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VRIJDAG 1 MAART. 

Te 7 uur n.m: werden door het Bestuur de volgende 

officieele gasten in de gewone gehoorzaal ontvangen; Mr. 

C. C. GEERTSEMA, Commissaris der Koningin in de pro

vincie Groningen; Jhr. Mr. E. TJARDA VAN STARKENBORGH 

ST ACHOUWER, Burgemeester van Groningen; Mr. B. TEN 

BRUGGEN CATE, secretaris van het College van Curatoren 

der Rijks Universiteit; Prof. Dr. C. H. VAN RHIJN, Rector

magnificus der Rijks Universiteit; de Heer E. J. FRESE

MANN VIËTOR, Fiscus van den Senaat van het Studen

tencorps "Vindicat Atque Polit"; Mr. R. VAN VEEN, 

Voorzitter van het Genootschap "Pro Excolendo Jure Patrio". 

De volgende gasten stonden in enger verband tot het 

feestvierende Genootschap; de feestredenaar Dr. R. S. 

TJADEN MODDERMAN , eerelid, oud-hoogleeraar, vroeger 

te Groningen, thans te 's Gravenhage; MR. J. A. FEITH, 

Prof. Dr. F. J. P. VAN CALKER, leden van het Centraal 

Bureau voor de kennis van de provincie Groningen en 

omstreken; Dr. C. H. WIND, bestuurslid van de Weten

schappelijke Afdeeling van het Genootschap; Mr. TH. 

HAAKMA TRESLING, procureur te Groningen; Civ. Ing. 

H. J. H. GRONEMAN van Velp (G.) en Dr. H. Bos van 

Wageningen, honoraire leden van het Genootschap; Jhr. 

Mr. \'\1. C. A. ALBERDA VAN EKENSTEIN, lid van het 
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Genootschap sedert 1844; Mr. B. COHEN, Rechtskundig 
Adviseur van 't Genootschap·; de Hoogleeraren Dr. H. J. 
VAN ANKUM, Dr. A. P. FOKKER en Dr. J. W. MOLL, 
die ons den volgenden dag in hunne inrichtingen zouden 

ontvangen. Vele dezer heeren waren van hun echtgenooten 

of van andere dames-huisgenooten vergezeld. 
Tot ons leedwezen hadden enkele autoriteiten en andere 

personen, zonen van stichters van het Genootschap en 

eereleden, elders woonachtig, voor de uitnoodiging tot het 

feest om verschillende redenen bedankt. 
Als afgevaardigden van Natuurkundige Genootschappen 

waren onze gasten de Heeren C. D. DONATH, van Alkmaar, 

P. H. VAN EDEN, van Leeuwarden, Dr. E. H. GROEN

MAN , van 's Gravenhage, P. H .. HEIJNEN, van NiJmegen, 

Dr. H. J. VAN 'T HOFF, van Rotterdam, A. J. WIJNNE, 
van Middelburg, en Dr. L. M. STOEL, van Tiel. 

Terwijl deze ontvangst plaats had, vulde zich de groote 

zaal met vele dames en heeren, leden, eereleden of bui

tengewone leden van 't Genootschap, correspondenten van 

het Centraal Bureau en enkele genoodigden. De zaal was 

rijk met groen versierd. In 't midden der beide zijmuren 

waren groepen portretten opgehangen van de volgende 

personen, die in hun leven vele jaren aan het Genootschap 

verbonden waren geweest. De meeste portretten waren 

het eigendom van het Genootschap, enkele anderen waren 

ons door de eigenaars geleend of geschonken. Prof. TH. 

VAN SWINDEREN, Prof. SIER. STIZATINGH Ez., J. G. 
WOLDRINGH, Mr. WARMOLT TONCKENS (stichters), Prof. 

J. A. UILKENS, Prof. J. BAART DE LA FAILLE, Dr. G. 

ACKER STRATINGH, Dr. C. U. J. HUBER, Prof. J. W. 
ERMERINS, Dr. J. BAART DE LA FAILLE Jr. Van tijd 
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tot tijd liet een orkest zich hooren, geleid door de 

vaardige hand van den Heer CONSTAN:r F. MüLLER. 
Even na half acht begaf zich het Bestuur met zijn 

gasten naar de bovenzaal. Toen allen gezeten waren, werd 

de avond geopend door den Voorzitter met de volgende 
toespraak: 

"Op den dag van gisteren, zoo ving hij aan, 28 Febr. 

I901, was het juist honderd jaar geleden, dat zes Groning

sche studenten zich vereenigden, eigenlijk alleen met het 

doel om. elkaar behulpzaam te zijn in de studie van de 

verschijnselen der natuur, die op sommige colleges met 

hen waren behandeld. Aan die Vereeniging bleven zij 

trouw, en toen zij mannen waren geworden, voegden zich 

vele anderen bij hen en· werd hun stichting langzamerhand 

tot een middelpunt van het beschaafde en ontwikkelde 
Groningen. Die Vereeniging bestaat nog en is hedenavond 

in deze zaal bijeengekomen om haar eeuwfeest te vieren. 

Vele gasten zijn door het Bestuur uitgenoodigd om aan 

die herdenking door hun tegenwoordigheid luister bij te 

zetten. En velen hebben ons de eer aangedaan, aan dat 

verzoek gehoor te geven en bevinden zich nu in ons midden. 

Dames en Heeren uit deze stad, uit onze provincie, 

en uit andere deelen van ons vaderland, tot zelfs uit het 

land dat worstelt en opduikt, namens het Genootschap 

heb ik de eer U voor Uw komst te bedanken en als zijn 

gasten welkom te heeten op ons feest." 

"Men heeft U uitgenoodigd, zeide ik, om luister bij te 
zetten aan de feestviering. Voorwaar , dat doet Gij. Maar 

toch is niemand Uwer genoodigd zonder een voor hem 

geldende, eigen beweegreden. De geachte feestredenaar, 

die ons straks. het boek der geschiedenis zal opslaan ,za! 
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ons doen zien, hoe het Genootschap steeds een innig ver

band heeft gehouden met de stad en de provincie Gro
ningen, en niet minder met de Hooge School van het 

Noorden des lands. Is het dan wonder, Mijnheer de 

Commissaris der Koningin, Mijnheer de Burgemeester, dat 

onze eerste uitnoodigingen tot U werden gericht? En dat 

wij den Heer President en den Heer Secretaris van het 

College van Curatoren, en U, Rector-Magnificus, in ons 

midden wenschten te zien? En als de g.rondleggers onzer 

de jaren tartende Vereeniging Groningsche studenten waren, 

moogt Gij dan aan het feest ontbreken, Vertegenwoordigers 

van het Groningsche Studentencorps V. A. P.? 
Die grondleggers, in 1801 nog geen twintig jaren oud, 

zijn voorlang heengegaan. Van ·enkelen hunner zijn nog 

kinderen in leven. Wij zijn met dezen in correspondentie 

getreden en zij zijn mij allervriendelijkst behulpzaam ge

weest in het verkrijgen van portretten. Maar geen hunner 

kon tot mijn spijt hier aanwezig zijn. Des te meer verheugt 

ons Uw hierzijn, Mr. TH. HAAKMA TRESLING, kleinzoon 

van SIBRANDUS STRATINGH Ez., een der zes stichters en 

niet de minst bekende onder hen. 

Onze Vereeniging,schoon nu honderd jaren tellende, 

ziet met eerbied op tot een 40 jaar oudere zuster. En 

ofschoon de conversatie tusschen haar en ons nimmer 
levendig is geweest, meenden wij haar toch op ons feest 

te moeten uitnoodigen. Mr. R. VAN VEEN, voorzitter van 

het genootschap "Pro Excolendo Jure Patrio ," aan D onze 
welgemeende hulde." 

Maar wij zullen hetgeen de voorzitter verder sprak als 

welkom tot de aanwezige gasten, hier niet volledig weer

geven. Na die begroeting ging hij aldus verder; 
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"Het Genootschap heeft tot een twaalftal vereenigingen, 
waarmede het in doel en strekking overeenkomt, uitnoo
digingen gezonden, om bij zijn feest zich door een afge

vaardigde te doen vertegenwoordigen en met het Genoot

schap in overleg te treden omtrent de behartiging van 
eenige gemeenschappelijke belangen. Niet minder dan 
zeven dezer Vereenigingen gaven aan onze uitnoodiging 
gevolg. De steden, waar zij gevestigd zijn, werden boven 

reeds vermeld. Uit de voorstellen, door sommigen hunner 

reeds vooraf schriftelijk ingediend, laat zich nu reeds met 

waarschijnlijkheid afleiden, dat de op morgen bepaalde 

samenkomst goede vruchten zal dragen." 
De spreker bracht ten slotte een groet aan de Dames, 

die bij het feest aanwezig waren. "vVanneer wij ons hebben 
vermeten, de Autoriteiten uit te noodigen met hun Dames, 
dan moet U daarin geen bijzondere uiting zien van een 

modernen geest, die het Genootschap zou bezielen. In
tegendeel, die geest was eigen aan het Genootschap van 

zijn prilste jeugd af (*) en is dat gebleven tot op den huidigen 

dag toe. Velen, die hier zijn en dertig jaren kunnen 

terugdenken, zullen zich herinneren, hoe toen drie malen 

in eIken winter een zoogenaamde " Openbare Vergadering" 

in deze zaal plaats had, waar de bloem van het Groningsche 
publiek, zoo vrouwen als mannen, bijeen kwam om met 

groote aandacht te luisteren naar een of meer wetenschap-

(*) Feestrede van Prof. TH. VAN SWINDEREN bij het 25-jarig bestaan, 
blz. 51: Inderdaad, Groninger Vrouwen! Gij hebt door Uw onafge
brokene tegenwoorillgheid gedurende de afgeloopen 25 jaren bij die 
onzer lessen, tot welke U toegang verleend werd, zeer veel toegebragt, 
om ons aan te moedigen, om op den eenmaal ingeslagen weg voort 
te gaan. 



