DEN HAAG
ende

NATUURWETENSCHAPPEN

I

HAAGS CULTUREEL CENTRUM

DEN HAAG
en de

NATUURWETENSCHAPPEN

I

CATALOGUS
van de tentoonstelling, ter gelegenheid van het 160-jarig
bestaan van de Maatschappij Dili,gentia, gehouden in de
Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage,
van 1 7 September tot 3 October 19 5 3 door het
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IN LElDING

Ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan van de Mij. Diligentia heeft het
Haags Cultureel Centrum onder zijn auspiciën een tentoonstelling willen
organiseren onder de titel:
DEN HAAG EN DE NATUURWETENSCHAPPEN
De Koninklijke Bibliotheek stelde een lokaal ter beschikking. De inrichting
van de tentoonstelling werd opgedragen aan een kleine commissie, bestaande uit:
Dr L. Brummel, Directeur Kon. Bibliotheek,
Ir G. Doormau, Oud Vice-voorzitter van de Octrooiraad,
Prof. Dr E. J. Dijksterhuis, Hoogleraar te Leiden en Utrecht.
Dr J. Hulsker, Secr. Haags Cultureel Centrum,
Mej. Dr M. Rooseboom, Directrice Rijksmuseum voor de Geschiedenis der
Natnurwetenschappen te Leiden,
Dr A. Schierbeek, Voorzitter van de Mij. Diligentia, Oud-docent in de
Geschiedenis der Biologie aan de Leidse Universiteit.
Deze commissie liet mij vrijwel geheel de vrije hand bij de uitvoering der
plannen.
Den Haag is alom bekend als Residentie, als zetel van de Regering; het
heeft een grote naam door zijn Musea en Bibliotheken en op het gebied van
de muziek, maar in het algemeen is het niet bekend, dat vele vooraanstaande natuuronderzoekers, van wie vcrscheidene met een wereldnaam, in den
Haag hebben gewoond en gewerkt. Het doel van deze tentoonstelling is dit
feit meer algemene bekendheid te geven.
Er is uiteraard niet gestreefd naar volledigheid; er is slechts een greep gedaan uit het rijke materiaal. In verband met de aanleiding tot het houden
van de tentoonstelling is de band met Diligentia dikwijls vermeld.
In de nieuwe tijd zijn door de Departementen, de Octrooiraad, T.N.O.,
verschillende grote concerns, de grote Ziekenhuizen, zeer veel natuuronderzoekers eu medici in den Haag komen wonen, terwijl de gemakkelijke verbindingen met Delft en Leiden vele Hoogleraren in staat stellen den Haag
als woonplaats te gebruiken. Een latere geschiedschrijver zal dus voor een
veel moeilijker keus komen te staan dan de huidige. Werk van nog levende

3

onderzoekers werd niet opgenomen: de keus zou dan uitermate bezwaarlijk
zijn geworden en de ter beschikking staande ruimte dwong reeds tot beperking.
Door de korte tijd van voorbereiding konden niet alle gegevens worden
bijeengebracht. Ik zou op deze plaats gaarne mijn dank betuigen aan het
Haags Cultureel Centrum, de leiders van de Kon. Bibliotheek, het Gemeentemuseum, het Gemeente-archief, het Rijksmuseum voor Geschiedenis der
Natuurwetenschappen te Leiden, de Bibliotheek van de Mij. ter Bevordering der Geneeskunde te Amsterdam, de Universiteitsbibliotheek te Leiden
en aan de particulieren die voor deze tentoonstelling voorwerpen afstonden
of op andere wijze mijn taak vergemakkelijkten.
Namens het Bestuur van de Mij. Diligentia dank ik tevens het Haags Coltureel Centrum voor het feit, dat deze tentoonstelling onder zijn anspiciën
mag worden gehouden: te vaak ziet men in Diligentia alleen een vereniging, die een gebouw verhuurt voor concerten en cabarets, terwijl de cultnrele betekenis van de Mij. stilzwijgend wordt voorbijgegaan!
's-Gravenhage, 6 September 1953.
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A.

SCHIERBEEK

HOOFDPUNTEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE
MAATSCHAPPIJ DILIGENT/A
De oprichting
Op 17 September 1793 kwamen ten huize van de heer Alsche, in de 2de
Wagenstraat, bijeen, de heren Mr Pieter van B~ren, secretaris van Hun.
Eed. Gr. Mog., Mr Fred. George Alsche, advocaat voor de hoven van Justitie; Med. Dr Anthony Laurillard, dit Fatlot en Med. Dr ]acob Covijn ter
Bruggen, om het Plan en de Wetten des Gezelschaps, door Mr F. G. Alsche
geconcipieerd, te bespreken".
Nieuwe leden werden uitgenodigd toe te treden tot het Gezelschap der
Proefondervindelijke Natt1urkunde. Het aantalleden werd eerst vastgesteld
op 20, daarna 24, daarop 40.

De eerste behuizing
Eerst werd vergaderd ten huize van Vader Alsche, daarna in een gehuurd
lokaal in het Noordeinde, tegenover de Molenstraat, de zgn. Oranje-Sociëteit. Daarna werd een tijdlang vergaderd in het "oude Gemeentemuseum"
Vijverberg hoek Tournooiveld.

