Mevrouw drs. A. Krabbenbos-Zethoven was penningmeester van het
Maatschappijbestuur van 2000 tot 2008. Ondanks het feit dat mevrouw
Krabbenbos als arts niet financieel geschoold was, is onder haar leiding de jaarrekening verduidelijkt en is er een meerjarenbegroting verschenen. Al met al een meer gestructureerd beleid voor het Nut, nu en
in de toekomst. Het Maatschappijbestuur is mevrouw Krabbenbos zeer
erkentelijk voor de aandacht en zorgvuldigheid, waarmee ze zich heeft
ingezet voor de Nutsfinanciën. Naar een opvolger wordt nog gezocht.
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Uitreiking van de Dr. H.P. Schröderprijs 2008
Tijdens de algemene ledenvergadering in
Amersfoort op 26 april 2008 is de dr. H.P.
Schröderprijs uitgereikt aan het departement Wieringermeer voor hun initiatief tot de
oprichting van het Nut Debatcafé. De prijs is
genoemd naar een van de laatste ambtelijk secretarissen van het Nut, die veel heeft betekend
voor diverse landelijke culturele verenigingen.

Het Nut Debatcafé is in staat gebleken mensen vanaf 25 jaar elkaar te
laten ontmoeten om te discussiëren over actuele maatschappelijke onderwerpen. De vorm van het debat is gekozen naar model van het TV
programma het ‘Lagerhuis’ en blijkt aan te slaan. Het Maatschappijbestuur heeft besloten de oorkonde en bijbehorende aanmoedigingsprijs van € 250, - uit te reiken aan het departement Wieringermeer,
ter stimulering van het Nut Debatcafé. De heer H. van Bodegom van
het departement Wieringermeer, nam de prijs in ontvangst. Lijkt het u
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V.l.n.r.: De heer H. van Bodegom - penningmeester departement Wieringermeer. Namens het Nut Debatcafé: de heer H.K. Mollema, mevrouw S. Langelaar en de heer G. Geertzema.

iets om in uw departement een Nut Debatcafé te starten, bij het
departement Wieringermeer ligt een compleet draaiboek voor
u klaar. Meer informatie over dit inititief vindt u op de website
van het Nut Debatcafé: www.nutdebatcafe.nl

Voorlopig programmaoverzicht van het jubileumjaar 2009:
4 april 2009		
Rotterdam		
			
			
			
			
			

Feestelijke opening tentoonstelling Nationaal Onderwijsmuseum en
aanbieding van het boek ‘Leerzaame prentjens voor de jeugd’
Beoogde sprekers:
- Mr. G.J.C. Schilthuis voorzitter Mij. tot Nut van ‘t Algemeen
- Dhr. T. van Ruiten, directeur Nationaal Onderwijsmuseum
- Prof. dr. J.G.L. Thijssen, auteur publicatie Nutsprenten
- Prof. dr. P. Visser, Theologische Faculteit VU Amsterdam

25 april 2009		
Feestelijke Algemene Ledenvergadering en Jubileumcongres
Amersfoort		
Onderwerpen: - 25 jaar Nutsleerstoel
					
- Nutsproject ‘Wat doe jij?’
26-29 augustus 2009
Utrecht			
			
			

Internationale wetenschappelijke conferentie Onderwijshistorici,
International Standing Conference for the History of Education 		
(ISCHE) in het Academiegebouw in Utrecht, onder voorzitterschap van
prof. dr. J.F.A. Braster.

Op 26 april jl werden de ledenvergadering en het
jaarcongres gehouden in Amersfoort. Het thema
van het congres was dit jaar ‘Afval en afvalverking’.
Het zeer geslaagde jaarcongres 2008 telde drie sprekers:
De heer drs. H. Huisman, senior-expert Uitvoering Afvalverwerking bij Senter Novem, belichtte de vooraanstaande
positie die Nederland inneemt op het gebied van de afvalverwerking. Wist u dat Nederland een koploper is op het
gebied van recycling?
Mevrouw dr. C.C. ten Hallers-Tjabbes, werkzaam bij het
Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
(NIOZ), is deskundige op het gebied van internationale
watervervuilingpreventie. Zij sprak over water-afvalverwerking in Nederland en daarbuiten, met als voorbeeld
diverse projecten in de haven van Rotterdam, het zeemilieu in de Noordzee en het op grond van wetenschappelijk
onderzoek tot stand gekomen beleid op het gebied van
vervuilingpreventie. Wist u dat er in de Indische oceaan
een afvalgebied met plastic drijft zo groot als Europa?
De heer R. van Hattum, inhoudelijk directeur van het wetenschapsmuseum NEMO en programmamaker voor Te-

2008

Afscheid van de penningmeester van
het Maatschappijbestuur

V.l.n.r.: Anke
KrabbenbosZethoven, aftredend
penningmeester,
Sineke de GrootJager, medewerkster
landelijk secretariaat en de heer Gijs
Schilthuis, voorzitter
van het Maatschappijbestuur.

Ledenvergadering en jaarcongres 2008

Bericht van ‘t Nut

Het boek ‘Leerzaame prentjens voor de jeugd’, Schoolprenten van de Maatschappij tot Nut van ’t
Algemeen, is de eerste uitgave van alle door het Nut in de eerste helft van de 19e eeuw uitgegeven
educatieve prenten. Deze prenten werden bij verschillende gelegenheden aan de schoolkinderen
uitgedeeld. Zij dienden als illustratieve ondersteuning bij de gegeven lessen. De inhoud, met begeleidende tekst van prof. dr. J.G.L. Thijssen, geeft een duidelijk beeld van wat in die tijd belangrijk
werd gevonden. Het is voor het eerst dat aan deze speciale activiteit van het Nut, de in totaal 60
verschillende prenten, aandacht wordt gegeven. Volksprenten waren in die tijd en al ver daarvoor
een bekend verschijnsel. Het Nut heeft bij die traditie willen aansluiten, maar heeft aan de prenten
een meer educatieve lading gegeven. De prenten werden in zeer grote oplagen gedrukt bij gerenommeerde drukkers en aan de scholen aangeboden. Ter gelegenheid van het jubileumjaar en de
opening van de tentoonstelling in het Nationaal Onderwijsmuseum op 4 april 2009 in Rotterdam,
zal het eerste exemplaar van het boek aangeboden worden.

