overigens een nogal lang gedicht, dus 
geen geringe prestatie om het te citeren! Ik wil u, als voorbeeld van wat de heer 
Vogelenzang kennelijk uit het hoofd kon leren, één der strofen van dit gedicht niet 
onthouden: 

 
Na 8 april 1836 worden deze voordrachten niet meer in de notulen vermeld. Misschien is 
men ermee gestopt, maar ik acht het aannemelijker dat men ze niet meer in de notulen 
opnam omdat ze niet tot de eigenlijke vergadering behoorden. 

 
Het departement was dus, zoals aan het begin al gezegd, opgericht met het doel de 
eenvoudige man (ook daar dus geen sprake van vrouwen) te verheffen. Daartoe werd 
dus een leesbibliotheek opgericht, De leesbibliotheek is al in 1809 opgericht. Elke 
inwoner van Wageningen kon daar gratis voor 14 dagen een boek lenen, zo lang men 
maar "ter goeder naam en faam" bekend stond. Of de departementsleden in de begintijd 
zich verder veel bekreunden om de verheffing van de gewone man, weet ik niet. 
 
Pas in de notulen van de vergadering van 4 dec. 1835 komt men tot het bespreken van 
zaken die werkelijk het nut van het algemeen beogen: er wordt een voorstel gelanceerd 
om "een daartoe vatbare jongeling uit den behoeftigen stand" te laten opleiden tot 
architect, onder voorwaarde dat die jongeling belooft om als hij eenmaal een baan heeft, 



zijn behoeftige ouders, broers en/of zussen te ondersteunen (wordt in beraad gehouden), 
en men benoemt een commissie die moet nadenken over de beste middelen om een zgn. 
herhalings- of zondagsschool op te richten. Wat daaruit geworden is, heb ik niet gevon-
den. De eerste echte onderwijsinstelling die door het departement zelf wordt opgericht, is 
de Nutsambachtsschool, die in 1850 op initiatief van het lid E.J. Haspels startte. Daarbij 
moet u zich niet een gebouw voorstellen, maar een organisatie: gedurende de winter-
maanden werd een cursus volksmeetkunde voor handwerklieden gegeven. In 1852 kwam 
daar een cursus volksnatuurkunde bij en begin 1853 werden deze avondcursussen met het 
onderwijs in handtekenen, dat de heer Haspels al onder eigen naam gaf, verenigd onder de 
naam Volksonderwijs. De naam evolueerde daarna verder, maar de instelling was vooral 
bekend onder de naam Tekenschool. De lessen werden gegeven op de verdieping van het 
uit 1847 stammende waaggebouw, dat nog steeds op de hoek van de Waagstraat en de 
Niemeijerstraat te vinden is (maar nu het 4/5 Mei Bureau herbergt), of in de stadsarmen-
school. Aan deze tekenschool werd niet door de minste docenten onderricht gegeven. 
Leraren waren o.a. Ramaer (tevens fotograaf) en August Falise. 
Later werd de naam ambachtsschool, en na huisvesting in het Nutsgebouw dat in 1894 aan 
de Stationsstraat werd gebouwd, eindigde deze instelling (in 1919 zelfstandig geworden) 
zijn bestaan in een fraai schoolgebouw aan de Grindweg, thans Churchillweg. Het gebouw 
is in 2010/2011 grotendeels gesloopt om plaats te maken voor woonhuizen. 
 
Verder werden door het departement nog allerlei andere instellingen in het leven 
geroepen. Het zijn er zo veel, dat ik ze maar even in een lijstje weergeef: 
 
Genootschap tot hulp aan behoeftige kraamvrouwen (1842-1871) 
Nutsspaarbank (1846-1971) 
Winterwerkvereniging (1846-1884) 
Volkszangschool (1847-1855) 
Volksvoorlezingen (1848-1850, 1867-1876) 
Begrafenisfonds  (1849-1891) 
Nutsambachtsschool  (1850-1919) 
Hulpbank / Voorschotbank  (1854-1970) 
Gymnastiekschool  (1868-1939) 
Schoolspaarkassen  (1874-1903) 
Nederlandsch Werkliedenfonds  (1888-1913) 
School voor Handenarbeid / Huisvlijtschool  (1892-1940) 
Instelling tot verbetering van Woningtoestanden  (1903-1973) 
Nutskleuterschool  (1906-1976) 
Cursus voor de Fröbelakte  (1912-1931) 
Cursus voor Vrouwenarbeid  (1916-1944) 
 

Een belangrijke instelling van het Nut was de Nutsspaarbank. Arbeiders konden nu hun 
"zuurverdiende centjes" op rente zetten. Maar ook nutsleden wisten de weg naar de 
Nutsspaarbank te vinden. inv. nr. 110 geeft een mooie opsplitsing van de 
rekeninghouders vanaf 1854. 
 
