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Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778) heeft bij testament Teylers Stichting in het leven
geroepen om kennis van godsdienst, kunst en wetenschap te bevorderen en om behoeftigen
te ondersteunen. Teylers Stichting is eigenaar van de gebouwen en de collecties van Teylers
Museum. Teylers Stichting heeft het beheer van het museum door middel van een
convenant overgedragen aan de Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylers
Museum.
Teylers Stichting heeft het aspect armenzorg ingevuld met een gift aan Het Open Huis te
Haarlem.
Teylers Stichting is verantwoordelijk voor twee in het testament genoemde
Genootschappen, te weten het Godgeleerd Genootschap en het Tweede Genootschap. In
het Tweede Genootschap zijn natuurkunde (fysica en biologie), letterkunde, geschiedenis,
kunstgeschiedenis en numismatiek vertegenwoordigd. Ter stimulering van de wetenschap
schrijven de leden van beide Genootschappen jaarlijks een prijsvraag uit en geven lezingen in
het museum.
Prof. dr. Beatrice de Graaf, hoogleraar Geschiedenis Internationale Betrekkingen aan de
Universiteit Utrecht heeft prof. dr. Niek van Sas, em. hoogleraar geschiedenis na 1750, aan
de Universiteit van Amsterdam binnen het Tweede Genootschap opgevolgd. Niek van Sas
heeft het buitengewoon lidmaatschap van het Tweede Genootschap aanvaard. Als dank
voor zijn inzet hebben Directeuren aan hem een zilveren penning uitgereikt.
Ook heeft de Stichting twee bijzondere leerstoelen opgericht aan de Universiteit Leiden. De
leerstoel ‘Geschiedenis van de natuurwetenschappen’ wordt sinds 2007 bekleed door
professor dr. Frans van Lunteren. Hij richt zijn onderzoek op de geschiedenis van de
Nederlandse natuurwetenschappen tussen 1815 en 1940 en Teylers Museum in het
bijzonder. Professor dr. Eric Jorink bekleedt sinds 2013 de tweede leerstoel, ‘Verlichting en
religie in historisch en sociaal-cultureel perspectief’. Hij houdt zich onder meer bezig met de
raakvlakken tussen geloof, kunst en wetenschap in de Verlichting, meer in het bijzonder met
het ontstaan van collecties en musea.
Jaarlijks organiseert Teylers Stichting een aantal winterlezingen, die worden gehouden door
Leden van Teylers Genootschappen in de Gehoorzaal van Teylers Museum.

Op 26 januari 2020 hield prof. dr. Wim van Anrooij, lid van het Tweede Genootschap en
hoogleraar Nederlandse Letterkunde tot de Romantiek aan de Universiteit Leiden, een lezing
getiteld: De Leidse School. Impressionisten in de Sleutelstad.
Zondag 23 februari sprak prof. dr. Louise Vet, eveneens lid van het Tweede Genootschap en
oud-directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en buitengewoon hoogleraar
Evolutionaire Ecologie aan de Wageningen Universiteit, over: Moeder natuur als
economische mentor.
De verschillende maatregelen die wegens de COVID-19-pandemie gedurende 2020 door de
overheid zijn genomen hebben een grote impact gehad op traditiegetrouwe en andere
geplande bijeenkomsten. Bijna alle activiteiten zijn afgezegd, dan wel tot nader order
uitgesteld.
Zo is de uitreiking van een gouden Erepenning van de 2016 uitgeschreven prijsvraag van
wijlen professor dr. Maarten Menken van Teylers Godgeleerd Genootschap: Gevraagd wordt
“een kritische beschrijving en evaluatie van het onderzoek in de laatste vijftig jaar naar het
uiteengaan van jodendom en christendom in de eerste eeuwen van onze jaartelling’’ aan
professor dr. Peter Tomson uitgesteld.
Ook de uitreiking van de Erepenning van de prijsvraag uitgeschreven 2017 door Prof. dr.
Louise Vet van Teylers Tweede Genootschap: Gevraagd wordt: een kritische studie naar het
optimaliseren van duurzame multifunctionaliteit van bodems aan dr. Emilia Hannula en dr.
Elly Morriën is uitgesteld.
Verder is de winterlezing van prof. dr. Yvonne Bleyerveld, lid van het Tweede Genootschap
en senior conservator teken- en prentkunst bij het RKD – Nederlands Instituut voor
Kunstgeschiedenis in Den Haag, van zondag 29 november 2020 geannuleerd.
Over het hele jaar bezien zijn er geen grote financiële gevolgen geweest voor de Stichting als
gevolg van de pandemie.
Teylers Godgeleerd Genootschap bestond in 2020 uit de volgende leden:
Prof. dr. M. Barnard, hoogleraar Praktische Theologie aan de Protestantse Theologische
Universiteit Amsterdam, bijzonder hoogleraar liturgiewetenschap, Vrije Universiteit
Amsterdam en buitengewoon hoogleraar Praktische Theologie Universiteit van Stellenbosch,
Zuid-Afrika
Prof. dr. H.L. Beck, hoogleraar godsdienstwetenschap, in het bijzonder van de islam,
Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit van Tilburg
Prof. dr. H.G.M. Jorink, onderzoeker aan het Huygens ING(KNAW) en bijzonder Teylershoogleraar 'Verlichting en Religie in historisch en sociaal cultureel perspectief', Universiteit
Leiden

