.,., wooÍ verstilling dÍeigtr
doemt de ondergong

,...

(Ins aller IJrJ IOO jaarf f
Het is een pretttge taak als voorzltter een kort woord tot u allen te

rlchten bij het eeuwfeest van

''ONS ALLER NUTII
jaar Nut in GLeten. Deze perlode van 100 jaar was veelomvattend en gevarleerd, zoals u elders zult kunnen lezen.
Door de jarenheen hebben vele bestuursleden hun zorg, hun toewijding en wllskracht aan het nutswerk gegeven. Zlj hebben zlch verantwoordelljk gevoeld voor de medemens en getracht velen te laten
100

genleten van voorrechten, dle oorspronkelljk slechts binnen het be-

relk van welnlgen waren.

werd geprobeerd volksontwlkkeling te brengen door
voorllchting, verspreiding van lectuur, bibllotheelsuerk en allerlei
Voortdurend

nieuwe actlvlteiten.

Veelinstelllngen, als b.v. spaarbank en bibltotheek, dle nu als vanzelfsprekend gelden, zljn destljds door "Nutsmannen" gesticht in
een

tljd,

dl.e

er nog natrwelijks rljp voor was.

Wlj brengen hulde aan deze 'rNutsplonlers",
Ook nu, llggen weer nlernve mogelllkheden voor ons.

Op het

terreln

- muzikale vorming, ontspanning - beeldende en
vrlje expressie en vrlje ttjdsbestedtng.
Ons Nut is oud, maar heer geest bltjft Jong, omdat zlj zlch steeds

van ontwtkkeling

naar het nieuwe zal weten te rlchten.
Met de volledlge steun, zowel moreel alsflnancleel, van al onze

den, zullen

wlj

gezamenlljk verder kumen werken

tot

le-

NUT VAN

HET ALGEMEEN.

De voorzitter,

J. Fuller.

Het nul van hel Jul voor de gemeenle
hr dcl

ldvertentles, waar.mee de gemeente Gieten zo nu en dan haar

voortreffelljkheden ruimere bekendheld pleegt te geven komt naast
het zwembad, drie doKoren en een tandarts, steevast de zÍnsnede
voor: I'actief cultureel leven". Eén van de pijlers daarvan is het
Nut. Waar de cultuurspreldlng zlch heden ten riage ten opzlchte van
de kleinere gemeenten gedraagt als een verstoptedouche, is het Nut
één van de welnlge opengebleven gaatjes. Dlt kunnen wtj niet hoog
genoeg waarderen. Walt het Nut is al een heel oud gaatje, met derhalve de meeste kans om dlcht geroest te zljn. En al besef ík zeer
goed, dat de noodzaak van cultuurspreldtng tot In dorpen als Gleten
met de groei van de T.V. zeer ls afgenomenen dat metde groeivan
de venoersmogelljliàeden de toekomst is aan het brengen van het
publiek naar de artlst en nlet omgekeerd, toch is het goed, dat een
aantal malen per jaar cultureleultlngen vannlveau plaatsvlnden ln
Gleten zelf. Want hoe zou men anders kunnen orderkennen. dat
het contact met de artlst in elgen persoon een geheel elgen waarde
heeft, dle het de moelte waard maakt om nlet alleen maar aan het
beeldscherm geklulsterd te blilven, doch naar Gronlngen, Assen of
Emmen te relzen om daar culturele utttngen naar smaak blj te wonen

?

Het Nut heeft het daarblJ nÍet gemakkelljk. Want cultuur Ís duur geworden en het Nut moest wel goedkoop bltjven, wllde het tenmlnste
zljn tradltie er te zljn voor de gehele bevolklng nlet verloochenen.
Toch is het Nut er steeds in geslaagd programmaÍs van nlveau te
brengen en daarmee zijn centrale plaats tn het culturele leven van
de gemeente te behouden. Een bewljs van dlt succes zle ik in het
feit, dat er in Gleten geen gemeenteltjke culturele commlssle is.
Ulteraard kan dlt ook wljzen op een tekortschteten van het gemeentebestuur, maar ik meen, dat de oorzaak hiervan is, dat er naast
het Nut aar een dergeltjke conrmlssie in Gleten geen behoefte was.
De maatschapptj tot Nut van het Algemeen ls de schepplng van de
doopsgeztrde predlkant van Monnlkendam, Jan Nleuwenhuyzen. Hlj
kvam tot starrl in 1784. Een zeer oude Lnstelling dus, dle zljn grote
bloei kende irr de 19e eeuw en dle spectaal voor het platteland val
onschatbare waarde is geweest door het brengen ven nleuu,e ldeeën
op plaatsen, dle door hun afgebloten Uggtng anders hlervoor onberelkbaar gebleven zouden zljn. Ik denkhlerblj b.v. aan een plan van
het Nut ln 1889 om een onderzoek in te stellen naar het bestaan en
de werklng van Begrafenisfondsen, ik denk aan hstellingen als de
Nutsspaarbank, de Nutsleesblbllotheek en de Nutsschool. Het Nui
toont zlch nlet alleen in zljn wat antleke naam, een typlsch 19e
eeuwse instellLng, in zljn streven naar volksopvodlnC. een lnstelling ook, die in zijn openheld voor iedereeneen llberaal - lees: nlet
speciÍiek godsdlenstlg - , stempel veÉoonde en met het ltberaltsme
mee ls gegroeid en mee af is geëbd.
Dat het NutsdepaÉement Gleten thans nog zotnbloeiend ieven leldt
moge er op wljzen, dat zljn bestuurders in staat zljn gebleken heÍ
werk van het Nut een elgentljdse lnhoud te geven. Op de dag, dat ik
rtit stukje schreef, zag lk voor llotel Centrum een oploopje van be.1

\\'ondcrende jongelieden rond enige jongens in Japanse kledij; niet de
retrtrersstal van Honda voor de T. T., maar- deelnemersaande wedstr-ijdeti van de Nutsjudoclub "Shiho", de jongste en bloeiende loot
aun de oude stam van het Nut.

Het Nutsdepartement Gieten bestaat thans 100 jaar. En zljn wij tevreden ? Ja en nee. Ja, omdat het Nut in Gieten mee is gegaan met
zijn tijd en een belangrijke plaats inneemt in de Gieter dorpsgemeenschap. Nee, omdat het Nut, hoe gaarne het ookanders zou willen, nog steeds maar een deel van de Gleter bevolking bestrijkt. Op
Gieterveen heeft het Nut ondarks speciale Nuts-bussen nog maar
weinig vaste voet. Nee ook, omdat het Nut en ook de gemeente niet
tevreden mag zijn. In deze snel veranderdetijd zalhet veel inspanning verelsen om bij de tijd te blÍjvenen veel moed en critische zln
om beproefde doch verouderde ultlngen af te stoten. Ik heb echter
het volle vertrouwen, dat het bestuur van het Nut deze niet gemakkelijke taak aanzal kurmen enzie dan ook de toekomst vanhet Nutsdepartement Gleten met vertrouwen tegemoet.
Eén troost nog voor het Nutsbestuur, dat niet op al de Nutsavonden
het aantal mensen krljgt, dat het betreffende evenement verdient.
In mijn bezit is een afdruk van een houtgravure, dle een Nutslezing
te plattelande + 1840 weergeeft. Gezien de aandacht waarop men de
spreker volgt is het een boeiende lezlng. Toch telde ik in de zaal
slechts 21 mannen, benevens twee, dle zich zonder duldelijke redenen op de gang bevlnden - obers wellicht of laatkomers ? -. Zelfs
wanneer men errekening mee houdt, dat het auditorlum tegenwoordig voor een grootdeel uit vrowven bestaat, doet Gtetenhet verhoudingsgewijs nog best.
Er is dus alle hoop voor het Nut de komende 100 jaar.

