Avond 2015
Op maandag 5 oktober 2015
vond voor de zestiende keer de
jaarlijkse Avond van Wetenschap & Maatschappij plaats,
in de Ridderzaal in Den Haag.

In black tie op het Binnenhof.
De Avond is in 2000 in het
leven geroepen met als doel
het maatschappelijk belang
van wetenschap te onderstrepen, door te laten zien
waar en op welke manier
wetenschappelijk onderzoek
wordt toegepast in het leven
van alledag.
Tegen deze achtergrond nodigt
de Stichting De Avond van
Wetenschap & Maatschappij
ieder jaar een select gezelschap uit van 300 prominenten
uit de kringen van wetenschap,
cultuur, bedrijfsleven, politiek,
media en sport, voor een
feestelijk diner in de Ridderzaal
in Den Haag. Tot de
genodigden behoorden

bijvoorbeeld verscheidene
zomergasten, zoals Adriaan
Geuze, Beatrice de Graaf,
Alexander Rinnooy Kan, Ronald
Plasterk, Daan Roosegaarde,
Gijs Scholten van Aschat, Johan
Simons en Ionica Smeets.
De Avond had dit jaar als
thema Geloof in wetenschap.
De opdracht die dit jaar aan de
zogenaamde ‘tafelwetenschappers’ werd meegegeven
luidde: Welke Grote Vraag op
uw vakgebied gaat de wetenschap de komende 20 jaar
beantwoorden? De tafelgenoten gingen vervolgens met
elkaar in gesprek over de
vraagstellingen. Ik zat aan tafel
met onder meer Stan Bentveltsen (Nikhef), Vincent Icke
(Universiteit Leiden en jurylid
Huibregtsenprijs), Kamiel
Maase (stafmedewerker NOCNSF en houder Nederlands
record op de marathon),
Sander Ruys (Maven Publ.),
Vinod Subramaniam (rector
magnificus VU Amsterdam) en
Rob van Hattum (VPRO,
Science Center NEMO). Bij de
eerste discussieronde ging het
onder leiding van Patricia
Osseweijer en Lotte Asveld (TU
Delft) over De integratie van
sociale wetenschappen en
technologie. Bij de tweede
ronde ging het onder leiding
van Johan van Leeuwaarden en
Jorn van der Pol (TU Eindhoven) over De wiskunde van
intelligente netwerken.

De Ere-lezing werd dit jaar
gehouden door essayist en
Azië-deskundige Ian Buruma. De minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, Jet
Bussemaker, trad dit jaar op
als gastvrouw van de Avond.
De Huibregtsenprijs 2015 ging
niet naar mij, maar naar prof.
dr. Clemens van Blitterswijk
voor de ontwikkeling van
botinducerende biomaterialen.

Met collega-socioloog Herman
van de Werfhorst (ook een VICI
in 2015) voor de Grondwet.

Aan het einde van een mooie
avond: Met Diana, mijn vrouw,
voor de troon in de Ridderzaal.

