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Vijftien lezingen over nieuwe ontwikkelingen in de
natuurwetenschappen
Vooraanstaande wetenschappers presenteren ook
dit 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 van de
exacte wetenschappen. 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 bètageïnteresseerden buiten het eigen vakgebied
Maatregelen vanwege de COVID-19 epidemie
Wij hopen dat theater ‘Diligentia’ weer toegankelijk zal
zijn voor alle belangstellenden. Echter, indien noodzakelijk
zal de toegang tot de zaal van theater Diligentia worden
gereguleerd op basis van de meest actuele RIVM-regels
die gelden voor theaters en grote bijeenkomsten. Dit kan
een beperking van het aantal toehoorders betekenen,
waarbij u voorafgaand aan de lezing via de website dient
te reserveren.
Wanneer een toegangsbeperking van kracht is, hebben
leden voorrang voor toegangsplaatsen in de zaal. Introducés
zullen in dat geval alleen worden toegelaten als naast de
leden vlak van tevoren nog voldoende plaatsen over zijn.
Ook dat verloopt via de website. Voor de verkoop van losse
kaartjes aan niet-leden geldt eveneens: kijk op de website óf
en wanneer losse kaartverkoop mogelijk is.
Livestream lezingen op internet
Ook dit seizoen zullen alle lezingen via livestream op internet
in beeld en geluid te volgen zijn. Dat gebeurt via een link op
de website. Het volgen van de livestream lezingen is voor
leden kosteloos. Niet-leden betalen hiervoor e 3,- met
uitzondering van de kennismakingslezing die openbaar is.
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voor iedereen openbaar toegankelijk

Dr. S.L.M. (Stef) Lhermitte
Geoscience & Remote Sensing
Technische Universiteit Delft
earthmapps.io

Studententeam van de iGEM Competitie 2020
i.s.m. prof. dr. D. (Dennis) Claessen
Instituut Biologie
Universiteit Leiden
2020.igem.org/team:leiden

Antarctica:
een onzeker zwaargewicht voor de zeespiegel
Momenteel vormt Antarctica één van de grootste
onzekerheden voor de huidige projecties van de
zeespiegelstijging. Dit komt vooral door grote twijfels
over de mogelijke rol van ijsplaten in een veranderend
klimaat. IJsplaten zijn grote drijvende ijsvlakten die vast
zitten aan het landijs en vanuit gletsjers worden gevoed.
Door verwarming vanuit de atmosfeer of zeewater kunnen
de ijsplaten instabiel worden, afbreken en instorten.
Om dit beter te kunnen inschatten wordt momenteel
gebruik gemaakt van veldmetingen, satellietdata en
klimaatmodellen.
Tijdens deze lezing zal aan de hand van satellietbeelden
en persoonlijke ervaringen van de spreker op Antarctica
de toekomstige stabiliteit van ijsplaten worden besproken.
Wat weten we over de ijsplaten, hoe zullen deze de
komende eeuwen veranderen, welke invloed heeft dit
op het massaverlies van de Antarctische ijskap en wat
betekent dit voor het waterpeil aan de Nederlandse kust?
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Biotechnologie bij de voorbereiding op de volgende
pandemie
Door verstedelijking, klimaatverandering en ontbossing
zien we wereldwijd steeds vaker uitbraken van
ziekteverwekkers, waar wij tijdens de COVID-19 pandemie
voor het eerst in lange tijd wereldwijd de directe, grote
gevolgen van hebben beleefd. Het is in dit soort gevallen
van groot belang om besmette personen zo vroeg
mogelijk te identificeren en op die manier verspreiding van
de ziekteverwekker te voorkomen. Echter, het inzetten van
massaal testen bleek een groot probleem te zijn.
Studenten van de iGEM (International Genetically
Engineered Machine) Competitie in Leiden hebben
om die reden Rapidemic® ontwikkeld: een moleculaire
testmethode die direct inzetbaar is bij een dreigende
epidemie en waarmee overal ter wereld snel en
grootschalig mensen getest kunnen worden.
Tijdens deze avond vertellen studenten van het team over
het avontuur bij de ontwikkeling van hun technologie
tijdens de coronacrisis en hoe ze uiteindelijk de hoofdprijs
wonnen van de internationale iGEM competitie 2020.
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Prof. dr. ir. D. (Dick) den Hertog

Prof. dr. M. J. (Marcus) Schultz

Economie en Bedrijfskunde
Universiteit van Amsterdam

Experimentele Intensive Care en Anesthesiologie

uva.nl/profiel/h/e/d.denhertog/d.den-hertog.html

amc.nl/web/research-75/person-1/prof.-m.j.-schultz-md-phd.htm

Miljoenen meer mensen voeden door ‘Analytics’

Verstoorde of gestoorde fysiologie op een
intensive care?

