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Agenda

Voorwoord

Dr. ir. W. (Wouter) van der Wal
Ondergrondse oceanen op ijsmanen

Prof. dr. I.A.G. (Ignas) Snellen
Exoplaneten en de zoektocht naar
buitenaards leven

Prof. dr. E.C.M. (Liesbeth) de Lange
Medicijngedrag in de hersenen

Prof. dr. A. (Ariane) Briegel
De interactie tussen micro-
organismen en hun omgeving

Prof. dr. ir. P.J. G. (Peter) Teunissen
Met satellieten op 20.000 km hoogte
je positie tot op de millimeter bepalen

Prof. dr. S.A. (Steven) Kushner
Biologische oorzaken van
psychiatrische aandoeningen

Prof. dr. L.W.M. (Rens) Bod
De geschiedenis van kennis

Prof. dr. C.L. (Christine) Mummery
Pluripotente stamcellen bij
hartziekten

Prof. dr. R.M.H. (Roeland) Merks
Het modelleren van moleculen, cellen
en weefsels

Prof. dr. ir. H.W.J. (Herman)
Russchenberg
Is het klimaat maakbaar?

Prof. dr. I.K. (Ilja) Voets
Zelforganisatie

Prof. dr. R. (Roberta) Croce
Kan fotosynthese worden verbeterd?

Prof. dr. ir. M.C.M. (Richard) van de Sanden
De rol van duurzame chemie in een
CO

2
neutrale infrastructuur in 2050

NIEUW: HET DILIGENTIA DEBAT
Prof. dr. C.M. (Catholijn) Jonker
Prof. dr. E.O. (Eric) Postma
Kunstmatige intelligentie: zegen of
bedreiging?

De Nobelprijs verklaard
Spreker en titel worden in december
2020 aangekondigd op de website

EXCURSIE

Geschiedenis van de Vereniging
Instrumenten, publicaties en video’s
Algemene gegevens

Vijftien lezingen over nieuwe ontwikkelingen in de

natuurwetenschappen

Vooraanstaandewetenschapperspresenterenookdit seizoen

weer op begrijpelijke wijze hun onderzoek. Het betreft

de vakgebieden natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde,

wiskunde, geologie, biologie en geneeskunde.

Deze lezingen brengen u op de hoogte van de stand der

wetenschap. Het bestuur van de Koninklijke Maatschappij

voor Natuurkunde selecteert sprekers op de volgende criteria:

- naam en faam

- actualiteit van het onderzoek

- attractiviteit van de presentatie, ook voor bèta-

geïnteresseerden buiten het eigen vakgebied

MAATREGELEN VANWEGE DE COVID-19 EPIDEMIE

De toegang tot de zaal van theater Diligentia zal worden

gereguleerd op basis van de actuele RIVM-regels die

gelden voor theaters en grote bijeenkomsten. Dit

betekent een beperking van het aantal toehoorders,

waarbij u voorafgaand aan de lezing via de website dient

te reserveren.

Vooralsnog zijn uitsluitend leden welkom in het theater.

Introducés zullen alleen worden toegelaten als er naast de

leden vlak van tevoren nog voldoende ruimte over is. Ook

dat verloopt alleen via de website. De verkoop van losse

kaartjes voor de zaal is tijdelijk gestaakt.

NIEUW: lezingen ‘live-stream’ op internet

Alle lezingen zullen ook via ‘live-stream’ op internet in

beeld en geluid te volgen zijn. Dat gebeurt via aanmelding

op de website. Het volgen van de ‘live-stream’ lezingen is

voor leden kosteloos. Niet-leden betalen hiervoor e 3,- met

uitzondering van de kennismakingslezing die openbaar is.

