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Voorwoord

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 bèta-
 geïnteresseerden buiten het eigen vakgebied

Theater ‘Diligentia’
De lezingen vinden plaats in de prachtige zaal van theater 
‘Diligentia’ aan het Lange Voorhout 5 in Den Haag op 
maandagavonden van 20.00-21.00 uur en worden gevolgd 
door een kwartier discussie. Voor- en achteraf is er 
gelegenheid voor onderlinge gesprekken met een drankje 
in de foyer van het theater. Leden van de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ kunnen alle 
lezingen kosteloos bijwonen. Ook niet-leden zijn van 
harte welkom, óf als introducé van een lid, óf na aanschaf 
van los kaartje tegen een kleine vergoeding. Zie hiervoor 
onze website www.natuurwetenschappen-diligentia.nl of 
pagina 23 van dit programmaboekje. De eerste lezing van 
het seizoen, de z.g. Kennismakingslezing, is openbaar en 
kosteloos toegankelijk voor iedereen. 
Plaatsreservering vooraf is niet nodig, tenzij er vanwege 
overheidsmaatregelen een toegangsbeperking voor theaters 
van kracht is. In dat geval hebben leden voorrang voor toegangs-
plaatsen in de zaal. Dit alles verloopt dan via de website.

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. 

Voor aanmelding lidmaatschap en de meest actuele
 informatie over eventuele wijzigingen van de lezingen: 
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl
Twitter: @Diligentia_1793 • Instagram: diligentia1793
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Voorwoord 3

Prof. dr. K.H. (Koen) Kuijken 12 september 2022 4
Gravitatielenzen: 
licht op donkere materie
Dr. D.J. (Daniela) Kraft  26  september 2022 5
Hoe microscopische scharnieren en 
varende bootjes tot nieuwe 
moleculaire inzichten leiden 
Drs. R.M. (Roel) Wouters  17  oktober 2022 6
De oorsprong en verschillende 
functies van slangengif: 
een inkijk in onze eigen evolutie
Prof. dr. M.A. (Maria Antonietta) Loi 24 oktober 2022 7
Moderne opto-elektronica
Dr. ir. M.M.J. (Maarten) Smulders 7 november 2022 8
Vitrimeren: duurzame polymeren 
voor de 21ste eeuw
Dr. B.S. (Bernadette) de Bakker 21 november 2022 9
Nieuwste inzichten in de humane 
embryologie
Prof. dr. ir. L.M.K. (Lieven) Vandersypen 12 december 2022 10
Kwantum computers: van fascinatie 
naar technologie
Ir. R. (Ramon) Navarro 9 januari 2023 11
De ontwikkeling van de 
James Webb telescoop
Prof. dr. T. (Toby) Kiers 23 januari 2023 12
Ondergrondse schimmelnetwerken
Prof. dr. P.J.J. (Paul) Hooykaas 6 februari 2023 13
Genetische modificatie van planten 
in de natuur en in het lab
Prof. dr. ir. D.C. (Kitty) Nijmeijer 20 februari 2023 14
Membranen voor een duurzame 
toekomst: ‘no time to waste’
Dr. R. (Remco) Duits 6 maart 2023  15 
Geometrische beeldanalyse en 
artificiële intelligentie voor
medische beeldverwerking
Prof. dr. M. (Margriet) van der Heijden 20 maart 2023  16
Een kosmopolitische oase in een 
provinciestad: Paul Ehrenfest en 
Tatiana Afanassjewa in Leiden
Diligentia debat  3 april 2023  17
Dr. C.M. (Lia) van der Hoek
Prof. dr. F.R. (Frits) Rosendaal
De gezondheidsrisico’s van 
'nieuwe' virussen
De Nobelprijs verklaard 17 april 2023  18
Excursie  19
Geschiedenis van de Vereniging  20
Instrumenten, publicaties en video’s  22
Algemene gegevens  23

3



24 September 2007

24

P
R

O
G

R
A

M
M

A

24 September 2007

Prof. dr. K. H. (Koen) Kuijken
Sterrewacht
Universiteit Leiden
universiteitleiden.nl/medewerkers/koen-kuijken#tab-1 

Gravitatielenzen: licht op donkere materie

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.

