
Nationale Wetenschapsagenda 22 oktober 2015 Universiteit Utrecht 
 

In het Paushuize in Utrecht werden op 22 oktober 2015 ca. 140 personen ontvangen door het bestuur van de 
Nationale Wetenschapsagenda. Hieronder: prof. dr. Alexander Rinnooy Kan en prof. dr. Beatrice de Graaf.  
  

 
 

Bas van Bavel deed  het openingswoord voor dit bijzondere vragenexperiment van de Universiteit Utrecht. 
 

De belangstelling voor het resultaat van de 11700 vragen uit de samenleving was groot. 
 

 
 

Na het openingswoord van Bas van Bavel werd het programma gepresenteerd met de indeling van groepen. 
 
 

http://www.wetenschapsagenda.nl/voorzitters/


        
 

Enkele schema’s over de selectie van vragen en antwoorden in werkgroepen 
 

 
 
De vragenstellers van de 11700 vragen aan de wetenschap werden zodanig ingedeeld om elkaar aan te vullen 
 



 
 

Andere groepen voor een duurzame samenlevingen waren die van Gelijkheid en sociale mobiliteit, Instituties 
voor succesvolle samenwerking, Instituties voor duurzaamheid en weerbaarheid, Instituties voor innovatie en 
economische groei, Instituties voor maatschappelijke gelijkheid, Instituties voor democratie, onder het thema 
van Instituties voor een Open Maatschappij, georganiseerd door de Universiteit  Utrecht op 22 oktober 2015. 
 

    
 

De professoren A. Rinnooy Kan en Beatrice de Graaf waren uiterst tevreden over dit unieke experiment 
 



De samenvattingen van de werkgroepen werd gedaan door de groepsvoorzitters 
 

Ikzelf deed mee aan de gespreksgroepen ‘RECHT’ en DEMOCRATIE. In de plenaire zaal bij de introductie kreeg 
ik de gelegenheid een belangrijk aspect te vermelden, dat naar mijn mening in de vraagstelling ontbrak, dat  
Artikel 120 in de Grondwet diezelfde Grondwet uitschakelt inzake uitsluiting van toetsing van de rechter aan 
de grondwet voor het vaststellen van een vonnis, arrest of uitspraak. Dat impliceert dat de rechter naar eigen 
willekeur vonnis kan wijzen dat strijdig is met de Grondwet. Tot aan de Raad van State is recht een kansspel. 
 
Een Tweede aspect dat van essentieel belang is voor het goed en duurzaam functioneren van de samenleving 
is de functie van het geld en het recht van creatie van nieuw geld. Op 14 oktober werd onder politieke dwang 
de Kamercommissie voor Financiën gedwongen te luisteren naar voorstellen van burgers, in casu de stichting 
‘Ons Geld’ over dit recht van geldschepping wat al tweehonderd jaar nog nooit is besproken in het parlement.  
 
Een derde aspect voor een duurzaam en stabiel functionerende democratie is het recht van inspraak van de 
burger in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, specifiek in het Vragenuurtje. Dit los van de agendapunten 
van de Kamer zelf;  onder auspiciën van een burgercomité. Al eerder waren twee oud-Kamerleden  voor een 
dergelijke inspraak om zaken aan de orde te krijgen die aan de aandacht van politici zijn ontsnapt. Al dan niet 
door belangenverstrengeling of politieke gevoeligheid. De wetenschappers klaagden in koor dat hun kennis 
over zaken niet in de politiek doorklinkt, waarop ik adviseerde om dan als wetenschappers dat inspreekrecht 
op te eisen. Ik ben benieuwd of het wetenschappelijk establishment het waagt die eis te stellen. 
 

    
 

    
 

http://www.europa-nu.nl/id/vgrnfcwz08zv/artikel_120_constitutionele_toetsing
http://www.mstsnl.net/pdf/ine-veen-voordracht-2008-dec-nijsel.pdf
http://www.sdnl.nl/raad-van-state-pers.htm
http://www.sdnl.nl/rondetafelgesprek.htm
https://www.youtube.com/watch?v=3TSb9gBdyVE
http://www.onsgeld.org/
http://www.sdnl.nl/geldcreatie.htm
http://www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm
http://www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm
https://youtu.be/gKkLv8FUcOE


De voorzitters van de werkgroepen deden in nauwelijks twee minuten verslag van de inbreng van deelnemers 
Meer achtergrond over het rechtssysteem dat per jaar ca. 500 dodelijke slachtoffers veroorzaakt.  
Een overzicht over de Wetenschapsagenda kunt u vinden op  www.wetenschapsagenda.nl  

 

 

 

 

   
  

Geachte heer, mevrouw, 
  
Op zondag 29 november vindt het EUREKA! festival plaats, ter gelegenheid van de publieke presentatie van 
de Nationale Wetenschapsagenda. U heeft een bijdrage aan de wetenschapsagenda geleverd door in het 
voorjaar van 2015 één of meerdere vragen aan de wetenschap in te dienen. Daarom willen we u graag de 
gelegenheid geven om met korting naar dit festival toe te gaan. 
Tijdens het EUREKA! festival zullen de bijna 12.000 vragen van Nederland aan de wetenschap tot leven komen 
in spannende live-experimenten, proeven, mini-colleges en films. U bent op 29 november as. van harte 
welkom bij de Westergasfabriek in Amsterdam om te ervaren hoe wetenschap ons leven, onze maatschappij 
en onze economie verrijkt. 
Begin bijvoorbeeld met een college van de bekende neuropsycholoog Erik Scherder en leer wat de invloed 
van beweging en muziek is op het menselijk brein. Stelletjes kunnen in de Mutual Wave Machine testen of zij 
ook daadwerkelijk op dezelfde golflengte zitten. Kinderen kunnen zich uitleven op het ontleden van 
apparaten, hun favoriete robot aanmoedigen tijdens het robotvoetbal, chemische proefjes doen en nog veel 
meer. 
  
Voor meer informatie over locatie, tijden en programma kunt u kijken op www.eurekafestival.nl.  
  
We hopen u op 29 november te zien bij het EUREKA! festival! 
  
Hartelijke groet,  namens het secretariaat van de Nationale Wetenschapsagenda 
  

 

http://www.sdnl.nl/zelfdodingen.htm
http://www.wetenschapsagenda.nl/
http://www.eurekafestival.nl/