Raadpleeg voorafgaand aan elke lezing de actuele

situatie op onze website, omdat de omstandig-

heden en regels snel kunnen veranderen.
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Dr. ir. W. (Wouter) van der Wal

Astrodynamica en Ruimtemissies

Technische Universiteit Delft

tudelft.nl/staff/w.vanderwal/

Ondergrondse oceanen op ijsmanen

Vloeibaar water lijkt een onmisbaar ingrediënt voor het
ontstaan van leven op een planeet. Lange tijd werd
gedacht dat vloeibaar water schaars is in ons zonnestelsel,
maar in de jaren ‘90 kwamen er steeds meer aanwijzingen
dat de ijsmanen van Jupiter en Saturnus ondergrondse
oceanen bevatten. In 2001 toonden satellietmetingen
inderdaad aan dat onder het ijs van de Jupitermaan
Europa een oceaan zit met meer water dan in onze
oceanen op aarde.
Sindsdien is het lijstje van hemellichamen met een
ondergrondse oceaan uitgebreid; zelfs Pluto heeft
mogelijk vloeibaar water onder het oppervlak. Hoe komt
het dat op zo’n grote afstand van de zon vloeibaar water
kan bestaan? Tijdens deze lezing wordt besproken hoe
warmte in ijsmanen kan worden opgewekt door enorme
getijdenkrachten. Ten slotte komen de aankomende
ruimtemissies naar deze fascinerende hemellichamen aan
de orde.
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voor iedereen gratis toegankelijk
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5 oktober 2020

Prof. dr. I.A.G. (Ignas) Snellen

Sterrewacht

Universiteit Leiden

universiteitleiden.nl/medewerkers/ignas-snellen#tab-1

Exoplaneten en de zoektocht naar buitenaards leven

Exoplaneten vormen mogelijk de belangrijkste ontdekking
in de sterrenkunde van de afgelopen 100 jaar. Niet voor
niets kregen Michel Mayor en Didier Queloz hiervoor in
2019 de helft van de Nobelprijs voor natuurkunde. Hun
ontdekking, nu bijna 25 jaar geleden, gaf uiteindelijk het
startsein voor een compleet nieuw onderzoeksveld en een
ware wetenschappelijke revolutie.
Deze lezing gaat in op de huidige stand van zaken bij het
onderzoek naar exoplaneten en is vooral gericht op de
toekomst. De opwinding van die eerste jaren is nog altijd
even sterk, want sommige van de ontdekte planeten lijken
op de aarde en zouden leven kunnen herbergen. Het
zoeken naar aanwijzingen voor biologische activiteit op
exoplaneten gaat het komende decennium echt beginnen.

Jong Diligentia Lezing
vooral gericht op middelbare scholieren

5
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Prof. dr. A. (Ariane) Briegel

Instituut Biologie, Universiteit Leiden

universiteitleiden.nl/en/staffmembers/ariane-briegel#tab-1

De interactie tussen micro-organismen en hun omgeving

Microben zijn de meest voorkomende organismen op
aarde en hebben met alle aspecten ons leven te maken.
We staan nog maar aan het begin van goed begrip over
hun architectuur en ingewikkeld gedrag. De
nanomachinerie die hier aan ten grondslag ligt wordt
bestudeerd met hele sterke, moderne microscopen, die
inzicht kunnen geven in hoe microben hun voedsel vinden
en hoe ze giftige stoffen uit hun omgeving vermijden.
Veel bacteriën zijn bewegelijk. De richting van die bewegingen
is niet random, maar wordt met een sensor-systeem
(chemoreceptor array) aangestuurd. Met deze bacteriële ‘neus’
kunnen de meest gunstige omstandigheden gezocht worden.
Vele ziekteverwekkers gebruiken dit systeem ook als eerste stap
bij het binnendringen van gastheer.
Met cryo-electronen tomografie bestuderen wij de drie-
dimensionele structuur van deze moleculaire machientjes
in intacte cellen. Dit structuur-funktie onderzoek kan
nieuwe mogelijkheden opleveren voor het behandelen
van infecties en voor het opsporen van ziektes zoals

kanker.

Deze lezing zal in het Engels worden gehouden. Vragen kunnen
in het Nederlands worden gesteld.