Amsterdam UMC

Het lijkt erop dat een wiskundig model en algoritme
kunnen helpen bij het optimaliseren van de voedselketen
van het Wereld Voedsel Programma van de Verenigde
Naties. Hierbij bepaalt een algoritme het meest geschikte
mengsel van ingrediënten voor de dagelijkse maaltijd van
groepen mensen die honger lijden en kiest het de beste
manier om de voedselketen in te richten. Het model en
algoritme zijn inmiddels toegepast in landen als Jemen, Syrië,
Irak en diverse Afrikaanse landen. Hierdoor kan het Wereld
Voedsel Programma miljoenen meer mensen voeden.
Tijdens de lezing zal dit onderzoeksproject worden
toegelicht. Het is een voorbeeld van Analytics for a
Better World. Dit is een initiatief van de Universiteit van
Amsterdam met MIT in Boston, gericht op de inzet van
geavanceerde data analyse ten behoeve van het VN
programma Sustainable Development Goals.

6

Op een intensive care proberen artsen en verpleegkundigen
veelal de fysiologie bij een kritiek zieke patiënt te herstellen.
Is het maximaal ombuigen van een verstoorde fysiologie
naar ‘normale’ fysiologie wel juist? Of zou het niet beter
zijn om een zekere mate van verstoorde fysiologie bij de
patiënt te accepteren?
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ‘najagen’ van de
normale fysiologische situatie - wat vaak zeer ‘succesvol’ is
bij dierexperimenteel onderzoek – wel eens meer kwaad
dan goed kan doen bij een kritiek zieke patiënt. Jarenlang
was de patiënt daarmee onbedoeld, misschien wel de
dupe. Artsen en verpleegkundigen zouden zich moeten
ontdoen van de doctrine van een ‘gestoorde’ fysiologie op
de intensive care.
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Prof. dr. D. (Dolf) Weijers

Prof. dr. J.H. (Jan) van Maarseveen

Agrotechnology & Food Sciences
Universiteit Wageningen

Van ’t Hoff Instituut
Universiteit van Amsterdam

wur.nl/en/Persons/Dolf-prof.dr.-D-Dolf-Weijers.htm

uva.nl/en/profile/m/a/j.h.vanmaarseveen/j.h.vanmaarseveen.html

Op zoek naar de oorsprong van het kompas van de cel

Hoe leg je moleculaire knopen?

Cellen van meercellige organismen - en zelfs vele
ééncelligen - hebben gedefinieerde voor/achter/boven/
onderkanten, waarin verschillende eiwitten en andere
moleculen zitten. Deze zogenaamde celpolariteit is van
groot belang om vitale processen in de cel, zoals celdeling
of differentiatie, af te stemmen op andere cellen en op het
omliggende weefsel of organisme. Zo wordt celpolariteit
bijvoorbeeld gebruikt om ervoor te zorgen dat cellen in
slijmhuid altijd loodrecht op het oppervlak delen en dus
een enkele cellaag blijven vormen.
Meercelligheid en celpolariteit zijn in de evolutie meer
dan eens ontstaan en een belangrijke vraag is of er een
set gemeenschappelijke onderliggende principes bestaat
waaraan polariteit-systemen voldoen. Een recente en
onverwachte observatie is dat het vormen van eiwitpolymeren een belangrijke rol speelt bij het aanleggen van
celpolariteit.
Tijdens deze lezing zal ingegaan worden op nieuwe
inzichten in celpolariteit bij planten. Tevens komen enkele
onderliggende gemeenschappelijke principes aan bod die
met andere meercelligen worden gedeeld.

