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Even voorstellen: de heer M.M. (Maarten) Rietveldt
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 april 2012 werd
Maarten Rietveldt door de leden benoemd als bestuurslid van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Maarten vervult de rol van
secretaris binnen het bestuur.
Maarten Rietveldt (1949) woont sinds 1966 in de provincie Groningen
en sinds 1978 in Hoogezand-Sappemeer. Hij is al 32 jaar voorzitter
van het Nutsdepartement Hoogezand-Sappemeer en was tot voor
kort gedurende 15 jaar voorzitter van het district Oost-Groningen. Veel
over Maarten en wat hij heeft betekend voor ’t Nut is terug te vinden in
de berichtgeving op internet over zijn 25-jarig jubileum als voorzitter
van het departement (Zie www.mrmr.nl). Hij ontving toen de
erepenning voor zijn inzet voor ‘t Nut uit handen van oud-voorzitter de
heer Schilthuis.
Maarten Rietveldt bekleedt in veel andere stichtingen en verenigingen
in de omgeving ook bestuursfuncties. Hij is inmiddels ook al tien jaar actief in de gemeenteraad van
Hoogezand-Sappemeer namens de VVD.
In het dagelijks leven is Maarten Rietveldt werkzaam in zijn eigen advocatenkantoor in Hoogezand- Sappemeer.
Hij is getrouwd en heeft twee volwassen kinderen, die inmiddels het huis uit zijn.

Het archief actueel
Het archief van de Maatschappij is opgeslagen in
het pand in Edam. Het Maatschappijbestuur heeft
Cor den Boer, na zijn aftreden als voorzitter in
april 2012, bereid gevonden om orde te scheppen
in de vele opgeslagen stukken. Cor is daar
inmiddels aan begonnen en heeft gemerkt dat dit
geen geringe klus is. Het gaat om zes ladekasten
met daarin allerlei documenten en twintig meter
planken vol archiefmateriaal. Dat archiefmateriaal
bestaat onder andere uit correspondentie tussen
het Maatschappijbestuur en de departementen,
stukken over ledenaantallen en verslagen van
vergaderingen. Na opschoning zal het archief
worden overgebracht naar het Gemeentearchief
in Amsterdam.
Een bijzondere collectie vormen de boeken. In Edam staan kopieën van vrijwel alle boeken die ‘t Nut in de
afgelopen 228 jaar heeft uitgegeven. In die boeken staan soms prachtige verslagen van vergaderingen en het
uitschrijven van zogenaamde prijsvragen. Met zo’n prijsvraag werden geïnteresseerden uitgenodigd om een
uitgebreid antwoord te geven op een belangwekkende vraag. Degene met het beste antwoord werd tot winnaar
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uitgeroepen en kreeg een gouden medaille en een beloning in de vorm van een gedrukt boek dat diende als
leerboek voor de door ‘t Nut opgerichte scholen. In 1786 werd bijvoorbeeld de volgende prijsvraag
uitgeschreven: ‘Welke bewijzen leveren Natuur en Reden op, voor het bestaan van God; in hoe verre kunnen
wij dit Wezen kennen, en welke zedenkundige gevolgen kunnen daaruit afgeleid worden?’ Een zekere meneer
P. Schouten leverde het beste antwoord in en dit werd gedrukt als boek uitgegeven.
Cor trof onlangs ook een notariële akte aan van de koop van het pand in Edam, mede ondertekend door de
secretaris van de Maatschappij, de heer Kerdijk. Meldingswaardig is dat de heer Kerdijk de overgrootvader is
van mevrouw van der Kolk. Mevrouw van der Kolk is op dit moment één van de gebruikers van het pand in
Edam en stelt aldaar oude muziekinstrumenten tentoon. Over de heer Kerdijk is nog niet zo lang geleden een,
mede door ‘t Nut financieel gesteunde, biografie uitgegeven met als titel ‘Vooruitgeworpen licht’.
Ook toont Cor u graag twee afbeeldingen van een bewijs van lidmaatschap en een kwitantie uit 1787 en 1796.
Uit deze stukken blijkt dat meneer Van der Schaaf in 1787 lid was van het Departement Utrecht en dat hij een
dukaat contributie moest betalen (sprokkelmaand is februari). In 1796 is hij lid van het Departement
Heerenveen.

