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De verworvenheden van het naoorlogse Europa lijken nu 
vanzelfsprekend. Wij moeten ons echter steeds voor ogen 
houden dat zij niet het gevolg zijn van een gelukkige spe-

ling van het 
lot of een on-
afwendbaar 
historisch 
proces. Zij 
zijn het resul-
taat van de 
sterke over-
tuiging van 
de volkeren 
van West-
Europa en de 
verbeeldings-
kracht, de 
moed en het 

doorzettingsvermogen van de naoorlogse leiders. Als wij 
dat vergeten   .... komen wij .... in de verleiding te denken 
dat vrede, veiligheid en voorspoed een recht zijn en ons 
dus vanzelf ten deel zullen vallen. Die gedachte zou echter 
gevaarlijk zijn. Wij behoeven, maar één ogenblik aan de 
geschiedenis van ons continent te denken om te beseffen 
hoeveel malen die veiligheid bedreigd werd, hoe dikwijls 
vrede moest wijken voor oorlog en hoe gemakkelijk vrij-
heid verloren kan gaan.

Wij hebben in de afgelopen halve eeuw veel bereikt, maar 
staan nu voor nieuwe problemen en nieuwe uitdagingen. 
Onze landen moeten de samenwerking en integratie van 
Europa verder versterken om te verhinderen dat zij terug-
vallen op oude mechanismen en reflexen, en zij moeten 

de Europese Unie, het Europa dat zij gezamenlijk hebben 
opgebouwd, openstellen voor andere volken van Europa. 
Wij mogen vrede en vrijheid, veiligheid en welvaart niet 
uitsluitend voor West-Europa willen bewaren. Dat zou 
onrechtvaardig en te kortzichtig zijn - en op den duur ook 
niet in ons belang. Voor dit belang op langere termijn is 
het nodig nu al offers te brengen. Deze zijn als het ware de 
premie die vooruit moet worden betaald voor de verzeke-
ring van onze vrede, vrijheid en welvaart in de volgende 
eeuw. 

Wij beleven thans opnieuw een periode van onzekerheid en 
verwarring. Ernstige problemen doen zich voor op vele en 
verschillende gebieden, zoals migratie, milieu, werkgele-
genheid en sociale rechtvaardigheid. ...  Wij kunnen alleen 
samen naar oplossingen zoeken. Wij moeten daarbij geen 
illusies wekken: de Europese Unie kan niet meer doen 
dan de Europese staten haar toestaan. Maar als de wil tot 
samenwerking er is, is Europa tot aanzienlijk meer in staat 
dan ieder land alleen.

Wie de geschiedenis van West-Europa kent, beseft dat een 
halve eeuw zonder oorlog een uitzonderlijk verschijnsel 
is. Wie de eerste helft van deze eeuw vergelijkt met de 
tweede, ziet aan de ene kant oorlog, crisis en dictatuur, 
aan de andere vrede, welvaart en vrijheid. Die verschillen 
komen voort uit de politieke moed en vastberadenheid, 
uit de wil om vrede te stichten, welvaart te scheppen en 
de vrijheid te verdedigen, dit alles in onderlinge Europese 
samenwerking,......... Die vaste wil kenmerkte de grond-
leggers van de Europese Gemeenschap en degenen die 
hun werk hebben voortgezet ..... Laten wij hun voorbeeld 
blijven volgen.

Historie heeft ons tot Europeanen gemaakt
De Internationale Karelsprijs, werd op 16 mei 1996 te Aken uitgereikt aan Hare Majesteit de Konin-
gin. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan mensen of organisaties die zich verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de Europese eenwording. De prijs is genoemd naar Karel de Grote; de uitreiking vindt 
plaats in de kroningszaal van het Akense raadhuis. Hier enkele citaten uit de toespraak die de Konin-
gin bij die gelegenheid heeft gehouden.

Op 28 april jl werden de ledenvergadering en het 
jaarcongres gehouden in Amersfoort. 