8 

pelijke voordrachten (*). Later werden de Dames tot alle 

lezingen en zelfs tot het lidmaatschap toegelaten." 

Het tweede gedeelte der Toespraak luidde als volgt: 
Het Natuurkundig Genootschap te Groningen, 

dankbaar dat het zijn eeuwfeest mag vieren onder terug

zien op een zeer gelukkig verleden; 

in het volle bewustzijn van zijn roeping voor het tegen
woordige; 

ten diepste er van overtuigd, dat het ook in zijn tweede 

eeuw met het beste gevolg zal kunnen voortgaan, de heer

lijke wetenschap der Natuur in haar geheelen omvang te 

verspreiden onder hen, die weetgierig zijn en oogen en ooren 
hebben voor het werk der natuurkundigen; 

heeft, een oude gewoonte volgende, op voorstel van zijn 

Bestuur besloten, het eere-lidmaatschap op te dragen aan 
verschillende personen. 

Het wenscht de Stad te eeren, waar het is gesticht en 

waar het nu roo jaren heeft bestaan, de Provincie, waarmede 

het zulk een innige aanraking heeft, en de Universiteit, 
\vaaraan het zoo veel is verschuldigd. 

Het benoemde daarom tot Eereleden: 

den Heer Commissaris der Koningin in Groningen, Mr. 
C. C. GEER TSEMA; 

(*) Bij die gelegenheden, waarbij naar de huiselijke gewoonte van 
die dagen de koffiekan en de koek op de tafeltjes niet mochten ont
breken, speelde steeds een orkest onder de leiding van den uitstekenden 
DE CORNILLON, lid van het Harmonie-orke;t. De "Verhandeling" 
droeg doorgaans een meer letterkundig karakter; de "Bijdrage" bewoog 
zich steeds op het gebied der Natuur. 
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den Heer Burgemeester van Groningen, JhL Mr. E. 

TJARDA VAN STARKENBORGH STACHOUWER; 

den Heer President van het College van Curatoren der 

Rijks-Universiteit te Groningen, Jhr. ML P. J. VAN Swm

DEREN te Assen. 

vVegens belangrijke en vele diensten, aan het Genoot

schap in de laatste jaren bewezen, werden benoemd: 

de Heeren Mr. J. A. FEITH en Dr. T. J. DE BOER, te 

Groningen, leden van het Centraal Bureau voor de kennis 

der Provincie Groningen, door het Genootschap opgericht 

in I897; 

de Heer Dr. J. BÖESEKEN te Assen, lid van het Bestuur 

der Wetenschappelijke Afdeeling, door het Genootschap 

opgericht in r 899 ; 

de Heer Dr. J. W. MOLL, Hoogleeraar te Groningen. 

Het Genootschap wenscht de Vaderlandsche Natuurkun

dige "\Netenschap, ook in hare toepassingen, te eeren door 

tot honoraire leden te benoemen: 

den Heer Dr. J. BOSSCHA J L, Oud-Hoogleeraar te Haarlem; 

de Heeren Dr. H. G. VAN DE SANDE BAKHUIJZEN, Dr. 

H. KAMERLINGH ONNES, DL H. A. LORENTZ, Hoog

leeraren te Leiden; 

de Heeren Dr. H. SNELLEN Sr. en Dr. H. Zw AARDEMAKER 

Czn., Hoogleeraren , en DL J. VAN DER PLAATS, Leeraar 

te Utrecht; 

de Heeren DL J. D. VAN DER WAALS, Dr. Hu GO DE VRIES 

en DL H. W. BAKHUIS ROOZEBOOM, Hoogleeraren , DL 

P. ZEEMAN, Buitengewoon Hoogleeraar en DL C. KERBERT, 

Directeur van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap 

"Natura Artis Magistra," te Amsterdam; 
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de Heeren Civ. Ing. J. KRAUS, Directeur en Hoogleeraar , 

DL H. BEHRENS en DL S. HOOGEWERFF, Hoogleeraren 
aan de Polytechnische school te Delft; 

den Heer L. BROEKEMA, Hoofd-Directeur der Rijks
Landbouwscholen te Wageningen. 

Daar de Heeren KAMERLINGH ONNES en KRAUS te 
Groningen zijn geboren en de Heer BROEKEMA in onze 

provincie, terwijl alle drie een belangrijk deel hunner oplei
ding in onze stad hebben genoten, zoo is hun benoeming 
tevens een hulde aan drie mannen, waarop wij als bewoners 
van het Noorden trotsch mogen zijn. 

Nadat een kleine pauze, door het orkest aangevuld,had 
plaats gehad, betrad nu de Feestredenaar het spreekgestoelte. 

Zijn rede volgt hier in haa; geheel. 

Van harte heet ook ik U welkom in deze bijeenkomst, 

waarin wij het honderdjarig bestaan van het Natuurkundig 

Genootschap herdenken. 
Wanneer ik aanvang met de bede Uwe verwachting 

niet te sterk te spannen op 't geen Gij hooren zult uit 

mijnen mond, dan is dat meer dan ijdele plichtpleging 
en navolging van sprekers in 't algemeen en feestredenaars 

in 't bijzonder. Want de laatste jaren het spreken in 

't openbaar ontwend, gevoel ik levendiger nog dan voor

heen hoezeer ik de toegevendheid van hoorders behoef. 

Dat ik, in weerwil van dit besef, nochtans hier voor 

U sta is ten deele toe te schrijven aan vriendelijken , 
drang van het Bestuur, anderdeels aan mijn oude liefde 

voor dit genootschap. 
Het Bestuur, bescheiden in zijn eischen, wenschte een 

niet~alledaagschen spreker . . . . dat is te zeggen een, dien 

de leden niet eIken dag zagen en elken winter hoorden; 
en ik voor mij stemde na eenige begrijpelijke aarzeling 

toe, omdat ik daardoor een bewijs kon geven van mijn 

onverflauwde belangstelling in een vereeniging , aan wier 

werkzaamheden ik gedurende een reeks van jaren deelnam 

en waaraan ik niet dan aangename herinneringen heb. 



I2 

Honderd jaren schijnen lang aan ieder, die van de 

geologie geen ernstige studie maakt. Ze omvatten drie 

menschengeslachten en elk daarvan verschilde in levensop

vatting en denkwijze. In vroegere eeuwen mogen de ver

schillen tusschen grootvader, vader en zoon minder groot 

geweest zijn, in de snel levende 19de waren zij sterk en 

voor iedereen duidelijk. Wanneer nu niettemin dit in 

180I gesticht genootschap, zij 't ook nu en dan in onder

geschikte punten gewijzigd, wat de hoofdzaak betreft steeds 
op denzelfden voet in stand bleef en nog altijd een eer

volle plaats beslaat onder de talrijke vereenigingen en 
gezelschappen dezer stad, waarvan het vele zag opkomen 

en ondergaan, dan bewijst dit wel, dat het in behoeften 

voorziet, die niet afhangen van dé wisselende meeningen 
der 0peenvolgende geslachten. 

Op 't voetspoor van mijn voorgangers-feestredenaars, 
de hoogleeraren Van Swinderen en Enschedé, de 

eerste in 1826 en '5 I, de tweede in '76, respectievelijk 

bij het 25-, 50- en 75-jarig bestaan, zal ik mijn hoofd

thema aan de geschiedenis van 't genootschap ontleenen, 

maar er eenige kleinere motieven invlechten, die hoop ik 
eenige afwisseling in de voordracht brengen, zonder aan 
de eenheid te schaden. 

Ons genootschap is geboren op 28 Febr. 1801. Dien 

dag kwamen, op 't initiatief van den 16-jarigen student 
Theodorus van Swinderen en te zijnen huize, zes 

studenten bijeen, met het doel om van nu af in weke
lijksche bijeenkomsten natuurkundige proeven te nemen. 

De namen van V. Swinderen's gasten waren: War

molt en Johannes Tonckens, Sibrandus Stra-
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tin g h, Jan Ge r a rd Wol d ri n g h en 0 nno Joos t 

Sic kin g h e. Van dezen heeff de latere hoogleeraar in 

de scheikunde, Si b rand us Stra tingh, als geleerde 

naam gemaakt. Van zijn verhandelingen over de verbin

dingen van de phosphorus en over die van het chloor, 

over cinchonine en chinine, over lllorphine, enz. zijn 

vele, ook door vertalingen, algemeen bekend geworden. 

Sommige daarvan hebben haar ontstaan te danken aan 

lezingen en proefnemingen in dit genootschap, waarvan 

hij tot aan zijn overlijden in 1841 een hoogst verdienstelijk 
lid was. Dat hij ook op natuur- en werktuigkundig gebied 

uitmuntte, bewijzen zijn stoom- en zijn electromagne
tische-wagen., in gemeenschap met den instrumentmaker 

Be c k er uitgedacht en vervaardigd. Van deze twee uit

vindingen gaf onze geachte huidige Voorzitter in den 

Groningschen Volksalmanak van '98 een lezenswaardige 

beschrijving. 

Gedurende de twee eerste jaren van zijn bestaan, was 

het aanvankelijk zoo geheet en "Natuur- en Scheikundig 

Genootschap" niet anders dan een gewoon studenten

gezelschap, waarvan de leden wekelijks ten huize van 

den stichter bijeenkwamen om proeven te nemen over 
electriciteit en met verschillende gassen, z.a. zuurstof, 

chloor, stikstof-oxydule, enz .• die naar men weet in 't laatst 

der 18de eeuw ontdekt waren. Wat de daarvoor noodige 

toestellen betreft, beschikten zij over een en ander dat 
den vader van V. S win der e n toebehoorde, alsmede 

over een electriseermachine van zijn broeder_ Voorts 

brachten zij wekelijks eenige penningen bijeen, om van 

het ontbrekende bij te koopen. Allengskens evenwel had 

men eenige medestudenten tot de bijeenkomsten toege-
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laten, eerst als gasten, daarna als honoraire leden, die 

als toehoorders een kleine bijdrage· betaalden. 