6

Lezing ter nagedachtenis van Dr. Marie-José
Blankwater
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Leiden Academic Centre of Drug Research

Universiteit Leiden

universiteitleiden.nl/en/science/drug-research

Medicijngedrag in de hersenen

De werking van medicijnen in de hersenen wordt bepaald
door het concentratieverloop van medicijnen op de plaats
van werking in de hersenen. Bij mensen kunnen we het
concentratieverloop van een medicijn niet (goed) meten.
Er wordt gedacht dat het meten van een medicijnconcentratie
indecerebrospinaalvloeistof(CSF)verkregenuiteenruggenprik
een goede inschatting geeft, of dat zelfs bloedconcentraties
daarvoor te gebruiken zijn. Echter, er kunnen heel grote
verschillen bestaan tussen hersenconcentraties enerzijds
en CSF- of plasmaconcentraties anderzijds.
Tijdens deze lezing wordt op aanschouwelijke wijze het
recentelijk ontwikkelde wiskundig model van de
hersendistributie van medicijnen gepresenteerd. Hiermee
kunnen we het concentratieverloop van hersenmedicijnen bij
mensen voorspellen. Bepalend voor het model zijn de
eigenschappen van het medicijn en de menselijke
hersenfysiologie, waarvan voorbeelden zullen worden

besproken.
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Prof. dr. ir. P.J. G. (Peter) Teunissen

Civiele Techniek en Geowetenschappen

Technische Universiteit Delft

tudelft.nl/staff/p.j.g.teunissen/

Met satellieten op 20.000 km hoogte je positie tot op de

millimeter bepalen

Landmeetkunde (geodesie) is lang gedomineerd door
kerktorens. Met behulp van dit soort karakteristieke
landschapskenmerken konden landmeters het land inmeten
en netjes in kaart brengen. Met de komst van satellietnavigatie-
systemen (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, NavIC, QZSS) is daar
drastisch verandering in gekomen en zijn de kerktorens
‘vervangen‘ door satellieten.
Deze satellietnavigatiesystemen bestaan uit constellaties van
ieder zo’n dertig satellieten die, verdeeld over verschillende
baanvlakken, op een hoogte van ongeveer 20.000 kilometer
hun baantjes om de aarde trekken. Door met behulp van
speciale ontvangers op aarde de satellietsignalen van een
voldoende aantal satellieten waar te nemen, kan de plaats van
de ontvanger in een aard-gebonden coördinatenstelsel
bepaald worden.
Tijdens deze lezing zal worden toegelicht hoe door middel van
fractionele fase-metingen van de door de satellieten
uitgezonden signalen, wereldwijde positiebepaling met
millimeter precisie mogelijk is geworden. Daarbij wordt
ingegaan op de achterliggende fysische modellen, de
benodigde gegevensverwerkingstheorie en de vele
aardwetenschappelijke toepassingen die door deze hoge

precisie van metingen mogelijk zijn geworden.

8 9

Prof. dr. S.A. (Steven) Kushner

Neurobiologisch Laboratorium

Erasmus MC, Rotterdam

sakushnerlab.com

Biologische oorzaken van psychiatrische aandoeningen

Psychiatrische aandoeningen drukken een zware stempel op
de wereldwijde ziektelast. Helaas zijn er nog onvoldoende
biologische verklaringen voor de onderliggende
mechanismen. Dit komt door de buitengewone complexiteit
van de hersenen en de inherente beperkingen bij het
bestuderen van de neurofysiologie bij de mens. Onze
onderzoeksgroep heeft nieuwe methoden ontwikkeld voor het
bestuderen van fysiologisch actieve, drie-dimensionele neurale
netwerken van geïnduceerde stamcellen afkomstig van
patiënten. Dit levert de unieke mogelijkheid op om de
moleculaire en cellulaire pathofysiologie te onderzoeken die
een rol speelt bij het ontstaan en de progressie van
psychiatrische ziekten.
Tijdens deze lezing zal de toepassing van deze
onderzoeksmethode worden bespreken, gebruik makend van
de electrofysiologische eigenschappen van de opgebouwde
neurale netwerken. Daarnaast komt ook de onderliggende
gen-functie bij belangrijke psychiatrische aandoeningen aan
bod. Een en ander zal worden geïllustreerd aan de hand van
familiaal onderzoek bij de ontrafeling van de neurobiologie van
schizofrenie.

