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De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid 
en Handel, kortweg De Maatschappij, bestaat 240 
jaar. Het departement Amsterdam heeft in dit ju-
bileumjaar het 234ste jaarcongres georganiseerd, 
dat donderdag 5 oktober is gehouden in het Ko-
ninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Voorzitter 
Antoinette Pernot van het departement blikt aan 
het einde van het congresprogramma alvast te-
vreden terug op het meer dan geslaagde evene-
ment dat het thema ‘Amsterdam, stad in transi-
tie’ heeft meegekregen. 

Dagvoorzitter Sharon Kroes wijst vijf uur eerder, aan 
het begin van het congres, op de Amsterdamse bra-
voure. Hij wil die laten terugkomen. “In de rest van het 
land proberen ze een zo goed mogelijk congres neer 
te zetten en toe te werken naar een staande ovatie. 
In Amsterdam doen we het anders. We verwelkomen 
de volgende spreker, nog vóór zij een woord heeft 
gezegd, al met een staande ovatie.” Na enig oefenen 
is Antoinette Pernot de eerste die dit eerbetoon in 
ontvangst neemt. In de Máximazaal van het KIT con-
stateert ze tijdens haar openingstoespraak dat Am-
sterdam heel innovatief reageert op de vele veran-
deringen en belooft ze dat daar tijdens het congres 
dieper op wordt ingegaan. 

Sprekers, onder leiding van dagvoorzitter Sharon 
Kroes en debatleider Ruud de Joode, nemen de deel-
nemers aan het goedbezochte en gevarieerde con-
gres dan ook mee op reis langs inspirerende transi-
ties op het gebied van onderwijs, milieu, economie, 
technologie, energie en natuur. Transities die – zo 
blijkt tijdens de plenaire en sub-sessies – de verbeel-

ding soms te boven gaan, de fantasie prikkelen en op-
lossingen aandragen voor de uitdagingen waarvoor 
de groeiende metropool Amsterdam staat. 

‘Amsterdam heeft het’
Pernot geeft hen dit nog mee: “Onlangs is de stich-
ting Amsterdam Institute for Advanced Metropoli-
tan Solutions opgericht, die ook in het KIT huist. Een 
gloednieuwe, wetenschappelijke instelling die zich 
bezighoudt met het vinden van oplossingen voor 
de complexe uitdagingen waarvoor de metropool 
Amsterdam staat. Het is ook niet voor niets dat Am-
sterdam in 2016 door de Europese Commissie is 
uitgeroepen tot innovatieve hoofdstad van Europa.” 
Pernot vraagt zich af hoe een congres over het thema 
‘Amsterdam, stad in transitie’ er in 1778 zou hebben 
uitgezien of over 240 jaar zal uitzien, om daarna te 
relativeren: “De ontwikkelingen denderen voort en er 
komt steeds meer bij. Vandaag geven we een inkijkje 
in de wereld van morgen. Verder durven we niet te 
kijken. Laten we vandaag de kansen grijpen, de op-
lossingen liggen klaar. Amsterdam had het, heeft het 
en zal het – als het aan ons ligt – in de toekomst ook 
zeker hebben.”

‘Amsterdam, stad in transitie’ krijgt  vorm tijdens geslaagd 
234ste jaarcongres

Uitstap naar de oorsprong van transities
Met maar liefst drie boten hebben de deelnemers aan het jaarcongres, als welkome onderbreking van het druk-
ke sprekersprogramma op donderdagmiddag, een rondvaart gemaakt langs een aantal Amsterdamse iconen. 
Vooral de stenen gebeeldhouwde kopjes in bijzondere panden zijn de deelnemers bijgebleven. Tegelijk hebben 
ze  – volgens sommigen – moeilijke vragen gekregen in een quiz over Amsterdam en De Maatschappij. Vrijdagoch-
tend 6 oktober gaat het er serieuzer aan toe. Dan brengt een aantal deelnemers per bus, als speciale activiteit, 
een bezoek aan het Science Park, dat niet iedereen kent, maar wel ten grondslag ligt aan vele (digitale) transities. 

