Hoe kunnen departementen met de voorstelling ‘Wat doe jij?’ aan het werk?

Algemeen wordt ervaren dat de voorstelling ‘Wat doe jij?’ voor jongeren ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Nutsdistricten en Nutsdepartementen kunnen op zoek gaan naar organisaties in hun omgeving,
die zich voor het organiseren van voorstellingen ‘Wat doe jij?’ zouden
willen inzetten. Dat kunnen culturele en/of sociale instellingen zijn.
Regionale Opleidingscentra beschikken soms over een theateropleiding, waar jonge acteurs een training kunnen krijgen. Ook gemeentebesturen, schooldirecties en -adviesdiensten kunnen worden benaderd
om organisatorisch en/of financieel bij te dragen en mee te denken.
Particuliere sponsors kunnen geïnteresseerd zijn in het meer bewust
maken van jongeren van hun eigen gedrag en dat van anderen. De
jongeren zijn de werknemers van de toekomst.
De samenwerking met de Stichting Formaat, Werkplaats
voor Participatief Onderwijs in Rotterdam, staat garant voor de kwaliteit van de Jokers, die zich oefenen in het leiden van gesprekken die de
bewustwording doen toenemen en de sociale cohesie van een samenleving bevorderen. Ook de SKVR in Rotterdam en het landelijk bureau
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van het Nut in Edam kunnen
daarbij assisteren. Voor dit
project is een speciale brochure ontwikkeld, waarin doelen
en inhoud van de voorstelling worden uitgelicht. Deze
brochure is te bestellen via het
Nut: secretariaat@nutalgemeen.nl of online te bekijken
op www.skvr.nl/watdoejij

Jubileumjaar 2009

‘Wat doe jij?’ en wat doen we verder?
Een inspringvoorstelling voor docenten? Kom naar de Dag van de
Leraar 2009. Op 3 oktober 2009 zal in het kader van de Dag van de Leraar, in het Openluchtmuseum in Arnhem, de voorstelling ‘Wat doe jij?’
worden gespeeld, dit keer als inspringtheater voor docenten! Dan is het
de beurt aan docenten om hun talenten te stimuleren en te oefenen.

Uitreiking dr. P.H. Schröderprijs 2009 aan het departement Noord-Beveland

nut

De Schröderprijs wordt uitgereikt aan een Nutsdepartement dat zich op een bijzondere
manier onderscheidt. De prijs is genoemd naar dr. Pieter Hendrik Schröder, die zich als
ambtelijk secretaris van het Nut van 1946 tot 1965, buitengewoon verdienstelijk heeft
gemaakt. Het Nutsdepartement Noord-Beveland heeft dit jaar de dr. P.H. Schröderprijs ontvangen, vanwege de verscheidenheid aan activiteiten en de grote culturele en
educatieve betekenis van het departement voor heel Noord-Beveland. Nutsdepartement
Noord-Beveland bestaat 167 jaar en brengt jaarlijks een gevarieerd programma van
podiumkunsten, muzikale evenementen en lezingen. Dit jaar trekt de vervaardiging van
een borstbeeld van Eduard Flipse (1896-1973), componist en bezield dirigent van het
Rotterdams Philharmonisch Orkest en de Philharmonie van Antwerpen, de aandacht. De heer Flipse werd geboren in Wissekerke,
waar onlangs een straat naar hem is vernoemd. De Schröderprijs,
bestaande uit een oorkonde en een aanmoedigingsrijs van € 250,werd in ontvangst genomen door de voorzitter van het departement, de heer P. Hamelink en het bestuurslid mevrouw
C. Geelhoed. De Heer Hamelink vertelde een enthousiast verhaal
over zijn departement.

Nutsman van het jaar 2009
De heer prof. dr. J.G.L. Thijssen, schrijver en samensteller van het boek ‘Leerzaame Prentjens voor
de Jeugd’, heeft op 4 april, na afloop van de opening
van de tentoonstelling ‘Nut’tig leren voor iedereen’
in Rotterdam, de Nutspenning met oorkonde in
ontvangst mogen nemen. De overweging was dat
Thijssen jarenlang
heeft geijverd
voor meer beBericht van ’t Nut
kendheid van de
Negende jaargang, 2009
educatieve Nutsprenten. Dit heeft geleid tot de uitUitgave:
gave van de Nutsprenten als jubileumboek bij het
Maatschappij tot Nut
225-jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van
van ’t Algemeen
’t Algemeen. Het eerste exemplaar is aangeboden
Jan Nieuwenhuijzenplein 9
aan H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden.
1135 WT Edam

V.l.n.r.: Mevrouw C. Geelhoed - bestuurslid departement NoordBeveland, de heer P. Hamelink - voorzitter departement NoordBeveland, de heer G.J.C. Schilthuis - voorzitter van het Maatschappijbestuur en mevrouw C.J. Eijgenstein - beleidsmedewerker van de
Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen.

Nieuw lid Maatschappijbestuur
de heer A.K.D. Boon
Tijdens de algemene ledenvergadering
op 25 april is de heer A.K.D. Boon
uit Wageningen toegetreden tot het
Maatschappijbestuur. Arno Boon is
tien jaar secretaris geweest van het
departement Wageningen en heeft
al enige tijd de vergaderingen als
kandidaat-bestuurslid bijgewoond. Hij
is de nieuwe penningmeester van het
bestuur en daarmee is de vacature van
penningmeester, ontstaan sinds het vertrek van mevrouw
A. Krabbenbos-Zethoven in 2008, weer vervuld.