Maatschappij tot nut van ‘t Algemeen

Jubileumpublicatie Nutsprenten

Gijs Schilthuis temidden van de sprekers op het NUT jaarcongres 2008.
genlicht (VPRO), kwam in 2006 met ‘Afval is Voedsel’ en
in 2007 met ‘Cradle to Cradle’. ‘Van wieg tot wieg’ is het
concept waarbij het productieproces zo is ingericht dat het
afval, dat aan het eind van de levenscyclus van een product
overblijft aan de wieg kan staan van het volgende product.
Wist u dat ondernemend Nederland sinds de vertoning in
2006 helemaal weg is van ‘Cradle to Cradle’?
Gijs Schilthuis,
voorzitter van het Maatschappijbestuur

225-jarig bestaan Maatschappij tot Nut
van ‘t Algemeen in 2009
Een greep uit de geplande jubileumactiviteiten:
• Tentoonstelling Nationaal Onderwijsmuseum Rotterdam ‘Nut’tig leren voor iedereen
• Presentatie boek ‘Leerzaame prentjens voor de jeugd’, van prof. dr. J.G.L. Thijssen
• 25 jaar Nutsleerstoel ‘Geschiedenis van het Onderwijs’ aan de Universiteit Utrecht
• Aandacht voor 50 voorstellingen Nutsproject ‘Wat doe jij?’ door Young Stage, SKVR Rotterdam
• Internationale wetenschappelijke conferentie van Onderwijshistorici te Utrecht
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,
Prent van de eerste Algemene Vergadering die in 1790 plaatsvond voor verbetering van het welzijn van individu en samenin de Lutherse Oude Kerk te Amsterdam.
leving. Met recht kan gesteld worden: ‘Een land zonder
voorhoede en zonder cultuurfilosofie is stuurloos’.
Op 16 november 2009 is het precies 225 jaar geleden dat
op de Kaasmarkt in Edam een gezelschap kleinstedelingen
De reizende tentoonstelling zal na de opening op 4 april
rond Jan en zijn zoon Martinus Nieuwenhuijzen besloot
2008 vanaf september te zien zijn op diverse plaatsen in
een genootschap op te richten, dat anders dan andere
het land. Enkele Nutsdistricten hebben al een aanvraag
genootschappen uit die tijd zich richtte op de gewone
ingediend bij het Maatschappijbestuur om de tentoonstelman: ‘de gemeene man’. Of, zoals Jan Nieuwenhuijzen
ling in hun regio te laten zien. Alleen een gecertificeerd
zelf schreef in een terugblik in 1798: “Ik keerde mijne
museum kan de collectie huisvesten. In de tentoonstelling
gedachten af van de hooger geplaatsten en bepaalde
wordt over een periode van bijna 300 jaar aangegeven wat
dezelve op den zogenaamden gemeenen burger in ons
de invloed van het Nut is geweest op de ontwikkeling van
Vaderland. Daar zag ik velen zuchten om en reikhalzen
naar wijsheid: maar de weg om tot dezelve te komen, was het onderwijs in Nederland. Een bezoek aan de tentoonstelzo stijl, – moeilijk, – zelfs zo kostbaar – om te beklimmen, ling demonstreert het nut van ’t Nut.
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Herman Huisman: Afvalbeheer in Nederland
Jaarlijks wordt in Nederland ca. 60 mln. ton afval
geproduceerd door huishoudens en bedrijven. Huishoudens
produceren samen zo’n 9 mln. ton en bedrijven de rest. De
bouwsector is de grootste afvalproducent, met ca 23 mln. ton;
industrieel afval is de tweede in omvang met ca. 20 mln. ton.
Van de totale afvalproductie wordt 83% nuttig toegepast, en
het resterende deel verbrand of gestort. Nederland zit met
deze prestatie in de kopgroep van de EU, samen met Denemarken, Duitsland en Vlaanderen.
De heer drs. H. Huisman.

In de afvalsector gaat jaarlijks zo’n 6 mld. € om. Het beheer
van huishoudelijk afval wordt betaald uit de gemeentelijke
afvalstoffenheffingen en kost ongeveer 1,7 mld. €. De afvalsector is uitgegroeid tot een professionele sector, die in de
belangstelling staat van de institutionele beleggers. De tijd
dat de afvalsector een “slechte geur” had is voorbij. Grote internationaal opererende bedrijven geven de toon aan (Veolia,
Sita, Remondis, AVR-vanGansewinkel). In Nederland is de
afvalmarkt nagenoeg volledig geliberaliseerd.
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Het afvalbeheer wordt in belangrijke mate aangestuurd door
Europese regels: richtlijnen en verordeningen. Naast de
kaderrichtlijn Afval, die momenteel wordt herzien, zijn er
richtlijnen voor belangrijke verwerkingswijzen (storten en
verbranden) en voor specifieke afvalstromen (verpakkingen,
autowrakken, batterijen, elektrische en elektronische apparaten, afvalolie, PCB etc.). Belangrijk is ook de verordening