Met efficiëncy streeft het Maatschappijbestuur niet alleen 
naar kostenbeheersing, maar ook naar inhoudelijke meer-
waarde. In nauw overleg met de Werkgroep Denktank 
kwam een nota tot stand met beleidsaanbevelingen voor 
de periode 2006-2009. Deze nota, de jaarrekening 2006 en 
voor het eerst een begroting voor meerdere jaren werden 
gedegen besproken met de Centrale Districtsraad. Na 
constructieve beraadslagingen werden deze stukken door 
de ledenvergadering geaccordeerd. Dankzij het positief 
meedenken van de leden van de Denktank en de Centrale 
Districtsraad is er nu duidelijkheid over de financiële situ-
atie van het Nut en over onze geactualiseerde doelstelling: 
“Een actieve bijdrage leveren aan de sociaal-maatschap-
pelijke cohesie in de samenleving”. Op basis hiervan zal 
worden gewerkt aan verdere consolidatie van de financiën 
van het Nut en aan het leveren van een inhoudelijke bij-
drage aan het Nederlandse maatschappelijk debat.
In het Maatschappijbestuur ontstond een vacature door het 
aftreden van Jos Nieuwenhuis. Hierin kon gelukkig wor-
den voorzien door de benoeming van Elly van den Berg 
uit Wassenaar (zie ook de achterpagina).
Het jaarcongres ging over de vraag wat de Europese Unie 
voor ons kan betekenen. Op boeiende wijze gaven de 

inleiders relevante informatie over de ontstaansgeschiede-
nis, de doelstellingen en het huidige functioneren van de 
unie. In dit Bericht van ‘t Nut vindt u samenvattingen van 
hun inleidingen. Met de uitgave van een Europa-inspiratie-
map voor de departementsbesturen hoopt het bestuur een 
aanzet te geven voor de behandeling van dit onderwerp in 
de departementen.

Het bestuur wenst de departementen en hun leden een 
interessant en belangwekkend, maar ook gezellig, Nutswin-
terseizoen!

Gijs Schilthuis,
voorzitter van het Maatschappijbestuur

Ledenvergadering en Jaarcongres met inhoud!



 Naar aanleiding van het thema van het jaarcongres: 
“Wat kan de Europese Unie voor ons betekenen” neemt 
mevrouw Van Emden ons mee naar het begin om aan te tonen 
wat Europa al heeft betekend. Het begon 50 jaar geleden met 
het Verdrag van Rome en zelfs daarvoor al in 1952 met de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Tot die 
tijd heeft Europa eigenlijk altijd conflicten gehad. Grote en  
kleinere conflicten en in de 20ste eeuw twee conflicten tussen 
Europese staten die ontaard zijn in wereldoorlogen. Men 
begreep dus dat er iets moest veranderen. Twee beroemde 
franse politici, Jean Monet en Robert Schumann, kwamen 
met een plan waarin zij zeiden: laten wij nu eens proberen 
iets samen te doen in plaats van elkaar te bevechten. Hun 
plannen waren simpel: door de zware oorlogsindustrieën 
van kolen en staal onder een noemer te brengen, verbinden 
de deelnemende landen hun lot en zien ze er gezamenlijk op 
toe dat deze industrieën voor de wederopbouw van Europa 
worden gebruikt en niet om elkaar te bevechten. Voorwaar-
den voor lidmaatschap waren dat het land in Europa moest 
liggen en dat het democratisch werd bestuurd. De Europese 
gemeenschap van Kolen en Staal begon bij haar oprichting 
met zes landen: België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, 
Italië en West-Duitsland. De belangrijkste opbrengsten van 
dit verdrag waren het vredesproces, de lotsverbondenheid en 
dat voor het eerst ook met winnaars en verliezers om de tafel 
werd gezeten. Omdat de zware industrieën vooral in Frankrijk 
en Duitsland lagen was het niet vreemd dat het Europese 
Parlement in de Elzas werd gevestigd. Naast vrede ontstond 
met het verdrag ook één markt voor kolen en staal. 

