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VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
 
De 270e jaarvergadering van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen op 
21 mei 2022 vond voor het eerst sinds 2019 weer plaats in het Hodshon huis, in aanwezigheid 
van de bestuursleden, het secretariaat en circa 150 directeuren en leden. 
 
Opening en mededelingen van de voorzitter 
 
Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter heet de directeuren en leden welkom in 
de aula van het Hodshon huis. 
 
Ik snap dat u het allemaal net zo fijn vindt als wij om elkaar weer te zien en hier weer te zitten 
alsof die twee coronajaren er niet geweest zijn. Welkom. Welkom terug. Het is voor ons allemaal 
bijzonder om hier weer gewoon met elkaar te vergaderen, hoewel velen van u onze 
vergaderingen heel trouw via de livestream hebben bijgewoond in de afgelopen periode. 
 
U hebt misschien al gezien dat wij deze tijd ook hebben benut om een aantal dingen in het 
Hodshon huis nog mooier te maken dan ze al waren. Zo zijn de tapijten allemaal schoongemaakt 
en gerepareerd, en dat was hard nodig want uit de traploper kwam zeven kilo zand! Ik nodig u 
uit in de pauze ook even te gaan kijken in de erkerkamer waar nu de oorspronkelijke vloerdelen 
zichtbaar zijn naast het tapijt. 
 
Graag heet ik een speciaal welkom aan onze ereleden Maarten van Veen en Alexander Rinnooy 
Kan, en de nieuwe directeuren en leden die benoemd zijn in 2020, 2021 en 2022, want voor hun 
is het de eerste keer dat zij de jaarvergadering hier in deze zaal meemaken, en later vandaag de 
aspergemaaltijd. We vinden het heel leuk dat een groot aantal van hen er vandaag bij is. Ik moet 
u helaas melden dat Ad IJzerman, onze secretaris medische en natuurwetenschappen er vandaag 
om gezondheidsredenen níet bij kan zijn. Gelukkig is hij wel alweer aan de beterende hand. 
 
Als ik terugkijk op het afgelopen jaar zijn er twee opmerkelijke prestaties die ik even bij u wil 
aanstippen. Een van onze directeuren, Adriaan van Riemsdijk, benoemd in 1977 en daarmee een 
van de oudste directeuren qua anciënniteit, heeft de coronatijd benut om te promoveren en heeft 
een prachtig proefschrift geschreven over Philibert van Serooskerke, een Zeeuw in dienst van 
de Koning. En een van onze buitenlandse leden, Guido Imbens, heeft afgelopen jaar de 
Nobelprijs economie toegekend gekregen, waarmee we in ons ledenbestand nu drie 
Nobelprijswinnaars hebben. We mogen daar met z’n allen trots op zijn. 
 
In het jaarverslag dat u al toegestuurd hebt gekregen, hebt u gezien dat we onze hand er niet 
meer voor omdraaien om digitaal prijzen uit te reiken of digitaal met elkaar te discussiëren. 
Hieraan hebben we overgehouden dat we de prijswinnaars een filmpje laten maken over hun 
eigen werk en die filmpjes via onze website te bekijken zijn. Heel leuk voor diegenen die er niet 
bij konden zijn. 
 
Maar, tegelijkertijd, wat waren we blij om in het najaar van 2021 elkaar hier voor het eerst weer 
te zien bij het welkom terug diner en vandaag ook weer voor de aspergemaaltijd. Uit die periode 
wil ik nog een aantal opmerkelijke dingen noemen: Ten eerste de archiefcommissie, onder 
leiding van Arend Soeteman, die de boeken in onze bibliotheek stuk voor stuk heeft 
doorgenomen en een aantal heel bijzondere boeken heeft gevonden, waaronder een origineel 
exemplaar van Galilei met prachtige tekeningen. Sommige van deze boeken zullen tijdens de 
theepauze en de borrel te zien zijn in de erkerkamer. Ten tweede, de tuincommissie heeft een 
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aanvang gemaakt met haar werkzaamheden om de tuin wat op te knappen zodat we daar vaker 
gebruik van kunnen maken. Als het weer het vandaag toelaat nodig ik u dan ook uit om bij de 
borrel een kijkje te gaan nemen, om ook de menukaart van vanavond beter te kunnen plaatsen. 
Als derde laat ik u graag weten dat we een paar weken geleden in het Hodshon huis voor het 
eerst een bijeenkomst hebben gehad van het eerste Hodshon dispuut. Een dispuut met een tiental 
leden en directeuren, door de generaties heen, die afgesproken hebben om vier keer per jaar bij 
elkaar te komen om met elkaar die brug tussen wetenschap en maatschappij te slaan. Ik zou u 
willen aanmoedigen eens na te denken of u ook geen zin hebt om een dispuut op te richten. 
 