Telefoon:
0299-371160

Nutsprijs voor Maatschappelijk Betrokken MBO-studenten

E-mail/ website:
secretariaat@nutalgemeen.nl
www.nutalgemeen.nl

Als afsluiting van het jubileumjaar zal in oktober 2009 de instelling van een Nutsprijs worden aangekondigd.
Deze prijs voor nieuwe, creatieve en innovatieve ondernemingen of producten zal als stimuleringsprijs worden
uitgereikt aan MBO-studenten van 17-23 jaar. De onderneming of het product moet een praktische relatie hebben met de samenleving. De MBO-raad is zeer enthousiast over de door het Nut in te stellen prijs.

Eindredactie:
Corretje Eijgenstein
Opmaak:
Robert-Jan de Boer
Foto’s (pag. 1-4 & 8):
Merel Maissan
Druk:
Keizer en Van Straten, Edam

De prijs zal publiek worden gemaakt bij de opening van de nieuwe ROC Enschede/Hengelo in oktober 2009.
In 2010 zal voor het eerst een winnaar bekend worden gemaakt.
De jury zal bestaan uit leden van het Maatschappijbestuur en de MBO-raad aangevuld met deskundigen.
Voorlopige criteria voor het toekennen van de prijs zijn:
•
Een grote maatschappelijke betrokkenheid van activiteit of product;
•
Een communicatief vaardige kandidaat;
•
Goede praktische toepasbaarheid van de onderneming of het product.

Jubileumeditie
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Op 16 november 2009 is het precies 225 jaar geleden dat op de Kaasmarkt
in Edam een gezelschap kleinstedelingen rond Jan en zijn zoon Martinus
Nieuwenhuijzen besloot een genootschap op te richten, dat anders dan
andere genootschappen uit die tijd, zich richtte op de gewone man: ‘de
gemeene man’. Of, zoals Jan Nieuwenhuijzen zelf schreef in een terugblik in 1798: “Ik keerde mijne gedachten af van de hooger geplaatsten en
bepaalde dezelve op den zogenaamden gemeenen burger in ons Vaderland.
Daar zag ik velen zuchten om en reikhalzen naar wijsheid: maar de weg
om tot dezelve te komen, was zo stijl, – moeilijk, – zelfs zo kostbaar – om te
beklimmen, dat duizenden den moed lieten zakken, en zich aemechtig nederzetten. Is er, dacht ik toen, geen middel, om deeze naar wijsheid zoekenden
de behulpzame hand te bieden – hen toe te lichten? – Zou men niet alomme
die geschriften, voor eenen geringen prijs verkrijgbaar gemaakt, kunnen
verspreiden?”
Ook na 225 jaar is het Nut zich bewust van de plaats en functie
van ‘voortrekkers’ in de samenleving: ‘Mensen die het voortouw nemen
tot vernieuwing en het formuleren van normen en waarden; mensen die
de kwaliteit en het geestelijk klimaat van de samenleving bevorderen’. De
Maatschappij ijvert, steeds trouw aan haar doelstelling, voor verbetering
van het welzijn van individu en samenleving. Met recht kan gesteld worden:
“Een land zonder voorhoede en zonder cultuurfilosofie is stuurloos”

Een greep uit de activiteiten in jubileumjaar 2009:
•
•
•
•
•

Tentoonstelling ‘Nut’tig leren voor iedereen’ in het Nationaal Onderwijsmuseum Rotterdam van 4 april tot en met 29 augustus 2009.
Presentatie jubileumuitgave Nutsprenten ‘Leerzaame Prentjens voor de
Jeugd’ op 4 april, samenstelling en tekst door prof. dr. J.G.L. Thijssen.
Ledenvergadering en jubileumcongres op 25 april met de voorstelling
‘Wat doe jij?’ (inspringtheater voor scholen in het VMBO) door Young
Stage, de jongerentheatergroep van de SKVR uit Rotterdam.
Internationale Conferentie Onderwijshistorici ISCHE, van 26-29 augustus Academiegebouw en Uithof van de Universiteit Utrecht.
Aankondiging instelling Nutsprijs voor Maatschappelijk Betrokken
MBO-studenten in oktober 2009 in Hengelo/Enschede.

Met dit uitgebreide programma is het Nut het jubileumjaar 2009 ingegaan.
In deze uitgave van het Bericht van ’t Nut, vindt u verslagen van de feestelijkheden tot nu toe en aankondigingen van de nog te komen evenementen.

Feestelijke opening Tentoonstelling ‘Nut’tig leren
voor iedereen’ in het Nationaal Onderwijsmuseum
Op 4 april opende H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden de tentoonstelling ‘Nut’tig leren voor iedereen’ in het Nationaal Onderwijsmuseum te
Rotterdam. In de tentoonstelling wordt het 225-jarig bestaan van het Nut
voor het voetlicht gebracht. Het Nut heeft zich in de afgelopen twee eeuwen
ingezet voor volksonderwijs, voor het opleiden van onderwijzers en onderwijzeressen, voor het stichten van volksbibliotheken en voor het oprichten
van spaarbanken. Mede dankzij initiatieven van het Nut werd onderwijs
bereikbaar voor iedereen. Leren lezen, schrijven en rekenen en een ‘deugdzaam’ en spaarzaam leven leiden moesten voor het ‘gewone’ volk mogelijk
worden. Een samenleving met ‘nuttige’ burgers was steeds het doel van de
Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. De originele 19e eeuwse educatieve
Nutsprenten zijn onderdeel van de tentoonstelling en verschijnen ter gelegenheid van het 225-jarig jubileum in het boek ‘Leerzaame Prentjens voor
de Jeugd’. De tentoonstelling is nog te bezoeken t/m 29 augustus 2009. Kijk
voor meer informatie en openingstijden op de website van het Nationaal
Onderwijsmuseum: www.onderwijsmuseum.nl

Impressie van de viering van het 225-jarig
jubileum van de Maatschaappij tot Nut van ‘t
Algemeen in het Nationaal Onderwijsmuseum.