12 september 2022
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26 september 2022

Dr. D.J. (Daniela) Kraft
Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION)
Universiteit Leiden
universiteitleiden.nl/en/staffmembers/daniela-kraft#tab-3

Hoe microscopische scharnieren en varende bootjes 
tot nieuwe moleculaire inzichten leiden 

Het gedrag van (bio)moleculen is zeer uitdagend om te 
bestuderen. De reden daarvoor is dat deze moleculen 
niet alleen klein zijn, maar ook heel complex qua vorm 
en interacties. Soms kan de vorm zelfs veranderen door 
interne flexibiliteit, zoals dat het geval is bij 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 complexe 
moleculen op te stellen. Deze modellen kunnen ook 
worden toegepast op levende organismen, zoals bacteriën. 
Het zal blijken dat deze modelsystemen waardevolle en 
kwantitatieve inzichten kunnen leveren in natuurkundige 
en biologisch processen en in staat zijn om voorspellingen 
over het gedrag van flexibele moleculen te toetsen.

Kennismakingslezing
voor iedereen openbaar toegankelijk

5

R. P. Doherty et al. , Soft Matter, 2020, 16, 10463 DOI: 10.1039/D0SM01320J
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Prof. dr. M.A. (Maria Antonietta) Loi
Faculty of Science & Engineering
Rijksuniversiteit Groningen
rug.nl/staff/m.a.loi

Moderne opto-elektronica

Opto-elektronica is één van de technologieën die ons 
dagelijks leven gedurende de laatste tientallen jaren 
het meest heeft beïnvloed. Tijdens deze avond zullen de 
belangrijkste ontdekkingen en ontwikkelingen die hieraan 
ten grondslag liggen worden gepresenteerd. Tevens 
komt aan bod wat we binnenkort op dit gebied nog meer 
kunnen verwachten.
We beginnen met de ‘blauwe revolutie’, namelijk de 
maatschappelijke omwenteling gebaseerd op het gebruik 
van blauw licht vanuit diodes. Dit heeft niet alleen geleid 
tot een enorme kwaliteitsverbetering van verlichting, 
maar ook tot een massale energiebesparing. Daarna 
bespreken we de snelle vooruitgang in de fotovoltaïsche 
technologie, die essentieel is bij de overgang naar 
duurzame energieopwekking. Ten slotte zullen enkele 
kritische kanttekeningen worden geplaatst bij de huidige 
uitdagingen in dit veld en bij de prioriteiten voor de inzet 
van steeds meer opto-elektronica om de mensheid te dienen.  

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

Drs. R.M. (Roel) Wouters
Instituut Biologie
Universiteit Leiden
researchgate.net/profile/Roel-Wouters-3

De oorsprong en verschillende functies van slangengif: 
een inkijk in onze eigen evolutie 

Slangen worden door sommigen geliefd, maar door de 
meesten verafschuwd. Hun krachtigste wapen? Een giftige 
cocktail van eiwitten waarmee ze honderdduizenden 
mensen per jaar blijvend verwonden en zelfs doden. Maar 
wist jij dat slangengif ook wordt gebruikt om het leven van 
miljoenen mensen per jaar te redden? 
Waarom zijn slangen eigenlijk zo giftig? En hoe hebben 
wij, mensen, de evolutie van slangengif beïnvloed? Tijdens 
deze avond gaan we miljoenen jaren terug in de tijd om 
te begrijpen waar het gif vandaan komt en waarvoor 
slangen het gebruiken. We blikken vooruit op de toekomst 
van biomedische toepassingen van slangengif en op een 
wereld zonder leed door slangenbeetvergiftiging. Wie 
weet leren we ook nog wat over onze eigen evolutie!
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24 September 20077 november 2022  21 november 2022

Dr. B.S. (Bernadette) de Bakker
Gynaecologie en Obstetrie
Amsterdam UMC
medischebiologie.nl/de-bakker-group/ 

Nieuwste inzichten in de humane embryologie

“We weten meer over de maan dan over onze eigen 
ontwikkeling.” Tot die nederige conclusie kwamen we 
tijdens het maken van een driedimensionale (3D) atlas 
van de menselijke ontwikkeling. Wat in de gangbare 
embryologieleerboeken staat, is gebaseerd op een 
handvol menselijke embryo’s of dierexperimentele studies 
die soms dateren van een eeuw geleden. Hoogste tijd dus 
om dit vakgebied af te stoffen. 
Tijdens de lezing zal worden besproken hoe de 3D 
embryologie-atlas dankzij het monnikenwerk van 
ruim 80 studenten tot stand kwam en welke nieuwe 
wetenschappelijke inzichten dat opleverde. Ook zal de 
Nederlandse Foetale Biobank gepresenteerd worden, die 
als basis dient voor vervolgonderzoek naar de foetale 
periode. Met moderne beeldvormende technieken zoals 
Micro-CT, 7-Tesla MRI en 3D echografie leren we de 
anatomie van de ontwikkelende mens beter te begrijpen 
en kunnen we aangeboren afwijkingen eerder in de 
zwangerschap ontdekken. 