We hebben dit jaar alweer een paar echt bijzondere bijeenkomsten gehad. In januari de Jan 
Brouwer Conferentie met het eerste lustrum van de Vertrouwensprijs, in aanwezigheid van de 
Koning, onze Protector, die zijn oranje Hollandsche Maatschappij das droeg. In februari hadden 
we het Winterdebat over de energietransitie, fysiek met een klein aantal mensen in het Hodshon 
huis en digitaal met een groot aantal deelnemers via Zoom. Hierop komt nog een 
vervolgbijeenkomst omdat er na afloop vele vragen bleven liggen. We hebben dit voorjaar 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid naar uitgestelde of verlengde tentoonstellingen te gaan en 
hebben een bezoek gebracht aan zowel het Teylers als het Rijksmuseum van Oudheden, waar 
een van onze leden, Eric Moormann, verantwoordelijk was voor de tentoonstelling over keizer 
Domitianus en voor ons een prachtige inleiding hield. Twee weken geleden hebben we in het 
Hodshon huis weer een Carte Blanche gehad, over interdisciplinariteit, met een plenaire 
bijeenkomst en daarna een werkbijeenkomst, een buitengewoon geslaagde inhoudelijke middag 
en avond. Op 4 juli is er een bijeenkomst in het Hodshon huis, waar u nog voor wordt 
uitgenodigd, in samenwerking met Elsevier en The Economist, die een internationaal onderzoek 
doet naar vertrouwen in de wetenschap en ons heeft gevraagd voor de Nederlandse omgeving 
tafeldiscussies te organiseren. 
 
Graag kondig ik u opnieuw de Vertrouwensprijs aan, die we nu vijf keer hebben uitgereikt, 
onder leiding van Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner als juryvoorzitter. We zijn haar 
dankbaar want zij heeft de prijs op de kaart gezet. Na die vijf jaar neemt ons bestuurslid Albert 
Röell het stokje van haar over en zal de jury gaan voorzitten, bestaande uit drie leden en drie 
directeuren, dit jaar zijn dat Douwe Breimer, Pearl Dykstra, Frits van Oostrom, Joost Farwerck, 
Lodewijk Hijmans van den Bergh en Pauline Meurs. We proberen deze keer ook uit de bètahoek 
projecten te vinden die in aanmerking zouden kunnen komen voor de prijs. Ik vraag u vooral 
ook om mee te denken hierover en uw suggesties toe te sturen aan het secretariaat. 
 
Dan wil ik nu, voor we de formele vergadering ingaan, de directeuren en leden herdenken die 
ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik als epidemioloog ook wel 
heel nieuwsgierig was of deze covidjaren voor ons geleid hadden tot oversterfte. Ik kan u melden 
dat dat gelukkig niet het geval is, maar we hebben toch een aantal directeuren en leden verloren. 
Een uitgebreide levensbeschrijving komt terug in de schriftelijke verslaglegging. Hier noem ik 
ze alleen, met een enkel hoogtepunt. 
 
Herdenkingen 

Directeuren: Jhr. mr. A.A. (Aarnout) Loudon, Jhr. drs. P.A.C. (Pieter) Beelaerts van Blokland, 
Mr. W.E. (Pim) Haak, Mr. F.C.W. (Franswillem) Briët, Mr. J.P. (Jean-Pierre) Eschauzier, Drs. 
P. (Peter) Wilson, Mr. Th.B. (Theo) ten Kate, Mr. J.E. (Hans Eric) Jansen en Mr. J.L.W. 
(Lodewijk) Sillevis Smitt. 