Onderscheid werd gemaakt in de volgende categorieën: 

1. dienstboden 
2. handwerkslieden 
3. ambachtslieden en kooplieden 
4. landbouwers 
5. militairen en zeelieden 
6. beambten en bedienden 
7. minderjarigen en zonder beroep 
8. verenigingen en administratiën 

 
Wat er mis was met categorie 4 en 6 weet ik niet, maar in ieder geval komen die niet als 
rekeninghouder voor in het overzicht. 
Verreweg de grootste groep is 7: de minderjarigen en zonder beroepers. Daarvan zijn er 
in 1876 148, met een gezamenlijke inleg van fl. 23.838,00. Dat is 161,07 per persoon. 



De kleinste groep is die der militairen en zeelieden, namelijk 5 in 1876, die tezamen goed 
zijn voor fl. 1,32, dus 26 cent per persoon. 
 
 groep totaal aantal gemiddeld 
 

1. dienstboden 13.218,00 138 95,78 
2. handwerkslieden 17.628,00 93 189,55 
3. ambachtslieden en kooplieden 18.903,00 65 290,82 
4. landbouwers 0 0 
5. militairen en zeelieden 1,32 5 0,26 
6. beambten en bedienden 0 0 
7. minderjarigen en zonder beroep 23.838,00 148 161,07 
8. verenigingen en administratiën 10.854,00 49 221,51 

 
 
De meest vermogende groep is echter, het zal niet verbazen, die van de ambachtslieden 
en kooplieden. Zij zijn met z'n vijfenzestigen en hebben een gezamenlijk vermogen van 
fl. 18.903,00 ingelegd, ofwel 290,82 per persoon. 
 
Het archief van de Nutsspaarbank is ook voor andere zaken interessant. Zo zijn er 
gegevens te vinden over geevacueerden uit Den Haag en Scheveningen die in 1945 in en 
rond Wageningen onderdak vonden. In het archief zit bij voorbeeld een adreslijst van 
deze rekeninghouders. Maar ook zitten er mooie bronnen tussen als een brief van Prof. 
dr. Visser, die in het bankbestuur zat, aan een ander bestuurslid, waarin hij beschrijft 
welke schade bombardementen in 1945 te Wageningen hebben aangericht, en dat er 
1200 "Todt kerels" in het hoofdgebouw van de universiteit huizen, die alles wat ze niet 
kunnen gebruiken door de ramen naar buiten gooien. 
 

 
 
De Instelling tot verbetering van Woningtoestanden van het Nut bouwde nette 
arbeiderswoningen, onder meer aan de Westerhofstraat. 
 
Gebeurtenissen van sociaal belang waren de avonden voor de leden uit de eerste helft 
van de twintigste eeuw. Ieder lid mocht daar naartoe, vergezelschapt van een dame of 
huisgenoot (klinkt geëmancipeerd). Ik laat hier twee voorbeelden volgen. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Het honderdjarig bestaan van het Wagenings departement werd in 1907 gevierd met 
onder andere een historische optocht. 
 

 



 
We gaan nog weer even terug naar de begintijd. Het Nut gaf ook beloningen aan mensen 
die "edelmoedige daden" verrichtten. Zo werd t.g.v. het 25-jarig bestaan van het Nut in 
1809 een medaille uitgereikt aan ene Steven Jansen, die op 7 oktober 1802 het leven 
had gered van twee mannen. Die twee waren toen bij het Lexkesveer met hun sjees in 
de Rijn terechtgekomen, juist op de plek waar een zgn. draaikolk was, waar het water 
zeer diep was. Rijtuig, inzittenden en paard verdwenen direct onder water. De veer-
knecht Steven Jansen sprong meteen in de rivier en redde de heren (A.A. van den Ham 
Azn. en W. Kooij jr). Het paard werd pas na twee uur dood gevonden, en het rijtuig pas 
de volgende ochtend na lang zoeken. Er is toen een getuigenverklaring opgesteld en 
getekend door het echtpaar Cornelis en J.C. van Steveren (Thzn.) - van Rijn, B. van 
Harderwijk en Luijtijn van Harderwijk - van den Berg. 
Het hoofdbestuur werd door het dept. in 1809 op de hoogte gesteld, waarop dat bestuur 
besloot om Steven Jansen te belonen met een zilveren medaille, een boekgeschenk en 
een getuigschrift. (de geredde A.A. van den Ham was lid van het departement Wage-
ningen). 
 