Dr. ir. M.M.J. (Maarten) Smulders
Agrotechnologie en Voedingswetenschappen
Universiteit Wageningen
smulderslab.nl

Vitrimeren: duurzame polymeren voor de 21ste eeuw

Thermoharders zijn kunststoffen (polymeren) met een 
driedimensionale netwerkstructuur. Die netwerkstructuur 
maakt de materialen uiterst robuust en mechanisch sterk, 
waardoor ze op grote schaal gebruikt kunnen worden bij 
toepassingen waar hoge eisen aan het materiaal worden 
gesteld, zoals windturbines, constructiematerialen en 
coatings. Echter, diezelfde netwerkstructuur maakt 
het (her)verwerken en recyclen van thermoharders via 
gebruikelijke methoden zoals verwarming of oplossen van 
het materiaal onmogelijk. 
Geïnspireerd door het gedrag van glas bij verwarming, 
hebben wetenschappers aan het begin van deze eeuw 
nieuwe, zogenaamde ‘vitrimeer’ materialen ontwikkeld 
met een netwerkstructuur die desalniettemin verwerkbaar 
is bij verwarming. Tijdens deze lezing zal ingegaan worden 
op de specifieke moleculaire eigenschappen van deze 
nieuwe materialen en zal worden uitgelegd hoe deze 
kenmerken leiden tot materialen die zowel robuust als ook 
recyclebaar zijn.
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24 September 200712 december 2022

Prof. dr. ir. L.M.K. (Lieven) Vandersypen
Kavli Instituut voor Nanoscience
Technische Universiteit Delft
tudelft.nl/en/staff/l.m.k.vandersypen/

Kwantum computers: van fascinatie naar technologie

Kwantum computers spreken al meer dan 20 jaar tot 
de verbeelding. Tot voor enkele jaren leek het vooral 
een buitengewoon interessant wetenschappelijk 
onderzoeksgebied. In de laatste paar jaren zijn we in een 
nieuwe fase beland, omdat het geloof is gegroeid dat het 
echt mogelijk zal zijn om een grootschalige kwantum 
computer te bouwen. 
Mogelijke toepassingsgebieden variëren van energie 
en gezondheid tot veiligheid. Tijdens deze lezing zullen 
de basisconcepten van de kwantum computer worden 
geïntroduceerd. Tevens zal aangegeven worden hoe ver we 
inmiddels zijn gekomen en voor welke grote uitdagingen 
we nu staan.

Ir. R. (Ramon) Navarro
Nederlands Instituut voor Radioastronomie, 
ASTRON-NOVA Dwingeloo
researchgate.net/profile/R-Navarro

De ontwikkeling van de James Webb telescoop

De James Webb ruimtetelescoop is een optische en 
infraroodtelescoop die na de lancering op 25 december 
2021 succesvol in bedrijf is genomen. Tijdens deze 
lezing zullen de wetenschappelijke instrumenten van 
de telescoop worden belicht, met een focus op het Mid 
InfraRed Instrument (MIRI) en dan vooral op de Nederlandse 
bijdrage: de Spectrometer Main Optics module. Hierbij 
zullen het concept van het MIRI, het optisch en mechanisch 
ontwerp, fabricage-, test- en verificatieprocessen allemaal 
aan bod komen. De kernvraag hierbij is: hoe kan je op 
aarde de prestaties van het instrument in vacuüm bij 
cryogene temperaturen en bij 0 g valideren?
Er zijn daarnaast vele andere technische aspecten van 
de James Webb telescoop die aandacht verdienen: het 
fabricage programma, de integratie, lancering, baan 
in de ruimte, het uitvouwen van het zonneschild en 
de telescoop, uitlijning van de spiegels, afkoeling van 
de wetenschappelijke instrumenten en uiteindelijk de 
overdracht aan de wetenschappers. Dit en meer zal tijdens 
deze avond de revue passeren.