Mr. H.V. van Walsum.
burgemeester der gemeente Gleten.

Een juhelíeest
Het Hoofdbestuur deeltvan harte in het 100-jarigjubelfeestvan Gleten. Bij zulkeen bijzondere verjarlnggaat men terugzienen bij zulk
een lange periode is dat alleen mogelijk met behulp van oude paperassen, zoals verslagen en notulen.
Eigen herinnering geeft daarop een aanvulllng en zo weten wij in
Amsterdam, dat al vele jaren uit Gieten steeds opgewetÍe klanken
komen, die getulgen van initiatief en activiteit. Natuurlijk zijn alle
Departementen ons even llef, maar Gleten hebben wlj steeds beschouwd als een steunpr.rnt voor ons Nutswerk daar in Drente. Zo

wij gaarne met u mee bij dtt feestelijk eeuwfeest.
Vóór mtj ligt eenverslag van uw respectabele campagne 196l/1962,
Is er enig verband te leggen met de tltels van de toen gehouden leleven

zlngen

?

Een "Verkeerd begln" Ilgt voor ons in het dulster van het verleden.
We geloven het nlet, het zal wel een goed begin geweest zljn, want
wat toen geplant is, is tot goede wasdom gekomen.

'rRuimtevaarír is wat we u toewensen voor de toekomst.
"Nederlands natuurschoon" ontbreeK bij uw Departement nlet. Men
mag alleen hopen, dat de verstedelljking van het platteland niet te
zeer doordrlngt.
"Warum slnd sle gegen uns ? " is een ongepaste vraag, omdat zeker
niemand iets tegen dlt frlsse gezonde Departement zal hebben.
En zo hopen wlj, dat u, al larutselende ln de rreenvoudlge autotechniek" en voortgaande met de soms nlet eenvoudlge danskunst - zie
hetzelfde verslag - en met dezelfde onverminderde veerkracht een

voorspoedige nieuwe eeuw tegemoet

g

at.

Mr. H. Craandljk, Landelijk
Voorzitter Mlj. tot Nut van
It Algemeen.

Gieten's tut
op een sprookJesachlige leeítijd beland
100 jaar, een eeuw I Voor de mens een sprookjesachttge leeftijd,
voor een Nutsdepartement is de 100e verjaardag een ogenbllk van
omzien en dan weer met frisse moed verder gaan.
Hoe zljn de tljden irr dle eeuw veranderd ! Begonnen in de perlode,

waarin het rrNut'r in de naam o. a. betekende: verstandelljke ontwÍkkeling, omdat men hterdoor het goede inde mens naar voren meende te brengen, voortgaarde onder steeds veranderende omstandigheden, die bezL:ning op de ultwerking van de oorspronkelijke, nog
steeds ongewljzlgde doelstelllng, noodzakeliJk maakte.

Het departement Gleten, d,at zlch steeds heeft weten aan te passen
gedurende de eeuw van zljn bestaan, dat nu een belangrtjke plaats
irureemt in het culturele leven vande plaats. zotn departement is na
100 jaar nog sprlnglevenden gaat volvertrouu'enaande 2e eeuw be-

glruren, vol vertrouwen en vol energie.

Vanzelfsprekend is het mlj als voorzÍtter van het Dlstrtct Drente
een groot genoegen het jubilerende departement van harte geluk te
wensien met het berelken van de lOOeverjaardag en hleraande wens
te verblnden, dat het voort mag gaan op dezelfde manier als het tot
nu toe gedaan heeft, tot nut van het algemeen I
De

voorzltter van het dlstrÍct Drenie,
A. C. SpernaWelland.

Waar htrtÍt de Jljdl
Nu het departement Gieten van de Mtj. tot Nut van 't Algemeen in
de maand juli zljn 10O-Jartg bestaan gaat vlerenwll ondergetekerde
niet nalaten btJde verschillendegelukrrensen ookde zljne te voegen.
HiJ doet dlt daaromzo gaarne omdathet nletaltljd wen gemakkelijh
is bestuursfirncttes goed en met plezier uit te voeren.
Meer dan 40 Jaar ls h{ reeds lld van het departement, waanran hlj
plusmlnus 32 laar een bestuursfunctle heeft vervuld. Van enlge ervarlng mag dus wel gesproken worden, temeer indlensomwtjlenook
nog tegelijk het voorzÍtterschap, secretarlsschap en pennlDgmeeeterschap werd uitgeoefend. Deze combinatie van functies was,nu nlet
alttjd bevorderlijkvoor de goede gargvan zaken, maar toch was het
een voorname zaak. dat ondanks de sohs wel moeÍlÍjke ogenblikken
het werk steeds met het grootste plezier en ambltie is gedaan.

In de jaren 1924-1930 schommeldehet ledental rond de 40. Gelukkig
ls dlt de laatste Jaren de 200 gepasseerd. lrde dertlger Jaren stapten de mensennlet zo spoedlg naar het bestuur omzlch als lld op te
geven. Er lag zorn soort deftlge sfeer op de departementen van het
Nut, welke geest nu nog nlet is doorbroken. Het is Jammer, want
een deel vande bevolklng voelt zlch blljlóaar blj ons nog nlet thuis.
Wat heb ikoverlgens btJ dtt departementprettlge taren doorgemaakt.
De avonden van de fam. Pllrct-nge uit Mldwolde, het optreden van
Mevr. Menagé Challa mlet z^ng en gedlchten en b.v. een vro€gere
toneelwedstrijd-waaraan een 4-tal verenlghgen deelnam. Voor deze
wedstrijd was f 60,-- ultgetrokken. Kom daar nu eens om. Mooie
avonden beleefden wtj ook met de @voerlng van Het Chlnese Landhuls en het optreden vanhetcabaret Wim Sonneveld, Het ba-l, dat na
zulke avonden volgde was als een huiselLjk, intlem feest.
Maar nog meer dan dlt alles waren de algemene vergaderingen van
het Nut in Amsterdam waanr'oor onlergetekenle verschfllende malen door hetdepartement Gletenwerd afgevaardlgd. Ofde voorzltter
Mr. H. Craaldljk het nu altljd wel even gemakkelijk met uw afgevaardigde heeft gehad, laten we maar l.n het mldden. Hlerover zou
nog heel wat verteld kunnen worden. Het waren moole dagen daar in
Amsterdam.

zljn functle als voorzltter mocht hij werlgens veel genoegen
hlj denkt aan de ttJd, dat het muzlekkorps "Harmonie"
werd opgericht. Veel tljd en geld heeft dat gekost. De bevolking van
Gieten echter legt bij het vlrvten van de julste anarr, vaak een dergelijke gulhetd bloot, dat een eenmaal beoogd doel, vast wordt berellÍ. Dit bleek vooral bÍj het in uniform zetten van het muzlekVan

beleverr als

korps en dat van de drumband.
Hopende, dat het huidige bestuur bij ztjn belalgeloze arbeld, eenzelfde genoegenbij de uitbouw vanhet Nut moge beleven, als ondergetekende'
M. Boomsma, oud-voorzitter.