De Sprekers
Er waren 3 of 4 werkende leden, die zich vcrplichtten om, als er geen andere
sprekers waren, een spreekbeurt te vervullen. Honorarium werd niet gegeven, maar de spreker kreeg wel boete als hij te laat kwam of niet op tijd
eindigde. De onderwerpen werden gekozen uit: "de Natuurkunde, de Scheikunde, Wis-, Sterre- en Aardrijkskunde, Bouw-, Zeevaan-, en Krijgskunde,
Natuurgeschiedenis en Natuurkunde des Menschelijken Lichaams, doch geen
Ontleedkunde eu Heelkunde op verse cadaveren". De lezingen werden
gehouden op V rijdagavond en moesten eindigen tussen kwart voor negenen
en negen uur.
De eerste spreker van buiten was de "lector te Delft, Van Bemmelen", die
behalve zijn reiskosten f 14.- kreeg (1796).
In 1898 begon "de eerste cursus", een reeks voordrachten over één ouderwerp. Hugo de Vries gaf de eerste! In 1931 vond de eerste excursie plaats. )

Het "Cabinet"
Er werd een verzameling van instromenten ingericht, die begon met een
nieuwe tafel, een ezel, een lineaal en een "Colom van 's-Gravenzande met
3 armen". Het "cabinet" werd eerst sterk uitgebreid, maar in 1908 werden
de voorwerpen aan verschillende instellingen ten geschenke gegeven. In
1800 omvatte de collectie 220 nummers. In 1805 werd aangekocht het Kabinet van wijlen Dr C. van Hoey van zijn weduwe Sophia Velse. (De catalogus van het Kabinet van de Mij. en die van het Kabinet van v. Hoey
zijn in het Rijksmuseum voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen te
Leiden).

De Bibliotheek
Op 28 September 1797 gaf het lid Van der Linden een boek ten geschenke,
door hem uit het Duits vertaald; reeds 2 maanden later moest een boekenkast worden aangeschaft. Deze bibliotheek is steeds blijven bestaan. In 1803
had men reeds ± 100 boeken.

Het Huis aan het Voorhout
Op 21 September 1804 werd gekocht het huis van Mevrouw De Perponcher, met koetshuis aan de Hoge Nieuwstraat voor f 18.000,-, welk huis
verbouwd werd voor ca. f 15.000,-. Het werd ingewijd op 25 October
1805. Het "gezelschap" had toen 349 leden.

Het Concert Diligentia
Het Concert Diligentia werd opgericht op 9 Augustus 1821. Eerst waren
er "commissarissen" voor de concerten van de Mij. Diligentia. De grote
zaal werd daarna ingericht (d.i. de tegeuwoordige zaal), en in 1853 werd
de kleine zaal bij de grote getrokken en diende daarna voor "toneel" of
"podium". Toen kreeg de zaal de huidige vorm.

Oefening Kweekt Kennis
In 1805 werd de naam der Maatschappij gewijzigd in: ,.Maatschappij voor
Natuur- en Letterkunde ten zinspreuk voerende: Diligentia in Den Hage".
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Als symbool werd aangenomen het woord Diligentia, omgeveu door een
krans van Klimop- en Laurierbladen. Meer dan 2/3 der lezingen waren
gewijd aan de Letterkunde. Vele literaire leden konden zich met de gang
van zaken op de Letterkundige vergaderingen vau Diligentia niet verenigeu.
Zo kwam naast Diligentia tot stand op 28 Februari 1834 het Genootschap
Oefening Kweekt Kennis, dat op 9 September 1839 voor het eerst in Diligenria een zaal huurde. Dit Genootschap kreeg daarna eens een berisping,

omdat na één der avonden "een patertje langs de kant gehouden was", iets
wat het bestuur der Maatschappij Diligentia verschrikkelijk vond!
Tot 7 October 1859 hield de M:aatschappij Diligcntia de concurrentie met
Oefenin,g Kweekt Kennis vol, maar toen werd besloten de lezingen op letterkundig gebied te staken en de naam van de Maatschappij werd veranderd
in: "Maatschappij voor Natuurkunde". Het aantal leden bedroeg toen
slechts 70, thans ca 440.
Het Beschermheerschap

De Raadspensionaris, R. J. Schimmelpenninck werd gevraagd Beschermheer te worden en zegde dit toe op 8 October 1805, dus vlak voor het
nieuwe gebouw officieel in gebruik werd genomen. Hij legde het volgend
jaar het Beschermheerschap neer, daar hij toen geen Raadpensionaris meer
was, maar bleef Buitengewoon Honorair Lid.
Het denkbeeld werd geopperd Koning Napoleon te vragen Beschermheer
te worden, maar dit plan is, gelukkig, nooit uitgevoerd.
Op 25 October 1814 kon worden meegedeeld, dat Koning Willem I had
verklaard het protectoraat op zich te willen nemen, en later hebben alle
Oranje-vorsten en -vorstinnen dit voorbeeld gevolgd. De Prinsen van
Oranje werden steeds Ere-leden en het bestuur van de Maatschappij prijst
zich gelukkig, dat H. M. Koningin Jsdiana in 1948 het Beschermvrouwschap en Prins Bernhard het Ere-lidmaatschap wilden aanvaarden.
Dames bij de lezingen
Reeds op 22 October 1795 mochten de leden hun dames meebrengen bij een
concert en in 1811 mochten de leden hun dames (tot "sestien" toe) meebrengen bij de natuurknndigc en literaire voordrachten (die toen om en om
Vrijdags en Dinsdags gehouden werden), maar de dames moesten op de
galerij zitten en gcJnrcnde de voordracht werd de trap naar boven afgesloten. Voor iedere dame koste de entree 5~ stuiver, laterf 7.- per jaar.
In 1821 mochten zij in de zaal zitten, doch alleen op de achterste rijen. Er
werd echter een afscheiding gemaakt!
jubilea
Het 5-jarig jubile,~m werd gevierd met het anikelgewijs voorlezen van bet
reglcment (1798). In 1843 werd het 50 jarig bestaan gevierd in tegenwoordigheid van Z.M. Koning Willem II. Voorzitter was toen de zoon van de
stichter: Mr A.G. C. Alschc. Het 100-jarig bestaan werd in eigen kring gevierd met een aantal natuurwetenschappelijke lezingen; het 150-jarig bestaan werd herdacht met een voordracht van de voorzitter over de historie
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van de Maatschappij (opgenomen in het Jaarboek "Die Haghe" voor 1943
en in iets uitgebreidere vorm in het Jaarboek van de Mij. Diligentia 1946,
N.R. 21-22).
Jaarboeken
In 1872 begon de_heer P.A. Haaxman Jr. verslagen te geven van de voordrachten, eerst in het Dagblad van Zuid-Holland. Deze vcrslagen werden
aan het einde van het jaar gebundeld en wel gedurende 50 achtereenvolgende jaren. In 1932 werd besloten autoreferaten van de sprekers te publiceren en zo begon de nieuwe reeks Jaarboeken, wv. nu 31 delen verschenen zijn.
Leesportefeuille
Op voorstel van Dr L. Bleekrode werd in October 1878, dus toen de Maatschappij 85 jaren telde, begonnen met een Leesportefeuille, die nog steeds
bestaat.