Het is de plek waar in november 1988 de eerste niet-militaire trans-Atlantische email is ontvangen. Het Centrum 
Wiskunde & Informatica (CWI) heeft daar – als eerste instelling buiten Amerika – officieel toegang gekregen tot 
het academische NSFnet, dat later is uitgegroeid tot het wereldwijde web. Het gezelschap gaat vervolgens naar 
het in juli geopende Equinix-datacenter in een prachtig ‘groen’ gebouw ontworpen door Benthem Crouwel bij het 
A10-knooppunt Watergraafsmeer. De deelnemers krijgen tijdens een rondleiding alles te horen over het pand, 
de techniek, de cloud en alle maatregelen die zijn genomen om de ecologische voetafdruk van het pand zo klein 
mogelijk te houden.

Verder doet het gezelschap het naastgelegen Startup Village aan, een nieuwe werkplek waar innovatieve high-
tech- en op wetenschap gebaseerde startups zich maximaal twee jaar mogen vestigen. De uitstap naar het Scien-
ce Park wordt afgesloten bij de werkcontainer van B(right) IT Students, een organisatie zonder winstoogmerk van 
38 IT-studenten die nét iets meer uitdaging zoeken tijdens hun studiefase. Hun doel is kennis tot leven te brengen 
in een professionele werkomgeving. In dit inspirerende wetenschapspark vinden transities hun oorsprong, waar-
mee dit bezoek een mooie afsluiting vorm van het jubileumcongres. 
                           (Bijdrage: Antoinette Pernot)

Luuc Mannaerts: 
‘Verbind 
generaties’
Landelijk gezien bevindt ook De 

Maatschappij zich in een proces 
van transitie, vertelt voorzitter Luuc 

Mannaerts tijdens het duo-interview 
dat Sharon Kroes hem en KIT-directeur Mark Sch-
neiders afneemt. Hij doelt niet op de recente 
transitie in het landelijk bestuur, waarin van 
de ‘gewaardeerde leden’ Wouter Admiraal en 
Sebastiaan de Kriek afscheid is genomen en 
Marloes van der Have, Feddo Hartelust en 
Daniëlle de Jonge en Jan Timmers zijn verwel-
komd. Mannaerts heeft het over een andere 
transitie. “We hebben al een hobbel genomen. 
De vereniging was onvoldoende transparant. Dat is 
helemaal omgegooid. De governance is nu duidelijk. 
De leden zijn de baas, het landelijk bestuur faciliteert.” 
Dat dit nodig is blijkt uit een van zijn eerste antwoor-
den: “De Maatschappij heeft, net als andere verenigin-
gen te maken met een dalend ledenaantal, maar met 
het goede verhaal dat we inmiddels hebben neergezet 
gaan we verder aan de slag.” De voorzitter benadrukt 
het belang van contact houden met de lokale samen-
leving. Het verbinden van generaties, één van de drie 
pilaren van de vereniging, noemt hij cruciaal. “Dat slaat 
erg aan. We merken dat de jongere en oudere genera-
tie behoefte hebben zich te verbinden. Dat inspireert, 
creëert en vernieuwt. De tweede is het centraal zetten 
van twee gerelateerde thema’s: de impact van techno-
logische veranderingen en investeren in een duurza-
me samenleving. We vragen alle departementen daar 
tijdens hun bijeenkomsten op in te gaan. Ten derde 
willen we de LEF-prijs voor ondernemers (van departe-
ment Eemland) aan deze thema’s verbinden en uniek 
maken.”

Mannaerts vertelt dat in  het kader van het jubileum 
een kunstwerk is aangeboden aan koning Willem-Al-
exander, de beschermheer van De Maatschappij. Het 
kunstwerk, gemaakt door Rob Zweerman, bestaat uit 
drie ruimtes, die de belangrijke drie O’s (ondernemen, 
onderwijs, overheid) representeren. Drie groeven 
staan voor verbinden, inspireren en vernieuwen. “De 
koning heeft het kunstwerk, dat een plaats krijgt in Pa-
leis Noordeinde, op 3 oktober persoonlijk bekeken en 

zijn waardering ervoor uitgesproken.” 

