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Achttiende eeuw   

Voor we ons met het Nut bezig gaan houden wil ik eerst graag 
met u onderzoeken hoe ons beeld van de achttiende eeuw er 
nu uitziet en hoe dat in de loop van de tijd gekanteld is. Een 
paar decennia geleden  stond nog vast:  de achttiende eeuw 
was de pruikentijd, die stond voor weelde,  verval  en wat 
Nederland betrof: voor dwaze patriotten. ‘Wat zullen onze 
patriotjes eten als zij in ’t leger zijn’ heb ik nog als kleuter 
geleerd  en gezongen bij bevrijdingsfeesten. Het liedje rept 
van een hoentje aan het spit gestoken, wijn uit zilveren pinten 
en een bed met schone 
lakens. De patriotten 
kortom als verwende 
fatjes en onruststokers.  
Vermoedelijk  gaat het 
hier om een spotvers uit 
1787 toen de Pruissen 
verhaal kwamen halen 
na de belediging van de 
‘aanhouding bij de 
Goejanverwellesluis.’ Het 
zou deel gaan uitmaken 
van het nationale 
repertoire zoals  ‘Wien 
Neerlands bloed’. Deze 
beeldvorming stamt uit 
de negentiende eeuw, want die was op zoek naar eenheid 
onder Oranje, nationale trots en identiteit. Trouwens, de 
achttiende-eeuwers zelf klaagden over verval en hielden de 
zeventiende eeuw ten voorbeeld aan hun tijdgenoten.  Maar o 
ironie, dat waren nu juist de patriotten, ontevreden als zij 
waren met de toestand waarin de Republiek verkeerde.	   
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Nieuwe opvattingen  

En nu? Als we kijken naar de huidige  onderwijscode van onze 
nationale geschiedenis, dan wordt de achttiende eeuw 
aangeduid met: Pruiken en Revoluties. Als we zoeken op 
internet en ’pruiken en revoluties’  intikken, komen we terecht  
op de site van het Nationaal Historisch Museum.  Ik citeer: 

 ‘De achttiende eeuw wordt steeds meer beheerst door de 
Verlichting, een periode waarin nieuwe ideeën  opkomen over 
godsdienst, burgerschap en wetenschappen. Deels zijn die al van 
oudere datum, zoals die van de Nederlandse filosoof Baruch 
Spinoza. De nieuwe opvattingen worden intensief besproken in 
genootschappen waarin burgers zich verenigen uit liefde voor de 
kunst en de wetenschappen…..’   En verderop heet het: ‘… De tijd 
is rijp voor een nieuwe periode,  die van de patriotten. Zij keren zich 
tegen de decadente Franse levensstijl van de regenten’. Wat deze 
patriotten bezielt, zo gaat het verder, is de oude liefde voor het 
vaderland, het  herstel van de burgerrechten die waren 
aangetast door de stadhouder 
en de orangisten. En bovendien 
streefden zij naar meer 
democratie en grotere 
zeggenschap voor de bevolking. 
In deze visie zijn de patriotten 
dus voorvechters van de 
moderne staat.  

Aan het volk van Nederland  

Tegen de stadhouder en zijn 
entourage verscheen in 1781 
een woedend pamflet. Het 
stamde van de hand van de 
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Overijsselse edelman Johan Derk van der Capellen tot den 
Poll. Hij geselde het wanbestuur in de Republiek en de 
Oranjekliek rond de stadhouder. Hij spoorde aan deze te laten 
bijstaan door een nationale raad en de persvrijheid standvastig 
te bewaken. Dit in de nachtelijke uren per koets verspreide 
pamflet sloeg in als een bom. Het verscheen anoniem en naar 
de schrijver kon men dan ook slechts gissen. Pas in de 
negentiende eeuw werd bij toeval ontdekt wie hier achter stak, 
notabene via een spoor dat naar Amerika leidde.  

Wat wilde men eind achttiende eeuw:  kort samengevat, méér 
democratie, de eenheidsstaat, een redelijke en tolerante 
religie. Laten we eens luisteren naar de schrijfster Belle van 
Zuijlen, zelf van aristocratische afkomst. Zij onderhield een 
correspondentie met haar neef Willem René van Tuijll van 
Serooskerken.  In 1799 schreef zij hem:  ‘Werk, streef niet naar 
beloningen, je afkomst zal er niet meer toe doen. Zorg dat je een 
verlicht man wordt. Houd je verre van eigendunk en onvervulbare 
verlangens. ..’ 

