Uit de stentor van dinsdag 21 juni 2011:

‘Het Nut’ twee ereleden
rijker
OLST – Hoelang het precies is, dat is niet meer te achterhalen. „Maar ik was een jaar of twintig toen ik

bij Het Nut kwam”, zegt meneer Nuissl (97) uit Olst. Reden genoeg voor het bestuur van ‘De
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’ (departement Olst-Deventer) om meneer en mevrouw (resp 97
en 99) Nuissl in het zonnetje te zetten. Namens de vereniging overhandigde voorzitter Joyce JansenPierik onlangs een speciaal gemaakte ‘nutspenning’ aan het echtpaar. Daarop staat onder meer een
beeltenis van de oprichter van Het Nut, Jan Nieuwenhuijzen. Deze predikant uit Monnickendam
kwam in 1784 met het idee en zijn zoon werkte dat verder uit. Het idee om het echtpaar Nuissl
erelid te maken, kwam van Gré Bijsterbosch, de vaste bezorger van de convocatie van Het Nut. Die
kreeg te horen dat het echtpaar eigenlijk wilde stoppen en stelde daarop het bestuur voor meneer
en mevrouw Nuissl te eren. Het bestuur stond unaniem achter deze beslissing en dus werd het
echtpaar onlangs bedankt voor de ‘trouw en jarenlang bewezen diensten’.
Ook hoort bij het erelidmaatschap een oorkonde. Met een smoes waren de twee ereleden
naar het Holstohus in Olst gelokt waar een delegatie van Het Nut hen opwachtte. „Ik hoop dat
u voldoende hebt geïnformeerd naar mijn antecedenten”, reageerde meneer Nuissl adrem. „Mijn vader
nam mij eens mee naar een lezing en zo ben ik bij Het Nut gekomen”, legde hij uit. Ook zijn
vrouw was blij verrast. „Wat een verwennerij”, zei ze toen ze een bos bloemen kreeg overhandigd.
Het departement Olst-Deventer heeft ongeveer 280 leden en bestaat meer dan 125 jaar. In 1784
was het doel van Het Nut streven naar algemeen volksonderwijs en opvoeding in een geest van
verdraagzaamheid en respect. Er kwamen Nutsverzekeringen, Nutsspaarbanken, Nutsbibliotheken,
Nutsziekenfonds en Nutsscholen.
Nu is Het Nut meer een algemene vereniging die sociale en culturele activiteiten organiseert.

Uit handen van voorzitter Joyce Jansen-Pierik kregen meneer en mevrouw Nuissl onlangs een
speciale ‘nutspenning’,als blijk van waardering voor hun jarenlange lidmaatschap van ‘Het Nut’. foto
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