8

Geldmiddelen
Sinds de aankoop van het Gebouw Diligentia heeft de Maatschappij jarenlang een schuld gehad, want ëerst in 1914 kon de secretaris meedelen, dat
de schuld geheel was afgelost, dus toen de Maatschappij 120 jaren bestond.
Thans kan de Maatschappij de belangrijke verbouwingen uit eigen middelen bekostigen. Dit alles werd zouder steun van de overheid en was alleen
te danken aan het particuliere initiatief. Aan enkele wetenschappelijke expedities kon een subsidie worden gegeveu en ook aan de uitgave van euige
wetenschappelijke werken.
Tentoongesteld zijn:
Oudste notulenboek, opgeslagen op pg. van oprichting.
Programma 50-jarig jubileum oudste "wet",
foto gebouw feestversiering bij huwelijk van Prinses Juliana,
foto gebouw feestversiering bij Jubileum Koningin Wilhelmina,
foto onderaardse gang aangetroffen bij het maken van een kelder onder
het toneel,
Reeks Jaarboeken, waarbij één met op het titelblad het embleem: het woord
"Diligeutia omkranst door Klimop en Laurierbladeren, zinnebeelden van
geduld en overwinning", daterend uit 1805 en een ander met de "Muze
van Diligentia" ontworpen door het lid L. Wilding in 1798 en de bocken
over de cursussen (eerst opgenomen in de jaarbocken (1898/99) en later
afzonderlijk, in boekvorm, verschenen (1918),
lederilijst 1832 (de lijst dateert nit 1794),
twee aardglobes, in 1803 aangekocht, door J. Adams London gemaakt,

enkele "tonnetjes" uit de collectie C. van Hoey (aangekocht in 1805),
de Catalogus hiervan,
Catalogus instrumenten (1800),
Gouden kr-oontje en schijfjes van goud,_ koper en zilver, ter demonstratie
van de proef van Archimedes, aangekocht uit de nalatenschap van één der
oprichters Mr P. van Buren, overleden 1822,
Dissertatie J. Covijn ter Bruggen. Lugd. Bat. 1784. (Bib. Mij. t.b.d. Gen.)
Laurillard, dit Fatlot 1807. Aart der Geneesmiddelen (samen met Quarin)
en een boek van van Quarin, vertaald door Laurillard in 1780. (Bib. Mij.
t. bev. d. Gen.),
tekening van het gebouw na de jongste verbouwing {1953),
Gravure van het Lange Voorhout, omstreeks 1800.
MEDICI:

Willem van der Straten {Stratenus) was eerst verbonden aan de Illustre
school te Utrecht, waar hij de anatomie onderwees, sinds 1621. Daar gaf hij
de studenten onderricht aan het ziekbed en werd hij verbonden aan de pas
gestichte Utrechtse Hogeschool {1636). Hij werd in 1646 benoemd tot lijfarts van Frederik Hendrik, later van Willem II en Willem liL In 1658 was
hij stadsdoctor te 's-Gra.venhage. Later werd hij Burgemeester van Utrecht.
E. D. Bauman. Een lijfarts van de Prinsen van Oranje 1951 (K.B.).
Ant. Eygel. Apologia etc. A'dam 1672. (Bib!. Mij. Bev. Gen.).
en Receptenboek HS XIII G 2 blz. 150. pillen van Dr Stratenus
idem (V).

...