Over de heer Loudon is een In Memoriam opgenomen in het Jaarverslag 2021. 
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Leden: Prof. dr. J. (Hans) de Vries, Prof. dr. R.P.W. (Rob) Visser, Prof. dr. H. (Harm) Pinkster, 
Prof. dr. dr.h.c. J.(Joop) Schoonman, Prof. dr. J.W.M. (Jan) Osse, Prof. dr. G. (Gerrit) van Dijk, 
van 2005-2015 secretaris natuurwetenschappen van onze Maatschappij en Prof. dr. A. (Toon) 
Huson. 

Over de heer Van Dijk wordt een In Memoriam opgenomen in het Jaarverslag 2022. 

 

 

Op 30 juni 2021 overleed Ing. H.L. (Henk) Groffen, financieel administrateur van de KHMW 
sinds 2008. 

We gedenken alle overledenen in dankbaarheid voor wat zij voor ons en voor de Hollandsche 
Maatschappij betekend hebben. 
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Prijzen 
 
Voorafgaand aan de vergadering kregen directeuren en leden een overzicht toegestuurd van de 
sinds de vorige jaarvergadering toegekende prijzen. 
 
Verslag van de secretarissen 
 
De voorzitter geeft het woord aan Prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg, secretaris geestes- en 
maatschappijwetenschappen, die vandaag niet alleen verslag doet van de prijzen op alfa- en 
gammagebied, maar ook, namens Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman, secretaris medische en 
natuurwetenschappen, vandaag helaas niet aanwezig, van de prijzen op medisch en bètagebied: 
 
Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, 
 
Ik begin met het verslag van de prijzen van de Maatschappij op het terrein van de medische en 
natuurwetenschappen. Vandaag is het waarschijnlijk de enige keer dat ik de kans krijg mij 
daarover uit te laten, maar de tekst is mij wel aangeleverd door mijn collega IJzerman en ik zal 
deze voordragen: 
 
Opgericht in het midden van de 18e eeuw heeft onze Maatschappij menige pandemie 
meegemaakt, en overleefd. En zo lijkt het er langzamerhand op dat we ook deze te boven komen. 
Ook in 2021 waren er toch nog de nodige beperkingen, maar die hebben de Maatschappij wel 
de digitale wereld ingeslingerd. Als ik me tot de prijzen beperk: de meeste uitreikingen waren 
nog steeds online, soms met een klein gezelschap fysiek aanwezig. Online heeft zelfs charmes, 
realiseerde ik me in een steenkoude Bavo waar we in november met dekentjes op onze knieën 
luisterden naar de Spaarnelezing, of eigenlijk lezingen, want zowel Jonathan Israel, via het 
scherm, als Beatrice de Graaf, in het echt, gaven acte de présence. De Verlichting was het thema, 
dat ook als opmaat fungeerde voor de opening van het Fundatiehuis, ooit het woonhuis van 
Pieter Teyler. 
 
Voor de derde keer werd de mede door onze Maatschappij gesponsorde Irispenning uitgereikt, 
een jaarlijkse prijs voor het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar een groot publiek. 
Dit jaar werd Marion Koopmans gelauwerd, onze onvermoeibare pleitbezorger en geruststellend 
baken in de nevels van de corona-epidemie. Zonder heikele punten te schuwen heeft zij 
eenduidig, geduldig en met veel kennis dit lastige onderwerp weten uit te leggen, onder andere 
als regelmatige talkshowgast. Ik vermoed dat de prijs, naast de uitputtende lof, ook een steuntje 
in de rug was: wetenschappers met een mening gaan tegenwoordig gebukt onder de 
intimiderende invloed van social media, waartegen ze zich nauwelijks kunnen verdedigen. 
Marion heeft dat in extremis moeten doorstaan. 
 