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen  

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is een product van 
de nieuwe tijd en de kentering van het denken over de 
samenleving:  bij de elite, maar vooral bij de ontwikkelde 
burgerij. Wat haar uniek maakt, zowel in de Republiek, maar 
ook binnen Europa, is het feit dat zij naar buiten is gericht en 
‘het gemeen’ ofwel het volk wil beschaven en opvoeden. 
Overigens betekent dat niet dat de Maatschappij revolutionair 
is, zeker na de Franse Revolutie zal zij verkondigen dat de 
standen nuttig en door God gewild zijn. ‘Zucht naar 
standsverwisseling’ moet dan ook worden  afgekeurd. Op 
religieus gebied is men evenmin radicaal, christelijke normen 
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en waarden worden expliciet tot grondslag genomen en niet 
ter discussie gesteld.  

Het is allemaal in Edam begonnen en wel in 1784. Het idee 
voor de oprichting kwam van Jan Nieuwenhuizen, een 
voormalig boekhandelaar in Haarlem en bovendien 
doopsgezind predikant. Die achtergrond is belangrijk, 
Nieuwenhuizen kende de kracht van het gedrukte woord en 
behoorde tot de dissenters, de groep van niet-gereformeerden 
die - net als de katholieken, doopsgezinden en lutheranen in 
feite tweederangsburgers waren. Terwijl Jan nog wat vage 
ideeën voor ogen staan als een maatschappij van 
‘mensenvrienden’ die nuttige lectuur voor de ‘gemeene  man’ 
zou verzorgen, focust zijn zoon Martinus expliciet op 
volksverheffing en verbetering van het onderwijs. Hij is dan 
ook de auctor intellectualis van het Nut geworden en niet zijn 
vader. 

 

Jan en Martinus Nieuwenhuizen 
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De vroegste aanhang van het Nut moeten we zoeken in de 
kringen van de patriotten en dissenters, wat spanningen 
veroorzaakte met het prinsgezinde stadsbestuur van Edam. 
Intussen werden er in Noord Holland verscheidene 
departementen opgericht  met als eerste dat van Amsterdam. 
Amsterdam werd het nieuwe centrum.  Tussen 1784 en 1795 
is er sprake van een sterke groei van de departementen en het 
ledental en dat ondanks de politieke spanningen. Het jaar 
1795 geeft een piek te zien en het jaar 1813, het jaar van het 
herstel van de Nederlandse zelfstandigheid, eveneens. 
Omstreeks 1850 heeft het Nut zelfs zo’n 15.000 leden 
verdeeld over driehonderd departementen. Ieder die – de vrij 
hoge – contributie kon betalen kon lid worden, Joden en 
vrouwen uitgezonderd. Wel konden Joden als gast 
geïntroduceerd worden en de dames luisterden de feestelijke 
jaarlijkse bijeenkomsten met hun aanwezigheid op. 

Groningen  

Het eerste Nutsdepartement in Groningen ging op 
oudejaarsavond 1791 van start als Departement van Stad  en 
Lande. Het initiatief lag bij Mattheus van Olm die les gaf op het 
Doofstommeninstituut van dominee Henri Daniel Guyot.  
Verder treffen we de tweede directeur Willem Hora Siccama 
aan en patriottenleider Scato Trip, die als voorzitter van de 
Nationale Vergadering later een landelijke rol zal spelen. Dan 
is er nog de rechtenstudent Mattheus van Heijningen Bosch, 
de toekomstige uitgever en succesvolle schrijver van 
kinderboeken. 
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Scato Trip en Mattheus van Heijningen Bosch 

De leden komen uit de oude elite die tijdig de bakens hadden 
verzet en relatief veel leden waren doopsgezind. Er ontslaat 
een zekere verstrengeling met de nieuwe macht  wanneer de 
prinsgezinden moeten wijken. Zo zijn vijf  leden van het Nut 
leden van de municipaliteit, allen gematigde patriotten.  

In 1800 werd het departement Stad en Lande gesplitst. De 
stad ging alleen verder, terwijl in de provincie successievelijk  
een groot aantal nieuwe departementen werd opgericht.  