Als afval eenmaal in zee zit kan het nauwelijks worden
opgeruimd, afgezien van vaste voorwerpen die niet lekken.
En ook het bergen van bij voorbeeld gezonken schepen is
ingewikkeld en kostbaar. Schonen aan de bron is voor de zee
bijna altijd de enige manier om de negatieve effecten van afval tegen te gaan. Dat besef bestaat nog niet zo lang; vroeger
gold: in zee is uit het zicht, dus geen probleem. Nou ja, uit
het zicht, wie herinnert zich niet de fles petroleum in pensions
aan zee, om de teer van je voeten te halen? Het voorkomen
van afval in zee begon met aardolie, die ook leidde tot die
teer op het strand. Daar was wel eerst een grote olieramp voor
nodig, naast een inmiddels toegenomen milieubesef en wetenschappelijke kennis van de effecten van vervuiling. Het leidde
tot het eerste internationale verdrag voor vervuiling van de
zee vanaf schepen (MARPOL). Het verdrag reguleert naast
olievervuiling ook allerlei andere bronnen, zoals chemicaliën,
huishoudelijk afval en tegenwoordig ook luchtvervuiling.
Voor één vervuilingsbron op schepen, aangroeiwerende
verven met het zeer giftige tributyltin (TBT), wordt dit
jaar een apart verdrag van kracht. Inmiddels zijn er meer
aparte verdragen aangenomen of in ontwikkeling. Bij het tot
stand komen van deze verdragen speelt het zeeonderzoek in
toenemende mate een rol. Vervuilingen vanaf boorplatforms
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Belangrijke schakels in het afvalbeleid blijven altijd vergunningverlening, monitoring, toezicht en handhaving.
www.uitvoeringafvalbeheer.nl www.minvrom.nl
De heer drs. H. Huisman is senioradviseur/expert Uitvoering
Afvalbeheer bij Senter Novem, het instituut voor innovatie en
duurzaamheid van het Ministerie van Economische Zaken.

Cato C. ten Hallers-Tjabbes: Wat betekent afval voor de zee
en hoe is het te voorkomen?
Afval op het land dat niet wordt opgeruimd verdwijnt indirect of via de bodem in het water. Water stroomt
en zo komt alle water uiteindelijk in zee terecht. De zeeën
en oceanen krijgen dus heel wat afval te verstouwen, en niet
alleen vanaf het land. Ook op en in zee zijn er afvalbronnen,
zoals schepen, boorplatforms, constructiewerken en apart
gestort afval, zoals baggerspecie.

Mevrouw dr. C.C. ten
Hallers- Tjabbes,

voor grensoverschrijdend afval, die een geharmoniseerd vergunning- en controlestelsel voor afvaltransporten voorschrijft.
Tenslotte moet de IPPC richtlijn worden genoemd die voor een
groot aantal typen bedrijven vergunningeisen vastlegt en best
beschikbare technieken voorschrijft. Van recente datum is de
richtlijn Ecodesign. Het Europese afvalbeleid is ingebed in het
beleid van Duurzame Productie en Consumptie.De goede resultaten in Nederland zijn bereikt door de gezamenlijke inspanningen van samenwerkende overheden en brancheorganisaties.
Economische instrumenten zijn sterk sturend (geweest). In het
afvalbeheer is de voorkeursverwijderingsvolgorde leidend:
preventie – producthergebruik- materiaalhergebruik – andere
vormen van nuttige toepassing – verbranden en als laatste
storten. In Nederland hebben we het storten tot duurste methode
gemaakt met een stortbelasting. Ook voor burgers gelden in
veel gemeenten financiële prikkels (gedifferentieerde afvalstoffenheffing) om het afvalgedrag te beïnvloeden. Voor afvalexport
moeten borgen gestort worden en voor bedrijven gelden financiële zekerstellingen.

en andere constructies horen thuis bij de regelgeving van de
betreffende staten, die daar soms regionale overeenkomsten
voor opstellen.
Het storten van afval in zee heeft een eigen regiem, de vroegere
London Dumping Convention, nu zonder het woord dumping.
Dit verdrag laat het storten van bepaalde categorieën afval toe,
al het andere mag niet in zee worden gestort. Een van die categorieën is baggerspecie, en dan alleen wanneer de baggerspecie
‘schoon’ is, en dat is maar een deel. Het is te begrijpen dat het
kwijtraken van vervuilde bagger die niet in zee mag worden
gestort voor havens een groot probleem kan zijn. De Rotterdamse haven heeft daar een interessante preventieve oplossing
voor gevonden. Hun aanpak geldt inmiddels wereldwijd tot
voorbeeld. Soms duiken nieuwe afvalbronnen op, wat aanpassing van de regelgeving kan vragen. Dat gebeurde o.a. voor het
storten van broeikasgas, kooldioxide - CO2 - onder de zeebodem, waarvoor het Londen verdrag werd aangepast.
Mevrouw dr. Cato C. ten Hallers-Tjabbes is werkzaam bij het
Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) en
deskundige op het gebied van internationale watervervuilingpreventie. Al langere tijd vertegenwoordigt ze IUCN (International Union for the Conservation of Nature) bij het Londen
Verdrag en Protocol (LC/LP - dumping van afval in zee) en bij
onderhandelingen over milieuproblemen in zee ten gevolge van
de scheepvaart bij de Internationale Maritieme Organisatie
(IMO, het VN agentschap voor scheepvaart).
www.nioz.nl

Rob van Hattum: ‘Afval is Voedsel’ en ‘Cradle to Cradle’
We concentreren ons de laatste tijd op het energieprobleem. Toch doemt er aan de horizon een veel groter
probleem op. Met ons huidige consumptiepatroon en de
zich ontwikkelende economieën dreigt een acuut tekort aan
grondstoffen. De manier waarop wij ontwerpen, produceren,
consumeren en onze spullen afdanken stamt nog uit het begin
van de industriële revolutie, toen de hoeveelheid grondstoffen
in de wereld nog onuitputtelijk leek.
Inmiddels zouden we beter moeten weten. Afval is in feite
een dom concept, het is economische waanzin. Waardevolle
materialen verdwijnen in de chaos van de afvalberg of worden
zinloos verbrand met schadelijke reststoffen als gevolg. Maar
recyclen is toch goed, denken de meeste mensen. Het recyclen
dat wij doen is echter in diepste zin downcyclen, want het
gerecyclede materiaal is in ons systeem inferieur aan het
originele materiaal. Dat is jammer, want iets waar we al veel
energie in gestopt hebben om het te maken zou met hetzelfde
gemak kunnen worden verbeterd. Wij ontwerpen echter onze
producten nog steeds van de wieg tot het graf. In de ontwerpfilosofie van Bill McDonough en Michael Braungart is dat
ouderwets en contraproductief. Uiteindelijk moeten we naar
een technische ecologie waarin we producten van wieg tot
wieg ontwerpen. Gebruik de natuur als inspiratiebron. In de
natuur is afval een bron van voedsel voor nieuwe producten.
Dat is hun adagium, vertolkt in hun boek Cradle to Cradle.

