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Terugblik ALV 20 april 2013 

 
 

Op 20 april 2013 vond de 221-ste Algemene Ledenvergadering van ‘t Nut plaats in Amersfoort. De vergadering 

werd gehouden in de herbestemde zeepfabriek Rohm en Haas gelegen aan de Kleine Koppel in Amersfoort.  

Het complex maakt deel uit van het Oliemolenkwartier, een wijk die langzaam maar zeker transformeert tot een 

bruisende en inspirerende omgeving in de binnenstad. Tot het einde van de vorige eeuw werden in dit 

monument zeep en aanverwante producten gemaakt. Daarna bood het onderdak aan kunstenaars die hier hun 

ateliers inrichtten.  

 

De ontvangst en lunch vond plaats in 'De Vereeniging'. Deze bevindt zich op begane grond van de voormalige 

Zeepfabriek. De bestaande hallen met de ijzeren spanten zijn heringericht. Naast de ateliers voor de 

kunstenaars is hier ook de ruimte voor een kantoor. In de ateliers van de kunstenaars vinden regelmatig 

bijeenkomsten en vergaderingen plaats. De monumentale schoorsteen is als het ware 'ingebouwd' in de 

nieuwbouw. Achter de witte boogjesgevel van de twee villa’s zijn kantoor- en werkruimten gerealiseerd, 

variërend in oppervlakte van 30 m2 tot 140 m2 , voor ondernemers in de creatieve sector. 

Aansluitend aan de vergadering was er een stadswandeling onder leiding van gidsen van het Gilde. Helaas 

lukte het niet de Koppelpoort te bezoeken vanwege een brandmelding; achteraf bleek het ‘loos’ alarm. 
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Het archief Actueel 
Ook in de afgelopen periode kwamen er weer regelmatig vragen of artikelen binnen over  ’t Nut van weleer. Zo 

ontving de maatschappij van de heer Willy Rouquart, medailleverzamelaar, een artikel dat gepubliceerd werd in 

de ‘Gendtsche Tijdinghen’ een tweemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige en Historische Kring Gent. Het 

artikel gaat over een medaille van Koning Willem I (Hollandse periode in België) en van ‘t Nut voor een 

menschlievende daad verricht door  Hendrick de Rudder in 1825 te Gent. Hendrick de Rudder redde een vrouw 

uit een brandend huis. Het artikel is te vinden en downloaden via  de website van de Maatschappij tot Nut van ’t 

Algemeen www.nutalgemeen.nl. In het artikel staat onder andere de afbeelding (hieronder) van de medaille van 

het ’t Nut. Willy Roquart haalt berichten uit de ‘Gazette van Gend’ aan over de brand en de gebeurtenissen in 

die tijd. Het departement Gent van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen werd in 1824 opgericht. 

Waarschijnlijk was Hendrick de Rudder lid van het departement.   

 

 

 4 cm, zilver  
Voorzijde: klimmend omschrift: TOT NUT VAN ’ T ALGEMEEN. Minerva (Athena), de godin van de wijsheid, zit in volle wapenuitrusting 
onder een boom (een oranjeboom?). Op een tak van de boom zit een uil (de vogel van Minerva). De hand van de godin steunt op haar 
schild. Achter haar, aan de voet van de boom, ligt een vierkanten rotsblok met een antieke pot ervoor. Aan haar voeten liggen twee boeken. 
Met haar uitgestoken rechterhand geeft zij een boek aan een man die op zijn rechterknie geknield voor haar zit. Op de afslag: Gekroond 
wapenschild tussen twee takken.  
Keerzijde: klimmend omschrift: EEREPRYS DER MAATSCHAPPIJ 
In een eikenkrans (bovenaan open en onderaan gestrikt) staat op acht regels de ingegraveerde tekst: AAN HENDRICK JUDOCUS 
MARTINUS DE RUDDER DEN 9 DEN AUGUSTUS 1825. 

 

 

Het verslag over de menschlievende daad staat in de ‘Handelingen’, een boekwerk waarin alle handelingen van 

het Maatschappijbestuur werden opgenomen. Deze ‘Handelingen’ zijn zowel in het Stadsarchief van 

Amsterdam als in Edam te vinden. De gebeurtenissen en de reden voor toekenning van de medaille wordt erin 

op een zeer beeldende manier beschreven.   

 
 

http://www.nutalgemeen.nl/
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Het archief van ’t Nut tot  1974 is ondergebracht bij het Stadsarchief van Amsterdam. Een inventarisatie is 

digitaal toegankelijk op de website van het Stadsarchief.  