Het ïutsdeparlemenl,,Gielen,
alc honderdjarige
werk val een vereniging als het departement Gleten der
Maatschappij to1 Nut van rt Algemeen betekent voor haar leden err
voor de bevolking I'an het gebie<i, r,r,lrarln ze werkzaam [s, kan niet
los worden gezien va-n de omstandigheden, waarln onze samenleving ln deze 100 jar.en verkeerde.
Wat heí

Toen het departement werd opgerlcht tn 1864 lag vrljwel het gehele
terrein, waarop hei zlch wenste te bewegen, in het kor-t gezegd de

bevordering van de ontwlkkeling en ontspanning der bevolking, nog
braak. Het onderwijs was noig zeer elementair, voor het gros der
bevolklng niet meer dan lag5er ondenvijs, zlch in hoofdzaak beperkende tot het leren lezen, schrljven en rekenen. Leerplicht was et:
toen nog nlet. De oudere Ieerllngen ult boeren- en arbeidersgezlttnen verzuimden in de zomer en in de herfst veel om te icururen heipen bij landwerh. Couranten en tijdschrtften werden niet ot zo goed
als niet gelezert. Boeken evenmln, uitgezonderd dc Bijbel.
De mogelljkheden tot ontspaiming waren zeer gerlng. Deze beperkten zich in hooÍdzaaft tottwee kermlssen ende viering vande Nieuw-

jaarsdag. Het was geen wonder, dat de bevolki:rg voor een deel bij
deze gelegenhedennogal eensuit de band sprong. De werktijden waren lang. Van een vrlje zaterdag of zaterdagmtddag was geen sprake. Van vakantie in de meeste gevallen evenmln. Lonen en saiarissen waren laag. De inkomens uit de vrlje beroepen eveneens. ln ve-.
le gezlruren kostte het grote moeite om zlch datgene te verschaffen
wat voor voedlng, idedlng en brandstoÍ het allernoodzakelijkst w'as,
De verkeersmiddelen waren zeer beperl<t. Een spoorwegaansluiting
had Gieten nognlet. Fietsen en autots warenonbekend. Een omnÍbus
zorgde voor verbindlng nret Assen. De post werd hiermede ook ver:voerdr zodat de omnlbus in de wandeling "postkar" werd genoemd.
Wie "over ver" moest en zelf niet over paard en rijturg beschikte,
reisde dus met de omnlbus of, in de meeste gevallen, te voet.
Een straatverlLchttng kon pas tot stand komen, toen de petroleum
zljn intrede deed voor hutsverllchtlng. Vermoedelljk ts dl.t het geval geweest in de perlode van 1870 tot 1880. Langs de belangrijkste
wegen brandde hier en <iaar een petroleumltchtje. TVperendvoor de
zuinigheid onzer voorouders is, dat bij lichte maan de straatlantaarns niet wertien ontstoken"
Geleidelijk veranderde deze toestanri. Omstreeks 1900 deedde fiets
haar intrede. Een spoor.lvegaansluitlng met Assen kwam tot stald.
Schuchter en in aanvankelijk zeer gerÍng aantal lcvamen motorrijwielen, autors en autobussen een deel van hel. particulier ell openbaar vervoer verzorgcn. Omstreeks het einde van de eerste rvereldoorlog ( 1 91 4 -1 91 S ) kwam een electric iteitsvoolz ieDin€i tot stand,

ruim 30 jaar later gevolgd door drlnkwaterleldlng. In de trvintiger.
jaren zag fnen hier en daar een radio-ontvar:rgtoestel verschijnen.
Dertlg jaren later nam het aantai televlsletoestellenhand over hancl
toe. Het vereniglngsleven klar-i tot grote
'":loel.
Elders in dlt versiag kunt ge lr,zen over actlvltelten varr bestuur en

rtn hct clep:rrlcmcr)t. IlcL iigl, nieL op nrijn ucg, dlrar:r,an rogntaals eett opsomrnilg te geveu. Wel meen ik eloptc moetett t iizen,
dat dit werk van glote betekenis is ges,eest. hr dc eerste vijfttg iaren van haal bestaa-n, ondat eI toen op het gebied van het vereniglngsleven nog zoweinlg geberlrde. Als het erg donkel is, schijnt
een enkel braldendkaarsje veel lichtte gevell. Zo rvashet u'erk van
het departement belangrijk omdat er op haar terrein aanvankelijk
overigens zo weinig gedaan rverd. Toen de omstandigheden vera-nderden groeide echter het departement mee. M. i. is dit een grote
verdlenste. Het gemeentebestuur van Gieten erkende dlt o. a. door'
het departement aan te wljzen als het lichaam, waalaal de culturele verzorglng der bevolking werd toevertrouwd. De eenmaal verIeende subsidies aanculturele verenlglngen moesten daarbij blijven
gelden. Deze laatste subsldies worden thans weer door hetgemeentebestuur betaald. Geconstateerd magechter worden, dathet departement zlch op uitstekende wijze vande haar opgedragen taak lsvijt.
Gaat men de lijst varr bestuursleden naover de gepasseerde 100 jaren, dal blijkt, dat deze in het bizonder gezocht en gevonden werden onder dlegenen, die uit hoofde van hun ambt of beroep veel beIang stelden in vooruitgang der ontwlkkeling en ontspanning der bevolking. De bestuursleden verschilden onderling in politieke en (of)
GodsdienstÍge overtuiging. Maar dit belette hen niet, iu goede onderlinge verstandhouding samen te werken om te trachten het werk
der Maatschappij tot Nut vanhet Algemeen op gang te brengeu en te
lederr

houden.