Sinds kort sponsort het Langerhuizen Fonds, één van de vele fondsen die de KHMW rijk is, een 
oeuvreprijs van 25.000 euro, als eerbetoon aan een wetenschapper in de natuurwetenschappen; 
in 2021 was dat biologie, inclusief landbouwwetenschappen. Winnaar werd Herbert Prins, een 
vooraanstaand bioloog die met name belangrijk onderzoek heeft gedaan in de dierecologie. Hij 
ontwikkelde de “principles of the ecosystem approach for the convention on biological 
diversity”, onderschreven door alle landen ter wereld, behalve uiteraard Noord-Korea. Die 
“principles” zijn leidend voor duizenden projecten op het gebied van het natuurbeheer. Tot onze 
verbijstering bleek Herbert nog geen KHMW-lid, maar dat hebben we dit jaar met uw 
instemming die u al in februari verleende, snel gerepareerd. 
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Samen met Rijksmuseum Boerhaave reikten we na drie jaar weer de Boerhaave Biografie Prijs 
uit. Er waren ongelooflijk boeiende inzendingen die de jury de nodige hoofdbrekens kostten om 
de winnaar te bepalen, of eigenlijk winnaars. De biografie van Frits Berends en Dirk van Delft 
‘Lorentz, gevierd fysicus, geboren verzoener’ viel de eer ten deel. Volgens de jury staan Frits, 
de wetenschappelijke onderzoeker, en Dirk, de wetenschapscommunicator, borg voor 
betrouwbare research en originaliteit, stilistisch veelzijdig en boeiend gepresenteerd, zodat ook 
niet-ingewijden genieten van het monumentale beeld dat de auteurs scheppen van de fysicus 
Hendrik Antoon Lorentz, die - u kent de foto - ooit ook secretaris van onze Maatschappij was. 
 
Tot slot: traditiegetrouw werden ook de Afstudeerprijzen en Aanmoedigingsprijzen uitgereikt, 
ook ditmaal nog online. In drie Zoom-sessies passeerden 18 afstudeerprijzen en een kleine 60 
aanmoedigingsprijzen de revue. Er waren bijna 450 kijkers uit 20 landen, tot in Sri Lanka en 
Zimbabwe aan toe. Een aantal waarvoor zelfs het Hodshon huis veel te klein zou zijn! Zo waren 
er ook in 2021 vele, soms onvermoede lichtpuntjes, en daarmee wil ik graag besluiten. 
 
De heer Andeweg gaat over tot de prijzen in de geestes- en maatschappijwetenschappen: 
 
Onze grootste prijs, de Brouwer Vertrouwensprijs, is voor een project dat de samenhang en het 
onderling vertrouwen in de samenleving bevordert. In 2021 werd de prijs uitgereikt aan de 
Stichting G1000.nu, die rond een beleidsvraagstuk door loting geselecteerde burgers 
bijeenbrengt om in dialoog tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Dit geschiedde 
op de jaarlijkse Jan Brouwer Conferentie, die, in digitale vorm, zelf gewijd was aan het 
vergroten van onze weerbaarheid tegen fake news, de thematiek van de prijswinnaar van het 
jaar daarvoor. Die prijswinnaar was zelf een van de sprekers, naast onder meer de toenmalige 
minister van BZK, Kajsa Ollongren. 
 
Ik verwijs u graag naar het prachtige jaarverslag voor een overzicht van alle prijzen en 
bijeenkomsten. In plaats van dat samen te vatten vraag ik dit keer bijzondere aandacht voor de 
activiteiten van de Maatschappij op het terrein van de economische wetenschappen. U weet: in 
1797 splitste de zogeheten ‘Oeconomische Tak’ zich af van de Hollandsche Maatschappij om 
de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te worden. Dat ging overigens in 
goede harmonie, en dit economisch genootschap heeft twee eeuwen later nog korte tijd bij ons 
in het Hodshon huis ingewoond, maar tot een hereniging is het nooit gekomen. Als deze 
afsplitsing er al toe geleid zou hebben dat de aandacht voor economische vraagstukken bij ons 
verminderde, dan is dat nu toch zeker niet meer het geval, zowel qua prijzen, studiebeurzen, als 
bijeenkomsten. 
 