 

Evaluatie ‘Wat Doe Jij?’ en afscheid Corretje Eijgenstein 

 
Dinsdag 18 juni was er een evaluatiebijeenkomst over het project ‘Wat Doe Jij?’ bij de SKVR in Rotterdam. 

Bijna alle zeven regio's waar het project speelt waren vertegenwoordigd. Tijdens de evaluatie was te  horen hoe 

in de verschillende regio's het project wordt opgepakt en hoe men denkt verder te gaan. Er werd teruggeblikt op 

de start van het project. In Rotterdam is er na de eerste versie op het Nutsjaarcongres in 2005 ieder jaar een 

nieuwe versie ‘Wat Doe Jij?’ ontwikkeld en gespeeld. Op diverse plaatsten, o.a. in Den Haag, Tiel en Alkmaar 

en omstreken is het pas dit schooljaar gelukt het project rond te krijgen en aan de scholen aan te bieden. 

Deventer, Groningen en Amsterdam lopen al langer mee. 
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De bijeenkomst stond ook in het teken van het 

afscheid van Corretje Eijgenstein, landelijk 

manager van het project. Na veel lovende 

woorden van een ieder waarin 'doorzetten' 

steeds een terugkerend begrip was, werd er 

ook nog een 'rasechte' Rotterdamse 

voorstelling gespeeld door de 

jongerentheatergroep Young Stage. 

 

Wat zich afspeelde in de voorstelling was geen 

'dik aangezette afschildering' van de 

werkelijkheid in de regio Rotterdam. 

Vernedering, groepsdruk, pesten, fysiek en 

verbaal geweld was aan de orde van de dag  in 

deze ‘gewone ’ klas ergens in Rotterdam en omgeving. Het stukje ging over fout gedrag van een jongen - die 

buiten school vooral druk doende was zich met zijn ‘chickies’ te vermaken - en een paar ‘bitchie’ meisjes die 

samenspannen tegen een lieve jongen in dezelfde klas. Het 'gemongool' was niet van de lucht. Een andere 

leerling in de klas 'stond erbij en keek ernaar’; aan de zijlijn dus. De docente bleef taakgericht bezig en ging 

totaal voorbij aan de dramatische sociale interactie tussen de leerlingen. Bij gebrek aan jongerenpubliek werd er 

niet ‘ingesprongen’, maar dat is op de scholen waar de voorstelling wordt gespeeld heel anders. Leerlingen zijn 

vaak zeer betrokken, komen met goede ideeën en proberen die uit.  

De afvaardiging uit Groningen, die overigens hun voorstellingen ook over alcoholmisbruik speelden, was onder 

de indruk van de hardheid van het Rotterdamse toneelstukje. De afgevaardigden uit Den Haag vertelden over 

nog meer varianten o.a. digitaal pesten en seksuele diversiteit.  

De deelnemende partijen aan het project betreuren het dat het Maatschappijbestuur stopt met de overall regie. 

Subsidie aanvragen bij het NUTfonds van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is wel mogelijk. De eerste 

aanvraag van een departement voor dit project is inmiddels ontvangen.  

 

 

Corretje Eijgenstein heeft 

toegezegd de 

verschillende regio's en 

de Maatschappij 

relevante informatie over 

de deelnemende 

theatergroepen en hun 

contactadressen te 

sturen en hen bij te 

praten over 

financieringsmogelijkhed

en in de toekomst. Ook 

zullen tussen de regio's 

nog scripts via haar 

worden uitgewisseld.  

 

  

 

 



 

 

 

5 

Het NUTfonds  
 

Begin 2013 ontvingen voor het eerst twee projecten, aanbevolen door  de 

Nutsdepartementen, vanuit het NUTfonds een bijdrage. Inmiddels zijn deze 

twee projecten gerealiseerd: in het geval van de documentaire over de 

orgels van de Ottes ondersteunde departement Groningen-Haren de 

aanvraag. Het Project ‘Dansen is meer dan bewegen’ voor kinderen werd 

aanbevolen door departement Burgum.  

 

De documentaire over de orgel van Ottes, ‘De toer van een orgelbouwer’ 

ging op 13 mei 2013 in première in Appingedam tijdens het ‘Terug naar het 

Begin’ festival. Dit project kreeg een aanbeveling van het departement 

Groningen-Haren. De film is aansluitend door RTV Noord en Drenthe 

uitgezonden. In de verschillende media waaronder Radio 1 is veel aandacht 

besteed aan de DVD. De verkoop is hierdoor goed op gang gekomen. De 

film ligt nu voor bij de directie van omroep Max en is ingestuurd aan het  

Nederlands Filmfestival in Utrecht.  