Uitbreiding van de EU
Bij samenwerking en wederopbouw speelt de financiering 
een belangrijke rol. Er moest een zekere welvaart tot stand 
komen. In 1957 is men daarom met die zelfde zes landen be-
gonnen met de Europese gemeenschappen als één markt. Dit 
werkte economisch zo goed dat zich hier in de loop der jaren 
steeds meer landen bij wilden aansluiten. In 1973 kwamen 
er bij de eerste uitbreiding drie landen bij: Groot-Brittannië, 
Ierland en Denemarken. In 1980 en 1986 sloten Griekenland, 
Spanje en Portugal zich aan. Daarvoor ging Spanje gebukt 
onder Franco, de Portugezen hadden Salasar en de Grieken 
het kolonelsregime. En dan komt de tweede grote verworven-
heid van Europa: het democratiseringsproces. Deze landen 
waren beginnende democratieën en het lidmaatschap van 
de Unie betekende voor de burgers van deze landen dat de 
democratie net als in de rest van Europa gegarandeerd was. 
Naast vrede, democratie en een grotere welvaart, kwamen 
er ook bindende afspraken over mensenrechten. Deze waren 
daarvoor natuurlijk in sommige delen van Europa al vastge-
legd, maar nog nooit in een gezamenlijke lotsverbondenheid. 
Het proces van uitbreiding is doorgegaan. Na de hereniging 
van Oost- en West-Duitsland wordt het nieuwe Duitsland in 
1990 lid van de EU. In 1995 sluiten Finland, Oostenrijk en 

Zweden zich aan, in 2004 Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, 
Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. In 
2007 volgen Bulgarije en Roemenie. In 1993 treedt het verdrag 
van Maastricht in werking en sindsdien vormen de Europese 
Gemeenschappen (EG), die weer bestaan uit de Europese Eco-
nomische Gemeenschap, de Euratom en de EGKS, de eerste van 
de drie pijlers van Europese Unie (EU). De EU bestaat thans uit 
27 landen die met vallen en opstaan, de gezamenlijkheid, vrede, 
welvaart en democratie voor haar burgers handhaven.

Wat kan de Europese Unie voor ons betekenen?
Vervolgens gaat mevrouw Van Emden in op een recent artikel 
van de Amerikaan Rifkin, waarin Europa wordt vergeleken met 
de Amerikaanse droom. De Amerikaanse droom – van kran-
tenjongen tot miljonair: wie hard genoeg werkt, wordt rijk en 
verwerft status. Voor wie dat niet kan, zijn er minder vangnetten 
en mogelijkheden om toch een prettig leven te leiden. Europa, 
zo was zijn conclusie heeft een heel andere droom. Deze is 
gebaseerd op duurzaamheid, koesteren wat je hebt: het milieu 
is belangrijk, geld is natuurlijk belangrijk, maar ook belangrijk 
is een nuttig en goed leven in een leefbare maatschappij: tijd 
hebben voor elkaar en voor de kinderen. Het sociale vangnet is 
in Europa veel groter dan in de landen om ons heen. Wij hoeven 
niet alleen maar allemaal schatrijk te worden, maar we zijn ook 
rentmeester en willen ook duurzaamheid. Het is belangrijk dat 
wij energiebronnen vinden die ervoor zorgen dat de aarde niet te 
snel opwarmt. Ook is het belangrijk hoe we met de derde wereld 
en globalisatie omgaan. De ministeries in Brussel ontwikkelen 
grote projecten om dit voor de komende tijd te waarborgen en 
om dát Europa, wat men zich voorstelt als een Europese droom, 
waarin u, onze kinderen en toekomstige generaties allemaal 
zullen leven in een niet helemaal materialistische, maar toch 
menselijke maatschappij – mogelijk te kunnen maken. Vanuit 
deze gezamenlijke droom werken de 27 deelnemende landen 
met vallen en opstaan aan het vinden van een toekomst, niet al-
leen voor het eigen continent, maar ook voor de rol van Europa 
in de rest van de wereld. En dat is nu precies wat de Europese 
Unie voor ons kan betekenen. 

Praat over Europa
Na het referendum over de Europese grondwet is het in Ne-
derland stil geworden over Europa terwijl in de landen om ons 
heen veel over Europa wordt gepraat. Mevrouw Van Emden 
betreurt dat. Ze begon haar betoog dan ook met een uitspraak 
van Kennedy: “Denk niet wat kan het land voor mij betekenen, 
maar wat kan u voor het land betekenen”. Het grootste gevaar 
voor de Europese Unie is dat de burger zich niet meer betrokken 
voelt en afhaakt. Wat kan u voor Europa doen? Breng het ter 
discussie, praat met elkaar over Europa, verdiep u in de achter-
gronden en volg de ontwikkeling. Europa heeft de afgelopen 
55 jaar veel voor ons en onze mede-Europeanen betekend en in 
deze zin kunnen wij misschien proberen om iets voor Europa te 
betekenen. 