In 2021 waren de economen aan de beurt voor de Ruigrokprijs, de roulerende proefschriftprijs 
voor de maatschappijwetenschappen. De prijs ging naar een onderzoek om schommelingen in 
de rendementen van aandelen beter te kunnen begrijpen, en zo de risico’s beter te kunnen 
afdekken – het proefschrift heeft vast de aandacht getrokken van onze penningmeester en 
financiële commissie! Ook werd vorig jaar weer de driejaarlijkse Van der Knaapprijs uitgereikt 
ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het terrein van de economische en sociale 
geografie. Hier betrof het winnende onderzoek de financiële aspecten van de woningmarkt. Naar 
aanleiding van de coronapandemie keek de laureaat daarbij ook naar de effecten van 
gezondheidscrises uit het verleden op de huizenprijzen. En dan was er nog de Jan Brouwer 
scriptieprijs voor een economische afstudeerscriptie over de gevolgen van sociaaleconomische 
verschillen in zorggebruik en in sterfte voor de herverdeling van welvaart in Nederland. 
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Naast prijzen voor economisch onderzoek kent de KHMW uit het Eizenga-van Oosten Fonds 
jaarlijks ruimhartige stipendia toe voor een bedrijfskundige of economische vervolgopleiding in 
de VS. Omdat de belangstelling daarvoor de afgelopen jaren achterbleef (corona, Trump) 
werden vorig jaar in een inhaalslag zes stipendia toegekend: vijf voor een MBA aan 
gerenommeerde universiteiten als Stanford, Columbia en Chicago, en één voor 
promotieonderzoek in de econometrie aan Harvard. 
 
En via het Wim Drees Fonds organiseert de KHMW ook bijeenkomsten over vraagstukken met 
betrekking tot de overheidsfinanciën, meestal twee keer per jaar. De thema’s worden gekozen 
door een wetenschappelijke raad en de bijeenkomsten worden in Den Haag gehouden waar zij 
een groot publiek trekken waaronder veel ook jonge beleidsambtenaren. Op 12 oktober was het 
weer mogelijk om een fysieke bijeenkomst te hebben en wel over een fundamenteel herontwerp 
van het toeslagensysteem, dit uiteraard naar aanleiding van wat de toeslagenaffaire is gaan heten. 
Bas Jacobs, Koen Caminada en de helaas kort geleden overleden Alex Brenninkmeijer 
verzorgden daar als sprekers de opmaat voor een geanimeerde discussie over dit actuele thema. 
 
Kortom: de Oeconomische Tak mag zich ooit verzelfstandigd hebben, maar de aandacht voor 
economische vraagstukken is springlevend binnen onze KHMW! 
 
Tot slot: Alle disciplines binnen het domein van de geestes- en maatschappijwetenschappen 
overziende, reikte onze Maatschappij een kleine 20 prijzen en stipendia uit. Om de winnaars te 
selecteren waren er in totaal zo’n 51 juryleden en technische voorzitters aan het werk. En dat is 
nog afgezien van de ondersteuning door Saskia van Manen en Saskia de Boer. Ik weet zeker dat 
ik namens u allen spreek wanneer ik hen allen dankzeg voor hun belangeloze inzet. 
 
De voorzitter bedankt de heer Andeweg voor deze mooie en uitgebreide toelichting op de prijzen. 
 
Jaarverslag 2021 
 
Het bestuur vergaderde, sinds de Algemene Vergadering van vorig jaar, op 8 juni, 6 september 
en 2 november 2021 en op 20 januari, 14 maart en 13 april 2022. De jaarlijkse heidag vond 
plaats op 23 juni 2021. De Winterlezing van 13 februari 2022 werd voorafgegaan door een 
directeuren/ledenvergadering. 
 
Het gedrukte jaarverslag werd kort voor de jaarvergadering toegestuurd aan directeuren en 
leden. 
In het gedrukte jaarverslag is een financieel overzicht met toelichting opgenomen, dat 
directeuren en leden voorafgaand aan de jaarvergadering ontvingen, samen met hiernavolgend 
verslag van de financiële commissie. 
De volledige jaarrekening ligt ter inzage op het secretariaat. 
 
Verslag van de financiële commissie 
 
De financiële commissie adviseert het bestuur over het financiële beleid. De commissie bestaat 
uit Prof. dr. L.H. (Lex) Hoogduin, Mr. W. (Wietze) Reehoorn en A.P.M. (Ada) van der Veer-
Vergeer, en wordt voorgezeten door de penningmeester van de KHMW, Mr. R.J. (Rutger) 
Schimmelpenninck. 
 
De financiële commissie vergaderde, sinds de jaarvergadering van vorig jaar, op 13 juli, 18 
oktober en 7 december 2021 en op 11 april 2022. 
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Sinds begin 2018 is het vermogensbeheer ondergebracht bij twee externe beheerders, Laaken 
en Waterland.  
 