Deze lezing zal in het Engels worden gehouden. Vragen
kunnen in het Nederlands worden gesteld.
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14 december 2020

Prof. dr. L.W.M. (Rens) Bod

Computational and Digital Humanities

Universiteit van Amsterdam

uva.nl/profiel/b/o/l.w.m.bod/l.w.m.bod.html

De geschiedenis van kennis

Het idee dat de wereld kan worden begrepen in termen
van patronen en onderliggende principes is één van de
belangrijkste inzichten van de mens. De zoektocht naar
patronen en principes begon 40.000 jaar geleden met het
krassen van streepjespatronen op mammoetbotten en
heeft geleid tot de wetenschappen van vandaag. Welke
route heeft menselijke kennis doorlopen om van dit
bescheiden begin via vele omwegen uit te groeien tot
onze huidige inzichten over natuur en cultuur?
Tijdens deze lezing wordt een antwoord gegeven op deze
vraag vanuit een lange-termijn perspectief. Aan bod komt
hoe wereldwijd naar patronen en principes werd gezocht
om de werkelijkheid om ons heen te begrijpen. En hoe
inzichten uit China, India en het Midden-Oosten vergeten
werden in het Westen.

Prof. dr. C.L. (Christine) Mummery

Afdeling Anatomie en Embryologie

Leids Universitair Medisch Centrum

lumc.nl/org/anatomie-embryologie/research/902040935402533/

Pluripotente stamcellen bij hartziekten

Het humane hart is heel anders dan dat van een muis. Maar
de muis is nog steeds het meest gebruikte
laboratoriumdier om hartziekten te bestuderen bij de
zoektocht naar nieuwe medicijnen. Het muizenhart is niet
alleen kleiner, maar het klopt 500 keer per minuut i.p.v. 60
keer zoals bij de mens. Sinds 2007 kunnen we pluripotente
stamcellen maken van elk individu d.m.v.
“herprogrammering”. Deze stamcellen kunnen vervolgens
alle cellen in het menselijk lichaam worden, dus ook hart-
en vaatcellen. Dit is een nieuwe kans om het humane hart
en het bijbehorende systeem van bloedvaten te begrijpen,
zowel bij gezonde mensen als bij patiënten met
hartziekten.
Tijdens deze lezing zal uitleg gegeven worden over hoe
we dit in het laboratorium doen. Ook zullen enige
misverstanden over wat stamcellen wel en niet kunnen de

revue passeren.

4 januari 2021
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Prof. dr. ir. H.W.J. (Herman) Russchenberg

Civiele Techniek en Geowetenschappen

Technische Universiteit Delft

tudelft.nl/staff/h.w.j.russchenberg/

Is het klimaat maakbaar?

Nu de klimaatverandering doorzet en de aarde steeds meer
opwarmt, rijst de vraag wat we kunnen doen als de
temperatuur op aarde te hoog wordt. Kunnen we aarde nog af
laten koelen? Ja, dat kan. Met ‘solar radiation management’
kunnen we ervoor zorgen dat er minder zonlicht op aarde
komt. Hierdoor koelt de aarde af. En met ‘carbon removal’
technieken kunnen we CO

2
uit de atmosfeer halen. Hierdoor

warmt de aarde minder op.
Is een dergelijk ingrijpen de oplossing voor klimaat-
verandering? Of zijn de risico’s te groot en moeten we er niet
aan beginnen?

18 januari 2021 1 februari 2021
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Prof. dr. R.M.H. (Roeland) Merks

Mathematisch Instituut

Universiteit Leiden

universiteitleiden.nl/medewerkers/roeland-merks#tab-1

Het modelleren van moleculen, cellen en weefsels

Sinds begin deze eeuw kennen we in grote lijnen de
volgorde van de letters in het DNA van de mens. Dit
humane genoom wordt vaak de ‘blauwdruk van de mens’
genoemd. Ons DNA bepaalt hoe we eruitzien en tot op
zekere hoogte zelfs hoe we ons voelen en gedragen.
Toch is de werkelijkheid ingewikkelder. Want hoe

