Mededelingen van de voorzitter 16 mei 2020
Dit is altijd het moment waarop een aantal highlights uit het afgelopen jaar nog kort even
gememoreerd kunnen worden. Maar door de recente gebeurtenissen, lijkt 2019 al weer zo
lang geleden. Toch was het voor onze Maatschappij een buitengewoon goed jaar. U zult bij
het verslag van onze wetenschappelijk secretarissen weer het grote aantal prijzen herkennen,
die allemaal in ontvangst genomen zijn door enthousiaste, meest, jonge wetenschappers. Wat
mij elke keer weer treft is hoe goed deze jonge onderzoekers in staat zijn om hun onderzoek
en hun resultaten duidelijk uit te leggen aan een lekenpubliek. Alleen al daarom verdienen zij
het om in het zonnetje gezet te worden door de KHMW die als doel heeft om die brug tussen
wetenschap en samenleving te slaan. Voor uw voorzitter die bijna alle prijsuitreikingen heeft
bijgewoond, is het de snelste manier om op de hoogte te blijven van alle spannende nieuwe
wetenschappelijke ontwikkelingen. Met onze andere activiteiten, de lezingen, de
juryvergaderingen en de Nationale Denk Tank was het Hodshonhuis weer druk bezocht in
2019. U kunt dat gedeeltelijk nog even mee beleven in ons, zoals altijd mooi geïllustreerde,
jaarverslag dat u in de week voorafgaand aan de jaarvergadering thuis wordt toegestuurd.
Met die drukte in het achterhoofd is de stilte die er nu heerst des te schokkender. Maar we
hopen dat dat binnenkort weer anders wordt en we deze digitale jaarvergadering als een
eenmalig experiment kunnen beschouwen.
Wij zijn dit jaar nog meer dan anders dank verschuldigd aan ons secretariaat met de beide
Saskia’s, onze financiële man Henk en aan onze huismeester Rob, voor de wijze waarop ze
ook in deze coronaweken de KHMW draaiende hebben gehouden. Alle hulde!
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:
27 mei 2019 Prof. dr. P.W. (Piet) Hemker, lid sinds 2003, hoogleraar industriële wiskunde
en wetenschappelijk rekenen Universiteit van Amsterdam, CWI-Fellow.
24 juni 2019 Dr. G. (Gouke) van der Wal, directeur sinds 1985, oud-medisch directeur
Kennemer Gasthuis.
24 aug. 2019 Ir. L.C. (Lodewijk) van Wachem, directeur sinds 1983, oud-president-directeur
N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij.
20 sept. 2019 Prof. dr. H. (Horst) Steinmetz, lid sinds 1980, oud-hoogleraar algemene
literatuurwetenschap Universiteit Leiden.
21 okt. 2019 Mr. S. (Sjoerd) Royer, directeur sinds 1990, oud-president Hoge Raad der
Nederlanden.
24 okt. 2019 Prof. dr. W.P. (Wim) Gerritsen, lid sinds 1982, oud-hoogleraar letterkunde van
de Middeleeuwen Universiteit Utrecht, oud-Scaliger-hoogleraar Universiteit
Leiden.
30 okt. 2019 Prof. dr. J.G.H. (Jos) Wessels, lid sinds 1988, oud-hoogleraar plantkunde
Rijksuniversiteit Groningen.

28 nov. 2019 Prof. dr. J.J.A. (Hans) Mooij, lid sinds 1988, oud-hoogleraar algemene
literatuurwetenschap Rijksuniversiteit Groningen.
5 febr. 2020

Prof. dr. E.K. (Eddy) Grootes, lid sinds 1985, oud-hoogleraar historische
Nederlandse letterkunde Universiteit van Amsterdam.

17 mrt 2020 Prof. dr. J. (Joop) Goudsblom, lid sinds 1993, oud-hoogleraar sociologie
Universiteit van Amsterdam.
28 mrt 2020 Prof. dr. D.G. (Douwe) Yntema, lid sinds 2007, hoogleraar mediterrane
archeologie Vrije Universiteit.
24 april 2020 H.L. (Herman) Hubrecht lic.oec., directeur sinds 1985, oud-directeur Dover
International B.V.. Bestuurslid van de Hollandsche Maatschappij van 20002009.
Als laatste kondig ik nu met veel genoegen de vierde editie van de Brouwer Vertrouwensprijs
aan, bestemd voor hét maatschappelijke of wetenschappelijke 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. Zo is vertrouwen in elkaar en in de overheid essentieel in onze reactie op de
coronacrisis.
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 (16 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.