Mark Schneiders: 
‘SDG House’
Antoinette Pernot is trots dat het 

jaarcongres plaatsvindt in het Konink-
lijk Instituut voor de Tropen, de ‘huiska-

mer’ van het departement. Dat is niet zo 
vreemd als het lijkt. KIT-directeur Mark Schneider ver-
telt dat De Maatschappij in 1910 (zoals in goud gegra-
veerde letters in de marmeren hal aangeven) een van 
de oprichters was van het KIT en nog steeds een plaats 
inneemt in de ledenraad. Begonnen als koloniaal in-
stituut is het KIT zich in 1950 gaan richten op ontwik-
kelingssamenwerking. In 2010 heeft de regering een 
structurele subsidie van 20 miljoen euro ingetrokken 
en is een transitie in gang gezet die nog altijd gaan-
de is. Zelf heeft het KIT nu dertig personeelsleden. 
Het prachtige historische gebouw huisvest inmiddels 
48 huurders. Samen met organisaties die zich bezig-
houden met de zeventien Duurzame Ontwikkelings-
doelen (Engels: Sustainable Development Goals) van 
de Verenigde Naties, geeft het KIT sinds 27 septem-
ber onderdak aan het SDG House, een internationale 
kenniscampus voor iedereen die zich bezighoudt met 
de planeet, mensen en economie. “De Ontwikkelings-
doelen en de bijbehorende 160 subdoelen gelden niet 
alleen voor ontwikkelingslanden, maar ook voor de 
ontwikkelde wereld.” 

College Tour over Schiphol
Plenair gaat het na de boottocht nog even serieus verder met een College Tour over Schiphol, 
waarbij Sharon Kroes het publiek vraagt op inhoudelijke statements goedkeurend te reageren met 
‘Hear hear’ of afkeurend met een langgerekt ‘Shame’, zoals in het Britse Lagerhuis. Kroes praat 
met planoloog Maurits Schaafsma, die Jos Nijhuis, president en CEO van de Royal Schiphol Group, 
vervangt. Het gesprek gaat over de transities die Schiphol de afgelopen honderd jaar heeft mee-
gemaakt. Van gemeentelijk vliegveld van Amsterdam tot een nationale luchthaven en eind jaren 
tachtig een ‘mainport’. Sindsdien is Schiphol naast de haven van Rotterdam een belangrijke econo-
mische factor. “De volgende transitie is hoe je een groeiende luchthaven en een groter wordende 
metropool bij elkaar trekt en er een geheel van maakt. Ik ben bijvoorbeeld bezig met de bereik-
baarheid van de luchthaven per spoor en over de weg.” Nu is er in deze regio van 2 miljoen inwo-
ners een los samenraapsel van sprinters en metro’s. “De Zuidas wordt de voorkant van de stad, 
daarop is de infrastructuur niet berekend. Stations Zuid en Schiphol zitten aan de grens van hun 
capaciteit”, aldus Schaafsma, die zijn toehoorders verder bijpraat over de noodzaak de capaciteit, 
de infrastructuur (die nog uit de jaren tachtig dateert) en het aantal vliegbewegingen van de lucht-
haven zelf uit te breiden. Dat laatste kan zonder problemen zodra vliegtuigen stiller worden. “We 
zien niet zoveel belemmeringen voor groei na 2020.” En zowel bij deze spreker als alle anderen is 
ook nu weer gebleken dat leden van De Maatschappij weten wat er speelt en er niet voor schro-
men vragen te stellen waar zij dat nodig vinden.