9 januari 2023
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Prof. dr. P.J.J. (Paul) Hooykaas
Instituut Biologie

Universiteit Leiden

universiteitleiden.nl/medewerkers/paul-hooykaas

Genetische modificatie van planten in de natuur en       
in het lab

De teelt van genetisch gemodificeerde gewassen heeft een 
grote vlucht genomen. Voor de genetische modificatie van 
planten wordt veelal gebruik gemaakt van een natuurlijke 
DNA-vector, de bacterie Agrobacterium tumefaciens. Deze 
bacterie gebruikt het proces van genetische modificatie 
om planten in de natuur zogenaamde wortelhalsknobbels 
(“crown galls”) te laten maken, waarin stoffen, genaamd 
opinen, worden gevormd die door de bacterie gebruikt 
kunnen worden als voedingsbron. 
Tijdens de lezing zal worden ingegaan op de biologie die 
ten grondslag ligt aan dit natuurlijke proces van DNA-
overdracht van bacterie naar plant, dat afgeleid bleek 
van een onder bacteriën algemeen voorkomende manier 
om genetische informatie met elkaar uit te wisselen 
(conjugatie). Daarnaast zal worden besproken hoe kennis 
van DNA-recombinatieprocessen in de plant gebruikt 
wordt om genetische modificatie en ‘genome editing’ bij 
planten te optimaliseren.  

23 januari 2023
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6 februari 2023

Prof. dr. T. (Toby) Kiers
Ecological Science

Vrije Universiteit Amsterdam 
https://tobykiers.com/

Ondergrondse schimmelnetwerken

De schimmel Mycorrhizal fungi vormt onder de grond 
complexe netwerken van hele fijne schimmeldraden die 
wortels van planten verbinden. De schimmel mobiliseert 
fosfor en stikstof, die – als een waar handeltje - met de 
plant worden uitgeruild tegen koolstof. Ofschoon de 
alomtegenwoordigheid en het belang van ondergrondse 
schimmelnetwerken al lang bekend is, tasten we nog in het 
duister over hoe een schimmel deze ‘handelsomgeving’ 
verkent en aftast.
Schimmels moeten hiervoor een complexe reeks van 
chemische, fysische en biologische stimuli uit de omgeving 
integreren. Het is nog onbekend hoe schimmels dit voor 
elkaar krijgen. In het laboratorium wordt met ecologische 
manipulaties geprobeerd om kwantitatieve voorspellingen 
te doen over deze ‘schimmelhandel’, door gebruik te maken 
van moderne beeldvormende technieken, het monitoren 
van nanoprobes en het in kaart brengen van schimmels 
en plantenwortels met neurale netwerken. Hiermee hopen 
we grip te krijgen op deze wederzijdse samenwerking, die 
essentieel is voor natuurlijke ecosystemen en de landbouw.

Deze lezing zal in het Engels worden gehouden. Vragen 
kunnen in het Nederlands worden gesteld.
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6 maart 2023

Dr. R. (Remco) Duits
Wiskunde en Informatica
Technische Universiteit Eindhoven
https://www.win.tue.nl/~rduits/

Geometrische beeldanalyse en artificiële intelligentie 
voor medische beeldverwerking

Veel medische afbeeldingen worden met computers 
beoordeeld. Maar vaak staan er complexe vaatstructuren 
op de foto, waarbij vertakkingen van bloedvaten boven 
op elkaar lijken te liggen. Denk aan bloedvaten in het 
netvlies of bij het hart of in het brein. In medische beelden 
zijn die vaten dan vaak lastig van elkaar te onderscheiden. 
Automatische beeldanalysemethoden plakken dan 
geregeld verkeerde vaten aan elkaar. Dat vormt een 
belemmering voor een cardioloog die met een katheter 
door een kransslagader navigeert. Correcties zijn dan 
moeilijk, kostbaar en tijdrovend. 
Enerzijds zijn deep-learning methoden goed geschikt voor 
automatische vaatsegmentatie. Echter deze methoden 
vereisen kostbare annotaties en worden oninterpreteerbaar 
door bizarre hoeveelheden betekenisloze parameters. 
Anderzijds zijn er geavanceerde geometrische 
beeldanalysemethoden die complexe vaatstructuren 
prima volgen, maar die vereisen handmatige instellingen. 
Middels geometrische deep-learning met z.g. PDE-
gestuurde, convolutionele netwerken integreren we de 
goede eigenschappen van beide methoden. Dit levert 
automatische en interpreteerbare beeldanalyse op, 
met enorme reducties van parameters, waarmee betere 
classificaties bij veel medische toepassingen kunnen 
worden verkregen. 
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Prof. dr. ir. D.C. (Kitty) Nijmeijer
Membrane Materials and Processes
Technische Universiteit Eindhoven
tue.nl/en/research/researchers/kitty-nijmeijer/