Eenenkele opmefking nog overde zogenaamde Nutsavonden. Bttitenstaanders menenwel eens, dat het beleggen vandeze avonden zo ongeveer het één en het al van het werk van het departement was. Dit
is zeker niet juist, hoewel het houden dezer avonden zeker een belangrijk onderdeel is van het Nutswerk. In de loop der jaren werd
een zeer groot aantal spreel,lbeurten vervuld. Metwisselend succes,
grotendeels aÍhankelijk van de persoonvan de spreker en het te behaldelen onderwerp.
Hoe gevaarlijkhet is voorhetbestuur om op goed gelukeen spreker en
een onderwerp te kiezenuit de lijst vanhet Hoofdbestuur hebben wij
in de twlntiger jaren eens eruaren toen een onderwerp, dat ons (de
aanwezige leden) maar matig interesseerde, op een zo droge wijze
werd voorgedragen, dat het grotemoeite kostte, om dit tothet einde
aan te horen.
Ook is het gebeurd, dat een bekend voordrachtkunstenaar, optredend voor eenvolle zaal, moeitehadmet de accoustiek. Hij kon zich
voor de veraf zittendennlet verstaanbaar maken. Met de hen aange-

boren beleefdheldblevende bezoekers aanvankelljk stil. Maar gaandeweg begoruren ze achter ín de zaal onderlinge gesprekken. Zeer
tot ongenoegen van de befaamde artist dle dit ongenoegen duldelijk
Iiet blljken. Hetgeen niet bevorderlijk was voor de sfeer noch voor
de gezelligheld.
TWee voorbeelden van min of meer mislukte avonden, die echtel dc
hogc uitzondering vormen op avonden van goede, lcerzame en nutÍioo nnfqnqnrrlrro

Als ik nog een opmerking mag makcn is hct ciezc, dat de avoncien
I Íl

vroeger nog l)eter tot hun lecht zouden zijn gekomen, als er wat
meer openheid zou zljn geweest. Ze kenmerkten zich dtlavijls door
een zekere stijfteld en gedwongenheÍd. De bezoekers groepeerden
zich in ldeine groepjes,

die een min of meer

gesloten krirryletje

vormden. Voor bezoekers, die niet tot één dezer groepjes behoorden, was dit niet prettig. Gaandeweg zaldit wel anders en beter
zijn geworden.
Het geheel van het werk van het depar'tement in de voorbijpande
eeuw orrerziende kom ik tot de conclusie, dat dit werk belangruk en
nuttig is geweest, geheel in overeensternming met het doel der
Maatschapplj. Ik wens het departement htermede geluk. Moge het
ook onder de zeer veranderde omstandtgheden, hlermede onvermoeld

voortgaan'

G. NÍjenhuls, oud-secretaris.

,784
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Jan flieuwenhuyzen

Overzichl hesluursleden fiJdvak 186.4-196.4
Het orrtbreken vannotulen en verderearchleÍbescheiden over de periode van 1864 - 1890 belemmerde ons in sterke mate bij het samenstellen van dit overzichtje. Dank zÍj het speurwerk in een 2-tal archieven van andere lichamenkonden wij eenaantalpersonen achterhalen die in het begin leidlng gaven aan het departement. Het waren
de heren P. Haikens, hoofdonderrvtjzer, J. B. F. Heerspink, predikant, L. F. Homan, landbouwer, J.Metjerlng, landbouwerenF. Noot,
burgemeester. Van deze 5 personen maalden de eerste 3 deel utt
van het 1e nutsbestuur.
De verdere bestuursleden waren:

- 1903
- 1917
- 1921
- 1912
- 1906
- 1912
I9r2 - 1923
1912 - 1913
1913 - 1917
L9L7 - L923
r92L - 1945
1923 - 1933
t923 - L925
1924 - 1930
1924 - t945
1925 - 1931
1930 - 1935
1931 - 1936
1933 - 1960
1935 - 1949
1936 - 1957
1945 - 1950
1946 - 1947
194? - 1951
T949 1890
1890
1890
1890
1903
1906

1950 1950 - 1955
1950 1952 - 1958
1955 L957 1958 1960 -

G. Borgeslus

G.ten

Raa

Sikkema

x

xx

H. Nijenhuis

J. Meijeringh

H.H.Brucherus Cleveringa
D.Edens
G. A. Sterringa

x

x
x

Th. HogenEsch
J. Oosterhoff

R.de

Jonge

R. A. Lammers
G. Ntjenhuis
H. Begeman

x

rc\
x)í

xx

L. van Bergen
H. Hovlng

Ii

de

Vrles

O.Veen
B. Blsschop

M.Boomsma

J.Willertrg

xx

x

)cí

A. Nlewold
J. P.de Jong
J.

R.

Booij
Zuiderveld

xx
xx

W. de Boer

J. Flller
A. Lubbelinkhof

Mej. Fr.Westerhuis

x
)o(

L. Hegen

A.Hazelaar

xx

J. A. van Bergen
Mw. A. R. Meertens-Bentum
E. Duursema

De met x aalgemerKe personen kende het departement, of kent het
nog als voorzitter, terwljl zij, die xx achter hun naam gesteld zagen, het secretarlaat vervulden of nog vervullen.

Hlerboven een aÍbeeldlng van het huidlge bestuur:
Zittend van rechts naar links: W.de Boer, pernÍngmeester; J. Ful-

ler, voorzitter;

A. Hazelaar, secretarls.

naar llnks: E.Duursema, A. R. Meettens-Bentum, Fr.Westerhuis en J,A.van Bergen.
Staande van rechts

IOO

jaar ilut in Gieten

lil is c'cn gezegcle, dat pr-aten gen-ralilielijker is dan schrijven. Wij
hcblrcu het teldege or-rden onden bij het samenstellert van dit Itisto-

lisc'h orerz.ichtje. Welke momenten moesten rvij uit die t-eeks van
jrrlcn opdieperr, welke niet. 'fetrslotte zijn wij aau het schiften geg-llu, dnarbij de 100 jaar splitsend ineen -1-talperioden, ieder omvattend 25 jaar.
ls6.+

-

1889

Beginnen rvij bij het begin, dan is het wel bedroevend jammer, dat
van deze periode geen enkel schriftuur voorhanden is, tenzij dit documentatie-materiaal ergens in een verloren hoekje bij een vroeger
bestuurslid op zolder zwevende is. Datgene, van belang voor onze
eerste 25-jaar, konden wij puttenuit de archieven vaneen 2-tal andele lichamen, Toch mogen wij in geen geval deze periodevoorbij
gann. hrtegendeel.

De op I december 1861 van Beerta gekomen hoofdonder-lu,ijzer Pietel Haikens richtte in 1864 een schrijven tot het Hoofdbestuur der
Mij. , dat behandeld werd in de Hoofdbestuursvergadering van b juli
1864. In de notulenvan het Hoofdbestuur n.l. van S juli 1864 staat:
"Een missive ontvangen van de heer P. Haikens te Gieteu, verzoekende de gunstige toepassing der exeptionele bepaling in art. Z der
Wet en als zodanig de erkenning vaneen Departement ter genoemde
plaatse voorshands tellende 5 leden. De vergaderÍng besluit gebruik te maken van de bij genoemd wetsartikel verleende bevoegdheid en mitsdien het Departement te erkennen". Het eerste bestuur,
dat na deze erkenning gevormd werd, bestond uit de heren J. B. F.
Heerspink, predikant, P, Haikens, secretaris en L. F. Homan, penningmeester,

I

2-tal instellingen van het Nut, die ook vandaag aan de dag nog,
zich mogen verheugen in een grotebloei, zag hetlevenslicht in deze

Een

periode.

Allereerst noemen wijdande Nutsspaarbank, opgericht in 1865, gevolgd door de stichting van een bibliotheek rond het jaar 1870.
De financiële positie van het departement scheen in die jaren niet
bepaald ongunstig te zíjn, want een door de nutsspaarbank in 1871
benodigde brandkast werd voor de helft gefinancierd i. c. / 45,80
door het departement.