Frederik Ruysch ('s-Gravenhage 23 Maart 1638 - Amsterdam 22 Februari
1731). Zoon van Hendrik Ruysch en Anna van Berchem. De vader stierf
in 1654 en Frederik kwam in een "apothekerswinkel" en opende er zelf
één op 20 Mei 1661 in Den Haag. Waarschijnlijk ging hij dagelijks naar
Leiden om zich daar te bekwamen voor de graad van Doctor in de medicijnen. Hij verkreeg die graad op 28 Juli 1664 (diss. De pleuritide). Hi;
huwde op 4 December 1661 "met Maria Post, dochter van Petrus Post, zeer
beroemt bonwmeester van sijne Hoogheit den Prince van Orange en Nassau, Frederik Hendrik". In 1665 beschreef hij de "klepkens in de watervaten".
Reeds op 29 December 1666 werd hij te Amsterdam verkozen tot praelector
der anatomie en spoedig ook belast met het examineren der vroedvrouwen.
Hij werd weldra professor in de anatomie en in 1685 tevens hoogleraar
in de botanie.
Zijn kabinet behoorde tot de bezienswaardigheden van Amsterdam. Hij
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gaf Czaar Peter de Grote les in de anatomie. Zijn praeparaten werden over
de gehele wereld verspreid.
Opera Omnia 1737 (A.S.), Dissertatie van P. Scheltema: Het Leven
van Fred. Ruysch 1836 (A.S.).
Schreiber, Historia vitae; Amstelodami 1732 (Bib. Mij. Bev. Gen.).
Ruysch Dilucidatio etc. 1665 (1ste druk} beleefde nog 2 herdrukken.
Handschrift 1682. Rapport over het visiteren van het doode lighaam
etc. (idem).
Icon membranae etc. coloribus impressa a Joanne Ladmiral 1738.
1664: Dissertatie: de pleuritide. (U.B. Leiden).
In vele steden bestond vroeger een gilde van geueesheren, chirurgijns en
vroedmeesters. Dit was het Collegium medicum, in 1594 in den Haag opgericht. Vaak was er ook een "Doctor anatomictts", die in een Theatrum anatomieurn demonstraties gaf, waarbij alle medici, chirurgijns, etc. aanwezig
moesten zijn. In Den Haag werd dit in 1628 opgericht en er was ook een
soort opleidingsschool aan verbonden en de docenten kregen de titel van
Lector en ook wel van Professor. De eerste lessen begonnen in 1637. Zij
namen ook examens af aan toekomstige chirnrgijns, vroedmeesters en vroedvrouwen. Hierdoor waren er zeer beroemde medici in Den Haag.
Lit. R. Krul, Haagsche doctoren, chirurgen en apothekers in den
ouden tijd. Archief-studiën, 's-Gravenhage 1891. (Bib. M.B. Gen.).
K. T. A. Halbertsma, Haagse doctoren en chirurgijns in vroeger tijd.
Den Haag 1948. (Overdruk Gen. Gids). (A.S.).
Comelis van Solin.gen (1641-1687), medicus in Den Haag van 1665-1687,
was beroemd om zijn kennis van het Latijn en om zijn bekwaamheid. Hij
was chirurgijn en verloskundige. Verschillende zijner werken werden in het
Duits vertaald.
Ma.nualc operatien etc. 1684, (Bibl. Mij. B. Gen.)
Alle de medicinale werken, 1698 (idem).
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Cornelis Stalptrt van der Wiel werd in 1643 ·aangesteld als stadsdoctor op
een salaris van f 200,- tot 1652, toen het salaris verminderd werd tot
f 100,- . In 1668 tot 1683 werd op dat salaris ook aangesteld Johan Stalpere van der Wiel, broeder van Cornelis en op 15 Januari 1668 werd Cornelis vervangen door zijn zoon Pieter Stalpert van der Wiel. Cornelis gaf
wekelijks al lessen in het Theatrnm anatomicnm sinds 1644, Johan kreeg
de titel van Doctor anatomicus en later van Professor.
Hondert seldzame aanmerkingen A'dam 1682. (Bib!. Mij. Bev. Gen.}.

Eerste decl2dc Honderrgetal, den Haag 1686 (idem),
Observationes waarin o.a. Petrus St. v. d. Wiel:
De nutritionc foetus exercitatio 1687 (idem).

Govert Bidloo (Amsterdam 21 Maart 1649 - Leiden 20 April 1713). Hij
liet in 1685 een anatomische atlas verschijnen, die door de Engelsman Cowper vrij nauwkeurig werd nagevolgd. Bidloo werd beroemd door zijn Atlas
en daarom op 24 Jan. 1688 benoemd tot professor in de anatomie in den
Haag. Hij stond in hoog aanzien bij Willem III. Hij was eerst ·staatsgezind,
later zeer fel Prinsgezind. Hij werd in 1694 Hoogleraar te Leiden.
W. Vasbender, Govard Bidloo en William Cowpcr. Diss. 1948 (A.S.)
Anatomia humani corporis, 1685 (Bib. Mij. B. Gen.). en Ned. vertaltng met inaug. redevoering in den Haag gehouden. (idem).