Jaarcongres 2007 met Marion van Emden, Jan Mulder en Gijs Schilthuis jr.

          Wat kan de Europese Unie voor ons betekenen?

Drs. Marion van Emden 
is voormalig directeur van 
de Europese beweging in 
Nederland.

Jan Mulder is landbouw-
kundig Ingenieur en sinds 
1994 namens de VVD lid 
van het Europees Par-
lement.

Europarlementariër Jan Mulder over het Europees Parlement
 Jan Mulder is sinds 1994 namens de VVD lid 
van het Europees Parlement. Hij houdt zich bezig met de 
Europese begrotingspolitiek, de Europese landbouwpolitiek, 
de begrotingscontrole en de Europese visserijpolitiek. De 
heer Mulder constateert dat het Europees Parlement ieder jaar 
meer bevoegdheden krijgt en dat de invloed van dit parlement 
steeds verder toeneemt. In 1977 vonden voor het eerst directe 
verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. Voor die 
tijd bestond de afvaardiging uit leden van de eerste of tweede 
kamer die moesten opkomen voor de belangen van het eigen 
land. In de praktijk pakt dit anders uit omdat de verschil-
lende politieke partijen elk een ander beeld hebben van het 
Nederlands belang. Het Europees Parlement telt momenteel 

785 leden. De grootste fractie met ongeveer 250 leden heet 
de Europese Volkspartij, die in Nederland bekend is als de 
Christen Democraten. De volgende fractie in aantal is de Sociaal 
Democratische fractie met ongeveer 200 leden. Derde en vierde 
zijn de Liberalen met ongeveer 120 leden en de Groenen met 80 
leden. Daarnaast is er nog een aantal kleinere fracties. Opvallend 
is dat in het Europees Parlement zowel extreem links als ex-
treem rechts vertegenwoordigd zijn. Zo zijn er in het Europees 
Parlement communisten en Stalinisten, maar ook mensen van 
extreem rechts zoals het Vlaams Blok en Le Pen. Het parlement 
vormt daarmee een juiste afspiegeling van de Europese opinie. 
De fractiediscipline zoals we die in Nederland kennen is in het 
Europees Parlement niet zo groot. De partijen heten wel Chris-
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ten Democraten, Socialisten of Liberalen, maar elke afgevaardigde is in 
het algemeen vrij om te stemmen hoe hij wil. Bij iedere stemming is er 
wel een richtlijn die aangeeft hoe de fractie dient te gaan stemmen. Hoe-
wel daarmee wellicht het nationaal belang wordt geschaad, is de sanctie 
op het afwijken van die richtlijn uiterst gering. De fractie in het Europees 
Parlement heeft daarentegen niets te zeggen over de nationale lijn. Dat 
wil echter niet zeggen dat de afgevaardigden automatisch de nationale lijn 
volgen: eenieder die lid is van het Europees Parlement is bijzonder gemo-
tiveerd om gezamenlijk iets te doen voor Europa. Niemand zal vergeten 
dat hij gekozen is door een bepaalde groep mensen, maar het gaat altijd 
om het gezamenlijke belang van Europa. Een land kan nooit een meerder-
heid krijgen: zelfs een land als Duitsland, verreweg het grootste land in 
Europa, verkeert altijd in een minderheidspositie omdat er 82 miljoen 
Duitsers zijn op 500 miljoen Europeanen. 