De arts J. H. Damman de Witt nam in die jaren in de dorpsgemeenschap van Gieten een zeer belangrijke plaats in. Hij, die tevens
commissaris van de nutsspaarbank was, scheen deze wíjze van financiering niet bevredigend te vinden, want toen in 1876 de enige
jaren oud zijnde bibliotheek wegens gebrek aan geldmiddelen geen
uitbreiding kon ondergaan, lanceerde hij het voorstel, voormelde
som aan hetdepartement te restitueren. Hoewel hierover nogal enige tijd gediscussieerd moest worden, bleek het argument, dat "het
aanzien der spaarbank er door zou stijgen" van doorslaggevende
aard te zijn.
Indien

u'ij ons in deze periode de nutsavonden voor

de

geest Eiaan ha.r

.l

len, danrijst daarbij lret l;eeld op vande dorpsherbcrg - de avonden
en vergaderingen werden steeds gehouden ten huize van de lved.
Braams -waarbij een petroleumlampeen geelachtig licht over nlles
verspreidde. Pauzes van minstens een uur. Men is immers ook samen gekomen om eens van elkaar te genieten, want verschilleDde
Ieden zullen zichlaten horeneu reusachtige verzen van Tollens zullen klinken temidden van de eenvoudige sfeer. Nu hangen weer petroleumlampen op de plaats van toen. Alleen de sfeer is wel enigszins veranderd.
Goed moet men zich gaan realiseren wat toentertijd een bibliotheek
voor een dorpsgemeenschap voor betekenis bij zich droeg. Wij behoeven alleen maar te wijzen op de gebrekkige communicatiemiddelen. Thans vindt men het vanzelfsprekend, dat overal openbare
Ieeszalen etc. gevestigd zijn. Maar wist u het wel, dat ze zíjn ontstaan uit de Nutsbibliotheken en om even algemeen te worden, dat
in Nederland de eerste openbare uitleenbibliotheek ter wereld werd
gesticht en wel te Haarlem in 1791, dezgn. "Nuts-volksbibliotheekr'.
1889

-

1914

Gelukkig staat ons van de tweede kwarteeuw meerdere gegevens ter
beschikking.
Een van deeerste daden vanhet departement indeze periode was de
instelling in 1890 van een zgn. "Hulpbank". Het doel van deze banli

bestond, zoals omschreven werd in artikel 1 van

het

reglement,

hierin, minvermogenden, woonachtig binnen het werkgebi.ed van het
departement, door het verlenen van een geldelijk voorschot, in
staat te stellen hun beroep of bedrijf uit te oefenen, of uit te breiden, of bij een mogelijk verlies te hulp te komen. Het te verlenen
voorschotkon bedragen Í 5,-- of een veelvoud van dien, tot een

Í 100, --. De toe te kennen voorschotten gingen meestal
naar die categorie van mensen, die zich, b.v. door de aanschaf van
een geit, enigszins in betere omstandigheden konden brengen. In de
Iatere jaren - mede als gevolg van de gewijzÍgde tijdsomstandigheden - ging deze hulp-instantie een kwijnend bestaan leiden,Vandaar
dan ook, dat ingaande 1 januari 1957 besloten werd tot opheffing
hoogte van

over te gaan.
Een der eerste doelstellingen der Maatschappij bij haar oprichting
in 1784 wasde verbetering vanhet onderwijs. In de daarop volgende
jaren hielden haar bestuurders zich daarmede zo intensief bezig,
dat de Nationale Vergadering in 1?96 hun advies vroeg bij de plannen voor de organisatie van het Iager onderwijs. Deze aandacht van
de Landelijke Maatschappij influenceerde op vele onderwijsterreinen de departementen. Wij behoeven slechts te wijzen op het groot
aantal nutsscholen hier ter lande.

In het lilein hieldook ons departementzich met het onderwijs bezig.
Zo werdendoor hetdepartement Gieten in1894 te Gieten, Eext, Gieterveen en te Gasselte (ook in die gemeentehad het departemetrt leden en strelÍen zijn werkzaamheden zich uit) r,erschillende commissies benoemd om middelen te beramen tot wering van schoolrcrzuim. De samenstellingdezer commissresgavenallc een predikant
als voorzitter te zien. Voor dc ouderen onder ons. is hct ntisschÍerr
I

{;

wcl aar-dig melding te maken van de personen die deze commissies
vornden.
Gieten:

Eext:

Borgesius Sikkema
Brongers

Hoekman

Bastiaans
Laarman

Kuipers
Nijenhuis

Homan

Meijeringh

Meijering

Gieterveen:
Boelman

Gasselte:
Heringa
van der tffoude

van der Veen

Wessels

Moek

SIoots

Dillingh

Kramer
Nu wij toch enkele namen

Huges

uit

deze periode naar voren halen knopen

wij er meteen een groepje aan vast, dat in die jaren een vaste kern
vormde bij het bezoek aan de nutsavonden en vergaderingen, t.w,
Udding, Krull, Huting, Herlnga, Rijnberg, ten Raa, Sichman,
Wichman, de Witt, Koops, Homar, de Koning, Willering, Kuiperq,
Huizinga, Holthinrichs, Weishaupt, Hogen-Esch, Oosterhof, Soegies.

Belangrijker, d.w. z. doeltreffender in die dagen was het besluit in
1896 genomen om voor Gieten en omgeving een cursus "bouwkundig
tekenaar" in het leven te roepen. Deze cursus heeft jaren lang iin
Gieten gelopen en genoot zowel van particuliere zijde als van de
overheid grote waardering. Het Rijk ging deze cursus in 1899 subsidiëren met f 180, -- per jaar. Vele personen, die in later jaren
in de bouwwereld verder glngen, legden op deze cursus hun fundament voor een verdere uitbouw. Als docent aan deze cursus fungeerde jaren de heer "Marcus de Vrles" uit Assen.
Hoe breed men ook toen reeds het nutswerk zag mogen'*'ij concluderenuitde instelling in 1900 van een commissie, die belast werd
met het ontwerpen van een concept reglpment "ziekenfonds" voor
Gieten en omgeving, als voorbode van een op te richtenziekenfonds
te Gieten.
Financ iële hulpverlening aan het schoolfonds voor schipperskinderen
in Friesland, eenverleende bijdrage aan het departement Edam voor
het oprichten van een gedenlsteen in de gevel van het stichtingstehuis, waren zovele daden, waarbij de blik ruimer werd gesteld, dan
alleen het doen van plaatselÍjke "nuttigheden'',
In deze periode werd veelvuldig gebruik gemaakt van het aanscha-ffen
in druk verschenen boekwerkjes . Deze boekjes, uitgegeven door

van

de landelijke maatschappij

- stichter

Nieuwenhuyzen

wilde im-

mers onkunde bestrijden, kennis en deugd aanlsreken, door eenvoudige geschriftjes te laten schrijven en deze voor enkele stuivers te
verspreiden - werden in grote getale aangeschaft en verspreld onder de leden enverderebelangstellenden. Door enkeletitels van deze boekjes tenoemen kaneen beeldgevormd worden vandeze "doel,rHoe moeten wij ons kleden,'

stellirigen":

"De cultures van Nd. Oost-Indiê"

