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NUTfonds mei 2015
In de maand mei 2015 heeft het Maatschappijbestuur opnieuw een groot aantal subsidieaanvragen
bestudeerd en besloten aan vier aanvragen een subsidie toe te kennen. Om toekomstige initiatiefrijke
aanvragers aan te moedigen informeert het Maatschappijbestuur haar leden en geïnteresseerden
over de achtergronden en doelen van de verschillende projecten.
Vanuit Leeuwarden ontving de Maatschappij een aanvraag voor
subsidie van het Wijkpanel Huizum West met een doelstelling
waarmee de Maatschappij zich verbonden voelt. De organisatie
is zich bewust van het feit dat kinderen die opgroeien in een
achterstandssituatie te maken hebben met sociale uitsluiting. In
de Wijk Huizum wordt daarom in de zomervakantie een hele
week Stoereloer ‘Toveren met je Handen’ georganiseerd, voor
kinderen van 6-13 jaar. De organisatie belooft een week vol
creatieve en ambachtelijke workshops. Er wordt gewerkt met
recyclebare materialen in workshops als antwoord op de
wegwerpmaatschappij. Kinderen leren zelf gebruiksvoorwerpen
maken met behulp van Friese ambachtelijke technieken. Met
een team van vrijwilligers wordt een week georganiseerd waarin in de eerste plaats de sociale
interactie tussen kansarme en niet kansarme kinderen wordt gestimuleerd, terwijl tegelijkertijd de
creativiteit in denken en handelen wordt aangewakkerd. Daarnaast vormt het een basis voor
verbindingen tussen vrijwilligers, erfgoedinstellingen, scholen en organisaties in de wijk.
Ook werd een subsidieaanvraag van
Departement Delden van de Maatschappij tot
Nut van ’t Algemeen voor de plaatsing van een
ringleiding in het parochiehuis gehonoreerd. Het
departement had vanuit de ledenvergadering in
2014 het verzoek gekregen het parochiehuis te
voorzien van een ringleiding. Het parochiehuis,
ook wel het Kultuurhuis , is de thuisbasis van
het departement en doet daarnaast dienst als
multifunctioneel centrum waar diverse lokale
activiteiten plaatsvinden. Met de plaatsing van
een ringleiding wordt de aantrekkingskracht voor
de culturele activiteiten vergroot en kunnen ook
de mensen met gehoorproblemen deelnemen aan onderdelen van het aangeboden programma.
Hoewel de grote zaal een capaciteit van 200 personen heeft, blijft het aantal bezoekers steken op
gemiddeld 112. Het Nutsdepartement Delden verwacht met deze faciliteit in de toekomst meer
bezoekers te mogen ontvangen en dat ook het ledental hierdoor zal toenemen.
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Stichting RMC uit Rotterdam heeft van het Nutfonds een bijdrage toegezegd gekregen bestemd voor
de realisatie van een invalidentoilet en een nieuwe keuken in het Rijnmond Multifunctioneel Centrum.
Hiermee is het geboden programma toegankelijk voor iedereen, hetgeen het Maatschappijbestuur
van harte toejuicht. De activiteiten in het centrum zijn er onder andere op gericht jongeren en
volwassenen uit de wijken Bospolder, Tussendijken, Spangen, Delfshaven en het Nieuwe Westen in
Rotterdam activiteiten aan te bieden die de integratie en participatie in deze wijken stimuleren.
Departement Zaanstad Zuid gaat haar Nutprijs uitreiken aan de
Stichting tot Behoud van het Stoomschip. Hiervoor is een bijdrage
gevraagd vanuit het Nutfonds. Het departement wil hiermee een
bijdrage leveren aan het behoud van cultuurgoed in Zaanstad.
Vrijwilligers van het Stoomschip verzorgen demonstraties voor publiek
en varen als bemanning mee bij de evenementen waarbij de schepen
betrokken zijn zoals bijvoorbeeld de intocht van Sint Nicolaas, het
Havenfestival in IJmuiden, Sail Amsterdam en Dordt in Stoom. Elke woensdag en zaterdag zijn
vrijwilligers op de schepen aan het werk voor dagelijks onderhoud en op die dagen kunnen deze
‘Varende Monumenten van Bedrijf en Techniek’ gratis bezocht worden.