ontcijfert ons lichaam die DNA-code? Hoe DNA codeert
voor een eiwit is weliswaar tot in detail begrepen, maar
hoe bepaalt het DNA hoeveel vingers we hebben, hoe
onze bloedvaten groeien en hoe ons gezicht eruitziet?
Het DNA bepaalt hoe een cel zich gedraagt, maar het kan
alleen zeer indirect bepalen hoe cellen zich organiseren
tot weefsels, organen en hele organismen.
De sleutel ligt bij het begrip van collectief gedrag van
cellen. Tijdens deze lezing zal aan de hand van klassiek
en recent wiskundig, natuurkundig en biologisch
onderzoek worden getoond hoe cellen zich kunnen
organiseren tot de patronen, vormen en structuren in
ons lichaam.
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Prof. dr. I.K. (Ilja) Voets

Chemical Engineering and Chemistry

Technische Universiteit Eindhoven

tue.nl/en/research/researchers/ilja-voets/

Zelforganisatie

Zelforganisatie van minuscule, chemische bouwstenen
speelt een belangrijke rol bij de opbouw van natuurlijke en
synthetische materialen: van verf tot ijs, van zeep tot cel.
Het is een grote uitdaging om dit proces in goede banen
te leiden. De bouwstenen zijn talrijk, divers, beweeglijk,
kleverig, en klein. Te klein om vast te pakken en om met
het blote oog waar te nemen.
Deze lezing beoogt de fascinatie voor zelforganisatie over
te brengen. Aan de hand van voorbeelden uit eigen werk,
licht de spreekster toe hoe fundamenteel inzicht in dit
proces kan bijdragen aan maatschappelijk relevante
innovaties.

15

Prof. dr. R. (Roberta) Croce

Biophysics & Photosynthesis

Vrije Universiteit Amsterdam

robertacroce.nl

Kan fotosynthese worden verbeterd?

De groeiende wereldbevolking en de stijgende vraag naar
grondstoffen voor duurzame biomassa en bioenergie
vereisen een sterke toename in de productie van
plantaardige gewassen. Dit is één van de grootste
wetenschappelijke uitdagingen van onze tijd.
Fotosynthese, het proces waarmee planten met energie
van de zon suikers produceren, ondersteunt vrijwel al het
leven op aarde.
De efficiëntie van fotosynthese is één van de meest
bepalende factoren voor de productie van gewassen.
Echter, deze efficiëntie is in de natuur betrekkelijk laag en
vertegenwoordigt waarschijnlijk het enige proces dat niet
systematisch is verbeterd gedurende de ‘groene revolutie’
van de afgelopen eeuw. Vandaar dat efficiënter gebruik
van licht bij de groei van gewassen van groot belang zal
zijn bij het verhogen van de gewasopbrengsten in de
komende jaren.
Tijdens deze lezing zullen de beperkingen in het proces
van de natuurlijke fotosynthese worden besproken,
alsmede methoden om die te omzeilen en de
fotosynthese te verbeteren.

Deze lezing zal in het Engels worden gehouden. Vragen
kunnen in het Nederlands worden gesteld.
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15 maart 2021

Prof. dr. ir. M.C.M. (Richard) van de Sanden

Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER)

Technische Universiteit Eindhoven

differ.nl

De rol van duurzame chemie in een CO
2

neutrale infra-

structuur in 2050

De klimaatakkoorden streven naar een volledig CO
2

neutrale
circulaire maatschappij in 2050. Chemische conversie door
gebruik te maken van hernieuwbare energie uit wind en zon zal
daarbij een grote rol spelen. Een voorbeeld hiervan is de
splitsing van water in waterstof en zuurstof door middel van
elektrolyse met behulp van groene elektriciteit. De
ontwikkelingen gaan snel en nog steeds zijn de uitdagingen
groot, vooral voor het opschalen van het elektrolyse proces en
om het geheel economisch rendabel te maken.
De vervolgchemie van waterstof, vaak gebaseerd op de thermo-
katalyse, is goed bekend. Echter, dit dient ook verdergaand
geëlektrificeerd te worden om echt CO

2
neutraal te worden.