 

Het Internationaal Dansfestival Burgum werd, mede dankzij 

zonovergoten dagen, een groot succes. Van 3 t/m 7 juli stond het 

centrum van Burgum in het teken van kleurrijk gekostumeerde 

dansgroepen uit de hele wereld. Met een parade door de straten, 

openlucht optredens, bezoeken aan zorgcentra en twee gala-

avonden kon een ieder kennismaken maken met dans, cultuur, 

kledij en muziek van ver over de grenzen. Onder meer met 

Polen, Portugezen, Russen, Bulgaren, Colombianen, Filipijnen, 

Kenianen en onze eigen lokale Fryske Eastergo Skotskers. 

 

 

Voor ’t eerst in de organisatie van het IDB was er een voornemen om jongeren te interesseren en te 

integreren in deze wereldwijde culturele uitwisseling. Om voor basisschoolleerlingen een training en 

competitie op te zetten in dit dansfestival was budget nodig. ‘t Nut Bergum e.o. heeft daarom het 

jongerendansproject voorgedragen als  subsidieaanvraag  bij het landelijk Nut. Het bestuur van het IDB heeft 

per brief haar dank uitgebracht aan Nut Bergum e.o. voor de financiële ondersteuning van ‘t Nut voor het 

project en welslagen van deze nieuwe opzet voor scholieren uit Tytsjerksteradiel en buurgemeente 

Dantumadeel (www.dansfestivalburgum.nl). 

 

In augustus 2013 heeft het Maatschappij bestuur besloten subsidie toe te kennen aan de volgende 

organisaties/projecten: 

- - Amathysta, Koninklijk erkende vereniging van amateurgeologen  paleontologen en -mineralogen, voor de 

aanschaf van  zaag en slijppan; 

- - Stichting Streekmuseum / Volkssterrenwacht Burgum, voor de vervaardiging van interactief beeldmateriaal; 

- - Stichting Danssport op maat, voor de organisatie van een NK in de danssport voor mensen met 

verstandelijke beperking; 

- - Nut Departement Winschoten voor Project ‘Wat Doe Jij?’. 

 

U zult in de volgende nieuwsbrieven meer lezen over deze projecten. 

http://www.dansfestivalburgum.nl)/
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Kort nieuws voor en door de departementen 
 

 Postzegel departement Groningen-Haren 222 jaar actief 

  

Op 31 december 2013 bestaat het Departement 

Groningen-Haren van de Maatschappij tot Nut 

van ’t Algemeen 222 jaar! Ter gelegenheid 

daarvan is een speciale postzegel uitgegeven. 

U kunt één of meerdere velletje(s) van deze 

voor frankering geldige zegels in uw bezit 

krijgen door € 6,- per velletje over te maken op 

ING rekening 817904 t.n.v. Penningmeester 

Nutsdep. Groningen-Haren te Glimmen o.v.v. 

postzegels en uw volledige adres.  

 

De zegels worden u dan per omgaande 

toegezonden. 

 

 

 

 Beëindiging departement Meeden en Rijswijk 

In de eerste helft van 2013 heeft het maatschappijbestuur kennis genomen en formeel toestemming verleend 

voor de opheffing van de departementen Meeden en Rijswijk. Departement Meeden lukte het niet meer om 

onder het geringe aantal leden bestuursleden te vinden. Departement Rijswijk functioneerde al lange tijd als 

fondsdepartement Vanwege teruglopende rente-inkomsten uit vermogen heeft het bestuur besloten over te 

gaan tot opheffing van het departement. 

 

Franeker 'bakermat volkstuin' nog steeds initiatiefrijk 

29 Jaar na de oprichting van het departement 

Franeker van de Maatschappij tot Nut van ‘t 

Algemeen, nam het bestuur een bijzonder 

initiatief: men besloot tot het verhuren van 

volkstuinen. Een volkstuin is een particuliere tuin 

die niet bij de eigen woning ligt, waar groente en 

eventueel fruit en kruiden op verbouwd wordt. “In 

1838 verhuurt voor het eerst een organisatie 

volkstuinen, dat gebeurde in Franeker. Hiermee 

stond Franeker aan de wieg van de 

volkstuinbeweging in Nederland en België 

(Wikipedia). Het departement Franeker is 

vandaag de dag nog steeds zeer initiatiefrijk. Het 

zeer gevarieerde programma 2013/2014 was al in 

juni 2013 te vinden op de eigen website.  
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Departement Voorschoten introduceert website 

  

 

 

Departement Voorschoten is sinds kort op het internet te vinden met een eigen website 

www.nutvoorschoten.nl. Op deze website leest u onder andere wat 't Nut in 

Voorschoten doet. Het departement functioneert onder andere als subsidieverlener voor 

plaatselijke projecten die bijdragen aan de realisatie van de doelstelling van ‘t Nut.   