Prof. dr. A.B. Merz, hoogleraar Nieuwe Testament bij de Protestantse Theologische
Universiteit, Groningen
Prof. dr. M. Popović, hoogleraar Oude Testament en het vroege Jodendom, met bijzondere
aandacht voor Qumran en de Dode Zeerollen, en Decaan van de Faculteit Theologie en
Religiewetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
Dr. E.P. Schaafsma, Universitair Hoofddocent Theologische Ethiek aan de Protestantse
Theologische Universiteit, locatie Amsterdam
Prof. dr. E.G.E. van der Wall, hoogleraar Geschiedenis van het Christendom, Universiteit
Leiden
Teylers Tweede Genootschap bestond in 2020 uit de volgende leden:
Prof. dr. W. van Anrooij, hoogleraar Nederlandse letterkunde tot de Romantiek, Universiteit
Leiden
Prof. dr. Y.L. Bleyerveld, bijzonder hoogleraar Kunst op papier en perkament aan de
Universiteit Leiden en senior Conservator Teken- en Prentkunst (ca 1500-1800) bij het RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis - in Den Haag
Prof. dr. B.A. de Graaf, hoogleraar Geschiedenis Internationale Betrekkingen, Universiteit
Utrecht
Professor dr. F.H. van Lunteren, hoogleraar Geschiedenis van de Natuurwetenschappen,
Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Leiden en bijzonder Teylers-hoogleraar
Drs. A. Pol, onderzoeker faculteit Archeologie, Universiteit Leiden
Prof. dr. ir. W. van Saarloos, hoogleraar Theoretische Natuurkunde, Universiteit
Leiden, President van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen,
Amsterdam
Prof. dr. L.E.M. Vet, directeur Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en
buitengewoon hoogleraar evolutionaire ecologie, Wageningen Universiteit

Teylers Stichting wordt, zoals in het testament bepaald, bestuurd door een college van vijf
Directeuren. In 2020 hadden hierin zitting:
Drs. H.B. Beeksma-Romijn, secretaris
Drs. F.E. van Citters-van de Grampel, penningmeester en presiderend directeur
Mr. E.H. Huisman
Mr. S.C. Teves
Prof. dr. S.M. Verduyn Lunel

Financiële verantwoording
Teylers Stichting is een vermogensfonds dat de vermogensopbrengsten aanwendt voor de
doelstellingen van de stichting. De jaarrekening 2020 van Teylers Stichting is door het
bestuur vastgesteld op 4 maart 2021 na controle door de accountant.
Activiteiten:
1. Substantiële jaarlijkse bijdrage aan instandhouding en restauratie van panden in gebruik
door de Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylers Museum.
2. Voortgaande ondersteuning van het Godgeleerd Genootschap en het Tweede
Genootschap
3. Uitkering van jaarlijkse legaten aan personen en instellingen krachtens het testament van
Pieter Teyler
4. Jaarlijkse financiering van twee leerstoelen aan de Universiteit Leiden
Netto baten 2020

€ - 100.990

Overige lasten 2020

€

Resultaat

€ - 212.016

111.026

Rentebaten en soortgelijke
Opbrengsten

€

1.345

Negatief resultaat

€

-210.671

Welk negatief resultaat ten laste van het vermogen is gebracht