Daarom is er naast de route van waterstof ook een sterke
belangstelling voor het direct omzetten van kooldioxide en
water naar chemicaliën en synthetische brandstoffen. Als de
gebruikte kooldioxide groen van oorsprong is (bijvoorbeeld
door het af te vangen uit de lucht) zijn de daarmee
geproduceerde koolwaterstoffen CO

2
neutraal.

Vandaar dat de nadruk bij het fundamentele onderzoek ligt op
nieuwe chemische conversieprocessen voor brandstoffen en
chemicaliën, gedreven door hernieuwbare energie. Deze
processen zullen niet alleen een rol spelen bij de opslag van
hernieuwbare elektriciteit om seizoensvariaties op te vangen,
maar ook als grondstof fungeren voor de chemische industrie
en een oplossing bieden voor het lange afstands- en

vliegtransport.

17

NIEUW: HET DILIGENTIA DEBAT
Een wetenschappelijke discussie over een actueel onderwerp

Prof. dr. C.M. (Catholijn) Jonker

Intelligent Systems, Technische Universiteit Delft

catholijnjonker.nl/

Prof. dr. E.O. (Eric) Postma

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Universiteit van Tilburg

ericpostma.nl/

Kunstmatige intelligentie: zegen of bedreiging?

In onze moderne wereld speelt de interactie tussen mensen en
technologie een grote rol. De toepassing van kunstmatige
intelligentie (AI: artificial intelligence) is hierbij steeds
succesvoller. Het lijkt erop dat we vele technologische en
maatschappelijke uitdagingen met AI beter het hoofd kunnen
bieden. Zo blijken ‘machine-learning’ algoritmen superieur te
zijn aan mensen bij o.a. beeldanalyse en het oplossen van
complexe vraagstukken (met als aansprekelijke voorbeelden:
schaken en het zeer ingewikkelde spel ‘go’). We zien hierdoor
niet alleen een snelgroeiende toepassing van AI in de techniek,
maar ook in de openbare ruimte zoals bij veiligheids-
vraagstukken.
Bij al deze vormen van ‘deep learning’ staan data centraal en is
het niet meer zo eenvoudig uit te leggen hoe de prestaties van
AI tot stand zijn gekomen. Dit levert veel vragen op en kan zelfs
tot spanningen leiden tussen burgers, overheid en
bedrijfsleven. Tijdens deze discussieavond worden de
technische en sociale aspecten van AI met elkaar verbonden.
Hoe komen we tot accuraat en verantwoord datagebruik
tijdens de huidige AI-revolutie?
Het ‘Diligentia Debat’ bestaat uit twee inleidingen en een
uitgebreide discussie met sprekers en publiek onder
voorzitterschap van Prof. Fons Verbeek uit Leiden.
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De Nobelprijs verklaard

Spreker en titel worden in december 2020

aangekondigd op:

natuurwetenschappen-diligentia.nl

In het najaar worden in Stockholm de jaarlijkse Nobelprijzen
bekendgemaakt. De Koninklijke Maatschappij voor
Natuurkunde ‘Diligentia’ speelt graag in op de actualiteit
van het wetenschappelijk onderzoek. De laatste lezing van
dit seizoen zal worden gewijd aan één van de Nobelprijzen
van 2020 op het gebied van de exacte wetenschappen.
De uitgenodigde expert op het betreffende onderzoeks-
gebied zal in detail – en op begrijpelijke wijze – de achter-
grond en reikwijdte van de prijs toelichten. Gegevens over
deze lezing worden te zijner tijd op onze website bekend
gemaakt.

EXCURSIE

Er staan voor dit verenigingsjaar twee excursies op
stapel: een meerdaagse buitenlandse excursie naar de
zwaarte-krachtgolven meetopstelling VIRGO nabij Pisa
in Italië en een dagexcursie naar het energie
onderzoeksinstituut DIFFER bij de Technische
Universiteit Eindhoven.
Voor beide excursies geldt dat de organisatie en het
vaststellen van een datum momenteel wordt
opgehouden door de onzekerheid over geldende
corona maatregelen. In principe wordt gedacht aan het
najaar (oktober/november 2020), maar wellicht schuift
dit op naar het voorjaar van 2021.
Op de website is steeds de nieuwste informatie over de
excursies en deelname te vinden en op de
lezingavonden zullen zo spoedig mogelijk nadere
mededelingen worden gedaan.
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Oprichting en naamgeving
Het Gezelschap ter beoefening der proefondervindelijke

wijsbegeerte werd in 1793 in Den Haag opgericht. Dit

gezelschap had tot doel de leden door voordrachten en

demonstraties met instrumenten op de hoogte te

brengenvandevorderingenvandenatuurwetenschappen.