Rob van Hattum (VPRO) maakte over dit concept voor Tegenlicht de documentaire Afval is Voedsel. De film sloeg in
als een bom en inspireerde tal van bedrijven tot het nadenken over hun producten en productietechnieken. Overal in
Nederland lopen inmiddels Cradle to Cradle projecten. De
Floriade in Venlo, 60.000 huizen in Almere, de ondertunneling van de A2 in Maastricht zijn voorbeelden van projecten
die deze filosofie als uitgangpunt hebben. Een concept
waarin eco-effectiviteit belangrijker is dan eco-efficiëntie.
Een concept waarin beter ontwerpen belangrijker is dan
minder consumeren. Een concept waarin het materiegebruik
belangrijker is dan het energiegebruik. Een concept waarin
afval niet meer bestaat maar voedsel is voor de biosfeer of
de ecosfeer.

De heer R. van Hattum.

Rob van Hattum maakt al bijna 30 jaar radio- en televisieprogramma’s over wetenschap en technologie. Zijn
programma’s hebben verschillende prijzen gewonnen
waaronder de Boy Trip Award en de Eurekaprijs voor het
beste wetenschapprogramma, de Medaille d’Or in Parma
en zijn laatste programma Afval is Voedsel won de Zilveren
Draak op het Beijing International Science Film Festival.
Daarnaast is hij Inhoudelijk Directeur van het Science
Center NEMO in Amsterdam.
www.cradletocradle.nl

Inspiratiemap voor departementen
Over het thema van het jaarcongres 2008 is een Inspiratiemap beschikbaar. De
map bevat de samenvatting van de lezingen van de drie sprekers op het jaarcongres en de namen en adressen van de vijf grootste afvalverwerkingsbedrijven in
Nederland. Zeer de moeite waard voor een excursie met uw departement. Deze
en andere inspiratiemappen zijn te vinden op onze website: www.nutalgemeen.nl
De mappen zijn voor de departementen gratis te bestellen bij het algemeen secretariaat van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, telefoon 0299-371160 of
per e-mail: secretariaat@nutalgemeen.nl
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Afval en Afvalverwerking, Jaarcongres 2008 met Herman Huisman, Cato ten
Hallers-Tjabbes en Rob van Hattum:

ISCHE 2009: een internationale conferentie over volksonderwijs
Van 26 tot en met 29 augustus 2009
wordt in Utrecht onder voorzitterschap van prof. dr. J.F.A. Braster,
hoogleraar Geschiedenis van het
onderwijs vanwege de Maatschappij
tot Nut van ’t Algemeen, een internationale conferentie georganiseerd
over de geschiedenis van het volksonderwijs (popular education). Deze
conferentie vindt plaats ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan van de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, de organisatie die zich vanaf
haar oprichting met succes heeft
ingezet voor volksonderwijs.
De conferentie wordt gesteund door het Executive Committee van de
International Standing Conference for the History of Education (ISCHE).
Deze organisatie, momenteel onder voorzitterschap van de Gentse hoogleraar Frank Simon, zet zich op internationaal niveau in voor de wetenschappelijke studie van de geschiedenis van het onderwijs. De conferentie
vindt plaats in Utrecht. De openingssessie op woensdag 26 augustus 2009
is gepland in het Academiegebouw. De overige dagen vinden plaats in
het Educatorium. Op donderdag 27 augustus 2009 wordt het Nationaal
Onderwijs Museum in Rotterdam bezocht waar door de deelnemers aan
de conferentie o.a. een expositie zal worden bezocht over het volksonder-

wijs. Deze expositie maakt eveneens deel uit van de jubileumactiviteiten van
de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. De conferentie staat open voor
een ieder die is geïnteresseerd in de geschiedenis van het volksonderwijs.
Er zullen ongeveer 250 papers over dit thema worden gepresenteerd door
wetenschappers uit alle delen van de wereld. De selectie van papers is in
handen van het wetenschappelijke organisatiecomité, bestaande uit o.a. de
Nutshoogleraar en de leden van het bestuur van de Belgisch-Nederlandse
Vereniging voor de Geschiedenis van Onderwijs en Opvoeding (BNVGOO). Er zullen vier plenaire lezingen worden georganiseerd, die betrekking hebben op het volksonderwijs in diverse perioden en diverse landen.
Daartoe zijn uitgenodigd de hoogleraren Wijnand Mijnhardt (Universiteit
Utrecht), Ruth Wats (Universiteit Birmingham), Alejandro Tiana Ferrer
(Open Universiteit Madrid) en Elsie Rockwell (Universiteit Mexico). Na
afloop van de conferentie verschijnt een speciale editie van het wetenschappelijke tijdschrift Paedagogica Historica met een selectie van papers die zijn
gepresenteerd tijdens de conferentie.
Naast een wetenschappelijk organisatiecomité wordt ten behoeve van de
organisatie van de internationale conferentie een erecomité ingesteld. Voor
dit comité zullen onder meer worden uitgenodigd de twee voormalige
Nutshoogleraren Nan Dodde en Pieter Boekholt, de voormalige Belgische
en Nederlandse voorzitters van het Executive Committee van ISCHE Marc
Depaepe en Jeroen Dekker, en de decaan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht Willem Koops.
J.F.A. Braster
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Herman Huisman: Afvalbeheer in Nederland
Jaarlijks wordt in Nederland ca. 60 mln. ton afval
geproduceerd door huishoudens en bedrijven. Huishoudens
produceren samen zo’n 9 mln. ton en bedrijven de rest. De
bouwsector is de grootste afvalproducent, met ca 23 mln. ton;
industrieel afval is de tweede in omvang met ca. 20 mln. ton.
Van de totale afvalproductie wordt 83% nuttig toegepast, en
het resterende deel verbrand of gestort. Nederland zit met
deze prestatie in de kopgroep van de EU, samen met Denemarken, Duitsland en Vlaanderen.
De heer drs. H. Huisman.