Moleculaire knopen komen in de natuur voor in DNA,
RNA, eiwitten en ook in relatief kleine moleculen zoals
peptiden. Tot de laatste klasse behoren de lasso peptiden.
Bacteriën maken lasso peptiden als afweer tegen andere
micro-organismen wat deze peptiden interessant maakt
als antibiotica.
Maar hoe leg je nu een moleculaire knoop? Hoe trek
je een moleculaire draad door een ring? Momenteel
worden synthetische methoden ontwikkeld om dit te
verwezenlijken. Naast toepassingen als antibiotica wordt
ook aan moleculaire ring- en draadmoleculen gewerkt, die
kunstmatige fotosynthese kunnen bewerkstelligen.
Tijdens deze lezing zal u op toegankelijke wijze worden
meegenomen in de wereld van het ontwerp en de
synthese van complexe, door de natuur geïnspireerde
verknoopte moleculen en gaan we vooruitkijken naar hun
toepassingen.
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Prof. dr. K. H. (Koen) Kuijken

Prof. dr. S. (Saskia) le Cessie

Sterrewacht
Universiteit Leiden

Klinische Epidemiologie & Biomedical Data Sciences
Leids Universitair Medisch Centrumn

universiteitleiden.nl/medewerkers/koen-kuijken#tab-1

lumc.nl/org/klinische-epidemiologie/medewerkers/90303022156229

Gravitatielenzen: licht op donkere materie

De betrouwbaarheid en reikwijdte van observationeel
medisch onderzoek

Onderzoek in de kosmologie, de studie van het Heelal als
integraal systeem, is op een bijzonder punt aanbeland. Het
is weliswaar gelukt om een redelijk eenvoudige theorie
op te stellen die een breed scala aan waarnemingen
nauwkeurig kan beschrijven: zowel de uitdijing van het
Heelal, het ontstaan van de chemische elementen, de
kosmische achtergrondstraling, en het ontstaan van de
grote-schaal structuur. Maar een essentieel aspect van de
theorie is de compositie van het Heelal. Die bestaat voor
meer dan 95% uit nieuwe, ‘donkere’ ingrediënten die niet
direct waarneembaar zijn. De grote uitdaging nu is om die
toch in kaart te brengen.
Een belangrijke techniek hiervoor is die van gravitatielenzen.
Op die manier kan het kosmologisch model verder getest
en verfijnd worden. Sinds 2011 hebben we daartoe met
behulp van een 300-megapixel astronomische breedbeeld
camera in Chili, in het ‘Kilo-Degree Survey’ (KiDS) project,
de verdeling van donkere materie in een groot deel van
het Heelal in kaart gebracht. De eerste resultaten gaven
indicaties voor ‘barstjes’ in de huidige kosmologische
theorie. Ondertussen gaat de analyse van het project
door, evenals van twee concurrerende studies. Tijdens
de lezing zullen recente resultaten van dit KiDS project
gepresenteerd worden.
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Gerandomiseerd onderzoek wordt binnen de geneeskunde
vaak gezien als de gouden standaard om causale vragen te
beantwoorden. Het uitvoeren van dit soort onderzoek
is echter om financiële, ethische en praktische redenen
lang niet altijd haalbaar. Een alternatief is om gegevens
te gebruiken uit epidemiologisch onderzoek waar grote
groepen mensen gedurende de tijd geobserveerd worden.
Daarnaast worden steeds vaker routinematig gegenereerde
zorggegevens, zoals uit elektronische patiëntendossiers, gebruikt om medische onderzoeksvragen te
beantwoorden. Tijdens deze lezing zullen mogelijke
valkuilen van dit soort onderzoek besproken worden.
Een grote uitdaging voor statistici en epidemiologen
is om ook in situaties waar geen gerandomiseerde
data beschikbaar zijn, met redelijke betrouwbaarheid
uitspraken te doen over mogelijke causaliteit. Hier zijn
moderne epidemiologische en statistische methoden
voor ontwikkeld. De voordelen en beperkingen van deze
methoden zullen tijdens deze lezing aan bod komen.
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Prof. dr. C.J. (Carel) ten Cate