De financiële commissie evalueert periodiek het vermogensbeheer. Begin 2022 is een Asset 
Liability Management studie uitgevoerd, op basis waarvan de beleggingsrichtlijnen opnieuw 
worden beoordeeld. 
 
Met de financiële commissie worden ook de begroting en de jaarrekening van de KHMW 
besproken. 
 
De voorzitter geeft het woord aan penningmeester Mr. R.J. (Rutger) Schimmelpenninck voor 
een korte mondelinge toelichting op de jaarrekening. 
 
Toelichting op de jaarrekening 
 
Dames en heren, 
 
U hebt allemaal de samengevoegde cijfers over het afgelopen jaar toegestuurd gekregen en deze 
vindt u vandaag ook, geprint, op de stoelen. Samengevoegd omdat de Maatschappij, die 
juridisch een vereniging is, zeven verschillende fondsen op naam onder haar hoede heeft en drie 
stichtingen waarvan de bestuurders van de Maatschappij ook het bestuur vormen. 
 
Voor het eerst is in de balans onderscheid gemaakt tussen operationele en financiële baten en 
lasten, dit omdat de financiële baten en lasten op en neer gaan met de bewegingen van de beurs 
en de kern van de bedrijvigheid van onze Maatschappij zo beter te zien is. 
 
Het vermogen van de KHMW incl. dat van de fondsen en stichtingen wordt gezamenlijk belegd, 
waarbij de resultaten naar rato van het vermogen aan het begin van het jaar aan de verschillende 
entiteiten worden toegerekend. 
 
U kunt zien dat de kosten het afgelopen jaar hoger waren dan begroot, dit is met name te 
verklaren door de extra KHMW/Eizenga beurzen die in 2021 zijn verleend. 
 
De jaarrekening 2021 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van penningmeester en bestuur 
en is besproken in de financiële commissie en goedgekeurd door RSM accountants te Haarlem. 
 
De penningmeester verwijst voor meer informatie naar het jaarverslag en vraagt of er vragen 
zijn. 
 
KHMW-lid Lijbert Brussaard stelt de vraag of de KHMW bij het beleggingsbeleid zoals bij de 
prijzen een maatschappelijke doelstelling nastreeft. De penningmeester licht daarop toe dat de 
vermogensbeheerders de ESG-normen volgen en dat hij samen met de financiële commissie 
werkt aan een actualisering van het beleggingsstatuut, dat hij bij een volgende 
ledenvergadering graag zal toelichten. 
 
De penningmeester geeft het woord terug aan de voorzitter. 
 
De voorzitter bedankt de penningmeester en gaat over tot de besluitvorming. 
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Besluitvorming 
 
Goedkeuring van het jaarverslag 2021, incl. de jaarrekening 
De voorzitter vraagt om goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2021. 
Het jaarverslag en de jaarrekening worden goedgekeurd en er wordt décharge verleend aan het 
bestuur en met name aan de penningmeester voor het gevoerde beleid. 
 
Goedkeuring van de notulen van de directeurenvergadering van 13 februari 2022 
De voorzitter vraagt om goedkeuring van de notulen van de directeuren/ledenvergadering 
voorafgaand aan de Winterlezing op 13 februari 2022 en noemt dat Cecile Heerkens wiens 
aanstelling als medewerker communicatie vermeld staat in de notulen, inmiddels vanwege een 
verhuizing is opgevolgd door Nicoline van Slingelandt. 
 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
Goedkeuring van de samenstelling van de adviescommissies benoemingen, de financiële 
commissie en de archiefcommissie 
De voorzitter vraagt om goedkeuring voor de samenstelling van deze commissies, waarbij René 
van Woudenberg nieuw is in de adviescommissie benoemingen alfa/gamma-leden, Isabel 
Arends Stan Gielen opvolgt in de adviescommissie benoemingen bèta-leden en Lard Friese René 
Kuijten opvolgt in de adviescommissie benoeming directeuren ondernemingen en vrije 
beroepen. 
 
De voorzitter bedankt de aftredende leden van de adviescommissies en heet de nieuwe leden 
welkom. 
 
De voorgestelde samenstelling van de commissies wordt goedgekeurd. 
 