In 1803 traden onder den naam van contribueerende 

leden een aantal aanzienlijke burgers toe. Dientengevolge 

ontstond behoefte aan een grooter lokaal, waarvoor Burge

meesteren en Raad het volgend jaar de zoogenoemde 
Promotie-school van het Gymnasium welwillend ter be

schikking stelden. Opmerking verdient, dat men reeds 

spoedig, behalve de gewone bijeenkomsten, eenige zoo
genoemde publieke lessen hield, waartoe ook dames werden 

uitgenoodigd, die, gelijk Van S win der en in zijn eerste 
gedachtenisrede zegt 1), "vermaak hadden in het zien van 
natuurkundige proefnemingen." 

Inmiddels was in 1803, onder den naam van "Natuur

kundig Gezelschap", dat in r808 herdoopt werd tot llNatuur

onderzoekende Maatschappij", nog een tweede vereeniging 

tot stand gekomen, waarvan een intelligente kleermaker, 

E. V in ken b 0 r g en, na diens vroegtijdigen dood in 

1805, H .. Engelhart de ziel was. Genoegzaam geheel 
onervaren in de natuurwetenschappen, met uitzondering 

van één lid, bestonden de werkzaamheden van de zes 

oprichters aanvankelijk alleen in 't gemeenschappelijk lezen 

van het "Natuurkundig Schoolboek", uitgegeven door de 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, en uit het nu en 
dan nemen van een enkele proef tot opheldering. Spoedig 

traden nog eenige nieuwe leden toe en was men in staat 

eenige boeken en instrumenten aan te koopen. Toen 

1) Het 25-jarig bestaan van het Natuur- en Scheikundig Genoot
schap te Groningen, plechtig gevierd op den 1sten Maart 1826, bladz. 8. 
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men nu ook eenige bekende liefhebbers der natuurkunde, 

z.a. J. A. en H. Uilkens als honoraire leden gewonnen 

had, die de minder ervarenen door hunne kennis voor

lichtten, en men, behalve over verscheidene physische 

werktuigen, over een planetarium van Van L a u n be
schikte; toen men eerst in 't Heeren Logement, Brug

straat, vervolgens in de Concertzaal, Poelestraat , en 

eindelijk op de bovenzaal in 't huis "de Beurs" geregeld 
in de acht wintermaanden om de 8 of 14 dagen. bijeen

kwam; toen men cursussen instelde en prijzen uitloofde 
voor de beste beantwoording van vragen - toen dreigde 

dit nieuwe genootschap, dat aan 't eind van 1803 reeds 

51 en in 1807 zelfs 1 17 leden telde, het oudere studenten

gezelschap geheel te overvleugelen. Dit wekte den naijver 

der studenten; links en rechts zocht men nieuwe leden 

aan te werven, onder studenten zoowel als onder burgers; 

men stelde commissies in, zoogenoemde departementen, 

voor natuurkunde, voor scheikunde, voor wis- en sterren

kunde, voor natuurlijke historie; men liet in· en uitlandsche 

tijdschriften onder de leden rondgaan en op gezette tijden 

door bevoegde sprekers lezingen houden over bepaalde 

onderwerpen. Vooral in 1805 was men op deze wijze 
ijverig bezig en dientengevolge klom 't aantal leden in 

genoemd jaar tot 98, in 't volgende tot 138 en in 1809 

zelfs tot 175. 

Zoo waren dus, in de eerste jaren der 19de eeuw, 
geheel door het initiatief van de ingezetenen, in het toen

maals vrij geïsoleerde Groningen, dat zeker nog lang niet 

de helft inwoners telde van nu, maar waarin - in weerwil 

van de enge wallen en van den nog drukkender politieken 
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toestand - een vr'" . 
l]ZtnllIge geest heerschte twee bI . d 

genootschappen ontstaan dO . h .. ' oelen e 
het vergaren en ve '0 ° Ie ZIC met IjVer toelegden op 
overheid was d rsprelden van natuurkennis. Bij de 

e natuurwetenschap destïds n '. 
tel: een paar slecht bezoldi d J og met 10 

zakelijk ten behoe d g e. leerstoelen, waarvan, hoofd
ve er medici in defr 1 t" h 

noodige georakeld d ' Ig a I]n et hoogst 
proef of vo wer , nu en dan opgehelderd door een 

orwerp voorzoov d k . 
middelen dit v. ero;rl cd err~ e ang verstrekte hulp-

00" en - ziet daar 11 N 
zou het duren vóór dat d a es. I og 60 jaar 
schap onder~e vakk e wetg.ever door de natuurweten_ 

. en van Middelbaar OnderwÏ 
nemen, op breedére schaal in de b h ti ~s op te 
kennis Voorzag die d e oe ten aan natuur-

, ree s gedurend t 
geslachten door de G ° e wee menschen-
'. ronmgers gevoeld ed' 
mspanmng eenigszins bevredlOgd n oor eigen 

waren. 
Eere zij mannen als Th d 
E' eo orus van Swinderen 

en ti der t V i n ken b ° r g 
stoot uitging! ' van wie daartoe de eerste 

Ik noemde 
zooeven het Groningen ' b . 

Igde eeuw geïsoleerd. Doch had d van t egm der 
met landgenoot en vreemd r' e schaarsche aanraking 

dat de Groningers door :p~:::o~~ot ;oodwendig gevolg, 
bruiken in maatschapp l"k 0' ee lllg, zeden en ge-

el] en zm een sub o.o. 

van den homo . " . -vanetelt vormden 
. " saplens , mettemin hielden zÏ . " 

gebIed voeling met db' ~ op geestehJk 
e Ultenwereld Wat d 

weinig bijdroeg was d H '. aartoe niet 
e oogeschool d' 

door talrijke draden m t h ' Ie, zenuwknoop, 
e et ruggemerg d bh' 

verband stond en d er esc aVlllg in 
aarvan voortd d 'k 

Een bew" d uren pn kels ontving 
IJS aarvoor ontleen ik aa d . 

verslagen van ons gen t h n e vroegste jaar-
00 sc apo 
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In 1807 baarde een proef van Humphry Davy veel 
opzien, die door den pas te voren ontdekten galvanischen 

stroom uit potasch en soda metalen afzonderde. Deze 

geleken op zilver, doch dreven op water en ontleedden 

dit onder ontwikkeling van een brandbaar gas. De ver

bazing die dit wekte vergelijkt een schrijver van 1840 bij 

die van destijds over de eerste Daguerro-typen. Ik voor 

mij zou er de X-stralen of de telegrafie zonder draad 

kunnen bijhalen, .ware het niet dat wij, gewend aan in 

steeds sneller tempo volgende ontdekkingen, niet reeds 

lang het "nil admirari", het "bij alles leuk blijven", tot 

devies hadden. Nu had in April 1808 Cu r a n d a u in 

Parijs medegedeeld, dat hem de bereiding van gezegde 

metalen langs chemischen weg gelukt was: het potas

sium en het sodium verkreeg hij afgezet op ijzeren staafjes, 
als hij deze gloeide in een mengsel van potasch of soda 

met kool en eenig lijnolie. Welnu, die laatste proef is 
nog 't zelfde jaar in dit genootschap herhaald door S. 

Stra tingh, bijgestaan door Theo d. van S winderen 

en S. H. Wachter. Jammer slechts - en hieruit blijkt 

weer va!1 de afgelegenheid van Groningen - dat ze zich 
geen naphta of petroleum konden verschaffen, om daar

onder de glanzende metaalbolletjes te bewaren, wat ze 

vruchteloos beproefden onder terpentijn, olijf- en barn

steenolie. 

Die geestelijke gemeenschap met andere middelpunten 

van beschaving verklaart nu, meen ik, gereedelijk 't ont
staan van de twee genoemde natuurkundige genootschappen 
voor nu honderd jaar. Was over 't algemeen de I8de eeuw 

in ons vaderland de bloeitijd van allerlei gezellige ver-

2 
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eemgmgen tot nut en vermaak, waarschijnlijk ,~oor 't laat:t 
h t meest in de tweede helft verrijzen er voor en na m 

e , r'ke be de voornaamste steden gezelschappen ter gezamen IJ -
oefening van de natuurkundige vakken. Zoo dagteekent 

van de nog heden bestaande: het Bataafsch Genootschap 

der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam van 

1769 't Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten 
, . Tie r' s Genootschap en Wetenschappen van 1773, ey 

te Haarlem van 1778 en het Natuurkundig Genootschap 

Diligentia in den Haag van 1793, Dit laatste he.~ft de 
grootste overeenkomst met het onze: oorspronkelIjk be

stond het slechts uit acht leden, die bijeenkwam~n 0: 
over natuurkundige onderwerpen van gedachten te wlssele 
en eenvoudige proeven te nemen. 

Van al die vereenigingen is voor de wetenschap verre

we het belangrijkste geworden het gezelschap der Hol-
g ,. k 1790 te Amsterdam landsche ScheIkundIgen, omstree s . 

d t nooit meer dan vijf a zes leden telde en ontstaan, a I' , 
, r gebloeid heeft doch door de kwa ltelt slechts een 20 Jaa , , . 

zoo ruimschoots vergoedde wat aan de kwanhtelt ontbra~, 

dat hun namen nog altijd in de jaarboeken ~er schei-

kunde met eere genoemd worden. '" 
In het buitenland was het niet anders: Ik WIJS. slechts 

op de vermaarde "Royal Institution" te Londen, m 1799 

door Rumford opgericht, waarin Davy, Young, Fara
d a y en T y n d a 11 hun beroemde lezingen hielden en 

waaraan thans De war en Lord Ral e i g h, de ontdekkers 

van het argon, werkzaam zijn. 

kl s in't laatst der Van waar, zal men vragen, eens ap , . 
18de eeuw die algemeene belangstelling in natuurstudIe, 
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of, wat nagenoeg op 't zelfde neerkomt _ want beide 
zijn beurtelings elkaar's oorzaak en gevolg _ die hooge 

bloei der natuurwetenschap? Als ik zeg "eensklaps" druk 
ik mij minder juist uit: want zoo, naar men zegt, de 

natuur geen sprongen doet, de natuur studie evenmin. 

