Verkorte tekst digitale Nieuwsbrief juni 2016
Nutfonds steunt tuingeluk en andere projecten
Ook in het eerste kwartaal van 2016 werd het Nutfonds door vele organisaties uit het gehele
land benaderd voor financiële ondersteuning. Bij de beoordeling van aanvragen bekijkt het
bestuur nauwkeurig of de doelstellingen van de ingezonden initiatieven in lijn zijn met de
doelstellingen van ’t Nut, betreffende educatie en ontwikkeling, maatschappelijke
betrokkenheid en een betere toekomst voor iedereen. Op basis daarvan is aan vijf projecten
subsidie toegekend.
Stichting SkyWay
Stichting SkyWay is een
internationaal Platform dat
jongeren met behulp van
diverse trainingen en
evenementen leert hoe
grenzen verlegd kunnen
worden. ”The Art of
Possibilizing: ‘denken en
handelen in mogelijkheden, in
elke situatie’ staat hierbij
centraal.
Begin dit jaar diende deze stichting een fondsaanvraag in voor het project Conn-Act, een
maatjesproject voor en door jongeren met een beperking. Met Conn-Art wil de stichting twee
doelgroepen bereiken: Jongeren in de leeftijd van 16-35 jaar, met een auditieve,
verstandelijke en/of meervoudige beperking, de zogenaamde plus-maatjes. Deze groep
ontdekt gaandeweg in contact met hun maatje eigen talenten en leert deze te gebruiken.
De tweede groep bestaat uit jongeren uit dezelfde leeftijdsgroep, die zich tot doel stellen het
hulpbehoevende beeld van de eerste doelgroep te verbeteren. Vanuit hun eigen ervaringen
en leeftijdscategorie kunnen zij goed aansluiten bij hun plus-maatje.
De Stichting SkyWay realiseert met Conn-Act een basis voor alle betrokken jongeren die
mogelijke eenzaamheid en sociaal isolement in de toekomst kan voorkomen.
Stichting Scouting de Trekvogels
De Trekvogels is een van de duizend scoutinggroepen in Nederland. De groep bestaat al 80
jaar en telt 112 leden verdeeld over opkomsten in Haren (Groningen) en Eelde-Paterswolde
(Drenthe). Er zijn een paar dringende aanpassingen aan het scoutinggebouw aan de
Hoornsedijk nodig; het voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. De locatie wordt
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wekelijks gebruikt voor de opkomsten en enkele malen per jaar voor weekendkamp door de
Bevers en Welpen.
Gelukkig hebben de Trekvogels een grote groep vrijwilligers die bereid zijn hun handen uit de
mouwen te steken. Alle noodzakelijke werkzaamheden worden gedaan door dit team
bestaande uit timmerlieden, installateurs, stukadoors en tegelzetters etc. Hiermee weten de
Trekvogels enorm te besparen op de projectkosten. Met de financiële hulp van enkele
fondsen waaronder het Nutfonds gaan de vrijwilligers van de Trekvogels de komende tijd de
brandveiligheid verbeteren, de keuken vernieuwen en nieuwe daken plaatsen op de
opslagcontainers.
Stichting Tuingeluk voor Iedereen
Een ander project waarvoor het Nutfonds werd benaderd is
dat van de Stichting Tuingeluk voor Iedereen uit de
gemeente Haren. Het is een initiatief van inwoners van
Haren om iets te doen voor mensen die in armoede leven. In
samenwerking met diverse organisaties rondom Haren gaat
de stichting hulp bieden bij het onderhouden van tuinen en
het faciliteren van degelijk onderhoud. De praktijk laat zien
dat bij gedwongen verkoop van de woning een goed
onderhouden tuin een gunstige invloed heeft op de opbrengst van de woning. Zo kan mede
worden voorkomen dat mensen na verkoop van de woning achterblijven met een restschuld.
Werkloze (assistent) hoveniers voeren de werkzaamheden uit. Zij doen dat op vrijwillige
basis en blijven hiermee zicht houden op betaald werk in de toekomst. Er wordt ook
samengewerkt met een lokaal hoveniersbedrijf. De hulp is gratis beschikbaar voor mensen
die aantoonbaar geen financiële bijdrage kunnen leveren.
“Wat doe Jij?”
De ‘inspringtheater-voorstellingen “Wat doe jij?” worden in Salland verzorgd door de mboartiestenschool uit Arnhem en het Theaterschip uit Deventer. In seizoen 2015-2016 alleen al
werden 55 voorstellingen gegeven in 1e en 2e klassen op zeven scholen voor het Voortgezet
Onderwijs.