De oorspronkelijke naam, “Gezelschap ter beoefening der

proefondervindelijke wijsbegeerte”, werd in 1805 ver-

anderd in “Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde” en

in 1859 gewijzigd in “Maatschappij voor Natuurkunde”.

Zij kreeg in 1953 het predikaat Koninklijk.

Huisvesting
Aanvankelijk vergaderde het gezelschap ten huize van de

voorzitter, daarna enige tijd in de zalen van de Nieuwe

Doelen, waar thans het Haags Historisch Museum is

gevestigd. In 1804 werd besloten “een huis in het Lange

Voorhout Wijk I no. 269, met benevens nog een huis en

eene stallinge en koetshuis, in de Hooge Nieuwstraat”, uit

1561 te kopen. In de loop der jaren vonden er vele

verbouwingen plaats, waarbij in 1853 de huidige grote

zaal ontstond. In 1985 werd de exploitatie van het gebouw,

wat betreft de organisatie van muziek, kleinkunst en

andere uitvoeringen, door de Maatschappij overgedragen

aan de Stichting Kunstkring Diligentia.

In 2002 werden het gebouw Diligentia en de grond aan de

gemeente ’s-Gravenhage overgedragen en werd

begonnen met een totale renovatie waarbij een

toneeltoren werd toegevoegd. Het oorspronkelijke

embleem “Diligentia” van de Maatschappij, omgeven

door een krans van klimop-en laurierbladeren, is nog

steeds aanwezig op de voor- en achtergevel van het

gebouw.

Tekening achterkant van deze brochure: Het Lange

Voorhout eind 17e eeuw. Diligentia is het tweede gebouw

links (Gemeentearchief, Den Haag).
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KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR
NATUURKUNDE ‘DILIGENTIA’

Activiteiten
De huidige doelstelling van de Koninklijke Maatschappij

voor Natuurkunde ‘Diligentia’ is bekendheid te geven aan

recente ontwikkelingen binnen de natuurwetenschappen

in brede zin, zoals de disciplines natuurkunde, scheikunde,

sterrenkunde, wiskunde, geologie, biologie en geneeskunde.

De Maatschappij verwezenlijkt dit door in de periode

september tot april minstens 15 lezingen te programmeren,

waarbij de bovengenoemde disciplines aan bod komen, en

een excursie te organiseren. Om niet-leden te introduceren

wordt jaarlijks een Kennismakingslezing gehouden.

Het bestuur vindt het van groot belang om scholieren van

het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)

bij zijn doelstelling te betrekken, in de verwachting

dat hierdoor hun belangstelling voor de exacte

wetenschappen wordt gestimuleerd. Als middel hiertoe

is het bijwonen van de lezingen vergemakkelijkt door

het instellen van een lidmaatschap voor scholen en een

jaarlijkse Jong Diligentia Lezing.

Het niveau van de lezingen is hoog, maar goed te volgen

voor toehoorders buiten het vakgebied. Leden krijgen het

jaarboek “Natuurkundige Voordrachten”, Nieuwe Reeks,

waarin de teksten van de lezingen uit het voorafgaande

seizoen zijn opgenomen. Het jaarprogramma met de

samenvattingen van de lezingen wordt voor het begin

van het seizoen (september tot april) aan de leden

gestuurd en de meest recente informatie hierover staat op

de website www.natuurwetenschappen- diligentia.nl. Daar

zijn ook volledige video-opnames van eerdere lezingen te

vinden. Tevens kunnen de lezingen ‘live-stream’ na

aanmelding op de website worden gevolgd.