De belangrijkste taak van een parlementslid is het controleren van de Eu-
ropese Commissie, het bestuurlijk orgaan van de EU. Naast deze regering 
op Europees niveau zijn er twee kamers die wetgevende besluiten nemen: 
de Raad van Ministers, die naast een controlerende functie ook een uit-
voerende functie heeft, en het Europees Parlement zelf. De leden van het 
parlement maken deel uit van 21 commissies over verschillende onder-
werpen. Hierin wordt gediscussieerd en worden de voor dat onderwerp 
verantwoordelijke commissarissen ondervraagd. Ook kent het Europees 
Parlement het enquêterecht. Er zijn voortdurend enquêtecommissies aan 
het werk over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast heeft het parlement 
een belangrijke rol bij de vaststelling van de Europese begroting en het 
totstandkomen van de Europese wetten: er kan geen enkele Europese wet 
worden gemaakt zonder toestemming van het parlement. Alleen op het 
gebied van de landbouw ligt dat wat ingewikkelder, daar hebben de na-
tionale regeringen nog steeds de meeste invloed. Iedere vijf jaar komt er 

een nieuwe Europese Commissie en komen er 27 nieuwe commissarissen. 
Alle commissarissen hebben alvorens ze benoemd worden een hoorzitting 
in het parlement waarin ze worden ondervraagd over het vakgebied dat ze 
gaan beheren. Naast het beoordelen van de individuele commissarissen 
stemt het parlement ook over de gehele commissie. 

Hoewel de belangstelling voor het Europese Parlement vanuit de lidstaten 
gering is, staat men daar buiten Europa heel anders tegenover. Door mid-
del van bezoeken van parlementaire delegaties en de bijna maandelijkse 
bezoeken van buitenlandse staatshoofden staat het parlement in contact 
met de rest van de wereld. De heer Mulder constateert dat men daar grote 
belangstelling heeft voor Europa, en veel minder voor de individuele 
lidstaten.

Hierna staat de heer Mulder stil bij één van de dingen die men bij het Eu-
ropees Parlement moeilijk vindt uit te leggen: het maandelijks op en neer 
reizen tussen Brussel en Straatsbrug. De zetel van het Europees Parlement 
bevindt zich in Straatsburg, maar het merendeel van de activiteiten van 
de parlementaire commissies speelt zich af in Brussel. Veel afgevaardig-
den willen dit veranderen omdat het verhuizen jaarlijks 210 miljoen euro 
kost en een hoop onnodige milieueffecten veroorzaakt. Dit kan echter 
alleen maar veranderd worden bij unanimiteit van de lidstaten. Ook de 23 
verschillende talen zorgen voor de nodige problemen, niet alleen bij de 
vergaderingen, maar ook bij de vertaling en interpretatie van de wetten. De 
heer Mulder besluit zijn betoog met de conclusie dat het Europees Parle-
ment een onderschat parlement is. De meeste wetgeving komt niet uit onze 
Tweede Kamer, maar uit Europa. Omdat het Europees Parlement steeds 
belangrijker wordt is het van groot belang dat we bij de volgende Europese 
verkiezingen weer allemaal gaan stemmen.

Ir. Gijs Schilthuis jr is func-
tionaris van de Europese 
Commissie.

Gijs Schilthuis jr over zijn werk voor de Europese Commissie
 Gijs Schilthuis werkt voor de Europese Commissie 
en wil daar graag op persoonlijke titel iets over vertellen. Het 
Europese bestuursapparaat in Brussel bestaat uit verschil-
lende departementen, de zogenaamde directoraten-generaal. 
Zijn werkterrein is het directoraat-generaal Gezondheid en 
Consumentenbescherming (SANCO), dat zich richt op de 
voedselveiligheid, dierziekten, dierenwelzijn, humane gezond-
heid en de bescherming van consumenten. Bij dit directoraat 
werken ongeveer 800 mensen, terwijl voor de totale Euro-
pese Commissie ongeveer 25000 mensen werkzaam zijn. De 
heer Schilthuis houdt zich bezig met de financiën binnen de 
organisatie en de controle op de verschillende programma’s 
die worden uitgevoerd. Het meeste geld, dat binnen dit domein 
wordt besteed, gaat naar programma’s voor controle op voed-
selveiligheid. Door jaarlijks een aantal geselecteerde program-
ma’s in de lidstaten te bezoeken, wordt onderzocht hoe een en 
ander is georganiseerd, of de doelstellingen worden behaald en 
of de kosten proportioneel en juist zijn. Er wordt met andere 
woorden vastgesteld of het Europese belastinggeld goed wordt 
besteed.