In de stad vinden we onder de leden personen uit de 
bestuurlijke bovenlaag, verscheidene predikanten, maar ook 
vertegenwoordigers van de – welvarende – middenstand als 
bakkers, slagers, caféhouders, meestertimmerlieden en meer  
in  het algemeen winkeliers.  De doopsgezinden blijven relatief 
sterk vertegenwoordigd. Na 1800 is het nieuwe departement 
groter dan dat van Den Haag en Rotterdam.  
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Intussen was men in Groningen vol overtuiging  aan de slag 
gegaan  met de opmerkelijke ambitie het werkgebied niet tot 
de provincie te beperken.  De activiteiten werden gericht op de 
uitgave van een weekblad, het oprichten van een 
leesbibliotheek en een kweekschool.  De eerste jaren van de 
Groningse departementen kenmerken zich dan ook door een 
grote zendingsdrift.  

 De week- , later maandbladen, werden geen onverdeeld 
succes. Deels was dat te wijten aan de moeilijke  economische 
omstandigheden, maar ook aan het feit dat de inhoud niet 
geschikt was voor de ‘gemeene man’ en het blad last kreeg 
van Franse censuur. Meer succes  had de bibliotheek. Terwijl 
de leesbibliotheekcommissie en het bestuur wilden 
vasthouden aan het serieuze karakter van het boekenbestand, 
wenste het lezerspubliek op den duur meer 
ontspanningslectuur. Het bestuur ging schoorvoetend 
overstag.  In 1849 kocht het een deel van een opgedoekte 
commerciële leesbibliotheek op.  Romans en mengelwerken 
waren nu het beste vertegenwoordigd.   

Het onderwijs  

Het onderwijs was en bleef de core business van het Nut. Wel 
was na het aannemen van de onderwijswetten het onderwijs 
staatszaak geworden, wat niet in de laatste plaats te danken 
was aan de Maatschappij. In Groningen bestond een gunstige 
situatie, de stad had een actieve hogeschool, een 
schoolinspecteur die de schoolhervorming van harte was 
toegedaan, getalenteerde onderwijzers en uitgevers-drukkers 
die nieuw lesmateriaal produceerden. Schoolinspecteur Van 
Swinderen wist bijzondere onderwijstalenten aan zich te 
binden, zoals Brugsma en Rijkens. Een liefdevolle benadering 
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van het kind stond voorop; 
de invloed van Pestalozzi 
was groot.  

In 1796 werd een 
Nutskweekschool opgericht, 
aan deze modelschool, 
voorzien van een bibliotheek 
en muziekinstrumenten, was 
een lagere school verbonden 
waarvoor grote belangstelling 
bestond. Onder Brugsma 
kwam de school tot nieuwe 
bloei en  verheugde zij zich in de positieve belangstelling van 
het Ministerie. Opvallend was ook de rol van David Snatich, 
die met zeer vooruitstrevende onderwijsmethoden de joodse 
school op poten zette, maar ongelukkigerwijs het slachtoffer 
werd van anti-joodse gevoelens binnen het Nut.  

Intern 

Intern speelden de hoogleraren van de Hogeschool een 
belangrijke rol, zij bepaalden 
voor een belangrijk deel de 
inhoud van de lezingen. Die was 
doordrenkt van het nationaal 
gevoel, mede aangewakkerd 
door de Belgische Opstand. De 
toonaangevende theoloog 
P.Hofstede de Groot benadrukte 
het belang van Erasmus en de 
Groninger vroeg-humanisten als 
Agricola en Wessel Gansfoort 
voor de totstandkoming van de 

P.Hofstede	  de	  Groot	  
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Nederlandse beschaving. Niettemin was er omstreeks 1850 
een zekere malaise ingetreden. De bijeenkomsten  van wat 
oudere heren, driemaaljaars met hun dames, kregen enigszins  
het karakter van een culturele gezelligheidsvereniging. Het 
vroegere elan had plaats gemaakt voor een pas op de plaats.  
Op de sociale kwestie  had men eigenlijk geen ander antwoord 
dan dat deze te wijten was aan luiheid en lediggang. In dit 
opzicht week Groningen niet af van wat zich elders in 
Nutskring voordeed en het wachten was op een nieuwe 
oriëntatie.  Maar dat neemt niet weg dat de Groninger 
departementen tot de avant-garde hebben behoord.  Met een 
groot ledental hebben zij  een voortrekkersrol vervuld  die niet 
alleen voor de stad, maar ook landelijk gezien, van belang is 
geweest.  
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