In de afvalsector gaat jaarlijks zo’n 6 mld. € om. Het beheer
van huishoudelijk afval wordt betaald uit de gemeentelijke
afvalstoffenheffingen en kost ongeveer 1,7 mld. €. De afvalsector is uitgegroeid tot een professionele sector, die in de
belangstelling staat van de institutionele beleggers. De tijd
dat de afvalsector een “slechte geur” had is voorbij. Grote internationaal opererende bedrijven geven de toon aan (Veolia,
Sita, Remondis, AVR-vanGansewinkel). In Nederland is de
afvalmarkt nagenoeg volledig geliberaliseerd.
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Het afvalbeheer wordt in belangrijke mate aangestuurd door
Europese regels: richtlijnen en verordeningen. Naast de
kaderrichtlijn Afval, die momenteel wordt herzien, zijn er
richtlijnen voor belangrijke verwerkingswijzen (storten en
verbranden) en voor specifieke afvalstromen (verpakkingen,
autowrakken, batterijen, elektrische en elektronische apparaten, afvalolie, PCB etc.). Belangrijk is ook de verordening

Als afval eenmaal in zee zit kan het nauwelijks worden
opgeruimd, afgezien van vaste voorwerpen die niet lekken.
En ook het bergen van bij voorbeeld gezonken schepen is
ingewikkeld en kostbaar. Schonen aan de bron is voor de zee
bijna altijd de enige manier om de negatieve effecten van afval tegen te gaan. Dat besef bestaat nog niet zo lang; vroeger
gold: in zee is uit het zicht, dus geen probleem. Nou ja, uit
het zicht, wie herinnert zich niet de fles petroleum in pensions
aan zee, om de teer van je voeten te halen? Het voorkomen
van afval in zee begon met aardolie, die ook leidde tot die
teer op het strand. Daar was wel eerst een grote olieramp voor
nodig, naast een inmiddels toegenomen milieubesef en wetenschappelijke kennis van de effecten van vervuiling. Het leidde
tot het eerste internationale verdrag voor vervuiling van de
zee vanaf schepen (MARPOL). Het verdrag reguleert naast
olievervuiling ook allerlei andere bronnen, zoals chemicaliën,
huishoudelijk afval en tegenwoordig ook luchtvervuiling.
Voor één vervuilingsbron op schepen, aangroeiwerende
verven met het zeer giftige tributyltin (TBT), wordt dit
jaar een apart verdrag van kracht. Inmiddels zijn er meer
aparte verdragen aangenomen of in ontwikkeling. Bij het tot
stand komen van deze verdragen speelt het zeeonderzoek in
toenemende mate een rol. Vervuilingen vanaf boorplatforms
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Belangrijke schakels in het afvalbeleid blijven altijd vergunningverlening, monitoring, toezicht en handhaving.
www.uitvoeringafvalbeheer.nl www.minvrom.nl
De heer drs. H. Huisman is senioradviseur/expert Uitvoering
Afvalbeheer bij Senter Novem, het instituut voor innovatie en
duurzaamheid van het Ministerie van Economische Zaken.

Cato C. ten Hallers-Tjabbes: Wat betekent afval voor de zee
en hoe is het te voorkomen?
Afval op het land dat niet wordt opgeruimd verdwijnt indirect of via de bodem in het water. Water stroomt
en zo komt alle water uiteindelijk in zee terecht. De zeeën
en oceanen krijgen dus heel wat afval te verstouwen, en niet
alleen vanaf het land. Ook op en in zee zijn er afvalbronnen,
zoals schepen, boorplatforms, constructiewerken en apart
gestort afval, zoals baggerspecie.

Mevrouw dr. C.C. ten
Hallers- Tjabbes,

voor grensoverschrijdend afval, die een geharmoniseerd vergunning- en controlestelsel voor afvaltransporten voorschrijft.
Tenslotte moet de IPPC richtlijn worden genoemd die voor een
groot aantal typen bedrijven vergunningeisen vastlegt en best
beschikbare technieken voorschrijft. Van recente datum is de
richtlijn Ecodesign. Het Europese afvalbeleid is ingebed in het
beleid van Duurzame Productie en Consumptie.De goede resultaten in Nederland zijn bereikt door de gezamenlijke inspanningen van samenwerkende overheden en brancheorganisaties.
Economische instrumenten zijn sterk sturend (geweest). In het
afvalbeheer is de voorkeursverwijderingsvolgorde leidend:
preventie – producthergebruik- materiaalhergebruik – andere
vormen van nuttige toepassing – verbranden en als laatste
storten. In Nederland hebben we het storten tot duurste methode
gemaakt met een stortbelasting. Ook voor burgers gelden in
veel gemeenten financiële prikkels (gedifferentieerde afvalstoffenheffing) om het afvalgedrag te beïnvloeden. Voor afvalexport
moeten borgen gestort worden en voor bedrijven gelden financiële zekerstellingen.