In zijn dagelijks werk is het verband met vrede en rechtvaar-
digheid moeilijk aan te geven en gaat het, net als op veel 
andere beleidsterreinen, vooral om de praktische toepassingen. 
De Europese wet- en regelgeving bestaat uit een door de Raad 
van ministers en het Europees Parlement samen tot stand 

Inspiratiemap voor departementen
‘Wat kan de Europese Unie voor ons betekenen?’
Over het thema van het jaarcongres is een inspiratiemap beschikbaar. Deze en andere inspiratiemappen 
zijn te vinden op onze website: www.nutalgemeen.nl. De mappen zijn gratis te bestellen bij het Algemeen 
Secretariaat van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, Jan Nieuwenhuijzenplein 9, 1135 WT Edam. 
Telefoon 0299-371160 of per e-mail: secretariaat@nutalgemeen.nl

gebrachte raamwetgeving, die door de Europese Commissie 
verder wordt ingevuld. 

Er wordt vaak geklaagd over de hoeveelheid wet- en regel-
geving. Maar organisaties en bedrijven roepen vaak niet al-
leen om minder regels, maar vooral om duidelijke regels die 
voor alle 27 lidstaten hetzelfde moeten zijn – zodat bijvoor-
beeld één en hetzelfde product onder dezelfde voorwaarden 
aan alle 500 miljoen Europese burgers verkocht kan worden. 
Dit zorgt voor veel dynamiek van het bedrijfsleven, van 
niet-gouvernementele organisaties en van consumentenbe-
wegingen om nieuwe regelgeving te beïnvloeden en te zor-
gen dat deze op een rechtvaardige manier wordt uitgevoerd.

Bij deze uitvoering en de handhaving van Europese regels 
is er het Europees Gerechtshof, dat een belangrijke bijdrage 
levert  door te zorgen voor een Europese rechtsgemeen-
schap. Het Europese Hof van Justitie wordt gerespecteerd in 
alle lidstaten. Het vormt daarmee de basis voor de economi-
sche samenwerking. De pragmatische benadering om samen 
te werken op economische terreinen of op terreinen als 
voedselveiligheid, milieu en gezondheid, om te zoeken naar 
oplossingen die voor iedereen zinnig zijn en daarover wetten 
en regels te maken heeft in Europa tot welvaart en stabiliteit 
geleid. En van welvaart en stabiliteit is het maar een kleine 
stap naar vrede en rechtvaardigheid.

                     ‘Hoewel de belangstelling voor het Europese Parlement vanuit de lidstaten gering is,
                                                                        staat men daar buiten Europa heel anders tegenover’ 
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Tijdens de ledenvergadering in april werd afscheid genomen van Jos Nieuwen-
huis, die na een termijn van vier jaar het Maatschappijbestuur verlaat. Bij die 
gelegenheid werd aan hem de Nutserepenning uitgereikt. Hiermee werd erkente-
lijkheid tot uitdrukking gebracht voor zijn jarenlange inzet voor- en grote betrok-
kenheid bij onze Maatschappij. De heer Nieuwenhuis heeft ook voor het departe-
mentsbestuur van Aalst-Waalre veel betekend en is nog actief als bestuurslid van 
het district Zuid-Nederland. Voldoende reden om hem te eren met de Nutspen-
ning, die vergezeld gaat van een oorkonde.

Erepenning van het Nut uitgereikt aan 
J.J. Nieuwenhuis

Op 14 april jl. is in Edam, bij de Doopsgezinde Kerk, een bron-
zen beeld onthuld van Jan Nieuwenhuijzen, 
de geestelijke vader van het Nut. Het beeld, 
dat is gemaakt door de kunstenaar Hans 
Luchies, is door onze Maatschappij aange-
boden aan het departement Edam t.g.v. het 
feit dat Edam 650 jaar geleden stadsrechten 
kreeg en om te benadrukken hoe belangrijk 
het is om werkelijk te gáán voor een idee. Jan 