Het was er mee gesteld, ongeveer als met de herleving 
van den plantengroei in 't voorjaar. Als de Mei-maand 

gekomen is, schijnt het in verloop van weinige dagen 

groen te worden. Men ziet het als 't ware overal uitbotten 

en, als gold het een wedstrijd in het voortbrengen van 

chlorophyl, de kale plantsoenen en bosschen opgroenen 

en zich in hun zomerdos steken. Toch behoeft men geen 

plantkundige te zijn om beter te weten. Die frissche 

groene blaadjes waren reeds lang aanwezig, kunstig opge

vouwen in de knoppen, die men met eenige opmerkzaam
heid reeds maanden te voren gaandeweg had kunnen zien 

aanzwellen en die eigenlijk reeds van 't vorig seizoen dag
teekenden. Bovendien ontplooiden niet alle heesters en 

boom en tegelijk hun bladeren, en in tuinen en op allerlei 

beschutte en bezonde plekken was het reeds eerder groen 
geweest. 

Zoo ongeveer IS het ook met de natuurwetenschap 
gegaan, Voor elk duidelijk zichtbaar is, dat zij op 't eind 

der 18de eeuw, laat ons zeggen ongeveer 1800, tot alge

meenen bloei komt, dat haar area alsdan voor goed 

begint, maar een plotseling opkomen is dit niet geweest. 

De bloei was lang voorbereid, zwellende knoppen hadden 
zich reeds bij menigte vertoond, ja, op beschutte en 
bezonde plekken al voor lang hun bladeren ontplooid. 

Met andere woorden, vroegrijpe geesten, die zich boven 
't beschavingspeil hunner tijdgenooten verhieven, hadden 

2* 
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de natuurwetenschappen reeds met vrucht beoefend en 

door de geniale, zij 't ook geïsoleerde pogingen van 

mannen, zooals Newton, Huygens, Linné, was voor 

sommige takken reeds een vaste grondslag gelegd., voor 

andere althans een schat van bouwstoffen bijeengebracht. 

Dat nu de vroeger sporadische beoefening in de tweede 
helft der I8de eeuw meer algemeen wordt, is in de eerste 

plaats toe te schrijven aan een verandering in de wereld

beschouwing, in de geheele wijze van denken, Naar men 
weet is de I8de eeuw voor de Westersche beschaving een 
tijd geweest van afieeren, dat zooveel moeilijker is dan 

aanleeren. In geen ander tijdvak is zoo grondig opge

ruimd met fantastische voorstellingen, ingewortelde voor

oordeelen, met bijgeloof en aannemen op gezag. Op die met 

forsche hand uitgevoerde afbraak - door den dichterlijken 

geest van Sc hilI er betreurd in "die Götter Griechen

lànds" - volgde natuurlijk een ontnuchtering, een gevoel 

van leegte en onvoldaanheid en hieruit ontstond weer een 

drang tot opbouw, die, in verband met de materialistische 

opvattingen, tot natuurstudie dreef. En men deed dit 

met zoo veel ijver en geestdrift, dat zelfs zij werden mede
gesleept, die de oude idealen nog niet geheel hadden 

opgegeven. 

De hier kort aangeduide revolutie in de hoofden, baan
veegster voor de staatsomwenteling van '89, begon in 

Frankrijk, doch de hooggaande golven, die zij in de gees

telijke atmosfeer opzweepte, plantten zich naar alle zijden 

voort en vonden niet het minst gevoelige resonatoren in 

ons land, dat door zijn gunstige ligging, uitgebreid en 

handel, aloude vrijheid en groote welvaart tot de meest 

beschaafde landen van Europa behoorde. 
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Wat in de tweede plaats aan het eind der I8de eeuw de 

belangstelling der beschaafden in natuurstudie krachtig aan

wakkerde, is de omstandigheid, dat destijds voor bijna 
alle takken nieuwe gezichtspunten geopend werden. 

Dit geldt zelfs, zij 't ook in bescheiden mate, voor 

de verstgevorderde der natuurwetenschappen, de sterren

kunde, reeds door K e p p 1 eren Ne w ton stevig overeind 
gezet, Immers was de ontdekking van Her sc heIl in 178 I 
van de planeet Uranus, die nog buiten Saturnus om de 

zon. rende, een kleine teleurstelling geweest, omdat men 

op grond van de zoogenoemde wet van Ti t i u s reeds 

lang ,'erwacht had, er een tusschen Mars en Jupiter te 

vinden. Dit gaf aanleiding met vernieuwde inspanning er 

daar een te zoeken. Die ijver werd beloond op den 

eersten dag der volgende eeuw - twee maanden vóór 

de oprichting van dit genootschap - toen P i a z z i te 

Palermo Ceres ontdekte. Doch de natuur, die· op onze 

vragen zelfs niet het bescheidenste antwoord geeft, zonder 

er weer nieuwe raadsels bij te voegen, schonk den sterren

kundigen nabij de loopbaan van Ceres nog een tweede, 
derde en vierde planetoïde, ja daarna in den loop der 

eeuw nog verscheidene honderden. Vele daarvan zijn op

gespoord met behulp der fotografie, een kunst, reeds in 
1778 door Sc h u I t z e vooruitgezien en beproefd, maar 

die zich niet ontwikkelen kon zonder de hulp der chemie, 

die eerst in 't laatst der 18de eeuw zich een harer waardige 

plaats onder de zusterwetenschappen veroverde. 

Wat de physica betreft, zwijg ik van het licht, want 
de sluimerende aether-theorie van Huygens zou eerst in 

1801 even wakker geschud worden door Y 0 u n g en eerst 

een 20 jaar later voor goed opstaan, dank zij Fresnel. Voor 
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de warmte is BI a c k' s ontdekking van de latente warmte 

in 1775 te vermelden, alsook twee belangrijke verhande

lingen van La v oisie r en Lap lace, waarin voor 't eerst 

beschreven wordt, hoe men hoeveelheden warmte met den 

door hen uitgedachten calorimeter bepalen kan. Van be
lang is ook, dat L a v 0 i s ier gewicht aan de warmte ont

zegt, al laat hij onbeslist of zij een onweegbare materie 

is, dan wel het resultaat van onzichtbare bewegingen van 

de molekulen. De .laatste voorstelling, waaruit zich de 
zoo belangrijke leer van 't behoud van arbeidsvermogen 

zou ontwikkelen, kreeg in 1798 vasten grond onder de 
voeten. door de proeven van den graaf Rum f 0 r d , die 
La v 0 i s ier' s weduwe getrouwd had. 

Wat Lavoisier en Laplace voor de leer der warmte 

deden, heeft Coulomb omstreeks denzelfden tijd (1785) 
voor die van de electriciteit en het magnetisme verricht; 

met zijn torsie-balans lukten hem de eerste kwantitatieve 

bepalingen. Naar men zich herinneren zal, vond hij N ew

ton' s wet voor de werking deralgemeene aantrekkings

kracht - de intensiteit in omgekeerde reden van de tweede 

machten der afstanden - ook voor electriciteit en magne

tisme geldig. 

Wat destijds in hooge mate de aandacht van 't publiek 
trok en tot vele proeven uitlokte, hoewel meer tot vermaak 
dan tot nut, was de statische electriciteit. Wat in ons 
land daartoe aanleiding gaf waren de ontdekking van de 

Leidsche flesch door Van Musschenbroek in 1746, 
de verbetering der electriseermachines door den Breda'schen 

dokter In gen hou s z en dan de vermaarde proefnemingen 

van V. Marum te Haarlem met zijn reuzenmachine. Doch 

de, eeuw zou niet eindigen, vóór dat nog een nieuwe 
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wijze gevonden was om electriciteit voort te brengen. 

Gal van i' s ontdekking valt in 1789 en Vol t a construeert 

zijn zuil in 1800, waarmee nog in 't zelfde jaar Ni c h 0 I

s 0 n en Ca r I i s I e het water ontleedden. 
Dit brengt mij tot de chemie, die meer nog dan de 

physica, ja zelfs het meeste van alle afdeelingen der 
natuurwetenschap in, 't laatste kwartaal der 18de eeuw 

vooruitging. Zoo zeer zelfs, dat sommigen haar eerst van 

toen af voor vol aanzien. 't Is te algemeen bekend om 

er over uit te weiden, maar ik moet toch even herinneren 
aan de opkomst van de pneumatische .chemie, de ont
dekking van 't chloor en van de hoofdbestanddeelen der 

dampkringslucht, stikstof en zuurstof; aan het antiphlogis
tisch stelsel van L a v 0 i s ier en diens vruchtbare toepas

sing van de leer der onvernietigbaarheid der stof, waardoor 

de chemie het tijdperk intrad van 't kwantitatief onderzoek. 

Die forsche duw door den vermaarden Franschman gegeven 

bracht de chemie, zij 't ook in tegenspraak met een 

bekende wet der mechanica, in een eenparig ver s n e 1-

Ie n d e beweging, en wat niet minder de aandacht ver

dient - al zal men mij aan den gemeenschappelijken band 
van Cic e r 0 herinneren - alle andere takken der natuur

wetenschap, wat vroeger of wat later, zijn daardoor gebaat. 