Dr. D.J. (Daniela) Kraft

Instituut Biologie
Universiteit Leiden

Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION)
Universiteit Leiden

universiteitleiden.nl/medewerkers/carel-ten-cate#tab-1

universiteitleiden.nl/en/staffmembers/daniela-kraft#tab-3

De taligheid en muzikaliteit van vogels

Minuscule modelsystemen

De zang van zangvogels kan complex van structuur
zijn en klinkt ons soms muzikaal in de oren. Die
eigenschappen, en ook het feit dat zangvogels hun
liedjes door een leerproces verwerven, hebben velen
(waaronder Darwin) er toe gebracht parallellen te zien
met menselijke taal en muziek.
Tijdens deze lezing zal eerst ingegaan worden op de
vraag of die gelijkenissen meer dan oppervlakkig zijn,
door te kijken naar de functie en de mechanismen van
vogelzang. Er blijken duidelijke verschillen te bestaan
tussen vogelzang, taal en muziek.
Desondanks kan onderzoek aan vogels ons wel verder
helpen om de evolutie van taal en muzikaliteit beter
te begrijpen. We doen dat door te onderzoeken of
vogels een aantal cognitieve vermogens hebben die
voor ons menselijk taalvermogen en onze muzikaliteit
van belang zijn.

Het gedrag en de interacties van (bio)moleculen zijn
zeer uitdagend om te bestuderen. De reden daarvoor is
dat deze moleculen niet alleen klein zijn, maar ook heel
complex van vorm en interacties. Soms kan de vorm zelfs
veranderen door interne flexibiliteit, zoals het geval is
bij bijvoorbeeld intrinsiek ongestructureerde eiwitten.
Dit maakt het extra ingewikkeld om hun gedrag op een
kwantitatieve manier te begrijpen.
Tijdens deze lezing zal worden besproken hoe we deeltjes
met een grootte van micrometers, zogenoemde colloïden,
gebruiken om modellen voor dergelijke moleculen en
hun interacties op te stellen. Het zal blijken dat deze
modelsystemen waardevolle en kwantitatieve inzichten
kunnen leveren in biologisch processen en in staat zijn
om natuurkundige voorspellingen over het gedrag van
flexibele moleculen te toetsen.
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Prof. dr. J.J.C. (Sjaak) Neefjes

Prof. dr. D. (Dirk) van Delft

Cell & Chemical Biology
Leids Universitair Medisch Centrum

Sterrewacht
Universiteit Leiden

universiteitleiden.nl/medewerkers/sjaak-neefjes#tab-3

universiteitleiden.nl/medewerkers/dirk-van-delft#tab-1

Waarom zijn de Academia nodig om nieuwe ‘oude’
anti-kanker geneesmiddelen te maken?

Lorentz: een leven voor de wetenschap

De behandeling van kanker is steeds beter om een aantal
redenen. Eén ervan is dat er door de farmaceutische
industrie aan te verdienen valt, wat de ontwikkeling van
nieuwe geneesmiddelen stimuleert. Maar de belangrijkste
anti-kanker stoffen zoals doxorubicine en cis-platina zijn al
lang bekend, goedkoop en werken redelijk goed. Maar ze
zijn wel erg giftig.
Tijdens deze lezing zal één ‘oud’ anti-kanker middel,
doxorubicine, als voorbeeld gebruikt worden. Zo’n 9
jaar geleden werd ontdekt dat doxorubicine niet alleen
breuken in DNA introduceert, maar ook een andere, nog
onbekende activiteit bleek te hebben. Namelijk: het
verwijderen van histonen uit chromatine. Na het chemisch
scheiden van de oude en de nieuwe activiteit konden
varianten worden gemaakt die hun anti-kanker werking
behielden, terwijl de giftigheid bleek te zijn verdwenen.
Uitbehandelde patiënten zouden dus nog met deze
stoffen behandeld kunnen worden.
Hiervoor is een ‘Academic Pharma’ opgericht, waarmee
zo’n stof voor klinische studies bij uitbehandelde
kankerpatiënten gemaakt kan worden. Hulp hierbij van de
farmaceutische industrie ontbrak, omdat er geen patent
te krijgen is op deze stoffen. Dit bleek het begin van een
avontuur over vreemde regelgeving, smokkel uit China,
productie in India en proeven op honden.

