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Agenda
31 oktober
18 november

Bezoek aan de Dominicanenkerk
afgelast/uitgesteld
lezing in de Bestevaer door de fam. Niks
over verliefd, verloofd en getrouwd
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Anton Cramer, voorzitter tel: 06 577 111 91
secretaris vacature
Corri Veldkamp, penningmeester tel: 038-4536898
Ria ter Haar, algemeen bestuurslid
Bankrekening nummer:
NL68 TRIO 0197673465 t.n.v. Nivon afdeling Zwolle
Email zwolle.nivon@gmail.com

Hebt u een bijdrage b.v. een verslag van een activiteit,
een tip, een vraag of iets dergelijks, laat het ons dan
weten via zwolle.nivon@gmail.com

Wanneer u “De Gong” niet meer wilt ontvangen, stuur dan een email naar:
zwolle.nivon@gmail.com

De nieuwsbrief “De Gong” wordt door ons verstuurd naar de ons
bekende email adressen van de leden van afdeling Zwolle. Ook naar
een aantal belangstellenden en relaties.
website: www.zwolle.nivon.nl
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Het bezoek aan de Dominicanenkerk gaat op 31 oktober
niet door i.v.m. de nieuw maatregelen voor corona.
De bijeenkomst in De Bestevaer kan hopelijk doorgaan, we wachten even af
of er nog nieuwe maatregelen komen.

Wat: VERLIEFD, VERLOOFD, GETROUWD: wetenswaardigheden over
koppelen
en trouwen. Lezing door Ina Timmer en Arie Niks
Wanneer: woensdag 18 november
Hoe laat: 20.00 uur
Waar:

Wijkcentrum Bestevaer
Trompstraat10B

Kosten: € 3 voor leden, € 5 voor niet-leden

Ina Timmer en Arie Niks zijn vaker bij ons geweest.
Van vorige keren herinnert ieder die erbij was zich
nog wel de lezing “Tibet en China” en die andere,
over eten en drinken.
Dit echtpaar weet ook veel te vertellen over
trouwen en wat daar allemaal bij komt kijken. Ina
is al jaren BABS (Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke
Stand) ,en heeft smakelijke verhalen over haar
ervaringen met het trouwen van bruidsparen.
Ina en Arie larderen hun verhalen, net als vorige
keren, met veel fotomateriaal.
Ze hebben bovendien deze vraag aan ons: heb je een trouwfoto, van jezelf,
van je kind(eren), misschien van je ouders, neem deze mee op de avond
van 18 november.
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Terugblik op de ledendag van de afdeling Zwolle
Een groepje van 12 belangstellende Nivonners ging zondag 27 september
zo’n 200 jaar terug in de tijd, bij het bezoek aan de Koloniehof van
Weldadigheid in Frederiksoord. Daar hoopten paupers en pioniers een
nieuwe toekomst te vinden, een worsteling uit een ver verleden in beeld en
geluid. Het was een hele ervaring om in de voetsporen te treden van die
arme donders.
Dat oude verhaal wordt nu in een totaal
vernieuwde omgeving, aanschouwelijk
verteld in de vorm van een multimediale
tijdreis, sedert 2019 te beleven in een
modern, prachtig museum De
Proefkolonie in Frederiksoord. De
bezoekers krijgen de historie op
uiteenlopende manieren voorgeschoteld,
inclusief een rit door de koloniedorpen
Willemsoord en Frederiksoord.
De Kolonie kreeg pas grotere bekendheid door het theaterspektakel Het
Pauperparadijs, op basis van de gelijknamige bestseller van Suzanna
Jansen.
Het gedachtegoed van de sociaal bewogen generaal Johannes van den Bosch
wordt hier op een indrukwekkende wijze tentoongesteld en geconserveerd.
Je stapt binnen in de stadse achterbuurten van weleer, je ruikt de armoede
en je ziet de ellende waaraan de arme stadslui bloot stonden. De film in de
expositieruimte laat zien hoe de eerste kolonisten aankomen in hun nieuwe
‘paradijs’. In deze film wordt duidelijk hoe de, tot op de cent door
gerekende, pannen van Van den Bosch botsen met de weerbarstige praktijk
en wat van zijn ambities is terechtgekomen.
In 1818 komt Van den Bosch met een ambitieus plan om de armoede in ons
land te bestrijden door de stichting van landbouwkoloniën. Dat is begin van
de invloedrijke geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid, een
schepping die wordt gezien als de bakermat van onze verzorgingsstaat. Als
eerste wordt de Proefkolonie Frederiksoord opgericht en eind 1818 staan er
al 52 boerderijtjes klaar om de arme stedelingen te ontvangen die hard
moesten werken om tegen een schamel loontje in hun onderhoud te kunnen
voorzien. Wat sociale voorzieningen betrof liep de Maatschappij vooruit op
de rest van Nederland, zoals werk, onderdak, eigen ziekenfonds. Er kwamen
kerken, scholen, winkels en rustoorden. Bovendien is de Proefkolonie een
broedplaats van nieuwe ideeën., onder meer een innovatiekas, verder is er
een experiment met gesloten produceren en consumeren op kleinschalige
grondslag. Historie en toekomst raken daar elkaar.
En als je er als Nivonner rond loopt, besef je hoezeer de geschiedenis van de
Kolonie van Weldadigheid en het Nivon synchroon lopen: de verheffing van
de arbeiders.
Het bezoek werd afgesloten met een heerlijke pannenkoek in Dwingeloo.
Bart van Zuylen
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