Membranen voor een duurzame toekomst: 
‘no time to waste’

Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie 
hebben. Dit is een economie waarin zoveel mogelijk 
producten en grondstoffen worden hergebruikt en 
waarin afval niet bestaat. We kennen allemaal de 
hypothetische voorbeelden: een eiwitrijke afvalstroom van 
de zuivelindustrie zou in de voedingsindustrie gebruikt 
kunnen worden voor de productie van functionele 
voedingsmiddelen; organisch afval van boerderijen zou 
kunnen worden omgezet in chemische bouwstenen om 
verven, coatings en kunststoffen te synthetiseren; en CO2 

kan worden afgevangen en omgezet in brandstoffen en 
chemicaliën. 
Membraanscheiding is een energiezuinige, zeer veelzijdige 
scheidingstechnologie. En juist deze veelzijdigheid is 
essentieel in de transitie naar een circulaire, duurzame 
samenleving, omdat veel van de industriële reststromen 
een zeer complexe samenstelling hebben. Tijdens deze 
lezing zal worden besproken hoe we de morfologie van een 
membraan kunnen sturen en hoe we dit, gecombineerd 
met de chemie van het membraan, kunnen gebruiken 
om de scheidende eigenschappen van dat membraan te 
beïnvloeden. 
De lezing zal een afwisseling bieden tussen fundamentele 
fysisch-chemische concepten, experimentele visualisaties 
en voorbeelden van concrete toepassingen.
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Prof. dr. M. (Margriet) van der Heijden
Wetenschapscommunicatie in de Natuurkunde
Faculteit Applied Physics 
Technische Universiteit Eindhoven
margrietvanderheijden.com

Een kosmopolitische oase in een provinciestad: 
Paul Ehrenfest en Tatiana Afanassjewa in Leiden

In september 1912 arriveerde op het station in Leiden 
een klein gezelschap: de 32-jarige theoretisch fysicus Paul 
Ehrenfest, de 36-jarige wis- en natuurkundige Tatiana 
Afanassjewa, hun bijna zeven-jarige dochter Tatiana, en 
een kindermeisje dat al haar benodigdheden in een doek 
had gewikkeld en dat de tweejarige Galenka Ehrenfest 
bij de hand hield. De reden van hun komst, vanuit 
Petersburg, was een vrolijke: Ehrenfest had na jaren van 
zelfstandig werken een positie verworven in Leiden. Een 
prestigieuze positie bovendien: hij werd er de opvolger 
van Nobelprijswinnaar Hendrik Lorentz. 
In de jaren erna bouwden Ehrenfest en Afanassjewa een 
groots huis aan de Witte Rozenstraat dat al snel uitgroeide 
tot een kosmopolitische oase waar fysici als Bohr, Einstein, 
Pauli, Oppenheimer, Meitner en vele anderen kwamen 
logeren. Afanassjewa besprak er bovendien vernieuwingen 
in het wiskundeonderwijs met Nederlandse docenten, 
en er kwamen vele studenten die zozeer profiteerden 
van alle kennisuitwisseling dat ze zelf uitgroeiden tot 
wetenschappers van formaat - denk aan Nobelprijswinnaar 
Jan Tinbergen. 
Tijdens deze lezing zal dieper worden ingegaan op de 
betekenis van Afanassjewa en Ehrenfest voor Leiden en de 
wetenschap en vice versa.