Maurits Reverhorst (1666-1722), geboren in den Haag, later gevestigd in
Delft, werd de opvolger van Govert Bidloo als Professor in de anatomie
aan het Theatrum anatomicum, op 11 Febr. 1694.
Disserratio anatomico-medica de motu bilis etc. Lugd. Bat. 1696.
(Bib. Mij. Bev. Gen.).
Hendrik van Deventer (Leiden 1651 - Voorburg 12 Dec. 1724). Vroeger
werd algemeen aàngenomen, dat Henriek Jansz. van Deventer te 's-Gravenhage geboren werd, waar zijn vader "leercoper" was en vele huizen bezat. Lamers slaagde crin aan te tonen, dat hij op 19 Maart 1651 te Leiden
werd gedoopt. Maar in 1653 verhuisde het gezin naar den Haag. Hij reisde
veel, sloot zich een tijdlang aan bij de Labadisten te Wieuwerd, promoveerde op 1 Nov. 1694 te Groningen tot Dr Med. en vestigde zich 9 Dec. 1694
in den Haag. Later woonde hij in Sionslust te Voorburg. Hij bezat een huis
aan de Amsterdamse Veerkade (het is niet zeker of hij daarin woonde) en
hierin is een gedenksteen geplaatst, die thans te Leiden berust in de Verloskundige Kliniek.
Van Deventer vcrwierf zich vooral grote roem door zijn werkzaamheid
als orthopaedist en als verloskundige. Vermoedelijk dreef hij ook een leerhandel.
Gemeentearchief Gi. 170 en Bijlagen Gi. 175 briefwisseling over van
Deventer's vestiging alhier.
A. ]. M. Lamers, Hendrik van Deventer, Diss. 1946 (A.S.).
1696. Dageract der Vroetvrouwen. Univ. Bibl. Leiden.
1701. Manuale Operatien I. (Bibl. Mij. Bev. Gen.).
1710. De Openbaring van Jezus Christus. (idem).
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Thomas Schwencke (Maastricht 1693 -den Haag 1765(?) werd op 9 April
1723 benoemd tot stadsdoeter en op 31 Mei van dat jaar tot professor in
.de heel- en ontleedkunde in den Haag. Hij bleef werkzaam tot 1765.
Haematologia 1734. Ned. vert. 1744. (Bibl. Mij. B. ·Gen.).
Rari casus. Hagae Comitum 1733 (idem).
Nodig bericht over in-entinge der Kinderpokjes in 's-Hage.
's-Gravenhage 1756 (idem).
Cornelis Hendrik Velse ( .......• -Den Haag 13 Januari 1808), werd op
25 April 1765 benoemd tot hoogleraar in de ontleed-, heel- en verloskunde,
doch bedankte op 25 Juni wegens zijn zwakke gezondheid(!) Hij was "lijfmedicus extra-ordinair van Z.H. den Heere Prince Erfstadhouder". In 1801
weigerde hij zijn contributie als lid van Diligentia te betalen, maar kwam
2 jaar later op dit besluit terug. Misschien was hij familie van de weduwe
van Corn. v. Hoey (zie Geschiedenis Mij. Diligentia).
De mutuo intestinorum 1742. (Bibl. Mij. B. Gen.).
Een tijdlang was ook nog professor in de anatomie te 's-Gravcnhage:
Johan Christiaan Damen. Hij correspondeerde met Petrus Camper.
Brieven van 12 en 15 Aug. 1786. (Bib!. Mij. Bev. Gen.).
Eduard Sandifort (Dordrecht 12 November 1742- Leiden 1814), vestigde
zich als geneesheer· in Den Haag en werd in 1769 hoitengewoon en 1770
gewoon stadsdokter. Hij werd 1 October 1770 lector te Leiden en in 1778
hoogleraar. Hij verwierf zich een wereldnaam.
Thesanrus dissertationum 1776-1778, deel I (Bibl. Mij. Bev. Gen.).
Opuscula ana.tomica 1780-1784. (idem).
Museum anatomicum. Luyd. Bat. Deel I. 1793-1835. (idem).
Kwitantie met handtekening. (idem).
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Pieter de Riemer (Den Haag 1769-1831), was de laatste professor in de
ontleed-, heel- en vroedkunde te 's-Gravenhage. Hij was eerst chirurgijns·teerling, werd toen in Harderwijk student in de medicijnen en deed 22 September 1796 candidaatsexamen te Duisburg en werd een week later daar
Dr. Med. Hij vestigde zich in Den Haag en gaf eerst particuliere lessen in
de "ontleed- en natuurkunde van den Mensch", maar werd op 18 September 1804 benoemd tot "lector in de ontleed- en heelkunde" en in 1805
tevens lector in de vroedkunde. Hij werd in 1806 lid van de "Departementale Commissie van Geneeskundige Onderzoek en Toevoorzigt". Op 1 Mei
1810 werd hij honoris causa heelmeester met de eerste graad van promotie
en op 11 September vroedmeester met de hoogste graad. Hij werd te Leuven tot hoogleraar benoemd, doch bedankte voor die eer. Op 10 Februari

L.
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1814 benoemde Koniog Willem I hem tot "Harer Doorluchtigheids Consulent Chirurgijn". Hij legde een buitengewoon fraaie verzameling aan van
anatomische praeparaten, die na zijn dood door de Regering werd aangekocht en aan de Groningse Universiteit gegeven.
Hij heeft vele jaren deel uit gemaakt van het bestnur van de Maatschappij
Diligentia en was daarin een stuwende kracht.
Een medebestuurslid, Dr Florentius Jacobus van Maanen (Den Haag 17711861), stadsdokter en lector in de schei- en artsenijmengknnde, schreef zijn
biografie.
Beredeneerde Catalogus Musenm. P. de Riemer. Rotterdam 1831
door P. deRiemeren F. J. v. Maanen. (Bibl. Mij. Bev. Gen.).
In de Franse tijd werd het Chirurgijnsgilde ontbonden verklaard, maar het
Collegium Medicum meende, dat hun "colleges" er niet onder vielen, zodat
men doorging met het geven vau lessen en zelfs nieuwe lectoren benoemde,
maar De Riemer was toch de laatste in de rij.
Het is uiterst bezwaarlijk te zeggen, welke Hagenaars later een vooraanstaande plaats in de geschiedenis der geneeskunde innamen en welke nietBagenaars hier baanbrekend werk verrichtten. Maar het is wel zeker dat
ook in de 19de en 20ste eeuw Den Haag in de medische wereld een nitstekende naam bleef behouden. Slechts twee voorbeelden moge dit aantonen.
Karl Landsteiner (Wenen 14 Juni 1869- New York 1943), studeerde
te Wenen en werd daar in 1911 buitengewoon hoogleraar, maar werkte van
1918-1922 te 's-Gravenhage in het R.K. Ziekenhuis. Hij o~tdekte de zgn.
iso-agglutinatie van het bloed, waarop de indeling der bloedgroepen bernst; en ook de overdracht van poliomyelitis op apen en het virus hiervan.
Hij kreeg in 1930 de Nobelprijs.
Portret (A.S.).
Louis Otten (Rijswijk (Z.H.) 5 November 1883 - 's-Gravenhage 7 Novem
ber 1946), doorliep de scholen in Den Haag, was hier één der bekendste
leden van de voetbalver. H.B.S., werd in 1911 arts in dienst der pestbestrijding op Java en directnr van het Insritnut Pastenr te Bandoeng. Hij
ontdekte een avirulente levende pestbacillen-stam, die als vaccin gebruikt
kon worden. Hij had hierin zoveel vertrouwen, dat hij, als eerste, zich zelf
hiermee immuniseerde en daarna met virulente pestbacillen liet besmetten.
Hij was hoogleraar te Batavia aan de Med. Hogeschool. Deze proef gelokte nitmnntend. Enkele dagen voor zijn overlijden hièld hij een voordracht in de Maatschappij Diligentia.
Portret en een enkele pnblicatie (Mevr. Grntterink-Otten).
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BIOLOGEN:
Pieter Lyonet (Maastricht 1707 - 's-Gravenhage ...•.. .. ) werd in 1738
"klerk der patenten en geëmploieerde tot het in cijferstellen en ontcijferen
van geheime briev:en". Hij vond o.a. de sluetel van de geheimschriften van
de Pmisische Gezant in Den Haag, die van de Pruisische Gezant in Londen en die van de Franse Gezant in Den Haag.
Hij tekende de figuren voor het boek van Trembley (1744) en gaf zelf uit:
Traité anatomique de la Chenille qui ronge Ie bois de saule. 1752. (A.S.).
Enkele koperplaten met afdrukken (Rijksm. Geschied. Nat.).
Ontcijferde code. (idem).
Palmhouten reliefje. (idem).
Geëncradeerde foto van het geschilderde portret. (idem).
Abraham Trembley (Genève 3 September 1710- 12 Mei 1784) woonde een
tijdlang te Leiden als gouver-neur van de kinderen van Graaf van W assenaar en was van 1736-1744 gouverneur van de kinderen van Graaf Bentinek op het landgoed Zorgvliet.
Hier deed hij zijn opzienbarende ontdekkingen over de Zoetwaterpoliep
(Hydra), die hij publiceerde in zijn bock: Mémoires, pour servir à l'histoire
d'un genre de polypes d'cau .douce à bras en formes de cornes. Leiden
1744. (A.S.).
john R. Baker, Abraham Trembley of Geneva. London. 1952 (A.S.).
Tekening van een NatNurhistorisch Kabinet in den Haag van Ü'oerstins
(Gemeente-archief).
Voor het Kabinet van Corn. van Hoey, zie Geschiedenis Mij. Diligentia.
Voor Diergaarde, zie A. Vosmaer.