I7

"Engeland en Transvaal"
"Coóperatiet'
'rDe kunst om gezond te leverr"
"De bliksemafleider in begÍnsel en werking"
' Iets over werkl iedenverzekerilg "
"De tubercuioset'
I

rrLeerpiicbt"
"De Eedsvraag"
"De ongevallenwet'r

I'Onze ziekenÍondsenr

I

kinderen"
"Achterlijke
rrDe
Kindervetten"

"Hoe de mens zijn karakter opbouwtl
Van het boekje "De tuberculose'r werden niet minder dan 200 ex"
aangeschaft il de periode rond 1900 toen deze, zo sterk opruidrende volksziekte, zo vele families troÍ. Via de scholen in Gieten,
Eext, Gieterween en Gasselte werden de boekjes verspreid,
Naast dit allesbleven echter denutsavondende hooÍdschotel vormen
depleister vanhet samenkomen der leden. LezLngen als: "Atjeh"

en

Booth van het Leger des Heils"
- "de 80-jarige oorlog" - "Geueraal
- "Multatuli" - "Napoleonrr - rtde Natuurlijke LeefwÍjze met licht-

beelden" - "Een reis door het Heelal met lichtbeelden" warei:r hoogtepunten in het seizoen. Uit de titeis van de gegevenvoordrachteD
als "Kerstfeest ener weduwer' - "Mijneerste liefdet' - trEen Blauwtje" - "Eerloos" - t'De verloren zoon" proeft u de sfeer"
De sprekers etc. werden geëngageerd uit aile delen van ons land.
Een greep uit de rij brengt ons namenals lírhn, Kattermolen en Bigot uit Amsterdam, Enklaar: uit Deventer, Mr. Hu'ber van de Nieuwe
Veendammer Courant, Dr. Proost uit Wormerveer, Mej" Meiiboom
uit Den Haag, Koerts Sikkema uit Westzaan, om rnaar enkelen te
noemen. Het honorarium lag meestal tussen de f 15, -- en í 20,--,

terwijl vrij logies werd aar45eboden door de Íam. Braams, Lrdierr
men voor ogen houdt de reisgelegenheid van toenen een vergeiijking
trekt bij de dag van vaadaag, doethet wel enigszins vreemd aart, dzt
thans gevraagde figuren uit het westen, het meerder:e malen op
grond van de afstand, aï iaten weten om naar Gieten te kornen.
Het illustreert de veranderde mens.
Enkele tirades uit de notulerr van die dagen zijn tekenend voor de
stemming van toen. Iiler volgt er eentje:
"Nadat Dr. Damman de Witt met zijne dames was gezeten, vrijst de
Voorz itter op de groote verdiensten van Dr. enbiedt hem twee prachtige schÍlderijen aarr. Verschillende Heeren voerden daarna het

woord

en

nadat menzeer gezell:ig en koutend. de avond heeft door ge-

bracht, sluit de Voorzitter de vergaderiag om aan de danslustigen
verder de ieiding over te latenr'.
Ergens werd in het jaar 1898 in de notuien melding gemaakt van cie
toelating van de heer H.Winkeiman als lid. llet is ons niet bekend

lvaarom. Misscirien dat de ouderen onder ons de rer-ien kunnen gisSEII.

nnÍg cijfermateriaal uit deze periode hebben vij tot slot bewaard.
Een wiliekeurige greep plaatste het jaar 1900 op de voorgrond.
Aantal leden 52. Contributie ! 2,50 per lid. Aantal boeken 435. In-

ln
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Iu de eerste jaren vatr deze periode werd op hetzelfde stramien
voortgeborduurd als de voorgaande. Lezingen, voordrachtsavonden
wisselden elkaar aÍ. Namen vanafiisten uit die periode sprekenons
echter overduidelijk aan. Wat zeg!. u van een Antoinette van Dijk,
een Jan van Riemsdijk, Pisuise, Stuurop, Kommer Kleijn, Willem
van Capelle. Zelfs uit het buitenland haalde men zijn krachten.

Rector Oltmans uit Bunde (Dld) sprak over "ervaringen"aanhet
Iront" 2 keer te Gieten.
Schoolgaande kinderen werden inhet nutswerk betrokken, door voor
hen verschillende malen films als "de Eeuwige Stilte" - "Met Cap.
Scott naar de Zuidpool" te vertonen. Entree J 0,10.
Een nieuu'e vormvan ontspanningen ontwikkelingdeed zijnentree op
de nutsavonden. Overgegaan r.r'erd tot de organisatie in wedstrijdverband van toneelavonden, waarbij verschillende Rederijkerskamers
elkaar bekampten. Sappemeer, Assen, maar ook ons eigen rrHeImers" bevochten elkaar om medailles of prijzen ter grootte van
Í zo,-- J tz,sct en f 7,50. Hetwaren geen hoge prijzen, maar gestreden dat er werd I Waren deze prijzen soms al de voorbode van
de naderende crisistijd ? Het had er veel van, want ook de vergaderingen werden verplaatst naar het Stationskoffiehuis, alwaar de

Í 0,05 in prijs Iager lag dan elders.
Elke vereniging heeft.n haar bestaan periodes, dat het minder goed
floreert. Het Nut is daar niet aan ontkomen. Het kende ze ook. Het
jaar1923 spreekt vandalende belangstelling voor de bibliotheek,
dalende belan!stelI ing voor de Nutsavonden en dalende belangstell ing
voor de vergaderingen. De secretaris in die tijd schrijft:
"Aanbieding van een quitantie voor de contributie werkt als een
koudwaterstraal op het bltjkbaar zwakke vuurtje van enthousiasme
voor het Nutswerk, dat bij deze leden was ontstoken". De bibliotheek heeft het wel bijzonder moeilijk. Er is een stroming, die aansluiting voorstaat bij de reizende bibliotheek te Amsterdam,terwifl
een arrdere groepvoort wenst te gaanmet debestaande eigen bibliotheek. Tenslotte wint de laatste het. Maar dan wordt er ook rigoreus ingegrepen. Er wordt een afzonderlijke bibliotheekcommissie
ingesteld bestaande uit de heren van Bergen, Begeman, Nijenhuis,
Bos en Meijeringh, die naast het vaststellen van een nieuw reglement, tot grondige schifting overgaat. En zie - in 1925 keerthet
getij. De belangstelling groeit weer. 125 personen bij de avond van
consumptie

het Boheems Viool Trio Chlebna.