Op www.nutalgemeen.nl is nog een brief uit de zomermaand (juni) 1811 aan de departementen te vinden
waarin wordt gemeld dat de penningmeester van de Maatschappij, de heer Daan van Hinloopen, is overleden.
In de volgende nieuwsbrief verhaalt Cor den Boer graag weer over nieuwe vondsten uit het archief.
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‘Wat Doe Jij?’ op volle sterkte in 2012-2013
‘Wat Doe Jij?’ in Wildervank en Oude Pekela
Dit schooljaar begon in september met een
viertal workshops ‘Wat Doe Jij?’, over hoe
om te gaan met pesten in en rond de
school, voor de groepen 8 van de drie
basisscholen van Wildervank. Het was een
cadeau aan de gemeenschap,
aangeboden door het jubilerende
Nutsdepartement en het vormde een
onderdeel van de feestelijkheden rond het
175-jarig jubileum van het departement.
‘Wat Doe Jij?’ werd hiermee voor het eerst
op een basisschool gespeeld. Wat opviel
was dat de leerlingen meer onbevangen zijn dan de iets oudere leerlingen van het voortgezet onderwijs. Ze
deden erg goed mee. Nieuw was ook het initiatief om de workshops ’s avonds te brengen voor de ouders van
de school !
Waar het departement Oude Pekela vorig seizoen een aantal workshops aan de lokale scholen heeft
aangeboden, zijn nu in de provincie Groningen alweer meer dan 60 workshops geboekt.

‘Wat Doe Jij?’ in Den Helder, start van de workshops in Noord-Holland
In oktober volgde Nutsdepartement Den Helder met workshops ‘Wat Doe Jij? Vreemde Eend’, voor het
voortgezet onderwijs van de ‘Scholen aan Zee’. Het initiatief van Nutsdepartement Den Helder om de bijdrage,
destijds ontvangen naar aanleiding van de SNS-winkelopening,te bestemmen voor Wat Doe Jij? heeft geleid tot
deze voorstelling. De voorstelling is ontwikkeld door Artiance en zal het komend seizoen op diverse plaatsen in
Noord-Holland gespeeld worden. Het accent ligt op het worden buitengesloten van scholieren door
medescholieren. De workshops waren een groot succes. De recensie in het Noord-Hollands Dagblad van 25
september kopte: ‘Brugklaskanjers staan er voor elkaar’ en ‘Theater zet de klas tot nadenken’.

‘Wat Doe Jij?’ dit seizoen op zes verschillende plaatsen
In Rotterdam met Young Stage en Deventer, gesteund door de niet aflatende inspanning van het
Nutsdepartement, met het Theaterschip Drost van Salland, worden de workshops nog steeds met
enthousiasme gespeeld. In Groningen en Amsterdam gaan de theatergroepen De Steeg en de Toneelmakerij
het 2e seizoen in.
In de regio Tiel en de regio Alkmaar gaan de Jeugdtheaterscholen Artiance en de Plantage van start.
Workshops in Den Haag met Jeugdtheaterschool Rabarber en in Den Bosch met het Koning Willem 1 College
zijn in voorbereiding.
Daarmee komt het aantal geschatte workshops voor dit seizoen in de richting van de 300 en het totaal aantal
gegeven workshops in de buurt van de 600, de aanloop in Rotterdam sinds september 2007 meegerekend.
Daarmee zijn meer dan 16.000 leerlingen en hun docenten bereikt.

‘Wat Doe Jij?’ in de buurt
Steeds meer - vooral lokale - fondsen zijn bereid gevonden te doneren voor de workshops ‘Wat Doe Jij?’,
waaronder de stimuleringsfondsen van de lokale Rabobanken.
Voor informatie over het maken van plannen voor het geven van een aantal workshops in de buurt, neem
contact op met de projectmanager Corretje Eijgenstein via corretje@xs4all.nl.
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Centrale Districtraad 3 november 2012 : NUTfonds dichterbij
Op 3 november jl. vond de Centrale Districtraadvergadering plaats in Amersfoort. Het Maatschappijbestuur en
de districten spraken tijdens deze vergadering ondermeer over het project laaggeletterdheid en de nadere
uitwerking van het NUTfonds. Ook meldden de verschillende districten wetenswaardig nieuws vanuit hun
achterban.

Nieuws uit de districten
In het kort volgt het nieuws uit de verschillende districten:
-

-

-

-

Op 20 oktober jl. vond de
districtvergadering van Noord-Holland
plaats.
In november 2012 vierde departement
Wieringermeer het 75-jarige bestaan.
In het district Zuid-Nederland zijn alle
departementen klaar met het programma
voor het nieuwe seizoen. Het district
vergaderde op 24 oktober jl. in Breskens.
In Oost-Gelderland werken de
departementen Zelhem, Doesburg, en
Ruurlo regelmatig samen op het gebied
van culturele activiteiten. Zij organiseerden
onlangs een uitje naar het Operagebouw in Essen.
Op 19 september jl. presenteerde departement Groningen-Haren het onderzoek en de conclusies van
een enquête over het functioneren van ‘t Nut aan alle departementen in Noord- en Oost-Groningen.
Half november vond er een gezamenlijke Themadag plaats in Zuidhorn voor de Nutsleden van de
departementen in de twee Groningse districten.