en andere constructies horen thuis bij de regelgeving van de
betreffende staten, die daar soms regionale overeenkomsten
voor opstellen.
Het storten van afval in zee heeft een eigen regiem, de vroegere
London Dumping Convention, nu zonder het woord dumping.
Dit verdrag laat het storten van bepaalde categorieën afval toe,
al het andere mag niet in zee worden gestort. Een van die categorieën is baggerspecie, en dan alleen wanneer de baggerspecie
‘schoon’ is, en dat is maar een deel. Het is te begrijpen dat het
kwijtraken van vervuilde bagger die niet in zee mag worden
gestort voor havens een groot probleem kan zijn. De Rotterdamse haven heeft daar een interessante preventieve oplossing
voor gevonden. Hun aanpak geldt inmiddels wereldwijd tot
voorbeeld. Soms duiken nieuwe afvalbronnen op, wat aanpassing van de regelgeving kan vragen. Dat gebeurde o.a. voor het
storten van broeikasgas, kooldioxide - CO2 - onder de zeebodem, waarvoor het Londen verdrag werd aangepast.
Mevrouw dr. Cato C. ten Hallers-Tjabbes is werkzaam bij het
Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) en
deskundige op het gebied van internationale watervervuilingpreventie. Al langere tijd vertegenwoordigt ze IUCN (International Union for the Conservation of Nature) bij het Londen
Verdrag en Protocol (LC/LP - dumping van afval in zee) en bij
onderhandelingen over milieuproblemen in zee ten gevolge van
de scheepvaart bij de Internationale Maritieme Organisatie
(IMO, het VN agentschap voor scheepvaart).
www.nioz.nl

Rob van Hattum: ‘Afval is Voedsel’ en ‘Cradle to Cradle’
We concentreren ons de laatste tijd op het energieprobleem. Toch doemt er aan de horizon een veel groter
probleem op. Met ons huidige consumptiepatroon en de
zich ontwikkelende economieën dreigt een acuut tekort aan
grondstoffen. De manier waarop wij ontwerpen, produceren,
consumeren en onze spullen afdanken stamt nog uit het begin
van de industriële revolutie, toen de hoeveelheid grondstoffen
in de wereld nog onuitputtelijk leek.
Inmiddels zouden we beter moeten weten. Afval is in feite
een dom concept, het is economische waanzin. Waardevolle
materialen verdwijnen in de chaos van de afvalberg of worden
zinloos verbrand met schadelijke reststoffen als gevolg. Maar
recyclen is toch goed, denken de meeste mensen. Het recyclen
dat wij doen is echter in diepste zin downcyclen, want het
gerecyclede materiaal is in ons systeem inferieur aan het
originele materiaal. Dat is jammer, want iets waar we al veel
energie in gestopt hebben om het te maken zou met hetzelfde
gemak kunnen worden verbeterd. Wij ontwerpen echter onze
producten nog steeds van de wieg tot het graf. In de ontwerpfilosofie van Bill McDonough en Michael Braungart is dat
ouderwets en contraproductief. Uiteindelijk moeten we naar
een technische ecologie waarin we producten van wieg tot
wieg ontwerpen. Gebruik de natuur als inspiratiebron. In de
natuur is afval een bron van voedsel voor nieuwe producten.
Dat is hun adagium, vertolkt in hun boek Cradle to Cradle.

Rob van Hattum (VPRO) maakte over dit concept voor Tegenlicht de documentaire Afval is Voedsel. De film sloeg in
als een bom en inspireerde tal van bedrijven tot het nadenken over hun producten en productietechnieken. Overal in
Nederland lopen inmiddels Cradle to Cradle projecten. De
Floriade in Venlo, 60.000 huizen in Almere, de ondertunneling van de A2 in Maastricht zijn voorbeelden van projecten
die deze filosofie als uitgangpunt hebben. Een concept
waarin eco-effectiviteit belangrijker is dan eco-efficiëntie.
Een concept waarin beter ontwerpen belangrijker is dan
minder consumeren. Een concept waarin het materiegebruik
belangrijker is dan het energiegebruik. Een concept waarin
afval niet meer bestaat maar voedsel is voor de biosfeer of
de ecosfeer.

De heer R. van Hattum.

Rob van Hattum maakt al bijna 30 jaar radio- en televisieprogramma’s over wetenschap en technologie. Zijn
programma’s hebben verschillende prijzen gewonnen
waaronder de Boy Trip Award en de Eurekaprijs voor het
beste wetenschapprogramma, de Medaille d’Or in Parma
en zijn laatste programma Afval is Voedsel won de Zilveren
Draak op het Beijing International Science Film Festival.
Daarnaast is hij Inhoudelijk Directeur van het Science
Center NEMO in Amsterdam.
www.cradletocradle.nl

Inspiratiemap voor departementen
Over het thema van het jaarcongres 2008 is een Inspiratiemap beschikbaar. De
map bevat de samenvatting van de lezingen van de drie sprekers op het jaarcongres en de namen en adressen van de vijf grootste afvalverwerkingsbedrijven in
Nederland. Zeer de moeite waard voor een excursie met uw departement. Deze
en andere inspiratiemappen zijn te vinden op onze website: www.nutalgemeen.nl
De mappen zijn voor de departementen gratis te bestellen bij het algemeen secretariaat van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, telefoon 0299-371160 of
per e-mail: secretariaat@nutalgemeen.nl
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Afval en Afvalverwerking, Jaarcongres 2008 met Herman Huisman, Cato ten
Hallers-Tjabbes en Rob van Hattum:

ISCHE 2009: een internationale conferentie over volksonderwijs
Van 26 tot en met 29 augustus 2009
wordt in Utrecht onder voorzitterschap van prof. dr. J.F.A. Braster,
hoogleraar Geschiedenis van het
onderwijs vanwege de Maatschappij
tot Nut van ’t Algemeen, een internationale conferentie georganiseerd
over de geschiedenis van het volksonderwijs (popular education). Deze
conferentie vindt plaats ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan van de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, de organisatie die zich vanaf
haar oprichting met succes heeft
ingezet voor volksonderwijs.
De conferentie wordt gesteund door het Executive Committee van de
International Standing Conference for the History of Education (ISCHE).
Deze organisatie, momenteel onder voorzitterschap van de Gentse hoogleraar Frank Simon, zet zich op internationaal niveau in voor de wetenschappelijke studie van de geschiedenis van het onderwijs. De conferentie
vindt plaats in Utrecht. De openingssessie op woensdag 26 augustus 2009
is gepland in het Academiegebouw. De overige dagen vinden plaats in
het Educatorium. Op donderdag 27 augustus 2009 wordt het Nationaal
Onderwijs Museum in Rotterdam bezocht waar door de deelnemers aan
de conferentie o.a. een expositie zal worden bezocht over het volksonder-

wijs. Deze expositie maakt eveneens deel uit van de jubileumactiviteiten van
de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. De conferentie staat open voor
een ieder die is geïnteresseerd in de geschiedenis van het volksonderwijs.
Er zullen ongeveer 250 papers over dit thema worden gepresenteerd door
wetenschappers uit alle delen van de wereld. De selectie van papers is in
handen van het wetenschappelijke organisatiecomité, bestaande uit o.a. de
Nutshoogleraar en de leden van het bestuur van de Belgisch-Nederlandse
Vereniging voor de Geschiedenis van Onderwijs en Opvoeding (BNVGOO). Er zullen vier plenaire lezingen worden georganiseerd, die betrekking hebben op het volksonderwijs in diverse perioden en diverse landen.
Daartoe zijn uitgenodigd de hoogleraren Wijnand Mijnhardt (Universiteit
Utrecht), Ruth Wats (Universiteit Birmingham), Alejandro Tiana Ferrer
(Open Universiteit Madrid) en Elsie Rockwell (Universiteit Mexico). Na
afloop van de conferentie verschijnt een speciale editie van het wetenschappelijke tijdschrift Paedagogica Historica met een selectie van papers die zijn
gepresenteerd tijdens de conferentie.
Naast een wetenschappelijk organisatiecomité wordt ten behoeve van de
organisatie van de internationale conferentie een erecomité ingesteld. Voor
dit comité zullen onder meer worden uitgenodigd de twee voormalige
Nutshoogleraren Nan Dodde en Pieter Boekholt, de voormalige Belgische
en Nederlandse voorzitters van het Executive Committee van ISCHE Marc
Depaepe en Jeroen Dekker, en de decaan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht Willem Koops.
J.F.A. Braster
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Mevrouw drs. A. Krabbenbos-Zethoven was penningmeester van het
Maatschappijbestuur van 2000 tot 2008. Ondanks het feit dat mevrouw
Krabbenbos als arts niet financieel geschoold was, is onder haar leiding de jaarrekening verduidelijkt en is er een meerjarenbegroting verschenen. Al met al een meer gestructureerd beleid voor het Nut, nu en
in de toekomst. Het Maatschappijbestuur is mevrouw Krabbenbos zeer
erkentelijk voor de aandacht en zorgvuldigheid, waarmee ze zich heeft
ingezet voor de Nutsfinanciën. Naar een opvolger wordt nog gezocht.
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Uitreiking van de Dr. H.P. Schröderprijs 2008
Tijdens de algemene ledenvergadering in
Amersfoort op 26 april 2008 is de dr. H.P.
Schröderprijs uitgereikt aan het departement Wieringermeer voor hun initiatief tot de
oprichting van het Nut Debatcafé. De prijs is
genoemd naar een van de laatste ambtelijk secretarissen van het Nut, die veel heeft betekend
voor diverse landelijke culturele verenigingen.

Het Nut Debatcafé is in staat gebleken mensen vanaf 25 jaar elkaar te
laten ontmoeten om te discussiëren over actuele maatschappelijke onderwerpen. De vorm van het debat is gekozen naar model van het TV
programma het ‘Lagerhuis’ en blijkt aan te slaan. Het Maatschappijbestuur heeft besloten de oorkonde en bijbehorende aanmoedigingsprijs van € 250, - uit te reiken aan het departement Wieringermeer,
ter stimulering van het Nut Debatcafé. De heer H. van Bodegom van
het departement Wieringermeer, nam de prijs in ontvangst. Lijkt het u
Bericht van ’t Nut
Achtste jaargang, 2008
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V.l.n.r.: De heer H. van Bodegom - penningmeester departement Wieringermeer. Namens het Nut Debatcafé: de heer H.K. Mollema, mevrouw S. Langelaar en de heer G. Geertzema.

iets om in uw departement een Nut Debatcafé te starten, bij het
departement Wieringermeer ligt een compleet draaiboek voor
u klaar. Meer informatie over dit inititief vindt u op de website
van het Nut Debatcafé: www.nutdebatcafe.nl

Voorlopig programmaoverzicht van het jubileumjaar 2009:
4 april 2009		
Rotterdam		
			
			
			
			
			

Feestelijke opening tentoonstelling Nationaal Onderwijsmuseum en
aanbieding van het boek ‘Leerzaame prentjens voor de jeugd’
Beoogde sprekers:
- Mr. G.J.C. Schilthuis voorzitter Mij. tot Nut van ‘t Algemeen
- Dhr. T. van Ruiten, directeur Nationaal Onderwijsmuseum
- Prof. dr. J.G.L. Thijssen, auteur publicatie Nutsprenten
- Prof. dr. P. Visser, Theologische Faculteit VU Amsterdam

25 april 2009		
Feestelijke Algemene Ledenvergadering en Jubileumcongres
Amersfoort		
Onderwerpen: - 25 jaar Nutsleerstoel
					
- Nutsproject ‘Wat doe jij?’
26-29 augustus 2009
Utrecht			
			
			

Internationale wetenschappelijke conferentie Onderwijshistorici,
International Standing Conference for the History of Education 		
(ISCHE) in het Academiegebouw in Utrecht, onder voorzitterschap van
prof. dr. J.F.A. Braster.