Moeilijk kiezen tussen 
‘sub-sessies’
De deelnemers aan het congres hebben tevoren opge-
geven naar welke van de twee sub-sessies hun voor-
keur uitgaat. Volgens een aantal van hen een moeilijke 
keuze. De onderwerpen in beide zalen zijn voor vrij-
wel iedereen interessant. In de Máxima-zaal is Sharon 
Kroes gespreksleider en komen Mark Nijman van de 
gemeente Amsterdam en ‘plasticvisser’ Marius Smit als 
eersten aan het woord over het thema ‘Afval in transi-
tie’. Nijman vertelt dat Amsterdam afval (270.000 ton 
in 2016) beschouwt als herbruikbare grondstoffen. 
Daarvoor is het nodig zoveel mogelijk afval te scheiden. 
Dat is nu slechts 27 procent. De uitdaging is dat percen-
tage omhoog te brengen naar 65 procent. Er komen, 
verdeeld over drie rayons, binnen een straal van 150 
meter van de woningen 15.000 (in plaats van 11.000 
nu) containers voor glas, papier, textiel en plastic in de 
straten. Restafvalcontainers staan verder weg, want als 
iedereen scheidt zijn die minder nodig. Marius Smit is 
oprichter van Plastic Whale, dat steeds meer plastic en 
ander afval uit de Amsterdamse grachten haalt en daar-
van met behulp van sponsors sloepen bouwt. Binnen-
kort wil hij met zijn nieuwe onderneming WasteBoards 
op vijf plekken in de wereld skateboards bakken van 
flesdoppen en zo lokaal economische waarde creëren 
van plastic afval. “Ik heb misschien wel de bravoure van 
een Amsterdammer, maar de daadkracht van een Rot-
terdammer”, zegt hij plagend. Na hem komen Jelle Kaat 
van Mollie, een bedrijf dat betaalproducten ontwikkelt 
voor grote en kleine innovatieve ondernemingen, en 
Anke Klein van De Nederlandsche Bank aan het woord 
over betalen in transitie, dus vernieuwende betaalme-
thoden. Ernst Peter Hovinga van Magnitude Space en 
Marco van den Bosch van Pal-V  sluiten deze sub-sessie 
af met hun bijdragen over  transport in transitie.

Onderwijs in transitie
Maurice de Hond spreekt in de overvolle Mauritszaal, 
waar Ruud de Joode de gesprekken leidt, over onder-
wijs in transitie. Hij constateert dat de school die zijn 
oudste zoon Marc in de jaren tachtig heeft bezocht vrij-
wel dezelfde is als toen en kinderen er nog ongeveer 
hetzelfde leren, terwijl de wereld buiten razendsnel 
verandert. “Wij leiden kinderen op voor het verleden, 
terwijl ik mijn dochter die geboren is in 2009 wil voor-
bereiden op 2030. “Het mooie is dat we mede dankzij 
technologie veel toegespitster kunnen werken in de 
richting van kinderen zelf. En niet met een organisatie-
model, waarin je kinderen ordent op leeftijd en vervol-
gens een aanbod biedt dat voor iedereen gelijk is. (…) 
Op 25 scholen in Nederland, Zuid-Afrika en Spanje pro-
beren wij binnen de bestaande randvoorwaarden een 
toekomstgerichtere manier van onderwijs op te zetten.” 
Geleyn Meijer, decaan van de Hogeschool Amsterdam, 
ligt wakker van de vraag of studenten na afronding van 
hun studie klaar zijn voor het werk dat ze gaan doen. “Ik 
wil het niet hebben over de arbeidsmarkt, omdat on-
dernemen enorm in de aandacht is gestegen. Studen-
ten hebben enorme behoefte dingen doen die zinvol 
zijn en willen snappen waarom ze iets doen.” In dezelf-
de zaal spreken Max Garschagen en Martijn Berkhui-
zen van L.A.N.X., de studentenvereniging van de Vrije 
Universiteit en Suze Gehem van Groene Grachten over 
historische gebouwen in transitie en spreken Ylva Poel-
man van het Bionica Innovatie- en Expertisecentrum en 
André Donker van Natuurmonumenten over natuur in 
transitie. Poelman betoogt dat veel innovaties zijn af-
gekeken van de natuur. Klittenband is gebaseerd op de 
zaden van de klit, een plant met ingenieuze haakjes. De 
opstaande randen aan het einde van moderne vlieg-
tuigvleugels lijken op die van grote, zwevende vogels, 
waardoor ze veel efficiënter en energiezuiniger zijn. 
“De natuur heeft al heel veel transities meegemaakt” 
en daar kunnen organisaties veel van leren. 