Een tweede beloonde was P. van Batenburg, districtschirurgijn van Nederbetuwe, wonen-
de te Maurik. Hij kreeg een boekgeschenk en een getuigschrift voor het vele werk dat hij 
had gedaan tijdens de hoge watervloed en geweldige storm in de nacht van 30 op 31 
januari 1809. Veel mensen waren door het angstige weer zó ontsteld, dat de chirurgijn 
moest komen om hen te aderlaten en medicijnen te verstrekken. Terwijl hij daarmee 
bezig was, werd de 40-jarige Dirk van Erven binnengedragen. Hoewel men dacht dat de 
man dood was, en het geen zin had om nog iets voor hem te doen, ondernam Van 
Batenburg alle denkbare pogingen om de ongelukkige te redden. Behalve plaatsing bij 
het vuur van Van Erven bestonden die pogingen uit het gebruik van keukenzout, een 
tabaksclisteur, spiritus, ammoniak en een aderlating. Merkwaardigerwijs, zou ik haast 
zeggen, vertoonde het slachtoffer na 2½ uur tekenen van leven. Ook in een ander huis 
deed zich zoiets voor: daar werd "het lijk van het jongste kind van Jacob van Eck" dat 
twee uur in het water had gedreven, binnengebracht. Ook hier deed Van Batenburg wat 
hij kon, hoewel sommigen het hem afraadden of het hem zelfs probeerde te beletten, 
omdat het hopeloos zou zijn, en op die manier sprong men niet met het lijk van een kind 
om! Maar ook deze persoon wekte Van Batenburg weer tot leven! 
 

 



 
De bedoeling was dat deze "winnaars" hun "prijs" in Amsterdam zouden ophalen bij de 
viering van het 25-jarig bestaan. Van Batenburg schreef een vriendelijk briefje vol 
moeilijke woorden aan het departement Wageningen dat hij "gevoelig getroffen" was dat 
men hem wilde belonen voor het feit dat hij "eenig nut" had "toegebragt aan de lijdende 
mensheijd", maar dat hij niet naar Amsterdam kon gaan, zo ver van zijn werkgebied. 
 
Op de Wageningse bijeenkomst hield Ds. H.J. Wunder uit Renkum een redevoering, maar 
uit een brief van hem aan het bestuur blijkt dat hij het met de grootste tegenzin deed, 
want hij had het druk en vond dat anderen het beter zouden kunnen. Hij stelde wel 
voorwaarden: de beloningen moesten dan worden uitgereikt en de leesbibliotheek moest 
vóór die datum zijn opgericht. 
 
Wie trouwens denkt dat vroeger alles beter was: van het hoofdbestuur kwam het bericht 
dat de medailles helaas niet op tijd klaar zouden zijn… 
 
 
Wie werden lid van het Nut?  
In 1818 en 1819 zijn er 10 leden en 1 erelid, t.w. 
Mr. H.B. van Daalen, stadssecretaris en departementssecretaris 
O.J. van Griethuijsen, herv. predikant 
Jacob van Maanen Adz., vrederechter, lid prov. schoolcommissie Utrecht 
Willem Merkes, ontvanger, penningmeester 
W.N. Munting, herv. predikant 
Mr. Gerrit Ockerse, dijkgraaf Wageningen en Bennekom, 1e voorz. 
Adrianus Gozewinus Timon Prins  (te Bennekom) 
E. Waardenburg, rector der Latijnse scholen 
G. Wessels, raadslid, 2e voorz. 
J.S. Wor, herv. predikant te Randwijk 
J.H. van Stalborgh, erelid 
 
Dat was dus duidelijk de Wageningse bovenlaag. Nog wat namen: renteniers/beleggers 
als Rosenik, De Voogt, en Vreede. De maire (burgemeester tijdens de Franse tijd) G. 
Ockerse, secretaris en notaris H.B. van Daalen, fabrikanten als De Ridder, Opstelten, 
Bowles, stadshistoricus Goossen, baron de Constant Rebecque, en landbouwbonzen als 
Broekema, Ritzema Bos, Te Wechel en Pitsch. Kunstenaars Louis Raemaekers en August 
Falise. De burgemeester, de stadssecretaris, de notaris, veel dominees. Ik heb ook de 
indruk dat het bestuur overwegend protestant was, maar ik heb daar geen gericht 
onderzoek naar gedaan. Het is wel opvallend dat veel negentiende-eeuwse bestuursleden 
familie van elkaar zijn. 
 