Arnout Vosmaer (Rotterdam 23 Oct. 1720 - den Haag 14 Jan. 1799). Directeur der Vorstelijke Natuur- en Kunst-Kabinetten en Diergaarden.
Regnum animale 1796 (Kon. Bibl.).
Beschrijving van een Africaansch Breedsnuitig varken, 1766-67. (idem).
Beschrijving van de zo zeldzaame als Zonderlinge Aap-soort, genaamd
Orang-Outang. 1778. (A.S.).
Schriftelijk rapport aan de Prins van Oranje over de Orang-Outang (Kon.
Bibl.)
Brief over Schelpen (Kon. Bibl.).
Gedichtje over Vosmaer door Wijn (Kon. Bibl.).
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jan Kops (Amsterdam 6 Maart 1765 -Utrecht 9 Januari 1849). Nederlands
botanicus. Was van 1792-1819 directeur van de Landbouw en van 18151835 hoogleraar in de Landbouw en Plantkunde te Utrecht. Hij was de

eerste redacteur van de Flora Batava, begonnen in 1800 en beëindigd in 1935.
jan Kops werd op 27 September 1807 lid van de Maatschappij Diligentia,
de tekenaar George Jacob Johan van Os (Den Haag 20 November 1782 'Parijs 24 Juli 1861) was reeds eerder lid (vanaf 1794).
Een paar delen van Flora Batava. (Bib. Mij. Diligentia).
]. Baert. Jan Kops. 1943.
F. M. v. d. Wulp ( ...•.... 27 Nov. 1899) werd op 12 Juni 1869 Commies bij de Algemene Rekenkamer, later hoofdcommies en Referendaris.
In 1877 verscheen zijn boek over de Diptera. Van de oprichting der Ned.
Entomologische Ver. (1845) af, was hij daarvan een zeer werkzaam lid.
Hij werd dan ook na zijn overlijden terecht als "Koryphee" herdacht.
Diptera Neerlandica, De Tweevleugelige Insecten van Nederland.
1877 deel I (niet verder verschenen). (G. Doorman).

Jhr. Edou11rd J. G. Everts (1849-1932) was jarenlang bestuurslid van de
Maatschappij Diligentia. Hij was een autoriteit op het gebied van de Nederlandse Keverfauna en schreef het standaardwerk:
Coleoptera Neerlandica 2 delen met supplement, 1898-1922. (Dibl.
Mij. Dil.).
.