Dit jaar blijken steeds meer departementen hun programma al bijgewerkt te hebben op www.nutalgemeen.nl
onder Departementen.

Laaggeletterdheid
Mw. E.A. (Elly) van den Berg heeft aan het Maatschappijbestuur voorgesteld het project Laaggeletterdheid te
beëindigen. Hoewel departement Langstraat wel een vervolg geeft aan dit project moet geconstateerd worden
dat de animo bij de meeste departementen laag is om laaggeletterdheid (eventueel samen met andere
organisaties) op te pakken. Een van de redenen is dat er vaak al andere instellingen zijn in de omgeving, die
deze ‘tak van sport’ reeds beoefenen.

NUTfonds
Het NUTfonds gaat in 2013 gaat functioneren onder de vlag van de Maatschappij tot het Nut van ’t Algemeen.
De communicatie over het NUTfonds zal via de website www.nutalgemeen.nl plaats vinden. Verder zullen de
departementen en districten op de hoogte gebracht worden van termijnen, aanvraagformulier en toelichting.
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Kort nieuws voor en door de departementen
Koninklijke onderscheiding voor de heer Bauduin
Op vrijdag 12 oktober 2012 heeft de burgemeester van Amstelveen, de heer Jan van Zanen, de Koninklijke
onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt aan de heer Frans G. Bauduin. In zijn
toespraak memoreert de heer Van Zanen dat de heer Bauduin behoort tot de categorie rechters die in staat is
recht te spreken en uitspraken te doen in zware en uitzonderlijke zaken. Zaken waar sprake is van een brede
precedentwerking, waar grote politiek-bestuurlijke, sociaal-maatschappelijke of financieel-economische
belangen spelen of zaken met grote impact op de maatschappij en de Nederlandse samenleving als geheel. Hij
heeft spraakmakende zaken behandeld zoals tegen de voormalige Ahold-bestuurders, het gifschip de Probo
Koala, Volkert van de G. en recent de zedenzaak tegen Robert M. De heer Bauduin werkte als coördinator van
de Victims and Witnesess Unit van het Joegoslavië tribunaal in Den Haag en hij zette daar een gemotiveerd en
goed team op waarmee hij de Verenigde Naties goede diensten bewees. De burgemeester benadrukte dat
meneer Bauduin oog heeft voor de belangen van alle partijen. Hij is iemand die publieke druk kan weerstaan,
die kalm en beheerst is. Een bevlogen man die bruist van ideeën en activiteiten, zowel binnen als buiten de
rechtbank.
De heer Bauduin was plaatsvervangend voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidzorg in
Amsterdam, lid van de adviesraad van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie en
het nam deel aan verschillende begeleidingscommissies
voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
De heer Bauduin was ook jarenlang voorzitter van het
Departement Amsterdam van de Maatschappij tot Nut
van ‘t Algemeen. In die hoedanigheid heeft hij zich zeer
verdienstelijk gemaakt voor zijn eigen departement
maar ook voor het landelijke Nut. Het departement
Amsterdam heeft voor een jaar de kosten van onze Nut
Hoogleraar Professor Sjaak Braster gedragen en zij
hebben genereus bijgedragen aan de verwezenlijking
van het Project ’Wat Doe Jij?’.De secretaris van het
Maatschappijbestuur, de heer Rietveldt heeft ter
gelegenheid van deze onderscheiding een brief met
felicitaties aan de heer Bauduin gestuurd.

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen, reikt de Koninklijke
onderscheiding Officir in de Orde van Oranje Nassau aan de heer Frans
Bauduin(Foto Gemeente Amstelveen - 2012)

Lezing Suzanna Jansen in Bellingwolde

Het Nutsdepartement in Bellingwolde heeft het programma voor het
komend seizoen rond. Schrijfster Suzanna Jansen bijt het spits af.
De auteur van de bestseller Het Pauperparadijs gaf dinsdag 2
oktober jl. een uitstekende lezing in Dorpshuis "De Meet" te
Bellingwolde. Ruim 120 belangstellenden beleefden een prachtige
avond. Met Het Pauperparadijs wordt de bedelaarskolonie van
Veenhuizen bedoeld, een heropvoedingsinitiatief uit het begin van
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de negentiende eeuw met als doel armoedige gezinnen, wezen en landlopers een nieuw bestaan te laten
opbouwen als boer in het
veen. Het is een geschiedenis van goedbedoelde beschavingspogingen, niet alleen in Veenhuizen, maar ook
door middel van het wonen-onder-toezicht in de arbeiderswijken van de twintigste eeuw. Aan de hand van de
verhalen van haar eigen familie beschrijft Suzanna Jansen deze geschiedenis, van wie vijf generaties met deze
vorm van opvoeding zijn geconfronteerd. Het Pauperparadijs is naast interessante sociale geschiedschrijving
een document dat doet nadenken over de actualiteit van armoedebestrijding.