Laat, eerst in onzen tijd, de sterrenkunde, door middel 
van de fotografie, waarvan ik reeds gewaagde, en de 
spectraalanalyse. Eerder reeds de physica, men denke 

slechts aan de atoom- en molecule-leer als grondslag der 

kinetische gas-theorie. Onmiddellijk daarentegen kwamen 
de vorderingen der scheikunde aan de leer van het leven ten 

goede. Zoo, door de verklaring van de ademhaling, reeds 

door P r i est 1 y aangevangen, en van de dierlijke warplte, 
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waaraan de tweede van de bovengenoemde verhandeling 

van La voisier en Lap lace gewijd is. Wat de planten

physiologie betreft, zijn Ingenhousz en Sennebier te 

noemen, die P r ie s tie y' s ontdekkingen ten nutte maken 

om de voeding der chlorophyl-planten op te helderen. 

Wie zich overtuigen wil welke onwaardeerbare gids de 

chemie voortaan worden zou voor de leer van 't planten

leven, hij sla de "Recherches chimiques sur la Végétation" 

van S a us s ure op, 1804 verschenen. Een frissche geest 
waait ons uit elke bladzijde tegen: 't is bijna alsof het 
boek gisteren geschreven was. 

Zal ik nu ook nog van 't nieuwe leven gewagen in de 

Natuurlijke Historie gebracht? Hier begon het reeds in 

't midden der 18de eeuw met Linné, doch kort daarna 

komen de beide Jussieu's, oom en neef, de laatste de 

schrijver van de "Genera plantarum." In dit werk worden 

voor 't eerst de planten ingedeeld naar het natuurlijke 

stelsel en dat in 1789, het revolutiejaar, dat zooveel maat

schappelijke stelsels ondermijnde. En, wat de dierkunde 

betreft, is Cu vier reeds in aantocht, die in 1798 het 

eerste van zijn baanbrekende werken uitgaf. 

Het medegedeelde, hoewel kort en onvolledig, is toe
reikend om te doen zien, dat waarlijk met de 19de eeuw 
ook de bloeitijd der natuurwetenschap aanbrak. Was 't wel

licht overbodig U dit te herinneren, ik vlei mij toch dat 

de uitweiding U niet mishaagde. Gelijk wij steeds met 

genot aan de schoone voorjaarsdagen denken, waarin wij 

aan alle zijden het frissche loof zien uitbotten, zoo veiwijlt 

ook de liefhebber van natuurstudie gaarne in gedachten 

bij den tijd, toen het voor goed groen werd in de weten

schap der stoffelijke wereld, toen overal de meer be-
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schaafden zich vereenigden om zich in het schouwspel te 

verlustigen en zoo mogelijk zelf mede te tuinieren. 

Die schijnbare afdwaling van mijn onderwerp was boven

dien niet overbodig, wilde ik geheel ophelderen hoe destijds 

hier, in het nuchteren noorden, binnen een kort tijds

verloop, twee bloeiende natuurkundige genootschappen 
konden ontstaan. 

Onwillekeurig dringt zich hier de vraag op, in hoeverre 
de geestdriftige verwachtingen van de natuurdweepers dier 

dagen in vervulling zijn gegaan. Doch die moeilijke, veel 

omvattende vraag zal mij niet tot nieuwe uitweidingen 

verlokken, en merk ik alleen op, dat, konden de stichters 

van dit genootschap nog eens een kijkje bij ons nemen 

en hun geliefde studie hervatten en bijwerken, zij waar

schijn lijk , meer nog dan over ons breeder en ietwat dieper 

inzicht in de verschijnselen, versteld zouden staan over 

den materiëelen vooruitgang, tengevolge van die naarstige 

natuurstudie verkregen. Toch zouden ze in sommige op

zichten teleurgesteld worden, b.v. als ze eens vroegen, 

wanneer de laatste luchtbol naar Holland vertrok. Wel

licht, dat zij de vlucht door de natuurstudie genomen 

zouden vergelijken met die van den met waterstof gevulden 

ballon, op een Juni-avond van 1804 van wege dit genoot
schap opgelaten en die, in zuidoostelijke richting ver
dwijnend, den volgenden morgen in de vroegte gevonden 

werd door een boerin bij Dollnitz, een mijl ten zuiden 

van Halle. Dit tot groote verrassing der proefnemers , 

die het acht maand na dato uit G i I b e r t' s Annalen ver

namen en geen denkbeeld hadden gehad van zulk een 

snelle vlucht en hoogstens ·ongeveer een voorstelling van 

de streek, waar hun ballon zou aanlanden. 
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Ik keer, en nu hoop ik voor goed, tot de geschiedenis 
van ons genootschap terug. Er bestonden dus van 1803 

af twee vereenigingen , die met elkander wedijverden om 

de Groningers in natuurwetenschap te onderrichten. Doch 

~bbe volgt op vloed en de golven der belangstelling, die 

lD de eerste jaren der eeuw hoog gingen, namen allengs 

in stuwkracht af. Door vertrek naar elders en overlijden 
verloor men eenige begaafde sprekers en daarbij kwamen 

in 18 IQ de treurige politieke omstandigheden, die onze 
inlijving bij het Fransche Keizerrijk tengevolge hadden. 

De bestuurders der twee genootschappen begrepen, dat 
het beste middel om zich staande te houden vereeniging 

was. Deze kwam 15 Oct. 18 IQ tot stand en wel in dier 

voege, dat de naam der oudere zu~ter: "Natuur- en 
Scheikundig Genootschap" behouden werd, doch van de 

jongere de wetten en inrichting werden aangenomen. Doch, 

even als de "Grootvorst van Europa's stroomen" uit Voor-, 

Middel- en Achter-Rijn, is het tegenwoordig genootschap 
niet uit de samenvloeiïng van twee, maar van drie takken 

ontstaan. In 1830 toch na~ het nog een derde vereeniging 
in zijn bedding op. Deze, mede door Van S win der e n 

opgericht en wel in 1822, had, gelijk haar naam aanduidde, 
uitsluitend de bevordering der natuurlijke historie tot doel. 

't Aantal leden, dat bij 't zilveren feest in 1826 154 be
dragen had, klom daardoor tot 434. 

Hiervan was weer naamsverandering het gevolg. Van 
1830-'62 noemde onze vereeniging zich: "Genootschap 
ter bevordering der Natuurkundige Wetenschappen." In 

laatstgenoemd jaar, bij gelegenheid van een wetsherziening, 

werd die naam veranderd in den tegenwoOt'digen: "Natuur
kundig Genootschap." 
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Een naam is niet geheel onverschillig voor een gezel

schap. De buitenwacht beoordeelt het daarnaar, evenals 

de wielrijder een hem onbekende herberg naar het uit
hangbord. Zelfs na nadere kennismaking blijft in onze 
opvatting iets achter van den eersten door den naam 

gewekten indruk. En nu kan men hier, meen ik, zeggen: 

"lest best." . De eerste benaming: "Natuur-· en Schei
kundig Genootschap" was te beperkt: door dat "en Schei

kundig" werd men genoopt "natuurkundig" in beperkten 

zin op te vatten, en sloot men de natuurlijke historie en 
de sterrenkunde buiten, waarmede men zich van den 

beginne af bezig hield, evenals zelfs met toepassingen 

op geneeskunde, landbouw en nijverheid. Doch ook de 

tweede naam: "Genootschap ter bevordering der Natuur
kundige Wetenschappen" was, in weerwil van zijn eerbied

waardige lengte, te beperkt en bracht op den voorgrond, 

wat in een vereeniging als deze wel altijd bijzaak zal 

blijven, terwijl de hoofdzaak, het verspreiden van natuur

kennis onder Ieeken , niet eens duidelijk uitkwam. 

De huidige benaming daarentegen, kort en krachtig, 

omvat veel en sluit niets essentiëels buiten. Haar wordings
geschiedenis bevestigt de veel miskende. waarheid, dat de 

inhoud van ons zeggen vaak omgekeerd evenredig is aan 

het aantal gebezigde woorden. 't Is er mee als met de 

schilderijen in een museum: het eene wordt gedrukt, 

gedoofd, gedood door de buurschap met andere. Een 
gevleugeld woord is kort en een hoog gewaardeerd doek 
plaatst men in een afzonderlijk vertrek. 

Doch ik zou de verwachting inU wekken, dat ik kort 

wilde zijn, al heb ik ook niet beweerd, dat ik veel te 

zeggen had. In. zoo verre evenwel zou dit vermoeden 
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juist zijn, dat ik U niet zal kwellen met de volledige 

geschiedenis van onze honderdjarige. Ik zal mij beperken 

tot de bijzonderheden, die mij Uwe aandacht 't meest 

waard schijnen. 

Gelijk van alle menschelijke instellingen, bestaat hare 

geschiedenis uit afwisselende perioden van bloei en kwij

ning. Soms geven enkele leden door wetenschappelijken 

arbeid luister aan 't genootschap, met name in de eerste 

jaren Dr. St rat i n g h , die zijn onderzoekingen in den 

boezem van 't genootschap verricht en zijn verhandeling 

over eenige verbindingen van den phosphorus aan het 

bestuur opdraagt. Nu eens beschikte men over begaafde 
sprekers, die een talrijk publiek trokken, zooais Prof. 

U i 1 ken s, die zoo in den smaak viel, dat in 1820, toen 

hij een cursus over natuurkunde gaf, het aantal leden 

op eens met circa vijftig toenam. Dan weder had men 

winters, waarin het groote moeite kostte de spreekbeurten 

vervuld te krijgen, de vergaderingen slecht bezocht werden 

en het ledental merkbaar achteruitging. Dit laatste b.v. 

sterk in 1814, toen door de afscheiding van Oostfriesland 

(door Napoleon in 1807 na den vrede van Tilsit bij de 

HoJlandsche departementen ingedeeld) de Groninger Hooge~ 

school vele studenten verloor, die tevens leden van ons 
genootschap waren. 