Hugo de Vries (1848-1935) de schepper van de Mutatie-theorie, woonde
in zijn jeugd in 's-Gravenhage en trad 154 keer voor Diligeutia op. Vaak
gaf hij ook cursussen op Zaterdagmiddag, waar hij een geheel eigen publiek
om zich heen verzamelde. Hij gaf de eerste cursus in 1898/99.
Die Mutationstheoric:, 2 dln. 1901-1903. (A.S.).
Portret met opdracht aan de Mij. Diligentia geschonken (Bibl. Mij.
Dil).
Een herbarium blad met Oenothera-mutaties. (Rijksm. Gesch. Natw.
Leiden).
Uit de latere jaren zijn o.a. te noemen:
Dr G. J. C. V osmaer, 1881-1882 leraar aan het Stedelijk Gymnasium alhier
en later hoogleraar in de Dierkunde te Leiden,
Dr F. A. F. C. Went van 1889-1891 leraar aan het Stedelijk Gymnasium
alhier, later hoogleraar in de Plantkunde te Utrecht.
Voorûtter Kon. Ned. Akad. v. Wetenschappen.
Beiden zijn eigenlijk te kort in den Haag geweest om ze "Hagenaars" te
noemen. Went reisde in zijn Haagse periode naar Java.
Portretten (Gymn. Hag.)
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George Ladewijk Funke ('s-Gravenhage 29 Mei 1896 -Gent 15 December
1946) studeerde o.a. te Utrecht, was leraar in Schiedam en in den Haag en
werd in 1931 Docent en in 1937 Hoogleraar te Gent.
Jaarboek Dodonaea XIV, 1947 met portret. (A.S.).
Experimentele Plantensociologie. 1943. (A.S.).
De Formatieve invloed van het Licht. 1944. (A.S.).
Waterplanten. 1951. (A.S.).
NATUURKUNDIGEN:
Constantijn HNygens Heer van Zuylichem ('s-Gravenhage 4 September
1596 - 28 Maan 1687), secretaris van Frederik Hendrik en later van Willem II en Willem lil, was een grote bevorderaar der natuurwetenschappen.
Constantijn Huygens Jr. ('s-Gravenhage 10 Maart 1628 - begraven aldaar
2 November 1697), beoefende met zijn broer Christiaan het lenzenslijpen.
Zoon van Constamijn Sr. en Suza.nna van Baerle.
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Christiaan Huygens ('s-Gravenbagc 14 April 1629 - 8 Juli 1695), zoon
van Constantijn Huygens Sr en Suzanna van Baerle, was in het midden van
de 17de eeuw de leidende figuur onder de Europese wis- en natuurkundigen. Hij construeerde in 1656 een slingeruurwerk, vond een nieuw naar
hem genoemd oculair uit, stelde een mechanistische lichttheorie op, waarmee hij o.a. de dubbele breking verklaarde, sleep met zijn broer Constantijn Jr. lenzen en construeerde microscopen eu kijkers, waarmee hij de ring
van Saturnus ontdekte (1655). Hij bewoog zich op allerlei gebieden van de
natuurwetenschap. Zijn werken zijn uitgegeven als:
Oeuvres complètes de Chr. Hnygens, 22 delen, 1888-1950, Haarlem.
Een lens van Chr. Huygen:s,
idem van Const. Huygens Jr.,
een Haags klokje door Pieter Visbach, die ook voor Chr. Huygens
werkte,
een moderne reconstructie van één van Huygens klokmodellen,
gipsafgietsel marmeren portret,
geäquarelleerde tekening van Hofwijck,
verklaring dnbhele breking,
potloodtekening kerk Scheveningen 1658,
enkel deel Oeuvres complètes.
Dissertatie W. Ploeg Const. Huygens en de Natuurwetenschappen
1934 (alles Rijksm. Gesch. Nat., Leiden).
Geschilderd portret: Gemeente Museum 's-Gravenhage.
Christiaan Huygens 1629-1929, Amsterdam, 1929 (A.S.).

Benedictus de Spinoza (Amsterdam 24 Nov. 16.32 - den Haag 21 Febr.
1677). Het is ongetwijfeld niet juist om Spinoza tot de natuuronderzoekers.
in engere zin te rekenen. Daar hij echter zijn brood verdiende met lenzenslijpen, mocht hij niet stilzwijgend worden voorbijgegaan.
Portret van Spinoza (Gemeente Museum).
Mr P. Elias (1804-1878, den Haag).
Mr Elias beschreef in 1844 een methode om staal te magnetiseren. De ring
hiertoe gebruikt is in het Teyler's Museum.
Ook construeerde hij een magnetOmeter (beschreven in Dredge, Electr. illumination), welke waarschijnlijk nog in Delft aanwezig is.
Hij was één der vooraanstaande bestuursleden van de Mij. Diligentia.
G. Doorrnan. Het Ned. Octrooiwezen en de Techniek der 19e eeuw,
1947, p. 217.
Beschrijving eener nieuwe machine ter aanwending van electromagnetismus als beweegkracht. (Rijksm. Gesch. Natuurw.).
Anne Herman Borgesius (Norg bij Assen 1864 - Den Haag 1941), studeerde
te Groningen en was van 1901-1922 leraar aan de H.B.S. Stadhouderslaan
te 's-Gravenhage. Ging reeds op 58-jarige leeftijd met pensioen en kreeg
toen de Gouden Penning van de Gemeente 's-Gravenhage. Hij ontwierp een
aantal .,automatische barometers", op één waarvan hij in 1912 een Duits
patent kreeg. Ook vond hij een barometrische kwikluchtpomp uit, een
luchtthermometer, een poolbalans en meer andere toestellen, die uitmunten
door eenvoudigheid. Later wijdde hij veel aandacht aan de Relativiteitstheorie. Hij was een zeer werkzaam bestuurslid van de Mij. Diligentia,
waarvoor hij 17 maal als spreker optrad.
Zie A. T utein N olthenius, Dr A. H. Borgesius, Faraday, 1950. p. 50.
Handschriften over de Relativiteitstheorie e.a. (Mij. Diligentia).
MINERALOGEN:
/tJn Adolf Grutterink (Apeldoorn 20 October 1879 - 's-Gravenhage 1 Januari 1949), verhuisde ca. 1891 naar Den Haag, studeerde te Delft en had
een bijzondere belangstelling voor de mijnbouwkundige ontwikkeling van
Suriname en Curaçao. Maakte expedities naar de West in 1904, 1911 , 1922,
1924 en 19.35, uaar Montenegro in 191.3, naar Tun.~ in 1911, naar het Kolaschiereiland in 1930. Sinds 1906 hoogleraar in de mineralogie, kristallografie en petrografie aau de Technische Hogeschool te Delft.
Was vele jaren een zeer actief bestuurslid van de Maatschappij Diligentia.
Portret (Mevr. Grutterink-Otten).
Enkele werken (Bibl. Mijnb. Iustit. Delft).
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GEOGRAFEN: ,
Hendrik Blink (Meppel 12 Febr. 1852 - 26 Dec. 1931) promoveerde in

1i~87 te Straatsb'urg, werd op latere leeftijd hoogleraar aan de Landbouw-

hogeschool te Wageningen, maar was van 1906 af adviseur van de Econ.
Bibl. van het Departement van Handel. In 1886 richtte hij het tijdschrift:
Vragen van den Dag op en in 1909 de "Ned. Ver. voor Economische Geografie". Hij is de grondlegger van de wetenschap der economische aardrijkskunde in Nederland. Hij woonde sinds 1906 tot kort voor zijn dood
in den Haag.