In samenwerking rnet de Kerkvoogdij der N. H. Gemeente wordt een
projectie-Iantaarn aangeschaÍt. Het ledental stijgt tot 6?. Besprekingen worden geopend over de stichting van een soort dorpshuis.
Was dit soms de voorbode van de bouw van het Nutsgebouw ? Het
Nut is weer gered.
Niet onvermeld van deze periode rnag blijven het succes van de jaren dertig. Zoals in het begin werd gememoreerd hield het bestuur
zich bezlg met het organiseren van toneelavonden in wedstrijdver-

I9

btrnci. Flert r:rn <.ieze ar,oi.tclerr r.orr.ndett gloa,Del.ulgelt, uii ilcl crgi,ll
u'elkgebieci - orrder enorme belnngstelling - rte strijdlustigcn. ilci
dc zegepraal ging de fam. van Gogh strijkern, gevoigd clooi- cle lru.rr.
Duursema, terwijl "Helmel's" no. 3 werd,
Cijfermateriaal van die jaren. Wij nemen het jaar 1930. Aantal jeden 65. Bibliotheek draait als ooit te voren, Inkomsten / Sf f .f+5 Uitgaven / sSl,s;. Nadelig saldo.ií 20,60r. Een jaarverslag uit die
jaren geeft als slotconclusie:
"De opkomst bij een toneelstuk of behoorlijk filmwerk is veel beter
dan op een voordrachtsavond. Ook maakt dan nog verschil oÍ de
voordrager,/ster tot de manneliJke of vrouwelijke óekte behoort''.
1939

-

1964

Wij zijn bij de laatste periode beland. Een periode waarin een hoeveelheid van problemen ons land heeft overspoeld. Het is of het
steeds moeilijker wordt ons in de wereld te oriënteren, in die wereld onze eigen plaats te bepalen. Het Nut ontkomt er evenmin aan.

van de plaatselijke

polltle, blj de inbeslagname van verboden boeken.
Een ledenstop was zelfs noodzakelijk als gevolg van die grotetoeloop, Hoe sterk was de deceptie toen na de bevrijding het ledental
weer daalde tot 168 eneen grootaantal ondergedoken boeken nimmer weer boven water lsvam.
De oprichting in 1952 van het plaatselijk muzieltrorlrs "Harmonie"

v/as wel een bijzondere mijlpaal. Wij ondervinden het telkens weer
hoe bij bepaalde gebeurtenissen het besluit van toen - dit korps in
Gieten te installeren - juist is geweest.
De avonden met ereburger Ben van EiJsselsteijn, J. P. StriJbos.
Wim Sonneveld, excursies onder ieiding van F. Brouwer, IÍggen nog

vers in het

geheugen.

Een kleine inzinking

trad weer op in de jaren 1952,

19bS en 19b4.

tiviteiten voorkomen diende te worden. Het voor het werk van dez€

commissie uitgetro-kken geldelijk bedrag werd aissubsidie naar hei.
departement overgehev eld, onder. voor.waarde, dat de inmidclels tcegekende bijdragen aan diverse andere verenigingen
20

gehendir:raÍ<J

diendeu te worden. Het Nut was blij, doch werd zich bewust, dat
meer dan voorheen zijn werkzaamheden door de plaatselijke overheid zou worden gadegeslagen.

Door deze jaarlijkse bijdrage, alsmede die van de Nutsspaarbank
werden mogelijlàeden geschapen, meerdere activiteiten te ontwikkelen. Beroepstoneel kon worden aangetrokken. Het Ned, I(amer-

koor, alsmede figuren als Professor StulvelÍng, Hilterman, An-

thonie van Kampen, Harriet Freeser, Excellentie Cidor, om maar
enkelen te noemen, lnvamennaar Gieten. Siertuirrwedstrijden- middagen voor scholen, etc, , konden mede gefinancierd worden uit deze gelden.

Zeer zeker mag niet onvermeldblijven de oprichting varr de jongste
loot aan de oude Nutsstam. Wij doelen op de Nutsjudoclub "Shiho",
opgericht in 1962. Het hoofdbestuur, dat de departementen steeds
met raad en daad terzijde staat, stimuleetde deze nieuwe tak van
sport in Gieten met een grote bijdrage.
Plezierig is het ook, melding te kunnen makenvanhet enthousiasme
van enige leden, die, na deel te hebbengenomeD aan de cursus fotografie, het initiatief namen tot de oprichting in Gieten van de fotoclub "Giaf". Verschillendemalen heeft het Nut bij bepaalde gebeurtenissen - in herinnering behoeft slechts te worden gehaald de
"Nutsstand" bij de vorige landbouwtentoonstelling in 1961- - een beroep op deze club gedaan en steeds met succes.
Onder de ondervonden teleurstellingen der laatste jaren rangschikken wij in ieder gevalde mirder gunstigverlopenactiviteiten voor
Gieterveen en omgeving. Wij denkenhierbij aandeop garg gebrachte bibliotheelwoorziening aldaar, die, na een succesvolle start, na
enige tijd weer stopte.
Doch met teleurstellingen willen wij dit overzichtJe niet ei-ndigen.
TalriJke succesvolle avonden etc. kunnen daar tegenover gesteld
worden, Gewezen behoeft maar te worden op de tochten naar Rottum, het in uniform steken van de Gieter Drumband, de gezamenlijke herdenking van het 175 jarig bestaan in Assen, waar Gieten
met meer dan 100 personen veÉegenwoordigd was, de komst naar
Gieten van de Ambassadeur van IsraëI. Wist u, dat Gieter Nutsbomen thans groeien in de bodem van dit nieuwe land ? rWij zouden
voort kunnen gaan. Maar waar zou het ehd zijn ?
Wij hebben getracht iets te vertellen van het Nut en zijn werk van
de 100 jaar, die achter ons ligt. Van een vereniging, die misschien
wel de oudste in onze plaats is. Veel moest onvermeldblijven, omdat het ondoenlijk is volledigheid na te streven bij een materie, die
zo uitgebreid is als het Nutswerk. Namen van personen,diebepaalde initiatieven ondernamen, hebben wij niet genoemd. Er is gewer.K
door mensenvan geslacht op geslacht, waarbij het allerbelangrijkste
was, de geest waarln dit alles gebeurde. Zich niet op "de bórst"
kloppen" zou de Drent zeggen, doch blijven werken.
Er is bewezen, dat het Nut hecht en sterk was in het verleden. Met
de steun van de 220 led.en - en hoe graag zou het Nut dit aantal opgevoerd willen zien, want het staat voor een ieder open - kan het
nuttig blijven. Ook in de wereld van morgen.
Ha.
2t

Ere, wle oFe aockomtf
Het departement heeft in ziJn bestaansperiode - voorzover wij kon- 2 x het ere-lidmaatschap toegekend. De le maal was
dit in 1Í)45 bij het aftreden van de heer R. W. Íemmers als voorzitden nagaan

ter.
De 2e keer geschiedde dat in 1960 toen de heer M. Boomsma meende, dat de ttjd gekomen was om zijn plaats te ruimen voor een jongere kracht.

Wij hebben gemeend in dit werkje de fotors te moeten plaatsen van
deze2 personen, die zich beiden in het verleden zouitzoruierlijk
verdiénstelijk hebben gernaakt voor de nutsgedachte"
"Notaris Lammersr', zoals de meesten van
ons hem noemden, was b€stuurslld gedurende de periode lg2I - 1945, waarvan de
laatste 22 jaar voorzitter. Uitsprahen va:r
hem, die wij opdiepten uit de notulen getuigden zonder uitzondering vande bijzondere liefde waarmee hij de belalgen van
het Nut voorstonC,
De heer Lammers is in 1955 overleden.