Op 26 april jl werden de ledenvergadering en het
jaarcongres gehouden in Amersfoort. Het thema
van het congres was dit jaar ‘Afval en afvalverking’.
Het zeer geslaagde jaarcongres 2008 telde drie sprekers:
De heer drs. H. Huisman, senior-expert Uitvoering Afvalverwerking bij Senter Novem, belichtte de vooraanstaande
positie die Nederland inneemt op het gebied van de afvalverwerking. Wist u dat Nederland een koploper is op het
gebied van recycling?
Mevrouw dr. C.C. ten Hallers-Tjabbes, werkzaam bij het
Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
(NIOZ), is deskundige op het gebied van internationale
watervervuilingpreventie. Zij sprak over water-afvalverwerking in Nederland en daarbuiten, met als voorbeeld
diverse projecten in de haven van Rotterdam, het zeemilieu in de Noordzee en het op grond van wetenschappelijk
onderzoek tot stand gekomen beleid op het gebied van
vervuilingpreventie. Wist u dat er in de Indische oceaan
een afvalgebied met plastic drijft zo groot als Europa?
De heer R. van Hattum, inhoudelijk directeur van het wetenschapsmuseum NEMO en programmamaker voor Te-

2008

Afscheid van de penningmeester van
het Maatschappijbestuur

V.l.n.r.: Anke
KrabbenbosZethoven, aftredend
penningmeester,
Sineke de GrootJager, medewerkster
landelijk secretariaat en de heer Gijs
Schilthuis, voorzitter
van het Maatschappijbestuur.

Ledenvergadering en jaarcongres 2008

Bericht van ‘t Nut

Het boek ‘Leerzaame prentjens voor de jeugd’, Schoolprenten van de Maatschappij tot Nut van ’t
Algemeen, is de eerste uitgave van alle door het Nut in de eerste helft van de 19e eeuw uitgegeven
educatieve prenten. Deze prenten werden bij verschillende gelegenheden aan de schoolkinderen
uitgedeeld. Zij dienden als illustratieve ondersteuning bij de gegeven lessen. De inhoud, met begeleidende tekst van prof. dr. J.G.L. Thijssen, geeft een duidelijk beeld van wat in die tijd belangrijk
werd gevonden. Het is voor het eerst dat aan deze speciale activiteit van het Nut, de in totaal 60
verschillende prenten, aandacht wordt gegeven. Volksprenten waren in die tijd en al ver daarvoor
een bekend verschijnsel. Het Nut heeft bij die traditie willen aansluiten, maar heeft aan de prenten
een meer educatieve lading gegeven. De prenten werden in zeer grote oplagen gedrukt bij gerenommeerde drukkers en aan de scholen aangeboden. Ter gelegenheid van het jubileumjaar en de
opening van de tentoonstelling in het Nationaal Onderwijsmuseum op 4 april 2009 in Rotterdam,
zal het eerste exemplaar van het boek aangeboden worden.

Maatschappij tot nut van ‘t Algemeen

Jubileumpublicatie Nutsprenten

Gijs Schilthuis temidden van de sprekers op het NUT jaarcongres 2008.
genlicht (VPRO), kwam in 2006 met ‘Afval is Voedsel’ en
in 2007 met ‘Cradle to Cradle’. ‘Van wieg tot wieg’ is het
concept waarbij het productieproces zo is ingericht dat het
afval, dat aan het eind van de levenscyclus van een product
overblijft aan de wieg kan staan van het volgende product.
Wist u dat ondernemend Nederland sinds de vertoning in
2006 helemaal weg is van ‘Cradle to Cradle’?
Gijs Schilthuis,
voorzitter van het Maatschappijbestuur

225-jarig bestaan Maatschappij tot Nut
van ‘t Algemeen in 2009
Een greep uit de geplande jubileumactiviteiten:
• Tentoonstelling Nationaal Onderwijsmuseum Rotterdam ‘Nut’tig leren voor iedereen
• Presentatie boek ‘Leerzaame prentjens voor de jeugd’, van prof. dr. J.G.L. Thijssen
• 25 jaar Nutsleerstoel ‘Geschiedenis van het Onderwijs’ aan de Universiteit Utrecht
• Aandacht voor 50 voorstellingen Nutsproject ‘Wat doe jij?’ door Young Stage, SKVR Rotterdam
• Internationale wetenschappelijke conferentie van Onderwijshistorici te Utrecht
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,
Prent van de eerste Algemene Vergadering die in 1790 plaatsvond voor verbetering van het welzijn van individu en samenin de Lutherse Oude Kerk te Amsterdam.
leving. Met recht kan gesteld worden: ‘Een land zonder
voorhoede en zonder cultuurfilosofie is stuurloos’.
Op 16 november 2009 is het precies 225 jaar geleden dat
op de Kaasmarkt in Edam een gezelschap kleinstedelingen
De reizende tentoonstelling zal na de opening op 4 april
rond Jan en zijn zoon Martinus Nieuwenhuijzen besloot
2008 vanaf september te zien zijn op diverse plaatsen in
een genootschap op te richten, dat anders dan andere
het land. Enkele Nutsdistricten hebben al een aanvraag
genootschappen uit die tijd zich richtte op de gewone
ingediend bij het Maatschappijbestuur om de tentoonstelman: ‘de gemeene man’. Of, zoals Jan Nieuwenhuijzen
ling in hun regio te laten zien. Alleen een gecertificeerd
zelf schreef in een terugblik in 1798: “Ik keerde mijne
museum kan de collectie huisvesten. In de tentoonstelling
gedachten af van de hooger geplaatsten en bepaalde
wordt over een periode van bijna 300 jaar aangegeven wat
dezelve op den zogenaamden gemeenen burger in ons
de invloed van het Nut is geweest op de ontwikkeling van
Vaderland. Daar zag ik velen zuchten om en reikhalzen
naar wijsheid: maar de weg om tot dezelve te komen, was het onderwijs in Nederland. Een bezoek aan de tentoonstelzo stijl, – moeilijk, – zelfs zo kostbaar – om te beklimmen, ling demonstreert het nut van ’t Nut.
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