
NUt-convenant  

NUt, een samenvoeging van de beginletters van de steden Nijmegen 

en Utrecht, voeren wij als onze naam. Met ons initiatief hopen wij het 

nut (NUt) van culturele uitingen te verscherpen.

Wij, ondergetekenden, zijn opgegroeid in een tijd waarin alle verwor-

venheden van de moderne maatschappij vanzelfsprekend lijken. De 

daardoor ontstane oppervlakkigheid vormt een heuse bedreiging voor 

de samenleving.

Naast deze oppervlakkigheid betreft onze zorg de toenemende 

vercommercia-lisering van onze maatschappij. Hierdoor worden we 

overstelpt met kortzichtige boodschappen die de manier waarop we 

denken, voelen en communiceren negatief beïnvloeden. NUt ageert 

hiertegen en wil deze ontwikkelingen aan de kaak stellen. Tevens 

heeft NUt de intentie ten strijde te trekken tegen de steeds verder-

gaande individualisering.

NUt streeft naar oorspronkelijkheid, die de vervuilende culturele 

uitingen in de huidige samenleving een halt kan toeroepen. 

De huidige manier van consumeren kan onbeconcurreerd zijn gang 

gaan; het moet worden uitgedaagd door andere standpunten en 

denkbeelden.

Ons credo is zelfontplooiing van het individu. Dit bereiken wij door in 

alle openheid en vrijheid kennis over te dragen aan elkaar. Dit vraagt 

om een flinke dosis nieuwsgierigheid, leergierigheid en zelfreflectie 

van elke deelnemer. Op deze manier kunnen we elkaar geestelijk op 

scherp zetten en inspireren.

Tevens willen wij de inhoud van dit NUt-convenant aan onze omge- 

ving kenbaar maken, zonder daarbij moraliserend te zijn. Respect voor 

de medemens staat bij de ondertekenaars van NUt hoog in het vaan-

del.

NUt hanteert de volgende aandachtsgebieden:

• (beeldende) kunst;

• geschiedenis;

• literatuur;

• media;

• (moderne) muziek; 

 

 



• cinema;

• theater;

• reizen;

• algemene maatschappelijke fenomenen (AMF’s). 

De gekozen onderwerpen worden besproken op het nut van de uiting 

en de waarde hiervan. Deze besprekingen vinden plaats in de vorm 

van ontspannende en cultureel verantwoorde samenkomsten. Aan 

deze samenkomsten is een aantal randvoorwaarden verbonden, die 

wij op hieronder expliciteren. 

 

Randvoorwaarden

• Ondergetekende K. zal, gezien zijn verleden als trendwatcher, 

waken voor ongepaste kledij en voor kleding die niet strookt met 

het karakter van de deelnemer.

• Ondergetekende D.Q. zal, gezien zijn alom bekende gestructu-

reerde werkwijze, er zorg voor dragen dat elke bijeenkomst wordt 

voorbereid en planmatig zal verlopen zonder daarbij spontane 

wendingen uit te sluiten.

• De samenkomsten vinden plaats in een sfeer van ontspanning,  

gecombineerd met diepgang. De bijeenkomsten worden gehou- 

 

 

 

den in een inspirerende omgeving. Ontluikende natuur, gelijk- 

gezinden en een cultureel verantwoord decor zijn hier voor-

beelden van.

• Elke deelnemer heeft minimaal een HBO-denkniveau. Hierbij wil-

len we opmerken dat we ons niet superieur voelen aan onze  

medemens die niet behept is met grote intellectuele capaciteiten,  

integendeel. Gezien de doelstelling van NUt zullen de gesprekken 

echter op een hoog niveau moeten worden gevoerd. 

• Het formele gedeelte van elke NUt-bijeenkomst zal omstreeks 

twee uur bedragen. Uiteraard kan hier van worden afgeweken, 

bijvoorbeeld wanneer we een ontspannende activiteit aan de 

samenkomst koppelen.

• Enkele malen per jaar wordt er tijd en budget vrijgemaakt voor 

een verrijkende excursie. Deze zal nadien aan een nauwkeurige 

analyse worden onderworpen.

• Stimulerende consumpties in onze ogen zijn: espresso, wijn, port, 

sherry en nootjes (NUts). Het gebruik van alcohol is geenszins  

verplicht. Alcohol kan echter, bij matig gebruik, een positieve  

bijdrage leveren aan de welsprekendheid van elke deelnemer.

• Een bijzondere plaats ruimen wij in voor de sigaar, welke op latere 

termijn een object van studie zal zijn. 

 

 



• Er is ook ruimte voor het bestuderen van eigen uitingen en  

bijdragen van deelnemers. Deze kunnen ook tussentijds worden 

uitgewisseld. Bovendien kan bij bepaalde bijeenkomsten gebruik 

worden gemaakt van de diensten van een gastspreker, die dan  

de gelegenheid heeft zijn of haar expertise tentoon te spreiden en  

mee te discussiëren over de onderwerpen die in de desbetreffende 

NUt-bijeenkomst de revue passeren.

• Het is niet de bedoeling dat het NUt-lidmaatschap of een samen-

komst van NUt leidt tot stress. Ons credo is derhalve: ‘Niets moet, 

NUt mag.’ Deze uitspraak symboliseert tevens de combinatie van 

ontspanning en diepgang. 

 

Wal noch kant voorwaarden

• Elke deelnemer dient eenmaal in zijn of haar leven in Herveld 

(Gld.) te zijn geweest, doch ook niet veel frequenter.

• Elke deelnemer dient diepere gevoelens te koesteren voor katten 

en oog te hebben voor hun bijzondere kwaliteiten en eigenschap-

pen.

• Elke deelnemer is in het verleden minstens een keer onwel  

geworden na het nuttigen van een maaltijd in de mensa van de 

KUN. 

 

 

• Elke deelnemer tracht fastfoodfilialen niet binnen het gezichtsveld 

te laten komen. De deelnemers dienen elkaar hier ook voor te 

waarschuwen. 
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