De heer Boomsma, op weg naar de 80 Jaren,

bruiste in het verleden over van inltÍatieven,
al speelde zijn impulsief karalcter, zoals hij
het zelf eens terecht opmerlrte, wel eens parten bij de venpezenlijking ervan.
Niettemin druld<en figuren als de onderhavige
in sterke mate hun stempel op het verenigl-ngsleven in de dorpsgemeenschap. Gerust
kan geconcludeerd worden, dat GiLetenhen veel

dank verschuldigd is.
fle heer Boomsma was in zijn bestuursperiode

Jarensecretaris envoorzitter van1945

-

1960,

?tr 44ï:.

'2"t'j-t
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Het Ntttsgelrorur, liie rlror cn llgr,itceld, ri,crC in lÍ)iil gebouw(i. IIet ltehoort in cigcnclonr to(, lliu-t clc Nutsspltrrlnnk 1c Ciictr,rr, ( ('it lr,stclIing in lS6ir dool hct Nutsdeparteneltt in het lcvcu ger.oerpcn. Nuirst
het kantool van de spaarbank bevat hct gebouw een woning voor de
concierge, alsmede verschillende lokaliteiten, waaronder een keukentje. Verenigingen etc., die daartoe de wens te kennen geven,
kunnen van een en ander gebruik maken.

In het verleden genootook het Groene Kruis "Gieten-Eextr', dat n. l.

participeerde in de bouwkosten, onderdak in het gebouw, alsmede
de tandarts en de kleuterschool.

De laatste jaren is er bij het mensdom een streven merkbaar Juist
die lokallteltente zoeken, die qua accommodatie, zichbij de veranderde tijdsomstandigheden aanpassen. In 1962 werd dan ook tot een
inwendige modernisering overgegaan, waarbij door het spaarbankbestuur uitzonderlijk veel aandacht werd geschonken aan de inrichting van een afzonderlijke bibliotheekzaal.
Het nutsdepartement ondervindt bij het organiseren van cursussen
etc. in het nutsgebouw van het spaarbankbestuur steeds Lrtjzonder
veel medewerking.
Voor het gebruik van de lokaliteiten wordt een billijke bijdrage gevraagd in de exploitatie-kosten. Het bestuur van de Vrouwelijke
Hulpverlening, dat de avorrden voor bejaarden verzorgt, gerriet
daarbij prerogatieÍ.
Het spaarl.lankbestuur heeft n.l. , zowel in het verleden als irr het
heden, gemeend, haar socilral karakter ten volle te laten gclden
voor clit bejaarden-wcrk. Voor dezc avondert n. l. wordt het gcbouw
gehcel

grrtis ter

bcschikl<ing gestcld.

2:l

I\Íomenteel maken de volgende verenigingengebruik vanhet Nutsgebouw:

a. de muziekvereniging "Harmonie"
b. afd. Gieten van het Ned. Roode Kruis

c.

Plattelandsvrouwen Gieten

f.

De Damclub Gieten

d. B. B. kring Assen
e. Het Drents Landbouw

Genootschap

g. Vrouwelijke Hulpverlening Gieten
h. Nutsdepartement Gieten

i.

J.

Bibliotheek-commissie

ialist, terruijl daarnaast ook verschillerde organisaties
van buiten'Gieten, meerdere malen een beroep doen op het geVoetspec
bouw.

CURSUSSEN

Groot is het aantal cursussen geweest, dat in deze eeuw door het
nut werd georganiseerd. Wij hebben ze niet verweven in het historisch overzlchtje, doch meneD goed te doen hier een aantal te noemen.
Cursus naai- en verstelwerk - cursus huisvliit - cursus rietvlechten - cursus figuurzagen - cursus radiotechniek - cursus esperanto - cursus leidsters kirderclubs - cursus handwerken - cursus
spreken in het openbaar - cursus bloemschikken - cursus Engels cursus eenvoudlge autotechniek - foto-cursus - cursus borduurwerk - danscursus - tekencursus.
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Hel flul en zljn instellingen
De statuten van het Departement geven o. m. aan, dat door het Departement instellingen kunnen worden opgericht. Meerdere malen
is dit geschied. Verarderde tijdsomstarr:ligheden noopten tot opheffing van verschillende ervan. Een aantal echter vervult ook thans
nog - onder leiding van een geheel zelfstandig werkend b'estuur -(de
autonomie heeft altijd bij het nut voorop gestaan) zeer belangrijk

werk.

Onder vermelding van het jaar van oprichting en de huidige samenstelling der besturen volgt hierorrler een overzicht ervan:
1. rrStichting Nutsspaarbank Gleten" - opgericht in 186b

- voorzitter
- secretaris
- penningmeester

W. Homan
lVÍ.

Boomsma

J. Fuller

O.

Meeuwes .Lreoer:
I

o. J. M. Buiting

2. "De Nutsbibliotheek" - opgericht + 1870
A. Tent
- voorzltter
l\4 G. Zwtnderman-Hoven - secr. ease
Mej. G. Kuiper
- penn. esse
Mej. F.Westerhuis

Hovinga
K.Holthof
G. Kinds
S. J. Heins
H. B.

1

I
) leden
I
I

tvt.

Reitsma

)

P.A.Oldeians t, leoen
,
a. Dekens

I

M. Weggemans I

3. Muziekvereniging "Harmonie" - opgericht in 1952
J. Nijkeuter
- voorzitter

-

H. Stel

secretaris

A. Pranger
- penningmeester
L. Schuiling
t"a"o
R. Klingenberg
Drumbald: (onderdeel van de "Harmonier')

I

G. Grelling

Biel
Mej. I.de Boer

G.

-

voorzitter

secretaris

- penn. esse
4. Nutsjudoclub "Shihot' - opgericht inL962
J. Komdeur
J. ï\rlp
- voorzitter
i
Mej. A. Kamps
Mej. A. G. J. ) ieden
- secr. esse
H. Peper
- penningmeester Greving
)

laschrllt
Wij hebben getrachtbij de viering vandit eeuwfeest een eenvoudig wij herhalen het uitdrukkelijk - een eervoudlg werkje samente stellen, waar men misschien in later jaren nog eens op kon teruggriJpen. Of wij daarin geslaagd zijn, laten wiJ graag aan het oordeel van

het toekomstige nutsgeslacht over,
Dat wij dit alles konden doen, was mogelijk door de bijdragen die
wij mochten ontvangen van verschillerxle personen, die zowel in het
verleden als het heden nauw met het nutswerk verweven waren of

zijn. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk.
Niet minder dalk zijn wij verschuldigd aan onze leden de heren
H. Nijenhuis en A. H. Hemmes. Zíj tcr'h waren het, die het werkje
van een passend ornslag en enig foto-materiaal voorzagen, waardoor een en ander aan aarrtreH<elijkheid won. Al deze mensen vroegen geen dank, doch vonden hun arbeid meer dan beloorxl bij de gedachte iets bijgedragen te hebben ten dienste van het algemeen nut.
nog

Zo wlllen

wij het ook graag zien.
ïEen dienen van de gemeenschap"

A.Hazelaar.
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,Ponlo rei, ponlo chorei, ouden menei'
("Alles stroomt, olles is in beweging, niers bliiÍr'
(Uit cen rcde von de Londeliik voorzitter Mr. Croondiik)