Enquête Districten Groningen gepresenteerd
Op 19 september jl. organiseerden de besturen van de districten Noorden Oost-Groningen in het Dorpscentrum De Broeckhof in Zuidbroek een
presentatie over de uitslag van een enquête geïnitieerd door departement
Groningen- Haren. Aan de enquête werkten de 24 departementen van de
beide Groninger districten mee. Het Maatschappijbestuur was met een
ruime afvaardiging bij de presentatie aanwezig.
Mw. B. Hofstee, extern onderzoeker van de Hanzehogeschool en betrokken bij het onderzoek, presenteerde de
resultaten van het onderzoek. Departementen werd onder andere gevraagd naar het ledenaantal, de
leeftijdsopbouw, financiële zaken en naar hun mening over de organisatiestructuur en toekomst van ‘t Nut. Ook
werd gevraagd hoe belangrijk de departementen het landelijk Nut vinden (zie afbeelding). Aansluitend vond een
discussie plaats onder leiding van de heer H. van Donselaar, voorzitter departement Groningen-Haren.

Studiebijeenkomst 'In de geest van Erasmus: De Vreedzame School'
Tijdens de Internationale Vredesweek 2012 organiseerde ‘Huis van Erasmus’ op
woensdagavond 19 september jl. een studiebijeenkomst over De Vreedzame School.
Louise Langelaan, schrijfster van het leerwerkschrift Erasmus voor de Klas, ging in op
de visie van Erasmus op onderwijs/opvoeding, vrede en tolerantie.
Een belangrijk thema van De Vreedzame School is het oplossen van conflicten zonder
geweld. Het programma streeft naar een klimaat in de school waarin betrokkenheid en
verantwoordelijkheid centraal staan; een democratische gemeenschap. De bijeenkomst
wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van departement Rotterdam van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen.

Departement Wildervank viert 175-jarig bestaan
Op vrijdagmiddag 14 september 2012 vierde departement Wildervank haar
175-jarige bestaan. Een geanimeerde receptie voor genodigden vond plaats
in de Margaretha Hardenbergkerk. De receptie werd geopend door de
ceremoniemeester Wim Dussel met een prachtig zelf geschreven lied over de
historie van het Departement Wildervank, begeleid door het Barok Ensemble
Bestuur dep. Wildervank
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van de muziekschool te Veendam. Dit ensemble verzorgde gedurende de receptie prachtige
achtergrondmuziek. Tjits Zwartsenburg-Veldkamp, de voorzitter van het jubilerende departement, sprak mooie
woorden. Andere sprekers waren Maarten Rietveldt, secretaris van de Maatschappij, Anneke Leegte-Knol,
namens de besturen van de Districten Noord- en Oost-Groningen en Hinnie Smit-Van der Kamp, voorzitter van
het Departement Winschoten. Op zaterdag 15 september 2012 werd het jubileum met de leden gevierd met een
optreden van het Deep River Quartet en een maaltijd, beide in Hotel Parkzicht in Veendam .

Onderhoud Nutsmonument Edam
Regelmatig wordt het pand in Edam, een
Rijksmonument, gecontroleerd door de
monumentenwacht. Op grond van hun aanbevelingen
vindt er gericht onderhoud plaats. Ook afgelopen zomer
werd er weer het één en ander opgeknapt aan het pand.
Er werd geverfd en (delen van) kozijnen vervangen.
Maisa van der Kolk, een van de gebruikers van het
pand, ontving voor 't Nut tijdens de open
momentendagen op 8 en 9 september 2012 weer vele
belangstellenden. Zij vertelde hen over het Nutshuis
en over haar verzameling oude snaarinstrumenten.

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2013
De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2013 vindt plaats op zaterdag 20 april.
Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aankondiging:
secretariaat@nutalgemeen.nl.

Volgende digitale Nieuwsbrief
Heeft uw departement nieuws van waardevolle betekenis? De uiterste datum voor
inzending van berichten voor de volgende nieuwsbrief is 15 maart 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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