Om te doen zien, dat het aantal leden binnen tamelijk 

wijde grenzen wisselde, zij een minimum uit de eerste 
periode in 1820 vermeld van 129 leden en een tweede 

uit den laatsten tijd, dat van 1894, toen de in de stad 
woonachtige leden zelfs tot IIZ geslonken waren. Een 

maximum daarentegen had men op I Jan. 1849, toen men 
binnen Groningen 392 leden telde. 
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In weerwil van die vrij groote schommelingen kan men 

aan ons genootschap geen standvastigheid ontzeggen, noch 

regelmaat: in de honderd jaar van zijn bestaan zijn nooit 

de geregelde bijeenkomsten gestaakt, met de eenige uit

zondering van de drie laatste maanden van 1826, toen 

de stad geteisterd werd door de beruchte Groninger ziekte, 

die meer dan tweeduizend slachtoffers maakte, waaronder 

ook verscheidene onder de leden dezer vereeniging. Zelfs 

in den winter van '30 op '3 I, toen 85 leden mee naar 
het front getrokken waren voor het bevechten van de 

Belgische muiters, werden de werkzaamheden door de 

achtergeblevenen onafgebroken voortgezet. 
Die groote vastheid onzer vereeniging blijkt niet minder, 

en wordt ten deele verklaard door de geringe wisselingen 

in haar bestuur. Wie eens daarin gekozen was, werd zoo 

goed als altijd herkozen; velen stierven op hun post of 

bedankten slechts wegens verregaande gebreken des ouder

doms of wegens vertrek naar elders. W. J. Me u r s 

Wichers was z8, Dr. J. Baart de la FailIe 3I, Dr. 

Alings 40 en Dr. S. Stratingh 41 jaar bestuurslid, 

terwijl de stichter Th. van Swinderen en Dr. Huber 

beiden meer dan een halve eeuw (5 I jaar) zitting hadden. 

Ongerekend de tegenwoordige titularissen, de HH. Dr. 

Groneman en Van Dam, waarvan wij hopen dat zij 

bij hun eerste lustrum nog vele volgende zullen voegen, 

heeft de honderdjarige slechts v ij f voorzitters gehad en 

v ier secretarissen. 
Na deze welsprekende cijfers is het ternauwernood 

noodig te vermelden, dat de verhouding van bestuurders 

onderling en tot de leden doorgaans een zeer goede 

geweest is, en dat de onvermijdelijke en tevens wenschelijke 
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verschillen van inzichten nooit ver genoeg gingen, om den 

geregelden gang van zaken te storen en de vastheid van 
het bestuur in gevaar te brengen. 

Ik zal den lof niet zingen van allen, die onze vereeni
ging gemaakt hebben tot wat zij is. Trouwens is dit, 
wat de eerste 75 jaar van haar bestaan aangaat, door de 
vorige feestredenaars naar eisch geschied, en wat de 

laatste kwart eeuw betreft, zijn, om van de levenden niet 
te gewagen, wakker!'; mannen als de la Faille, Alings, 
G 1 e u n s en Va n Mi 11 i gen nog in dankbare herinnering 
bij de meesten uwer. Toch moet ik nog even terug
komen op den stichter, Van S win der en, die haar eerste 
schreden leidde en haar tot zijn laatsten ademtocht bleef 
verzorgen. Ongetwijfeld is het voor de vereeniging een 

groot geluk geweest, dat hij zoo lang voor haar gespaard 

bleef. Was zij gedurende de eerste 40 jaren van haar 
bestaan een zwerveling binnen Gruno's wallen, Va n 

S win der e n was het ook, die door de schenking van een 
geldsom op niet al te bezwarende voorwaarden voor den 
aankoop van het Concerthuis , haar tot een gezeten burgeres 
van Groningen maakte 1). Dat hij nog steeds met eerbied 
en erkentelijkheid herdacht wordt, daarvan getuigt zijn 

met piëteit bewaard en nog voor eenige jaren gerestau
reerd portret. 

Aan elk bezit is, behalve lust, ook last verbonden en dit 
geldt in niet geringe mate van een groot gebouw, waarvan 
de lokalen aanhoudend verhuurd moeten worden, zal de 

bezitting voor 't genootschap houdbaar blijven. Bovendien 

1) De som bedroeg f16000.-, waarvoor eenjaarlijksche uitkeering 
bedongen werd van één duizend gulden, gedurende zijn leven of dat 
zijner echtgenoote. Mevr. Van Swinderen, de langstlevende,stierfin 1859. 

eischte het reeds tamelijk oude gebouw veel aan- onderhoud 

en zijn achtereenvolgens onderscheidene vertimmeringen 

noodig geweest om het eenigermate in bruikbaren staat te 
houden voor zijn verschillende bestemmingen. Let men op 

de niet al te ruime middelen, waarover men de beschikking 
had, dan kan men aan de directies, inzonderheid aan de 

penningmeesters van 1840 tot nu toe, den lof niet ont
houden, dat zij zich doorgaans met beleid en overleg 
van hun niet altijd gemakkelijke taak gekweten hebben. 

Voorzoover ik uit de verslagen zien kon, is in die 60 jaar 

voor 't gebouw ruim veertigduizend gulden uitgegeven, 

te weten 19 mille voor de jaarlijksche uitkeeringen aan 

Van S win der enen echtgenoote en de rest aan vertim

meringen, waarvan de voornaamste plaats hadden in '4I, 

'60, '71, '76 en nu laatstelijk sedert 1895. Die cijfers 

zijn welsprekend, ze leggen, in verband met den huidigen 

bevredigend en toestand, zoowel van 't gebouw als van de 

kas ,gunstig getuigenis af van den nog onverminderden 
bloei en de nog jeugdige veerkracht van de honderdjarige. 

Dat deze bij voortduring jong bleef en ook na tijdelijke 

perioden van kwijning telkens weer oplook en opnieuw 

gedijde, mag men voor een niet gering deel toeschrijven 

aan de nooit verstoorde aanraking met de hier gevestigde 

hoogeschool en later ook met de Rijks hoogere burger

school. Ik behoef daarbij niet lang stil te staan: wij zagen 

reeds, dat de oudste tak der vereeniging voortkwam uit 

een studentengezelschap, alsook dat men gedurende de 

eerste periode vele muzenzonen onder de leden telde. 

Langzamerhand nam hun aantal af, ja, daalde mag ik wel -

zeggen tot het nulpunt, totdat in 1877 het bestuur op de 

goede gedachte kwam ze als buitengewone leden, tegen 
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verminderde contributie weer naar onze vergaderingen te 

lokken. De vrijgevige bepaling, die behalve voor studenten 

ook voor gymnasiasten, hoogere burgers en kweekelingen 
geldt, heeft blijkens de jaarlijksche verslagen werkelijk doel 

getroffen. 

Doch wat voor de vereeniging van niet minder gewicht 

was, zijn de goede diensten, haar bewezen door de 

wetenschappelijke mannen aan bovengenoemde instellingen 

verbonden. Onafgebroken hebben zij haar helpen besturen 

en door 't houden van lezingen en het beschikbaar stellen 

van instrumenten en toestellen aan haar bloei krachtig 

meegewerkt. Overtuigd, dat de academische hulpmiddelen 

ook in 't vervolg niet aan een instelling zouden onthouden 

worden, die, al bestond destijds de naam nog niet, metter

daad een University-extension" was, hebben de bestuurders 
" in r865 de voornaamste werktuigen en vele boekwerken 

van 't genootschap aan de Hoogeschool afgestaan_ Ter

zelfder tijd zijn de overige instrumenten en toestellen, die 

zich in den loop der tijden hadden opgehoopt en grooten

deels verouderd waren, in 't openbaar verkocht en de 

opbrengst, ruim f 13°0, aan de verbetering der gewone 

vergaderzaal besteed. Werd ons genootschap derhalve van 

een onnut bezit en doelloos beheer ontheven - want de 
benoodigdheden voor de proeven worden sedert lang door 

de sprekers zeI ven meegebracht, - aan één instrument, 

dat bezwaarlijk kan worden meegenomen, en van uitge

breide toepassing is ter illustratie van natuurkundige voor
drachten voor een talrijk gehoor, bestond reeds geruimen 

tijd behoefte. Ik bedoel een projectietoestel, in 1895 op 
initiatief van den wakkeren tegenwoordigen Voorzitter aan

geschaft. Hoeveel dit bijdraagt tot verduidelijken en op-
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luisteren van de voordrachten, zal velen Uwer door erva
ring gebleken zijn. 

't Zij mij vergund Uwe gewaardeerde aandacht nog 
eenigen tijd te bepalentbij het doel door onze vereeniging 
nagestreefd en de middelen door haar aangewend om dat 

te bereiken. Gelijk de hoogleeraar Enschedé in 18J6 

van deze plaats zeid~, heeft zij "wel nu en dan hare 
"benaming gewijzigd, maar is nooit geheel van aard ver-

anderd noch afgeweken van haar oorspronkelijk doel." " , 
Wat zij steeds in de eerste plaats beoogde was versprei-
ding van natuurkennis in wijderen kring onder allen, die 

aan een menschwaardig bestaan ook den eisch stellen: 

vorming van zoo mogelijk juiste voorstellingen aangaande 
de stoffelijke wereld in en om ons. En het voorname 
middel daartoe is van meet af tot heden geweest het 
levende woord, het doen houden van voordrachten, opge
helderd door voorwerpen, afbeeldingen en proeven. 