Nieuwenhuijzen en zijn zoon Martinus hadden het idee dat er 
door betere educatie een betere toekomst zou komen met wel-
vaart en welzijn voor iedereen. Zij zijn gegaan voor dat idee 
en hebben daarmee een belangwekkende volksontwikkeling 
op gang gebracht. Ook in onze tijd is het van belang te werken 
aan ontwikkeling en ontplooiing en aan éducation permanente. 
Hierbij valt onderscheid te maken tussen het levenslang leren 
wat gericht is op na- en bijscholing in beroepsvaardigheden 
enerzijds en anderzijds de algemene ontwikkeling. Breedte-
educatie noemt men dat in Belgisch Vlaanderen; niet alleen 
levenslang leren, maar ook levensbreed. Het gaat om het 
vormings- en ontwikkelingswerk, dat mensen weerbaarder 
maakt in hun maatschappelijk functioneren, om het bevorderen 
van hun maatschappelijke participatie en het voorkomen dat 

mensen aan de zijlijn komen te 
staan en zich niet maatschap-
pelijk kunnen ontplooien. In 
Vlaanderen wordt breedte-edu-

catie als onderwijs beschouwd 
en navenant met subsidies 
gestimuleerd. In Nederland 
heeft men daarvoor de term 
‘non formele educatie’ bedacht. 
In ons land worden organisa-
ties als Volksuniversiteiten en 
Nutsdepartementen beschouwd 
als vriendelijke vrijwilligers-
organisaties, die niet behoeven 
te worden gesubsidieerd. Het 
Maatschappijbestuur wil de 
departementen stimuleren met 
hun activiteiten in de eigen 
omgeving een maatschappelijke, 
educatieve functie te vervullen 
en zo een actieve bijdrage te 
leveren aan de sociale cohesie 
in onze samenleving. Dat kan 
gebeuren door alert in te spelen 
op plaatselijke ontwikkelingen 
met lezingen,cursussen, excursies, cultuurreizen etc. In de ogen 
van het Maatschappijbestuur is er voor het Nut nog een wereld 
te winnen. Dat wij ons daarvoor inzetten heeft het bestuur wil-
len symboliseren met de aanbieding van het standbeeld van Jan 
Nieuwenhuijzen in Edam. 

Het Nut leeft voort in het beeld van Jan Nieuwenhuijzen

Bronzen beeld van Jan Nieuwen-
huijzen door Jan Luchies, geplaatst 
bij de Doopsgezinde kerk in Edam. 
Op de sokkel staat te lezen: “Jan 
Nieuwenhuijzen 1724-1806. Stichter 
van de Maatschappij tot Nut van
‘t Algemeen, Edam 1784. Voor de 
verheffing en verlichting van het 
volk.“

Als opvolgster van Jos Nieuwenhuis is mevrouw Elly A.van den Berg-van Ooijen uit Wassenaar toege-
treden tot het Maatschappijbestuur. Als Friezin is Elly van den Berg ingeburgerd en al jarenlang wonend 
in Zuid Holland (Wassenaar) met echtgenoot en drie elders wonende kinderen en enkele kleinkinderen. 
Oorspronkelijk opgeleid voor maatschappelijk werk en pedagogiek is zij werkzaam geweest als lerares 
psychologie en stagecoördinator op middelbare- en hogere beroepsopleidingen. Daarna was zij twaalf jaar 
raadslid in de gemeenteraad van Wassenaar met daarnaast veel vrijwilligerswerk in kerk, staat en maat-
schappij, onder andere in het bestuur van het Nutsdepartement Wassenaar. Daarin is zij al tien jaar actief 
als vice-voorzitter en coördinator evenementen. Elly: “De rode draad in mijn leven is maatschappelijke 
betrokkenheid; vanuit die betrokkenheid is het boeiend bestuurslid te mogen zijn van het landelijk Nut”.

Elly A. van den Berg-van Ooijen benoemd tot lid van het 
Maatschappijbestuur
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Als thema voor het jaarcongres 2008 is gekozen voor 
afvalverwerking in Nederland. Mocht u in uw departement 
of in uw omgeving deskundigen kennen die in een in een 
deskundigheidsgroep hun medewerking zouden willen 
verlenen aan de invulling van het jaarcongres 2008, dan wil 
het Maatschappijbestuur graag met deze mensen in contact 
komen. Contactinformatie vindt u in het colofon elders op 
deze pagina. De ALV en het jaarcongres 2008 vinden plaats 
op XXXX in het XXXXX te XXXXXX.

Thema jaarcongres 2008: ‘Afvalverwerking in Nederland’

Mevrouw Elly A. van den 
Berg-van Ooijen