Algemene Ledenvergadering 18 april 2015 in Kampen

(foto: Jan Visser)
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De 223-ste Algemene Ledenvergadering werd gehouden op zaterdag 18 april a.s. in Kampen. Het
departement Kampen en de Burgemeester drs. mr. B. Koelewijn heetten de leden van 't Nut van harte
welkom. Na de vergadering was er voor de leden een uniek programma samengesteld door het
bestuur van het Nutsdepartement Kampen.
Tijdens het middagprogramma bezochten
de Nutsleden het gebouw van de
voormalige Nutsspaarbank (foto)en het
Stedelijk Museum voor een korte
verkenning van de Oranjezaal en de
Schepenzaal. Het bezoek aan de
voormalige Nutsspaarbank, nu het Centraal
Historisch Archief SNS was indrukwekkend.
Het gebouw ademt nog helemaal de sfeer
van de voormalige Nutsspaarbank. In de
ontmoetingsruimte van het Ikonenmuseum
werd de dag afgesloten. Hulde was er voor
het bestuur van departement Kampen die
een heel mooie middag heeft bezorgd aan de Nutsleden.

Onderwijsmuseum opent deuren voor publiek
De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen is lid van de 'Vrienden van het Onderwijsmuseum'. Het
museum opent op 11 juli 2015 naar verwachting haar deuren voor het publiek in het voormalige
gebouw van De Holland in Dordrecht. Op 14 april jl. werd aldaar de Algemene Ledenvergadering
gehouden. Aanwezig tijdens deze vergadering was ook Cor den Boer, oud-voorzitter van ’t Nut, thans
belast met archiefzaken. De boekencollectie - overgebracht uit het Nutspand in Edam naar het
museum - zal vanaf juli voor hem weer toegankelijk zijn. Dan zal ook de rubriek 'Archief actueel' weer
kunnen verschijnen in de Nieuwsbrief.
Foto's: Cor bij een van de stukken van de museumcollectie en het gerestaureerde pand De Holland
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Twee eeuwen bibliotheken Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen
Recent verscheen er op een weblog gewijd aan onder andere bibliotheken in Nederland, een
uitgebreide beschrijving over twee eeuwen bibliotheken van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.
Hans Krol, gepensioneerd bibliothecaris schreef deze tekst voorzien van vele mooie illustraties over
het Nutsbibliotheekwerk. De bibliotheken van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen zijn als de
voorlopers van de huidige openbare bibliotheek te beschouwen.
https://ilibrariana.wordpress.com/2015/04/30/twee-eeuwen-bibliotheken-maarschappij-tot-nut-van-t-algemeen/.