Ongetwijfeld zou het interessant zijn, wanneer wij een 
beknopt overzicht bezaten van den inhoud der lezingen, 

van wege 't genootschap in de afgeloopen eeuw zoo goed 

als onafgebroken gehouden. De korte verslagen over den 

staat en de werkzaamheden, die door de goede zorgen 
van den verdienstelijken Dr_ A I i n g s volledig van 1801 
af bijeengegaard en voor 't genootschap bewaard zijn, 
geven daarover slechts karige· inlichtingen, zelden meer 
dan de titels der voordrachten. Er is eenmaal (ill 1836) 
het voorstel gedaan om de gehouden lezingen geregeld in 
haar geheel voor de ieden te doen drukken, maar die 
overdreven eisch moest natuurlijk alleen reeds afstuiten 
op de te hooge kosten. Wellicht zou het voorstel ingang 
gevonden hebben, had men alleen beknopte overzichten 

3 
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gevraagd, ongeveer op de wijze als jaarlijks onze zuster

vereeniging in de hofstad, sedert 1872, van de aldaar 

gehoudene voordrachten het licht doet zien. 

Een zoodanig relaas zou ons een aanschouwelijk beeld 

gegeven hebben van de opeenvolgende eischen aan een 

bevattelijke voordracht gesteld, alsook van de wisselende 

opvattingen van 't geen men een verklaren, een begrijpe~ 

der natuurverschijnselen noemt. Waarschijnlijk zouden WIJ 

daaruit ontwaren, dat de plaats, die de mensch naar eigen 

schatting in de natuur inneemt, er in die honderd jaar 

niet op verhoogd is. Want, al liet men anno 180 I al lang 

niet meer zon en planeten om de aarde wentelen, zoo 

was men toch nog niet aan de naïeve voorstelling ont

worsteld, die den mensch als 't hoofddoel der schepping 

beschouwt en al wat verder is slechts bestaan laat om 

zijnent wil. In verband daarmede was ook het verklaren 

van een verschijnsel niet, gelijk thans, het onder één 

hoed brengen met andere, maar veeleer het uitdenken 

van een doel, nuttig voor ons dierbaar ik. En opmer

kelijk, terwijl de mensch allengskens van zijn verheven 

standpunt afdaalt, wordt zijn gezichtsveld ruimer, ontwaart 

zijn blik meer eenheid in de verschijnselen en doet hij in 

steeds sneller tempo de eene verrassende ontdekking na 

de andere. 

In waarheid zou men in een resumé van de hier ge

houden voordrachten de voornaamste bouwstoffen bijeen 

hebben voor een geschiedenis der natuurwetenschap in de 

I9de eeuw. 

De eerst gehouden lezingen kunnen wel niet anders 

geweest zijn dan hoogst elementair. Ik vermeldde reeds, 

dat men in één van de takken, waaruit ons genootschap 
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ontstond, aanving met het voorlezen en toelichten van 

een natuurkundig schoolboek. AlJengskens eerst zal op 

de spr~'kers de vergelijking minder toepasselijk zijn geworden 

met den koning uit het rijk der blinden, en zoetjes aan 

zullen ook de hoorders geleerd hebben ietwat zwaarderen 

kost te verdragen. Want niet alleen dat de leden door

gaans uit de samenkomsten met althans eenige juistere 

begrippen huiswaarts keerden, langzamerhand gingen daar 

ook beter voorbereide toehoorders heen. Want het peil 

van ons openbaar onderwijs is in den loop der eeuw 

gestadig gerezen,' zij 't ook dat langen tijd de eigenlijke 

natuurstudie daarvan geen noemenswaardig deel uitmaakte. 

De gunstige invloed van de oprichting van Hoogere Burger

scholen, door de Wet op het Middelbaar Onderwijs van 

'63, kon zich natuurlijk eerst in de laatste dertig jaren 

doen gevoelen en de sprekers gaandeweg van de verplich

ting ontslaan, om, ten behoeve van een ruim deel hunner 

toehoorders, telkens weer van de eenvoudigste grondbe
ginselen uit te gaan. 

Evenwel: de mensch leert niet alleen binnen de school

wanden , ook wel iets daarbuiten, en reeds lang, vóórdat 

de als altijd met de nachtschuit reizende Wetgever zijn 

hooge aandacht op de natuurwetenschap vestigde, haJl 

deze laatste reeds lang onze geheeIe atmosfeer doortrokken 

met den geur harer vruchten en zelfs den meest stomp

zinnige lont doen ruiken. De verrassende verbeteringen, 

tengevolge van het snel voortschrijdend natuuronderzoek 

zonder ophouden in ons materiëel leven aangebracht, 

prikkelden de weetgierigheid en hebben gaandeweg vele 

natuurkundige begrippen, voorstellingen en uitdrukkingen 

tot gemeenschappelijk eigendom van alle beschaafden ge-

3' 



maakt. Dat dit gunstig moest werken op de belangstelling 

en het assimilatie-vermogen der toehoorders, en daardoor 
ook op het gehalte der voordrachten, zal geen nader 

betoog behoeven. 
Van populaire lezingen wordt niet zelden gezegd, dat 

zij oppervlakkige, halve kennis aankweeken. Ik spreek 
het niet tegen, maar zie daarin geen voldoende reden tot 

afkeuring. 
Vooreerst zou men hem, die dat wel doet, kunnen 

vràgen of hij zijne kennis soms voor heel aanziet, en niet 
overtuigd is, dat al ons weten stukwerk is. Voorts moet 
elk leeren toch aanvangen met een oppervlakkige kennis
making en blijkens de ervaring wordt die niet zelden tot 
prikkel voor verdere studie. De eetlust komt onder het 
eten. En voor de meerderheid der toehoorders, die door 
gebrek aan tijd of belangstelling het bij die eerste kennis
making laten, geldt toch, dat iets beter is dan niets, een 
half ei beter dan een leege dop. Voor velen die populaire 

lezingen bezoeken is de keuze niet tusschen degelijke en tus
schen oppervlakkige kennis, maar is het veeleer de vraag: 
eenig begrip van een of andere zaak, of in 't geheel geen. 

Zooals van zelf spreekt, hangt het nut, dat een popu
laire voordracht doen kan, voor een goed deel van den 
spreker af. Voor hem geldt ruimschoots het woord van den 

wijsgeer-dichter, dat men aan de beperking den meester 
erkent. Wie de gave des woords bezit, kan per slot van 

rekening alles duidelijk maken, maar hij moet niet te veel 
hooi op de vork nemen en rekening houden met den 

knap hem toegemeten tijd. Daar het nu een zeer gewone 
kwaal is, dat hij hierin t~ kort schiet, is men sedert lang 
in ons genootschap op het denkbeeld gekomen een veel 
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uitleg behoevend onderwerp over meerdere leesavonden 
te verdeelen, m. a. w. cursussen te doen houden en dat 
tusschen de gewone lezingen in. 't Groote voordeel hier
van springt in het oog: de spreker heeft den tijd om de 
beelden, die hij in de hersenen der toehoorders opwekt, 
behoorlijk te ontwikkelen. De lezing wordt les, de ~(:!r

handelaar onderwijzer en de toehoorder leerling. 
Dat de stichters reeds het nut van zoodanige leergangen 

inzagen en diensvolgens handelden, blijkt reeds uit hun 
eerste, in 1807 gedrukt verslag. Er wordt daarin vermeld, 
dat men eIken Zaterdagavond, half zes, bijeenkwam voor 
't aanhooren van lezingen over natuurkundige onderwerpen, 

door de werkende leden beurtelings te houden, doch met 
dien verstande, dat de eerste Zaterdag der maand besteed 
werd aan de systematische behandeling van eenig onder
deel der natuurkunde. Ook op andere dagen der week 
kwam men nog bijeen en zoo was 't mogelijk, dat men in 
1806, behalve een twintigtal vrije lezingen, niet minder 

dan negen leergangen had over verschillende onderafdee
lingen der natuur- en scheikunde. Langzamerhand houden 

daarna de cursussen op, totdat men in 1820 wederom 
Prof. U i Ik e n s als vasten spreker aanstelde, die de natuur
kunde systematisch behandelde tot aan zijn dood in 1825 , 
toen Dr. C. U. J. Hu b e r die taak overnamen eenige 
jaren voortzette. In 1835 gaf Prof. van Ha 11 een cursus 
over plantkunde en wel in de zomervacantie aan den 
Hortus, evenzoo in '41, terwijl zijn ambtgenoot Er m e

r ins in de winters van '4 I, '42 en '43 de natuurkunde 
geregeld voordroeg, en in de volgende winters Prof. 
C I a e s M u I der de scheikunde cursorisch behandelde. 
Ook in de daarop volgende jaren vindt men nog herhaal-



delijk cursussen vermeld, doch bestaan die niet zelden uit 

zulk een klein getal lezingen en worden ze met zulke 

lange tusschenpoozen gegeven, terwijl de behandelde onder

werpen vrijwel op zich zelf staan, dat de benaming slecht 

gerechtvaardigd is. Meer aanspraak op dien titel hebben 

aaneengeschakelde lezingen, in 1874 en drie volgende jaren 

gehouden door den tegenwoordigen Voorzitter en verschil

lende Hoogleeraren , alsook de leergangen, elk uit drie 

voordrachten samengesteld, die in 1896 gehouden zijn. 
Men ziet: cursussen, naast de gewone vrije lezingen, 

liggen geheel in de traditie van het genootschap. Dat zij 
niet nog geregelder en naar vaster plan gegeven zijn, zal 
meen ik niet hieraan moeten toegeschreven worden, dat 

men niet genoegzaam van 't groote nut daarvan door

drongen was, maar veeleer aan de moeilijkheid om daar

voor altijd geschikte sprekers te vinden. 