Adviescommissie benoemingen alfa/gamma-leden o.l.v. Prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg 
Prof. dr. J.F.T.M. (José) van Dijck 
Prof. dr. R. (René) van Woudenberg 
 
Adviescommissie benoemingen bèta-leden o.l.v. Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman 
Prof. dr. I.W.C.E. (Isabel) Arends 
Prof. dr. M. (Marianne) Joëls 
 
Adviescommissie benoemingen directeuren overheid en non-profit organisaties o.l.v. Drs. I.C. 
(Inge) Bryan 
Mr. B.B. (Bernt) Schneiders 
Mr. S.M. (Susi) Zijderveld 
 
Adviescommissie benoemingen directeuren ondernemingen en vrije beroepen o.l.v. Jhr. mr. 
A.A. (Albert) Röell 
Mr. E. (Lard) Friese 
Prof. dr. M.M.E. (Margriet) Schneider 
Jkvr. D.E. (Dorothee) van Vredenburch 
 
Adviescommissie benoemingen directeuren Kennemerland o.l.v. Drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius 
MBA 
Jhr. mr. A.A. (Albert) Röell 
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Financiële commissie o.l.v. Mr. R.J. (Rutger) graaf Schimmelpenninck 
Prof. dr. L.H. (Lex) Hoogduin 
Mr. W. (Wietze) Reehoorn 
A.P.M. (Ada) van der Veer-Vergeer 
 
Archiefcommissie o.l.v. Prof. mr. A. (Arend) Soeteman 
Prof. dr. F.A. (Frits) Berends 
Prof. dr. J.W. (Jan Willem) Gunning 
Mr. dr. drs. J.C. (Arine) van der Lely-van der Steur 
Jkvr. mr. P. (Pauline) van Lennep 
Dr. J. (Jan) Spoelder 
 
Samenstelling bestuur 
Henk de Jong is in september 2021 toegetreden tot het bestuur in opvolging van René van 
Rijckevorsel. De samenstelling van het bestuur is verder ongewijzigd sinds de jaarvergadering 
2021. 
 
Bestuur o.l.v. Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers vanaf 2016 
Drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius MBA, ondervoorzitter vanaf 2019 
Mr. R.J. (Rutger) graaf Schimmelpenninck, penningmeester vanaf 2016 
Drs. I.C. (Inge) Bryan vanaf 2020 
Drs. H. (Henk) de Jong, vanaf 2021 
Jhr. mr. A.A. (Albert) Röell vanaf 2017 
 
Rondvraag 
 
Er zijn geen vragen. 
 
De voorzitter besluit met te stellen dat de Maatschappij haar activiteiten de afgelopen jaren 
heeft kunnen voortzetten mede dankzij het secretariaat dat moeiteloos is geswicht van fysiek 
naar digitaal en van digitaal weer naar fysiek en vraagt daarvoor een applaus van de zaal. 
 
Na de theepauze kondigt de voorzitter de Haarlemse Voordracht aan die voor directeuren en 
leden die vandaag niet fysiek aanwezig kunnen zijn net als verleden jaar via een livestream te 
volgen is. 
 
De Haarlemse Voordracht wordt dit jaar gehouden door Prof. dr. C.K.W. (Carsten) de Dreu, 
hoogleraar sociale en organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden en heeft - niet voorzien 
- een heel actueel thema: “Waarom Vechten Mensen”. 
Conflicten - van kleinschalige schermutselingen tot grootscheepse oorlogen - berokkenen 
moeilijk te overschatten psychische, sociale en economische schade. Tegelijkertijd zijn mensen 
bij uitstek in staat om samen te werken, voor elkaar te zorgen en elkaars belangen in het oog te 
houden. In deze voordracht stel ik de vraag waarom - en wanneer - mensen vechten. Vanuit een 
evolutionair, neurobiologisch en gedragseconomisch perspectief onderzoek ik hoe de 
historische relatie met ‘de ander’, de onderlinge groepsdynamiek en persoonlijke afwegingen, 
mensen motiveert om samen te spannen en naburige groepen aan te vallen en te onderwerpen. 
De verwachting is dat antwoorden op de vraag waarom mensen vechten, kan helpen om te 
voorspellen waar en wanneer conflicten ontstaan en hoe de-escalatie bevorderd kan worden. 
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