Hierna volgend vindt u een klein gedeelte tekst en een afbeelding uit de blog:
Bloeiend bibliotheekwerk
De Maatschappij beschouwde de bibliotheek als
uitstekend verlengstuk van het onderwijs. Wat men in
het onderwijs had geleerd kon men onderhouden en
aanvullen door middel van de bibliotheek. Doordat
er uitleenbibliotheken werden opgericht, kwam
iedereen in de gelegenheid om op een goedkope
manier goede boeken te lezen, wat heeft bijgedragen
tot de geestelijke verrijking van vele mensen. Veel
mensen hadden immers buiten de Bijbel geen boek in
handen gehad. Aan de armen werd kosteloos
uitgeleend, daarom ook vormde de bibliotheek een
goed onderdeel in het totale streven naar
volksontwikkeling. De eerste uitleenbibliotheek van
Nederland werd in 1791 opgericht in Haarlem. Dat
dit een succes werd, blijkt uit het feit dat er in 1810
al ruim 50 Nutsbibliotheken bestonden, terwijl het
aantal in 1890 340 bedroeg. Het zal duidelijk zijn dat
dit initiatief in het begin met veel moeilijkheden te
kampen heeft gehad. Want, welke boeken moesten
worden aangeschaft, hoe moest een catalogus
worden gemaakt en hoe moesten de kosten worden
gedekt? Daarom verscheen in 1879 een leidraad
voor het samenstellen van een algemene boekenlijst
met goede lectuur. Later werden richtlijnen uitgegeven “voor het op- en inrichten van openbare
volksbibliotheken met leeszalen, overeenkomstig de toestanden en behoeften in Nederland”. Een ander
bewijs van de waarde die men hechtte aan goed bibliotheekwerk was de instelling van de “Commissie
van onderzoek en advies inzake de stelselmatige reorganisatie van de bibliotheken” (1909). Om de
bewoners van de kleinere en meer afgelegen dorpen te kunnen bereiken, kwamen er de reizende
bibliotheken. Het bibliotheekwerk kan niet los worden gezien van de vele uitgaven van de
Maatschappij. De door het hoofdbestuur verzorgde uitgaven omvatten tussen 1795 en 1913 al een
zestigtal titels. In een later stadium heeft de Maatschappij ook wetenschappelijk werk uitgegeven dat
afkomstig was van het Nutsseminarium voor Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Om hun
historische waarde zijn de gedenkboeken van 1809, 1834, 1934 van beland (het laatste in 1984
heruitgegeven. Terug naar de bibliotheken. Begin 1900 ontstonden de openbare bibliotheken en
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leeszalen, aanvankelijk vooral in de steden. Dankzij overheidssteun konden deze zich ontwikkelen in
een tempo dat de volksbibliotheken van het Nut niet konden bijhouden. Er is wel gepleit voor een
taakverdeling tussen de openbare bibliotheken die zich in de grote plaatsen zouden moeten gaan
vestigen en de (Nuts)volksbibliotheken die het bibliotheekwerk in de kleinere plaatsen zouden moeten
verzorgen. Dit is niet gerealiseerd, zeker niet in wettelijke zin, toen de Bibliotheekwet van 1975 werd
ingevoerd. Deze wet schonk geen aandacht aan de volksbibliotheken, die daardoor van overheidssteun
verstoken bleven. Veel Nutsbibliotheken zijn in de loop van de eeuw openbare bibliotheken geworden.
Bij het tweede eeuwfeest in 1984 waren er nog slechts 20 nutsbibliotheken over.’(Nelly Kreukels en
Godfried Janssen: De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen tweehonderd jaar jong’1984 (AO, nr.
2037).
Penning voor Tineke Sikkema-Drent bij afscheid van district Noord-Groningen
Tijdens de voorjaarsvergadering op 7 april 2015 van het
district Noord-Groningen van de Maatschappij tot Nut van
’t Algemeen werd na een dertien jaar durend
lidmaatschap van het districtsbestuur afscheid genomen
van de voorzitter, mevrouw Tineke Sikkema-Drent.
Tijdens de vergadering werd uit handen van de voorzitter
van het Maatschappijbestuur, Joyce Jansen-Pierik, aan
haar een penning met daarbij een oorkonde uitgereikt. De
inscriptie op de penning luidt als volgt: trouw en accuraat
en een nutsvrouw in hart en nieren.
Als door of namens het maatschappijbestuur een penning en oorkonde wordt uitgereikt aan iemand
die zich verdienstelijk heeft gemaakt op landelijk en/of districtsniveau zal hun naam worden vermeld
in het ereregister van de Maatschappij.
Na 160 jaar bloeit departement Twisk nog volop
Op de nieuwe website van departement Twisk (www.nuttwisk.nl) wordt de rol die het departement
vandaag de dag heeft mooi verwoord. 'Door de jaren heen heeft de overheid steeds meer taken naar
zich toe getrokken. Dat maakte de rol van het NUT steeds minder zichtbaar voor de bewoners van
Twisk en omgeving. Dat willen wij veranderen. Twisk kende een zeer rijk verenigingsleven voor een
dorp van deze omvang. Door de toenemende individualisering wordt dat verenigingsleven stukje bij
beetje afgebroken. En dat terwijl mensen steeds meer behoefte hebben aan contact met elkaar, maar
niet weten hoe ze dat contact kunnen leggen. NUT wil de verbindende factor zijn.'
't Nut Twisk gaat met de nieuwe website en een campagne duidelijk maken waarvoor het staat en wat
het doet. In het hernieuwde logo is daarom de volgende tekst opgenomen: ‘NUT | Goed Voor Elkaar!’.
In 2015 zijn er acht tot tien evenementen. Mensen die zelf iets willen organiseren in Twisk kunnen
voor hulp ook aankloppen. Zo helpt het departement de nieuwe jeugdvereniging Internos 3 tot het
moment dat deze vereniging zelfstandig kan functioneren. De multi-sportvereniging TSV Twisk staat
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inmiddels op eigen benen nadat deze ooit door ’t Nut in het zadel is geholpen. Als een inwoner van
Twisk wil weten wat er in het dorp te doen is of als men contacten wil leggen met anderen dan helpt
’t Nut Twisk verder.

