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Vorig jaar hield ik U voor dat we eenmalig zouden moeten uitwijken naar een digitale 
jaarvergadering. Wat waren we toen nog naïef ten aanzien van de impact die de pandemie en 
de noodzakelijke lockdowns zouden betekenen voor onze samenleving. 
Nu een jaar later is er gelukkig door de beschikbare vaccinaties en de genomen maatregelen 
uitzicht op een terugkeer naar de sociale samenleving waar we zo aan gehecht zijn. Ik hoop 
dus van harte dat ik inderdaad volgend jaar U weer in eigen persoon kan toespreken. 
 
Toch is het afgelopen jaar niet een slecht jaar geweest voor onze Hollandsche Maatschappij. 
U zult zo van onze secretarissen horen hoe toch alle prijzen zijn uitgereikt en alle 
prijswinnaars, soms op verrassende wijze, in het zonnetje gezet zijn. Daar waar een echt 
samenzijn in kleinere kring mogelijk was hebben we meer dan ooit ervaren hoe groot de 
impact van de erkenning van een prijs is, juist in deze coronatijd.  
 
Ons hybride experiment met de Blauwe Kamer sessies, soms helemaal digitaal maar vorige 
zomer een aantal keren met een kleine selectie van onze leden en directeuren, heeft ons 
allemaal een kans gegeven om real time de wetenschappelijke basis en reflectie op het 
coronabeleid te bediscussiëren. We sluiten die reeks komende donderdag met een doorkijkje 
naar wat er van deze coronatijd behouden zou moeten blijven. 
Zoveel van onze leden en directeuren hebben op cruciale posities een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan dat coronabeleid. Ik weet niet hoe het U vergaan is maar ik heb elke keer 
met trots gekeken als een van hen in de media zichtbaar was. 
En wat kunnen we dankbaar zijn dat de wetenschap ons geholpen heeft om in zo’n korte tijd 
een werkzaam vaccin te ontwikkelen. Want hoewel het afgelopen jaar voor de KHMW zeker 
een vruchtbaar jaar geweest is, zult U het met mij eens zijn dat we niet kunnen wachten totdat 
we weer een gewone jaarvergadering met Haarlemse voordracht en een Aspergemaaltijd 
kunnen hebben. 
 
 
Voordat we de formele vergadering in gaan wil ik toch ook dit jaar de leden en directeuren 
herdenken die ons dit afgelopen jaar ontvallen zijn: 
 
14 mei 2020 Prof. dr. H.H. (Hans) Cohen, oud-directeur-generaal Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 

19 sept. 2020 Dr. P.A.E. (Lisa) Sillevis Smitt, hoogleraar tandheelkunde Vrije Universiteit, 
directeur patiëntenzorg Academisch Ziekenhuis Rotterdam. 

5 okt. 2020 Prof. dr. D. (Dirk) Bootsma, oud-hoogleraar genetica Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Lid van de jury voor de Langerhuizen Bate in 1998 en van de jury 
voor de Akzo Prijs in 1995. 



16 nov. 2020 Prof. mr. A.J. (André) Hoekema, hoogleraar rechtssociologie en 
rechtspluralisme Universiteit van Amsterdam. 

24 nov. 2020 Mr. J.M. (Jan Maarten) Boll, oud-lid raad van State. Een uitgebreid In 
Memoriam is opgenomen in het gedrukte Jaarverslag 2020. 

30 nov. 2020 Prof. dr. ir. H. (Herman) van Bekkum, oud-hoogleraar organische 
scheikunde Technische Universiteit Delft. Lid van de jury voor de Koninklijke 
Shell Prijs in 1990, 1999-2002, 2004. 

22 dec. 2020 Mr. C.J.A. (Kees) van Lede, oud-voorzitter raad van bestuur Akzo Nobel 
N.V., oud-voorzitter Verbond van Nederlandse Ondernemingen. Was in 2003 
co-referent bij de Winterlezing door Kees Storm De beschadigde reputatie van 
het (internationale) topmanagement. Hield in 1988 de Winterlezing 
Pressiegroepen in verandering. Het zich wijzigende patroon van 
pressiegroepen, hun opereren en samenstelling. Een uitgebreid In Memoriam 
is opgenomen in het gedrukte Jaarverslag 2020. 

11 jan. 2021 Mr. ir. F.C. (Ferdinand) Rauwenhoff, oud-voorzitter hoofddirectie 
Nederlandse Philips Bedrijven N.V.. 

15 maart 2021 Prof. dr. D.M. (Dick) Schenkeveld, secretaris geestes- en maatschappij-
wetenschappen van de Hollandsche Maatschappij van 1986-2004, emeritus-
hoogleraar Griekse taal- en letterkunde Vrije Universiteit Amsterdam. Hield in 
1988 de Haarlemse Voordracht Homerus (1752-1988). Visies op het gesprek 
tussen Hector en Andromache. 

6 april 2021 Prof. dr. P.C. (Pieter) Muysken, emeritus-hoogleraar algemene 
taalwetenschap Radboud Universiteit Nijmegen. Was jurylid voor de Keetje 
Hodshon Prijs in 2001 en laureaat van de Prins Bernard Fonds Prijs in 1985. 

 
 
Ook dit jaar kondig ik weer een nieuwe editie van de Brouwer Vertrouwensprijs aan, bestemd 
voor hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse 
samenleving versterkt. Onderling vertrouwen is van fundamenteel belang om als samenleving 
goed te functioneren in de breedste zin van het woord. Daarom steunen we dit jaar ook 
eenmalig de de Veerstichting die als jaarthema Blind vertrouwen heeft gekozen. Ik ben blij 
dat een aantal van U bereid is daar een bijdrage aan te leveren. 
Tot en met 30 september is het voor iedereen, ook buiten onze eigen kring van directeuren en 
leden, mogelijk om initiatieven aan te melden die kans maken op de Brouwer 
Vertrouwensprijs ter waarde van 100.000 euro. Wij vragen u daarom de aankondiging van de 
prijs, die vanaf vandaag (29 mei) op onze website staat, te verspreiden binnen uw netwerk en 
verheugen ons op vele inspirerende inzendingen. 
 
Dan geef ik nu graag het woord aan de secretarissen. 