14

Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) is, met Christiaan
Huygens, Nederlands grootste natuurkundige. Geboren
in Arnhem, in welke stad hij in ‘splendid isolation’ het
elektron bedacht, werd hij op 24-jarige leeftijd in Leiden
hoogleraar theoretische natuurkunde. Na zijn Nobelprijs
van 1902 groeide hij uit tot internationale coryfee. Zijn
elektronentheorie stond op gelijke hoogte met Einsteins
relativiteitstheorie.
Met zijn diepe inzicht, innemende karakter, tact en
talenkennis was Lorentz de ideale voorzitter van de
wereldberoemde Solvay Raden in Brussel. Diezelfde
gaven benutte hij in en na de Eerste Wereldoorlog als
onvermoeibaar verzoener. Ook was hij een begenadigd
popularisator, een talent waarvan hij bij Diligentia vele
malen blijk gaf.
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Diligentia debat

Prof. dr. J.C. (Koos) Biesmeijer

Prof. dr. K.E. (Koenraad) Schalm

Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
Universiteit Leiden

Instituut-Lorentz voor Theoretische Fysica
Universiteit Leiden

universiteitleiden.nl/medewerkers/koos-biesmeijer#tab-2

universiteitleiden.nl/medewerkers/koenraad-schalm#tab-1

Prof. dr. S. (Bas) Haring

Een zwart gat in je broekzak

Leiden Institute Advanced Computer Sciences
Universiteit Leiden
universiteitleiden.nl/medewerkers/bas-haring#tab-1

Biodiversiteit: mooi of noodzaak?
Hoe vaak hoor je nog een grutto of een veldleeuwerik?
De afname van rijkdom aan biologische soorten gaat in
Nederland erg snel, zowel in de lucht, de bodem als in
het water. Het verlies aan biodiversiteit strekt zich uit van
ééncelligen tot insecten, van vissen tot zoogdieren, en van
planten tot bomen. Veel is hiervan nog niet eens in kaart
gebracht, iets dat middels een groot project gericht op
het ‘near-real-time’ monitoring van biodiversiteit nu wel
landelijk gaat gebeuren.
Biodiversiteit hoort bij complexe ecosystemen waar
we allemaal een zekere schoonheid aan toeschrijven.
Maar in hoeverre is die complexiteit echt nodig voor een
gezonde leefomgeving voor de mens? Reikt dat verder
dan natuurgebieden? Of moeten we alleen zuinig zijn
op soorten die nuttig zijn voor onze voedselvoorziening,
medicijnen of een leefbaar milieu? Kortom, wat is de
werkelijke waarde van biodiversiteit?
Het ‘Diligentia Debat’ bestaat uit twee inleidingen en een
uitgebreide discussie met sprekers en publiek.
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In 1997 ontdekte Juan Maldacena, bouwend op recente
inzichten uit de snaartheorie, een wiskundige relatie
die de fysica van zwarte gaten letterlijk vertaalt naar
de meer conventionele deeltjesfysica gebaseerd op de
kwantummechanica. Deze vertaling werkt beide kanten op.
Hierdoor kan de fysica van bijvoorbeeld elektronen in een
chip in zeker zin beschouwd worden als zwarte gaten fysica.
Deze ontdekking was het begin van een kleine revolutie
in de natuurkunde. Plotseling werd het mogelijk om
fenomenen te exploreren die tot dusver ontoegankelijk
waren.
Hierdoor
ontstond
een
opmerkelijke
onderzoeksrichting die de raadselen omtrent elektronen
in exotische materialen terugbrengt tot hanteerbare
problemen uit de natuurkunde van zwarte gaten.
Tijdens deze lezing zal worden besproken wat we
hierdoor bijvoorbeeld geleerd hebben over de zeer sterke
interactie tussen elektronen, die ten grondslag ligt aan
supergeleiding bij relatief hoge temperatuur.
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De Nobelprijs verklaard
Prof. dr. B. (Bas) de Bruin
Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences
Universiteit van Amsterdam
http://www.homkat.nl/basdebruin/