Centraal staat het onderwerp omgaan met pesten en gepest worden. Hoe kun je reageren
als je merkt dat iemand in je klas gepest wordt en hoe stel je je weerbaarder op? De mentor
van de klas kan na het zien van de voorstelling terugvallen op een gezamenlijke ervaring en
pesten bespreekbaar houden.
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Stoereloer
Het project Stoereloer in Leeuwarden biedt een laagdrempelige creatieve projectweek in de
zomervakantie voor kinderen van 6 tot en met 13 jaar, met speciale aandacht voor kinderen
die opgroeien in een achterstandsituatie. Het bevordert de sociale band tussen kinderen en
ouderen, vrijwilligers, scholen, organisaties in de wijk.
Reformatorisch dagblad besteedt aandacht aan ’t Nut
Op 11 juni jl. verscheen een artikel in het Reformatorisch
Dagblad met de titel ‘Kuyper verzette zich tegen het
algemeen christelijke karakter van het Nut’. Het artikel
van de hand van journalist René Zeeman geeft een beeld
weer van Abraham Kuyper (foto) als een van de grootste
tegenstanders in de negentiende eeuw van de
Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. De inleiding van
het artikel luidt als volgt:
„Als het Nut in 1868 in een circulaire schrijft dat het algemeen christelijke
staatsonderwijs goed is, komt Kuyper daartegen in verzet. Hij schrijft in een
brochure die een jaar later uitkomt dat het Nut de naam christelijk onterecht
gebruikt. Volgens Kuyper is het Nut in de achttiende eeuw christelijk
begonnen, maar is het geleidelijk aan steeds algemener geworden”, vertelt
prof. dr. George Harinck, hoogleraar geschiedenis van het neocalvinisme en
directeur van het Historisch Documentatiecentrum aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam. „Kuyper vindt daarom dat er naast de staatsscholen bijzondere,
christelijke scholen moeten komen”, voegt Harinck eraan toe.

Via de website van het Reformatorisch Dagblad is het gehele artikel te lezen. Op dezelfde
website is ook het artikel d.d. 10 juni 2016 te vinden met de titel ’Het Nut wil het algemeen
volksgeluk verbeteren’. Dit artikel is een weergave van een vraaggesprek over de huidige
betekenis van ‘t Nut met mw. Jansen-Pierik, de voorzitter van de Maatschappij tot Nut van ’t
Algemeen.

Nutboeken in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht
Tijdens de jaarvergadering op 16 april 2016 gaf Cor den Boer aan het verhaal over de
Nutboeken op schrift te zetten voor de volgende nieuwsbrief.
De boeken, die in de loop van 225 jaar door het Nut zijn uitgegeven, zijn voor de toekomst
gearchiveerd in het stadsarchief van Amsterdam. Kopie-exemplaren van die boeken waren
tot voor kort ook in het Nutspand in Edam aanwezig. Eerst stonden deze boeken beneden in
de bestuurskamer in een prachtige antieke kast. Toen de begane grond in gebruik werd
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gegeven, werden de boeken naar de eerste verdieping verhuisd waar tot 2009 het
secretariaat was gevestigd. In 2014 werd ook deze tussenverdieping in gebruik gegeven en
stonden de boeken opnieuw in de weg. De vraag was wat er nu mee moest gebeuren.
In die boeken, voornamelijk schoolboeken, staat een schat van informatie, die bij opslag in
een archief vrijwel niet meer toegankelijk zou zijn. Het Maatschappijbestuur besloot daarom
om de boeken in een museum te plaatsen waar in elk geval de toegankelijkheid gewaarborgd
zou zijn.
In de loop van de jaren is ook vrijwel de complete verzameling van Nutboeken van de
vroegere ambtelijk secretaris, de heer Pieter Helsloot in bezit gekomen van ’t Nut en
ondergebracht in het Nutspand. Pieter wilde dat zijn boeken naar de universiteitsbibliotheek
van de UVA zouden gaan. Dat is ook gebeurd. De UVA heeft een keuze gemaakt en de
boeken die zij graag wilde hebben meegenomen.
Alle andere boeken zijn overgegaan naar het Onderwijsmuseum in Dordrecht. De
onderwijsachtergrond van ‘t Nut sluit nauw aan bij de doelstelling van het museum: het
behouden en openbaar maken van de geschiedenis van het onderwijs. Er is bovendien een
goede verstandhouding met het Onderwijsmuseum door de tentoonstelling die ’t Nut - toen
nog in Rotterdam - mocht organiseren bij het 225-jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut
van ’t Algemeen.