Op 30 januari jl. vierde het departement haar 160 jarig bestaan. Voor deze gelegenheid was het
Dorpshuis omgebouwd tot theater en had het bestuur cabaretier Marjolijn van Kooten uitgenodigd.
Ondanks de sneeuw werden er 120 bezoekers welkom geheten tijdens deze jubileumavond. Het
Dorpshuis had de uitstraling van een echt theater, met rode loper, gratis garderobe en een kopje
koffie en/of thee in de pauze. De Heer Klaas Leegwater was namens het districtsbestuur NoordHolland aanwezig en overhandigde aan de penningmeester een envelop met inhoud. De nieuwe
website van Twisk laat goed zien waar het departement mee bezig is (geweest). Naast foto's zijn er
ook filmpjes te vinden van deze jubileumavond. Het departement Twisk is ook op Facebook te vinden.
Nieuwe website voor departement Burgum e.o.
Departement Burgum e.o. heeft een nieuwe
website. Met 14.000 bezoekers per jaar is het
nieuwe systeem met actualisatie van de gegevens
voor het departement zeker geen overbodige luxe.
De website www.nutburgum.nl wordt nog steeds
voorzien van informatie die verder gaat dan het
jaarprogramma. Zo zijn er verhalen van
Burgumers zelf, als vervolg op het zelf uitgegeven
boek die op de site worden gepubliceerd. Ook
worden er, naast de bestaande, nog steeds
nieuwe foto’s van vroeger aangereikt. Er is een
ook speciaal gedeelte ingericht voor de bekendste
Burgumer. Dit is de bootontwerper Hendrik
Bulthuis, de uitvinder van de zeilboot BM.
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’t Nut Leeuwarden bezoekt Den Haag
Het Nutsdepartement Leeuwarden organiseerde op 11 april 2015 voor de leden en introducees een
excursie naar Den Haag voor een bezoek aan het Mauritshuis en het Gemeentemuseum.
In het Mauritshuis kon de wereldberoemde Frick-collectie bekeken worden. In het Gemeentemuseum
werden onder leiding van een zeer bevlogen gids ca. 100 topstukken van de Haagse School
bekeken. Zoals gebruikelijk verzorgde het departement ook bij dit jaarlijkse uitje op de heenweg voor
koffie met koek en voor een borrel tijdens de terugreis.

Nutshuis leent meubels uit
De eerste verdieping van het pand van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in Edam, ook wel
Nutshuis genaamd, is vorig jaar in september in gebruik genomen door de organisatie ‘Kunst op Stap.
Op deze verdieping van het Nutshuis was tot 2009 het secretariaat gevestigd van de Maatschappij.
Een deel van de boeken is inmiddels overgebracht naar de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam.
Een ander deel van de boeken is naar het onderwijsmuseum in Dordrecht gegaan. Dit museum
heropent in juli 2015 weer haar deuren voor het publiek.
Sinds kort heeft de benedenverdieping ook een nieuwe gebruiker. De gebruiker op de begane grond
de Muziekkamer heeft namelijk eind 2014 de benedenverdieping verlaten. De Muziekkamer stond
onder de bezielende leiding van mevrouw Maisa van der Kolk. Zij stelde er snaarinstrumenten
tentoon en zij gaf er workshops.
De gebruiker op de tweede verdieping, een Instituut voor hulp bij dyslexie en andere leesproblemen,
is onlangs verhuisd naar de benedenverdieping. Hier stonden echter nog meubels van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Deze meubels hebben een goed plekje gevonden bij de recent
opgerichte Nationale Monumentenorganisatie (NMo) in Amersfoort.
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De Maatschappij heeft de meubels voor 5 jaar in bruikleen gegeven. De NMo is gevestigd in het Lieve
Vrouw ter Eem Klooster. Dit voormalige klooster biedt vandaag de dag onderdak aan verschillende
instellingen en organisaties.

.
Meubels Nutshuis in bruikleen bij NMo

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 1 september
2015 . Berichten kunt u sturen naar secretariaat@nutalgemeen.nl.
Kort nieuws van de departementen wordt direct geplaatst onder
Departementen / Kort Nieuws op de website www.nutalgemeen.nl.

Ledenbijeenkomsten

De eerst volgende Centrale Districtraadvergadering zal worden gehouden op
zaterdag 14 november 2015.
De eerst volgende Algemene ledenvergadering wordt gehouden op 16 april
2016.
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