Taante steelt de show
De openingsact van het 234ste jaarcongres is adembenemend. Duet Pilaar 
laat acrobatiek zien van de eerste orde, waarbij de man en de vrouw samen 
bewegend op een pilaar de letters XXX vormen, de drie Andreaskruisen die 
sinds de late middeleeuwen deel uitmaken het wapen van Amsterdam. Het 
Zwanenkoor, een Amsterdams koor – opgericht in de Jordaan – dat al ruim 
zevenentwintig jaar hét Amsterdamse lied ten gehore brengt, heeft een ge-
heel andere dynamiek. De 33 koorleden verwelkomen de congresgangers 
wanneer zij na de sub-sessies in de Máxima- en de Mauritszaal terugkeren 
in de Marmeren Hal. De aandacht van het publiek verslapt wat, maar tijdens 
het tweede deel van het optreden – na een tocht met de rondvaartboot – 
maken de deelnemers het helemaal goed. Er wordt zelfs gedanst! Het Am-
sterdamse lied valt duidelijk bij veel gasten in de smaak en nodigt uit tot 
zwieren, zwaaien en meezingen.

Na de laatste spreker mag de geëngageerde cabaretière, presentatrice, actri-
ce, columniste en logopediste Jetty Mathurin het officiële gedeelte afsluiten. 
Ze steelt de show als Taante, een personage dat ze al sinds 1985 op de plan-
ken gestalte geeft. Knap legt ze in haar rol als vertegenwoordigster van de 
overkoepelende organisatie STB (Stichting Taante Bemoeit) de link met De 
Maatschappij en prijst ze het basispakket communicatie aan dat ze via www.
taante.kom(t) aanbiedt. De lachers krijgt ze op haar hand met opmerkingen 
als: “Ik ga het niet vertalen, jullie zijn 300 jaar bij ons geweest. Je had het 
kunnen leren” (nadat ze een paar zinnen Surinaams heeft gesproken) en “De 
lieve Heer heeft witte mensen de klok gegeven, zwarte mensen de tijd.” Als 
Taante is ze letterlijk onbeschrijfelijk hilarisch, wanneer ze verandert in Jetty 
Mathurin komt de vakvrouw tevoorschijn, die de honger van de deelnemers 
(die wat later dan gepland naar het ‘walking dinner’ en dus ook de after party 
gaan) even weet te stillen. 

Jaarcongres 2018 in Twente 
Departement Twente organiseert op 12 oktober 2018 het jaarcongres van De Maatschappij in ‘de meest onder-
nemende hightech-regio van Nederland’. Bestuurslid Annick van der Lof belooft in het KIT, mede namens voor-
zitter Trudy Vos die op reis is, een contrast met de handelsstad Amsterdam. “Wij zijn ze een maakindustrieregio, 
waar Stork zijn 150-jarig bestaan viert. In de oude fabriek van het bedrijf in Hengelo, die is omgebouwd tot ROC, 
laten we de leden kennismaken met de bedrijven die er nog steeds zijn.” Twente profileert zich als een jong de-
partement, dat studenten van de Universiteit Twente aan zich weet te binden en een aantal van hen heeft mee-
genomen naar het Koninklijk Instituut voor de Tropen ‘om hen van De Maatschappij te laten proeven’. De datum 
12 oktober is gekozen, omdat de deelnemers aan het congres deze vrijdagmiddag aansluitend een bezoek 
kunnen brengen aan de Military, een bijzonder paardensportevenement met goede netwerkmogelijkheden.
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