Anton Albert Beekman (Amsterdam 5 Januari 1854 - 's-Gravenhage 23
Mei 1947), was genie-officier, daarna directeur van de H.B.S. te Schiedam
en van 1902-1916 leraar aan de H.B.S. Stadhouderslaan te Den Haag. Hij
was een vurige propagandist voor de drooglegging en afsluiting van de
Zuiderzee. Hij was één der zeer bekwame ·leden van de Maatschappij Diligentia.
Enkel blad: uit Geschiedkundige Atlas van Nederland. 3e dln. 19191939. (Kon. Bib!.) .
Nederland als Polderland.
MATHEMATICI:

Simon Stevin. Brugge 1548: overleden te Den Haag tussen 20 Februari en
begin April 1520. Bezat een huis in de Raamstraat (hierin is een gedenksteen geplaatst). Bewoog zich op zeer verschillend gebied, was leermeester
van Prins Maurits. Zijn lessen aan deze verenigde hij in zijn hoofdwerk:
Wisconstighe Ghedachtenissen . (Leiden 1605-1608).
Door zijn werk: De Thiende (1585 Antwerpen) heeft hij buitengewoon veel bijgedragen tot de uitvoering der tiendelige breuken.
(Rott. Bibl.).
Biografie door prof. Dr E. ]. Dijksterhuis, Den Haag 1943.
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Jacob de Gelder (1765-1848), later hoogleraar in de Wiskunde te Leiden,
begon in 1805 belangeloos een wiskundig instituut, waar de zoons der leden
van Diligentia de beginselen van de wiskunde konden leren. In September 1806 werd dit wiskundig instituut officieel ingesteld. Van Gelder werd
toen buitengewoon honorair lid. Hij gaf lessen in de wisknnde aan de pages van Koning Loclewijk Napoleon.
Portret. (Mij. Diligentia).
Wiskundige lessen I 1823, II 1828. In het voorwoord deelt v. Gel-

der mee, dat deze lessen hun ontstaan danken aan de cursus in Diligentia
gegeven. (A.S.).

fan Hendrik van Swinden (8 Juni 1746 - 1 Maart 1823). Hoogleraar te
Praneker 1767, Amsterdam 1785, venegenwoordigdc ons land in de Commissie ter vaststelling van de lengte van de standaardmctcr, te Parijs 1798.
Was bestuurslid van Diligentia. Staatsraad in buitengewone dienst 1808.
Koperen meter door Lcnoir, meegebracht door v. Swinden.
(Rijksm. Gesch. Natuurw.).
1802 Verhandelingen over het bepaalen der Lengte op zee door de afstanden van de maan tot de zon of vaste sterren. (Bib. Dil.).
1819 Tabel der waarnemingen van de helling der Magneet Naaide (voordracht Dilig.).
1788 P. Nieuwland enG. Hulst van Keulen: Vcrhandeling over de inrichting én het gebruik der octanten en sextanten van Hadley.
1784 Recueil de mémoires sur !'analogie de l'Electricité et du Magnétisme,
deel 11 I.
1789 Redevoering en aanspraak ter inwijding van het gebouw der Mij.
Felix Meritis.
INGENIEURS:

In de latere tijden kwamen veel hoogleraren aan de T echnischc Hogeschool
te Delft in Den Haag wonen, terwijl ook aan de Departementen en de
grote Concerns veel vooraanstaande ingenieurs verbonden 1-ijn. Uit de
nieuwe tijd mogen slechts enkelen genoemd worden:
facob Kraus (Groningen 14 October 1861 - 's-Gravcnhagc 29 Augustus
1951) werd in 1890 hoogleraar te Santiago in Chili en leidde de havenwerken te Talcahuano. ln 1898 hoogleraar aan de Polytechnische school te
Delft en in 1900 Directeur van deze school. Hij had een zeer actief aandeel in de omzetting hiervan in de Technische Hogeschool (1905). Minister
van Waterstaat 1905-1908. In 1910 met G.]. de Jongh naar Indonesië om
advies uit te brengen over de voornaamste havens aldaar.
Hij was jarenlang actief bestutJrslid van de Maatschappij Diligentia en van
19.31-1934 voorzitter.

.
I

fan Lely (Leiden 20 Juni 1883 - Nootdorp 20 Maart 1945) werkte van
1906-1916 veel aan de voorbereiding van de dt·ooglegging van de Zuiderzee
en was van 1918-1929 directeur van Gemeentewerken van 's-Gravenhage.
In 1929 werd hij benoemd tot directeur-hoofduitvoerder van de Zuiderzeewerken als opvolger vau oud-minister Dr Ir J. A. Ringers (thans bestuurs-
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lid van de Maatschappij Diligentia) en hij leidde de uitvoering van de Afsluitdijk, de Wieringermeerpolder en de Noordoostpolder. Op 20 Maart
1945 kwam hij bij een bombardement om het leven.
Hij was de zoon van Cornelis Lely (Amsterdam 23 September 1854 's-Gravenhage 14 Januari 1929), die van 1885-1891 de Zuiderzee-vereniging tot onderzoek omtrent afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee
leidde en in zijn derde ministerschap (1913-1918) de wet tot afsluiting en
drooglegging der Zuiderzee tot staud wist te brengen.

RECTIFICATIE:
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Op bladzijde 14, 3e alinea, lc regel staat:
Tekening van een Natuurhistorisch Kabinet in den Haag van Overstins.
Dit moet zijn: Tekening va u een Natuurhistorisch Kabinet in den Haag van
G rov es ty n.