Inmiddels is Cor den Boer, oud-voorzitter
van het Maatschappijbestuur en lid van de
archiefcommissie van ’t Nut (foto), ook
vrijwilliger in het Onderwijsmuseum
geworden. Hij houdt zich samen met twee
andere vrijwilligers bezig met het
catalogiseren van de Nutboeken. Zij zullen
de komende tijd een paar duizend titels
invoeren in het digitale museumarchief. Dat
is een hele klus. Regelmatig komen zij leuke
wetenswaardigheden en afbeeldingen tegen
in de boeken en zoals Cor zelf aangeeft:
‘Voor je het weet ben je een half uur aan het
snuffelen en bladeren.’
Professor Jo Thijssen, de schrijver van het gedenkboek naar aanleiding van het 225-jarig
bestaan ‘leerzame prentjes voor de jeugd’, heeft uit zijn verzameling de spullen die op ‘t Nut
betrekking hebben ook aan het Onderwijsmuseum geschonken. Die boeken nemen zij gelijk
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mee in hun archiveringswerk. Als de archivering van de boeken is afgerond, komt Cor graag
terug bij de lezers van de Nieuwsbrief met een uitnodiging voor een mooie excursie in
Dordrecht met als hoogtepunt een bezoek aan het Onderwijsmuseum.
Voor ’t Nut is Cor ook nog steeds actief. Regelmatig komen er bij Irene Agterkamp (redactie
Nieuwsbrief Nut) vragen over het verleden. Deze vragen worden veelal aan Cor
doorgegeven, zodat hij kan spitten en snuffelen in de oude jaarboeken om te kijken of er een
antwoord is te vinden.
Voor het departement Beemster, dat op 21 mei
jl. het 175-jarig bestaan vierde, heeft het
Onderwijsmuseum gezorgd dat er acht mooie
ingelijste Nutprenten ter beschikking werden
gesteld om te prijken op de tentoonstelling, die
ter gelegenheid van het jubileum werd
gehouden.

Meneer Staphorius vroeg onlangs om
de herkomst van een penning. Hij
meldde per email - dat hij een
Nutspenning uit 1969 in een prachtig
doosje had. Hij wilde weten wat dat
voor een penning was.
Cor wist uit eerder onderzoek en
ervaring dat in 1969 de penningen in
een kartonnen doosje werden
gegeven. Aan het jaartal twijfelde hij
daarom direct. Het jaartal 1969 moest
1869 zijn en inderdaad meneer Blok,
vermeld op de penning, had in 1869
een gedenkpenning van zijn
Nutsdepartement gekregen, voor zijn
goede trouw als hoofdonderwijzer.
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Het departement Groede vierde 175-jarig bestaan
Het 175-jarig bestaan van het Departement Groede zou op vrijdag 29 april 2016 in het
Ledeltheater te Oostburg gevierd. In de loop van de avond zou de voorstelling Zeeuwse
Vrouwen 2 worden bekeken. Alles liep echter helemaal anders. Een uur voor de geplande
bijeenkomst in het Ledeltheater, kreeg de voorzitter Johan Povoost een telefoontje van het
gemeentehuis dat er een bomruiming plaats zou vinden in het hart van Oostburg. Daarbij
werd het gehele hart van het dorp, waaronder het Ledeltheater ontruimd en tot verboden
gebied verklaard.
De kantine van de middelbare school “Het Zwincollege” werd tot noodopvang uitgeroepen
voor de geëvacueerde bewoners en 't Nut Groede. 'Nut Groede kreeg de docentenkamer ter
beschikking gesteld. Daar is met ongeveer de helft van de leden, die nog tijdig de afzetting
konden passeren, de avond doorgebracht. De burgemeester mevrouw A. Jetten, die zich had
verheugd aanwezig te zijn en een toespraak zou houden, moest ook verstek laten gaan. Zij
moest het crisiscentrum in het gemeentehuis aansturen. Van een zorgvuldig opgesteld
programma bleef helaas weinig over. Met veel improvisatie is er toch nog wel een
genoeglijke avond geweest.
De heren Jos Nieuwenhuis en Piet Hamelink met hun echtgenoten van district ZuidNederland, waren gelukkig nog tijdig aanwezig en hebben nog een toespraak kunnen
houden evenals de voorzitter van departement Groede, Johan Provoost. Omstreeks 22.30
uur was de klus geklaard en mochten de leden weer gaan en staan waar zij wilden. Op
maandag 9 mei hebben is alsnog de uitgestelde voorstelling van Zeeuwse Vrouwen 2
bezocht.