Gespiegeld aan de Natuur
De Nobelprijs voor de Scheikunde 2021 is toegekend
aan Benjamin List en David MacMillan. Ze hebben deze
prijs te danken aan hun bijdragen aan de ontwikkeling
van katalytische reacties geïnspireerd op enzymatische
processen in de levende Natuur. Ze hebben daarmee het
veld “organokatalyse” op de kaart gezet.
Met de “helpende-hand moleculen” van List en MacMillan
blijkt het mogelijk om specifieke “spiegelbeeld-isomeren”
te maken van bioactieve stoffen, zonder daarbij dure,
schaarse of giftige elementen te gebruiken. Dat is enorm
belangrijk voor medicijnsynthese, omdat het spiegelbeeld
van een medicijn vaak een heel ander effect heeft dan het
medicijn zelf.
In deze lezing gaan we in op het belang van (organo)
katalyse en plaatsen we de ontdekkingen van List en
MacMillan in het perspectief van materiaalschaarste en
efficiëntie. Daarnaast gaan we in op de ontwikkeling van
nieuwe katalysatoren geïnspireerd op de levende Natuur.
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Excursie
De vorig jaar geplande excursies staan vanwege de
pandemie nog in de wacht. Het is de verwachting dat
de dagexcursie naar het Energie Onderzoeksinstituut
DIFFER bij de Technische Universiteit Eindhoven dit
seizoen wel door kan gaan. Een eventuele reis naar de
zwaartekrachtgolven meetopstelling VIRGO nabij Pisa in
Italië komt hopelijk over een paar jaar weer aan bod.
De organisatie en het vaststellen van een datum voor de
excursie naar DIFFER wordt nog even opgehouden door
onzekerheid over de duur van de coronamaatregelen.
We hopen dat de excursie rond november 2021 kan
plaatsvinden. Anders is het voorjaar van 2022 een
mogelijkheid.
Op de website is steeds de nieuwste informatie over
de excursie te vinden. Zodra het kan zullen ook op de
lezingavonden nadere mededelingen over de datum en
deelname aan de excursie worden gedaan.
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P R O G R A M M A
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Geschiedenis

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR
NATUURKUNDE ‘DILIGENTIA’
Activiteiten

Oprichting en naamgeving

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 livestream via een link op de
website worden gevolgd.

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 brengen
van de vorderingen van de natuurwetenschappen.
De oorspronkelijke naam, “Gezelschap ter beoefening
der proefondervindelijke wijsbegeerte”, werd in 1805
veranderd 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 klimopen laurierbladeren, is nog steeds aanwezig op de voor- en
achtergevel van het gebouw.

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 1 jaar de lezingen bij te wonen. De selectie van de
kandidaat wordt uitgevoerd door de desbetreffende school.
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Tekening achterkant van deze brochure: Het Lange
Voorhout eind 17e eeuw. Diligentia is het tweede gebouw
links (Gemeentearchief, Den Haag).
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Diligentia

EXTRA’S

Instrumenten

Algemeen

De lezingen van de Koninklijke Maatschappij voor
Natuurkunde worden gehouden in Theater Diligentia.

De Maatschappij beschikt
nog steeds over een verzameling natuurwetenschappelijke instrumenten, die in
bruikleen is gegeven aan
het Museon.
Een selectie van deze instrumenten wordt jaarlijks
tentoongesteld in theater
Diligentia.

Plaats: Theater Diligentia
Lange Voorhout 5
2514 EA ‘s-Gravenhage
Aanvangstijd: 20.00 uur precies

Gyroscoop

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 1872 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).

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 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 Kennismakingslezing: gratis
Let op coronamaatregelen: indien noodzakelijk wordt
de toegang tot de zaal gereguleerd en beperkt.
Zie website en pag. 3
Livestream 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 jaarboek en excursie:
Prof. ir. P. (Peter) Hoogeboom
Overige leden: Mr. J.W. (Jan) Andringa, Ing. A.J.G. (Tonny)
Regensburg, Prof. dr. J.M. (Jan) van Ruitenbeek,
Drs. D. (Dorine) Schenk, Prof. dr. ir. F.J. (Fons) Verbeek

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.
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Voor aanmelding lidmaatschap en
contactgegevens zie website:
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl
Twitter: @Diligentia_1793
Drukkerij: Twigt GrafiMedia, Moordrecht
Grafisch ontwerp: Gerrie Rauwerdink, www.tweezijdig.nl

23

A L G E M E E N

Instrumenten • Publicaties • Video’s

De Maatschappij, opgericht in 1793,
organiseert lezingen op het gebied
van de natuurwetenschappen.
Sinds 1805 zijn deze lezingen onlosmakelijk verbonden met het gebouw
Diligentia.

DILIGENTIA • Lange Voorhout 5 • ‘s-Gravenhage

www.natuurwetenschappen-diligentia.nl
Twitter: @Diligentia_1793