Diligentiaprijs voor scholieren
Scholen die lid zijn van Diligentia worden door het bestuur

in de gelegenheid gesteld een prijs toe te kennen aan de

VWO leerling, die in het eindexamenjaar een uitmuntende

prestatie in één van de exacte vakken heeft geleverd. De

Diligentiaprijs bestaat uit een boek met een certificaat en

het recht 5 jaar de lezingen bij te wonen. De selectie van de

kandidaat wordt uitgevoerd door de desbetreffende school.
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Instrumenten

De Maatschappij beschikt

nog steeds over een verza-

meling natuurwetenschap-

pelijke instrumenten, die in

bruikleen is gegeven aan

het Museon.

Een selectie van deze in-

strumenten wordt jaarlijks

tentoongesteld in theater

Diligentia.

Publicaties

Elk jaar wordt een jaarboek uitgegeven waarin rijk

geïllustreerde artikelen zijn opgenomen van de sprekers over

hun lezingen tijdens het afgelopen seizoen. Deze jaarboeken

zijn voor leden vanaf 1922 ook als PDF op de website

beschikbaar. Daarnaast heeft de Maatschappij in 2016 het

boek ‘Nobel Werk’ gepubliceerd, dat negen bijdragen bevat

van Nederlandse Nobelprijswinnaars die zelf bij ‘Diligentia’

hebben gesproken en vijf artikelen van experts die de andere

Nederlandse Nobelprijzen hebben toegelicht (tegenwoordig

in de ‘Nobelprijs Verklaard’ lezingen).

Video’s

Sinds 2014 worden integrale

video-opnames gemaakt van

alle lezingen. De meeste video’s

zijn openbaar op de website te

bekijken. Andere zijn alleen voor

leden achter het wachtwoord

beschikbaar.

Instrumenten • Publicaties • Video’s
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De lezingen van de Koninklijke Maatschappij voor

Natuurkunde worden gehouden in Theater Diligentia.

Plaats: Theater Diligentia

Lange Voorhout 5

2514 EA ‘s-Gravenhage

Aanvangstijd: 20.00 uur precies

Lidmaatschap:e 35,- per seizoen (recht op toegang

voor 1 persoon + introducé), inclusief jaarboek

Lidmaatschap studenten: e 7,50 per seizoen (recht op

toegang voor 1 persoon + introducé)

Lidmaatschap scholen: speciaal tarief met vrije toegang

voor alle scholieren van de school

Toegang introducé: samen met een lid gratis
Toegangsprijs voor niet-leden: e 5,- per avond

Toegangskaart voor introducés en niet-leden:
verkrijgbaar via de website

Toegang Jong Diligentia Lezing en Kennis-
makingslezing: gratis

Let op: beperkte toegang i.v.m. corona maatregelen.

Zie website en pag. 3

Live-stream lezingen: zie website

Bestuur:
Voorzitter: Prof. dr. P.J. (Peter) Sterk

Penningmeester: Dr. A.P. (Lex) Zandee

Secretaris en contactpersoon voortgezet onderwijs:
Drs. A.E.R. (Anton) Kalff

Secretaris en redactie jaarboeken excursie:
Prof. ir. P. (Peter) Hoogeboom

Overige leden: Mr. J.W. (Jan) Andringa, Dr. M.W. (Margriet) van

der Heijden, Ing. A.J.G. (Tonny) Regensburg, Prof. dr. J.M. (Jan)
van Ruitenbeek

Adviseur: Prof. Dr. F.J. (Fons) Verbeek

Voor aanmelding lidmaatschap en
contactgegevens zie website:

www.natuurwetenschappen-diligentia.nl
Twitter: @Diligentia_1793

Drukkerij: Twigt GrafiMedia, Moordrecht
Grafisch ontwerp: Cea Maat, www.ceadesign.nl

Microscoop
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DILIGENTIA • Lange Voorhout 5 • ‘s-Gravenhage

www.natuurwetenschappen-diligentia.nl
Twitter: @Diligentia_1793

De Maatschappij, opgericht in 1793,

organiseert lezingen op het gebied

van de natuurwetenschappen.

Sinds 1805 zijn deze lezingen onlos-

makelijk verbonden met het gebouw

Diligentia.