Departementen ondersteunen projecten
Een aantal departementen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ondersteunt lokale
projecten. De onderstaande projecten waren afgelopen tijd ook elders in het ‘nieuws’.
Departement Amsterdam ondersteunde een inloopatelier voor kankerpatiënten, dat al weer 5
jaar bestaat. Dit werd gevierd met een expositie tot 16 mei 2016 in Wijkcentrum Alleman in
Amstelveen. Bij het inloopatelier bestaat een open inloop voor (ex)kankerpatiënten en hun
naasten. Wekelijks kunnen zij in Wijkcentrum Alleman aan Den Bloeyenden Wijngaerdt 1 te
Amstelveen terecht. Naast de mogelijkheid om lotgenoten te ontmoeten, is iedereen welkom
in het inloopatelier. Daar wordt geschilderd, getekend en geboetseerd.
Een ander project is AFRIKA 010. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam opende
op donderdag 28 april officieel de tentoonstelling AFRIKA 010 in het Wereldmuseum. De
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tentoonstelling is nog tot en met 8 januari 2017 voor iedereen te zien! Speciaal voor AFRIKA
010 lanceerde het Wereldmuseum eenmalig een kleurrijk 148 pagina’s tellend magazine en
een online platform: afrika010.nl. In het magazine en op de website is alles te lezen over de
connectie tussen Rotterdam en Afrika, waaronder een complete agenda met allerlei
activiteiten. Via afrika010.nl zijn e-tickets voor de tentoonstelling en het magazine te koop.
De totstandkoming van AFRIKA 010 wordt mede mogelijk gemaakt door een projectbijdrage
van de Erasmusstichting, het Mondriaan Fonds, het Hendrik Mullerfonds, het VSBfonds, de
Stichting Bevordering van Volkskracht, de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen departement
Rotterdam, de Stichting Vrienden van het Wereldmuseum en de Gemeente Rotterdam.

Middenbeemster kijkt naar toekomst bij 175-jarig bestaan
Op 25 mei jl. vierde
departement
Middenbeemster haar
175-jarig bestaan. De
leden en genodigden
werden in het
multifunctionele gebouw
de Keyserin ontvangen
met koffie en gebak,
waarna een concert in
de kerk volgde. Na dit
concert was iedereen
uitgenodigd voor
livemuziek op het
Marktplein. In cultureel
centrum Onder de Linden was een tentoonstelling over de geschiedenis van het NUT
ingericht. Natuurlijk ontbrak het niet aan spijs en drank voor alle aanwezigen. Het
departement kijkt nadrukkelijk naar de toekomst en daar past een moderne beeldende
digitale communicatie bij. Via YouTube is te zien op welke wijze het departement 175 jaar
geleden werd opgericht. In het filmpje, gemaakt voor het 175-jarig jubileum, krijgen we
bezoek van vroeger van de twee oprichters zelf. Burgemeester Cornelis Boon jr. hoofd van
de school, en meester De Geus waren via deze moderne media ‘present’ voor een praatje en
een aantal sketches. Er werd terug- en vooruitgekeken tijdens de viering van het jubileum.
De hoop werd uitgesproken dat er nog minstens 175 jaar bijkomen.
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Departement Olst-Deventer: de jeugd heeft de toekomst!
Departement Olst-Deventer wil zich meer gaan richten op
de volgende generatie en benaderde daarom onlangs een
aantal jonge mensen uit de omgeving om mee te denken
over nieuwe activiteiten. Eén van die mensen was Sheila
Hannink, moeder van twee kinderen. Het viel haar op dat
het aantal activiteiten voor peuters in Olst vrijwel nihil was.
Samen met een aantal andere moeders, nam zij daarom het
initiatief om een kinderochtend te organiseren voor kinderen
in de leeftijdscategorie 2 tot 5 jaar. Alles staat in het teken
van ridders en prinsessen. Daarmee hopen zij een nieuwe
doelgroep aan te spreken. De kinderochtend vond plaats op
12 juni 2016
Ledenbijeenkomsten

De eerstvolgende Centrale Districtraadsvergadering vindt plaats op
zaterdag 19 november 2016.

Volgende digitale nieuwsbrief
Heeft uw departement nieuws van waardevolle betekenis? Laat het
weten voor publicatie in de nieuwsbrief en op de website. De uiterste
datum voor inzending van berichten voor de volgende nieuwsbrief is is
op 15 september 2016. Berichten kunt u sturen naar
secretariaat@nutalgemeen.nl.
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