Ten slotte nog enige woorden over de recentere geschiedenis van het Wageningse 
departement. Bij het honderdjarig bestaan in 1907 had het departement 186 leden en één 
erelid. In 1944 was het ledental gegroeid tot 346, waarmee het naar ledental het vijfde 
departement van het land was geworden. Tijdens het laatste oorlogsjaar vonden er wegens 
de evacuatie van de Wageningse bevolking geen activiteiten plaats. Na de oorlog liep het 
aantal leden sterk terug door toenemende concurrentie van verenigingen op cultureel 
gebied. Bovendien stelde de Nutsspaarbank, die lange tijd de financiële motor was geweest 
voor de activiteiten van het Departement, geen geldmiddelen meer ter beschikking. We 
zien hier wellicht een resultaat van de professionalisering van de bank. In ieder geval geeft 
het wel duidelijk aan dat de banden van het Nut en zijn bank minder hecht waren ge-
worden. 
 
In de jaren zestig bestond het bestuur uit nog maar één persoon. Activiteiten waren er niet 
meer. Toen in 1971 bij ouders van kinderen die op de Nutskleuterschool zaten onvrede 
ontstond over het beheer, werd door het landelijk hoofdbestuur een departements-
vergadering uitgeschreven. De ouders werden departementslid. De vergadering koos een 
nieuw departementsbestuur, dat zich tot taak stelde het beheren van de Nutskleuterschool 
en het op verantwoorde wijze afstand doen van de overige nog bestaande instellingen die 



binnen de structuur van het departement geen toekomst meer hadden. Zo fuseerde de 
Wageningse Nutsspaarbank en de Voorschotbank met enkele andere banken in 1972 tot de 
Gelders-Utrechtse Spaarbank, sinds 1987 SNS-Bank, die tot voort kort nog was gehuisvest 
in het Nutsspaarbankgebouw uit de jaren 1960. Overigens, even een archivistisch 
zijsprongetje: het archief van de bank ligt deels in het Nutsarchief bij het Gemeentearchief 
Wageningen, en deels bij het Gelders Archief in Arnhem. In dat Arnhemse SNS-archief 
bevinden zich o.m. drie registers van het Begrafenisfonds van het Wageningse Nut. Het is 
maar dat u het weet. 
 
En dan nu weer terug op het rechte pad: Tenslotte werd in 1976 de Nutskleuterschool 
overgedragen aan de Wageningse School Vereniging. In 1979 werd het vermogen van het 
Departement veilig gesteld in het Jan Nieuwenhuyzenfonds en werd het Departement 
opgeheven. Eind vorige eeuw werd het weer opgericht, toen enkele Wageningers erachter 
kwamen dat het genoemde fonds een aanzienlijk bedrag beheerde, dat terug zou worden 
gegeven aan het departement als dat weer zou worden opgericht. Dus ging men daartoe 
over, en bestaat er nu weer een departement Wageningen. Het heeft een bestuur, maar 
geen leden. 
 
Ik geef nog maar even wat extra informatie over het huidige Wageningse Nut, omdat het 
heden ten dage aanzienlijk minder duidelijk in de stad aanwijsbaar is dan vroeger. 
Ik bedoel: toen ik vorige week nog even googelde op de woorden “Nut Wageningen” vond 
ik allereerst de archiefinventaris van het Wagenings Nut (hetgeen mij een trots vertrouwen 
geeft in de gemeentelijke website), en maar liefst twee keer de aankondiging van deze 
lezing: één maal op de site van de vereniging Oud-Wageningen, en één keer op de site van 
de NGV. 
 
Wel vond ik via Google een bericht dat het Wageningse Nut in januari 2010  € 1000 schonk 
aan de Wageningse Schaats Trainingsgroep als bijdrage aan een aan te schaffen veeg-
machine. En daar raken wij direct aan de hedendaagse activiteiten van ons Wageningse 
Nut: Die bestaan namelijk uit het toekennen van subsidies. Wat voor subsidies, en 
waaraan? Hoor ik u al denken. Wel, om geld van het Nut te krijgen, moeten  initiatieven 
voldoen aan de volgende criteria: 
1. Het moet gaan om concrete activiteiten 
2. Die in principe bereikbaar zijn voor de gehele Wageningse bevolking 
3. Een blijvende meerwaarde hebben 
4. En eventueel vernieuwend of nieuw zijn 
5. Waarbij de subsidie in principe eenmalig is. 
 
Wie weet, kan het feestcomité voor de viering van 750 jaar Wageningse stadsrechten in 
2013 nog een graantje van de Nutsgelden meepikken… 
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