20 maart 2023 3 april 2023
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Een wetenschappelijke discussie over een actueel onderwerp

Dr. C.M. (Lia) van der Hoek
 Medische Microbiologie  -  Amsterdam UMC
amsterdamumc.org/en/research/researchers/lia-van-der-hoek.htm

Prof. dr. F.R. (Frits) Rosendaal
Klinische Epidemiologie  -  Leids Universitair Medisch Centrum
https://www.lumc.nl/org/klinische-epidemiologie/medewerkers/Rosendaal

De gezondheidsrisico’s van 'nieuwe' virussen

Infectieziekten zijn terug van (nooit) weggeweest. Door 
de coronapandemie is het duidelijk geworden dat onze 
kennis op het gebied van virusziekten nog onvoldoende is. 
Wat is het totale spectrum van virussen in de natuur en in 
het menselijk lichaam? Spelen nu nog onontdekte virussen 
een rol bij bestaande ziekten met onbekende oorzaak? 
Met moderne laboratoriumtechnieken kunnen ‘nieuwe’ 

virussen geïdentificeerd worden. Hoe ver moeten we gaan 
bij het zoeken naar zulke ‘nieuwe’ virussen?
Bij het inschatten van de gezondheidsrisico’s van virussen 
gaat het al snel om keuzes. Hoe wegen we acute ziekte en 
sterfte af tegen langdurige en indirecte maatschappelijke 
effecten van virusziekten? Beïnvloeden ‘nieuwe’ virussen 
bestaande gezondheidsproblemen? Kunnen we meer doen 
op het gebied van preventie en hoe kunnen vaccins tijdens 
een pandemie nog op ethische wijze getest worden? En 
ten slotte, hoe voorkómen we dat dit soort beleidskeuzes 
bijdragen aan ongelijkheid in de samenleving?
Het ‘Diligentia Debat’ bestaat uit twee inleidingen en een 
uitgebreide discussie met sprekers en publiek.
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17 april 2023 Excursie 2022-2023

Na een peiling van de belangstelling onder leden 
om deel te nemen aan een excursie naar het Energie 
Onderzoeksinstituut DIFFER in Eindhoven is besloten om 
de excursie dit seizoen niet door te laten gaan. We hopen 
volgend seizoen op meer deelnemers. 
Nadere informatie volgt op de lezingenavonden en op 
onze website.
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De Nobelprijs verklaard Excursie
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Dr. G.J. (Gerrit) Dusseldorp
Human Origins, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden
Paleo-Research Institute, University of Johannesburg
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/gerrit-dusseldorp#tab-1

‘Ancient DNA’: een revolutie in het onderzoek van de 
menselijke evolutie

Svante Pääbo won in 2022 de Nobelprijs voor Fysiologie 
of Geneeskunde voor zijn werk op het gebied van ‘ancient 
DNA’ (aDNA). Hij is de grondlegger van het onderzoek naar 
DNA uit het verleden, eerst met hele jonge resten, zoals een 
Egyptische mummie, maar sinds de jaren ’90 van de twintigste 
eeuw legt hij zich toe op resten van grotere ouderdom, zoals 
het DNA van Neanderthalers. Zijn werk zorgt voor een ware 
revolutie in onze kennis van het verleden. 
Door de analyse van aDNA blijkt dat verschillende 
mensensoorten regelmatig genetisch materiaal uitwisselden. 
Met behulp van aDNA is een hele nieuwe mensensoort 
ontdekt, de Denisovanen, waarvan anatomisch alleen       
maar niet-informatieve botten bekend zijn. 
Bovenal geeft paleogenetische analyse een beeld van het 
sociale leven in het verleden. Zo kun je niet alleen bestuderen 
in hoeverre mensen in megalieten zoals hunebedden familie 
van elkaar waren, maar ook hoe de sociale organisatie 
van Neanderthalers in elkaar stak. Door archeologische 
en genetische gegevens te combineren is ons begrip van 
de sociale geschiedenis van Homo sapiens en van andere 
mensensoorten ongekend veel rijker geworden. 
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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 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 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 livestream via een link 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 1 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 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).

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 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 toegangsbeperkende maatregelen: 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
Adviseur: Drs. S.A.J. (Bas) Buise

Voor aanmelding lidmaatschap en 
contactgegevens zie website: 

www.natuurwetenschappen-diligentia.nl
Twitter: @Diligentia_1793 • Instagram: diligentia1793

Drukkerij: Twigt GrafiMedia, Moordrecht
Grafisch ontwerp: Gerrie Rauwerdink, www.tweezijdig.nl
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Valmachine van Atwood



DILIGENTIA • Lange Voorhout 5 • ‘s-Gravenhage

w w w . n a t u u r w e t e n s c h a p p e n - d i l i g e n t i a . n l

Twitter: @Diligentia_1793 • Instagram: diligentia1793

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. 