 

 

 

Zestig leden 't Nut Bellingwolde in storm op Fries meer 

Het jaarlijkse uitje op 18 april jl. op een partyschip in de 

Friese wateren van zestig leden van 't Nut uit 

Bellingwolde bleek een zeer avontuurlijke ervaring te zijn 

geweest voor de deelnemers. Met windkracht acht vielen aan 

boord glazen aan diggelen en raakten de oudere passagiers 

lichtelijk in paniek. In de 178 jaar dat de afdeling Bellingwolde 

van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen bestaat is het 

jaarlijkse uitstapje waarschijnlijk nog nooit zo spannend 

geweest. Op 25 april jl. maakten tweeënzestig andere leden 

van het departement hetzelfde uitstapje en toen ging alles 

goed.  

Departement Bellingwolde bestond in maart 175 jaar en 

vierde dat met een schoolvoorstelling en een themamiddag 

over het scheiden van afval. Bellingwolde is een van de 

grotere nutsdepartementen van het Noorden en streeft nog 

steeds het ontwikkelen van de mens door verspreiden van 

kennis na.  

 

In memoriam Bets van Hattem 

Mevrouw Bets van Hattem, voorzitter van het departement 

Geldermalsen, is op 11 maart 2013 overleden. Het departement en 

medebestuurders zagen het al een poos aankomen. Bets had, omdat 

ze het zelf niet meer kon door haar ziekte, haar bestuurswerk aan Cor 

den Boer, oud-voorzitter van het Maatschappijbestuur, overgedragen. 

Toch kwam haar overlijden als een schok. Het departement 

bewondert het werk dat zij voor ‘t Nut heeft gedaan. Door haar energie 

en uitgebreide netwerk in Geldermalsen gaf zij,  gedurende de jaren 

van haar voorzitterschap, een waardevolle bijdrage aan de 

verwezenlijking van de doelstelling van ‘t NUT : "Het bevorderen van de 

sociale cohesie in onze samenleving".  

Tijdens de afscheidsdienst hield Cor den Boer een toespraak. Cor 

haalde de woorden aan van Bram Vermeulen die luiden dat iemand pas 

echt overleden is als wij haar zijn vergeten. In de herinnering en 

de gesprekken blijft  Bets van Hattem voor departement Geldermalsen 

een vrolijke, sociaal bewogen medebestuurder; een Nutvrouw in hart en 

nieren. 

 

http://www.nutvoorschoten.nl/
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Ansichtkaarten op website Bergum veel bekeken 

 

De website van departement 

Bergum www.nutburgum.nl is het 

afgelopen jaar 12.000 keer aangeklikt, 

een stijging van 4.000 ten opzichte van 

een eerder jaar. De reden voor deze 

stijging is de digitale versie van het boek 

“Burgumers, verhalen zelf” en de 

ansichtkaarten van honderden oude 

dorpsgezichten. Recent zijn hier weer 

zo’n 200 aan toegevoegd, waarmee het 

totaal op 535 komt. 

 

Wilt u zien hoe Burgum er in de vorige 

eeuw uitzag, dan geeft dit een 

nagenoeg compleet beeld van straten, 

kerken, industrieën, verpleeghuizen en 

andere gebouwen. Verder  vermeldt de site Nut historie, programma en jaarverslagen. De 214 jaar oude 

cultureel- educatieve organisatie, de oudste in Burgum, groeit gestaag door met momenteel een historisch hoog 

ledental van 350. 

 

 
 

 

Aankomende Ledenvergaderingen 

Op zaterdag 2 november 2013 zal er een Centrale Districtraad worden gehouden. De 

Algemene Ledenvergadering in 2014 wordt gehouden op zaterdag 12 april. Van beide 

vergaderingen is de locatie nog niet bekend. De secretarissen van de departementen 

zullen op de hoogte worden gebracht. 

 

 

 
 

Volgende digitale Nieuwsbrief  

 

Heeft uw departement nieuws van waardevolle betekenis? De uiterste datum voor 

inzending van berichten voor de volgende nieuwsbrief is 15 november 2013. Berichten 

kunt u sturen naar secretariaat@nutalgemeen.nl. Kort nieuws van de departementen 

wordt direct geplaatst op www.nutalgemeen.nl.  
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