Hoewel het verspreiden van natuurkennis door middel 

van lezingen steeds een voorname, zelfs jaren achtereen 

de eenige bemoeiïng van onze vereeniging is geweest, 

heeft deze van haar taak toch steeds een ruimere opvat

ting gehad en daarvan steeds doen blijken in de for
muleering harer wetten. Zoo heette het in de wet van 

181 I: "het Genootschap heeft ten doel om door de be

"oefening en uitbreiding der NatUl,lr- en Scheikunde en 
"van eenige aangrenzende wetenschappen, aan deszelfs 

"leden en anderen nuttig te zijn", en bij .de wetsherzie
ningen in 1826, '31 en' 47 is die omschrijving onveranderd 

overgenomen, terwijl dit in de wet van 1862 vervangen 

is door: "het heeft tot doel de bevordering van natuur

I1kennis" en in de jongst vastgestelde (Dec. 1900) door; 

39 

"het heeft ten doel het bevorderen van de kennis der 

"natuurwetenschappen.' , 

Men ziet dus, dat de wet steeds een wijd veld van 

werkzaamheid openstelde. De vereeniging heeft in de 

eerste tijden van haar bestaan daarvan een ruim gebruik 

gemaakt. Hoewel dit ten deele, meen ik, te verklaren is 

uit de levendige, overai gewekte belangstelling in natuur

studie, gedurende de eerste jaren der 19de eeuw, en uit 

de groote toewijding der eerste stichters, vooral van den 
geestdriftigen , steeds plannen beramenden Va n S w i n

der en, zoo zou het toch niet billijk zijn, aJs men uit de 
latere inkortingen van het werkprogramma afleidde, dat 

de ijver van bestuurders en leden afgekoeld is, naarmate 

het genootschap in leeftijd toenam. Gelijk ik boven uiteen

zette, was dit lang de eenige inrichting, die, naast de 

op kleinen voet levende Hoogeschool , in de behoeften 

der burgerij aan natuurkennis voorzag en zoo is het begrij

pelijk, dat er veel te doen viel wat later overbodig werd 

door de verbetering van het Hooger- en door het opkomen 

van het Middelbaar Onderwijs. 
Een voorname zorg was in de eerste tijden het bijeen

brengen van instrumenten, toestellen en allerlei benoodigd

heden voor de proeven, alsook van natuurwetenschappelijke 
geschriften: kortom· van alles, waarvan de Hoogeschool 

destijds slechts pover voorzien was. Wat de derde tak aan
gaat, waaruit het genootschap ontstond, deze verzamelde 

bouwstoffen voor een "Flora" en "Fauna Groningana", 
voor welk doel meermalen geschenken ontvangen werden: 

verzamelingen van gedroogde planten, schelpen, vlinders, 

enz. Vroeger hield men zich, naar bekend is, in ons 

land veelvuldig bezig met het aanleggen van soortgelijke 
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natuurhistorische collecties. In dat opzicht is er stellig 
geen vooruitgang: niet dat de verzamel-manie verminderd 

is, die volgens een Franschen natuuronderzoeker bij geen 
ander volk in die mate voorkomt als bij 't onze 1), maar 

bij de daarmede erfelijk belasten vindt zij tegenwoordig 
gemakkelijker uiting in het vergaren van postzegels of van 
pren t briefkaarten. 

Van de overige verrichtingen van ons genootschap 

mogen nog eenige kort vermeld worden. Vooreerst het 
nemen van proeven ter keuring van nieuwe vindingen of 
ontdekkingen. Zoo werden herhaaldelijk elektrieke vliegers 
en luchtballons opgelaten; lichtgas gestookt en gebrand 
(proefnemingen, die, na de bekende in Maastricht, tot de 
eerste in ons land behooren) , en naar doelmatige berei
dingen gezocht van suiker, brandewijn en koffie-surro

gaten uit inlandsche grondstoffen: pogingen, die haar 
belang ontleenden aan het continentale stelsel. Dan be
kostigde en publiceerde men weerkundige waarnemingen; 

bevorderde de plaatsing van bliksemafleiders in de pro

vincie; liet opgravingen doen in den Hondsrug , om met 

de geologische gesteldheid daarvan bekend te worden, 
en kaarten vervaardigen van den Dollard. Tijdschriften 
werden ter lezing neergelegd of bij de leden rondgezonden 
en nu en dan reizende natuuronderzoekers gastvrij ont
vangen en in staat gesteld voordrachten met proeven te 
houden. Zoo trad in 1808 hier bij herhaling Chladni 
op, bekend geworden door zijn klankfiguren en geschriften 
over geluidsleer, terwijl zijn destijds veel bewonderde 
muziekinstrumenten, euphoon en klavicilinder, thans ver-

1) :F. Roulin, Histoire naturelle et Souvenirs de voyage, p.184. 
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geten zijn. Eindelijk begon men zelfs aan 't uitschrijven van 

prijsvragen en aan 't uitgeven van overzichten van 't geen 
jaarlijks in ons land op natuurkundig gebied verricht werd. 

Doch van dit laatste is slechts eenmaal iets gekomen, 
en wat het eerste betreft, het bleef bij ééne prijsvraag, 

in I832 en andermaal in '33 uitgeschreven, waarop nooit 

een antwoord inkwam 1). 
Van de genoemde werkzaamheden lagen sommige wel

licht ook destijds reeds minder op den weg van een 
natuurkundig genootschap, in elk geval zijn vele daarvan 
in den loop der tijden overbodig geworden en dan ook 
achtereenvolgens gestaakt. Dat men niettemin de taak 
van 't genootschap in ruimen zin is blijven opvatten en 
die nooit uitsluitend tot de lezingen heeft willen beperken, 

blijkt uit de reeds genoemde herziene wet van '62. Na 
aanduiding van het doel »bevordering van natuurkennis", 

wordt daarin gezegd, dat men dit wenschte te bereiken: 

1°. door voordrachten, ingericht naar 't standpunt der 

toehoorders; 2°. door bijeenkomsten van meer weten

schappelijken aard, terwijl in een volgend artikel daaraan 

nog wordt toegevoegd: "het Genootschap kan natuur
"onderzoek, inzonderheid van de landstreek waar het zijn 
"zetel heeft, aanmoedigen en tot de bekendmaking van 
"de uitkomsten daarvan medewerken" 2). Van de genoemde 
wetenschappelijke bijeenkomsten zijn alleen in 1863 twee 

1) Men vroeg daalin naar aard, samenstelling en oorsprong van 
het zoogenoemde sterreschot, "een geleiachtige stof, die in voor- en 
najaar veelvuldig op onze landen gevonden wordt." 

2) De thans geldende wet (van Dec. 1900) heeft dit met een 
geringe redactie-wijziging overgenomen en bovendien in nieuwe arti
kelen nader omschreven. 
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gehouden ( 
. Waarvan ééne uitsluitend om te bespreken wat 

men m de vol .. 
't gende doen zou) en schrynen ze daarna in vergeetboek 
f, d d geraakt. En van eenig onderzoek betref-en eenaast . 1 

I d e omgevmg maKen de verslagen in de eerstvo gen e derf. ., 
M Ig Jaar m t geheel geen melding. 

oet men d' 
krin d Ie mislukte poging van '62, om den werk-

g er vere '. d' . 
11 b" enlgmg , Ie ZIch toen reeds geruim en tiid 

a een IJ de Ie . .." 
't d' ZIngen bepaald had, opmeuw UIt te breiden UI en IetWat _.. ' 

kl ? D verslapten IjVer van bestuur en leden veraren. at zo 
k I u meen ik niet billijk zijn: geen van beide wer pannen kw .' 
d arn destIjds te gelegener tijd en toen ze gaan eweg beter . 
d llItvoerbaar werden, dacht niemand er aan, at het . 

w ' genootschap nog voor lets anders dienstig kon ezen aan vo . 
W t· Or het opdlsschen van populaire lezingen 

an wIe leest . . . 
h . I"k Wetten van vereemgmgen of snuffelt in aar Jaar IJ sche • . 
I h" I Verslagen zonder bepaalde aanleIding b v 

a s IJ a s feestr d ' '. 
d "d . eenaar zal optreden? En dat de plannen eShJ s gennge k 
... . ans hadden op verwezenlijking schiJ'nt mIJ met moeIli!.l·k ' 

V aan te toonen. 
ooreerst Was' " • • '. 

B h I t m 62, voor de opnchtmg der Hoogere urgersc 0 en 
een ld ,Wel niet mogelijk uit stad en omgeving vo oend aa 

I ntal natuuronderzoekers bijeen te trom-me en, om daar' 
t 1I D . Uit een wetenschappelijk vendel saam te s een. e WeIni . 

H h I gen, die er waren, meerendeels aan de oogesc 00 Verb 
om met elk . onden, hadden 't genootschap niet noodig 

aar In I' t hl" , A w d h Voe mg e lJven: t cademiegebouw as e un aan 
w kib gewezene loopplaats. En wat het tweede er p an etreft 
'tb 'd d ,tengevolge van het destijds zich snel 

UI rel en Wereld . 
'. verkeer, was men hief gelijk overal in 

een cosmopolIhsch . , .. 
van' d' e stemmmg. In t blIjde vooruitzicht spoe Ige aansl . . .. , E 

UItmg bIJ t "uropeesche spoorwegnet, 
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voelde de beschaafde zich meer wereldburger dan bewoner 

eener provinciestad, en bijgevolg hield hij weinig belang
stelling over voor de naaste omgeving. Eerst in 't laatste 

vierde der eeuw kwam de onvermijdelijke kentering en 

vlamde, ook tengevolge van belangrijke politieke gebeur
tenissen, in gansch Europa de smeulende engere vader
landsliefde weer op, die tot détailstudie der omgeving 

opwekte en die woorden in zwang bracht - zooals "folk
lore" en "Heimathkunde" - die wij, nog niet ontwend aan 

onze cosmopolitische hebbelijkheden, onvertaald overnemen. 
Toen nu, bij de nadering van het eeuwfeest, de hoofden 

onzer vereeniging op de middelen peinsden voor een ver

jongingskuur en herinneringen uit haar verleden opdiepten, 

toen zij in jeugdigen overmoed in de meest uiteenloopende 

rollen was opgetreden, toen herrezen als van zelf ook de 

werkplannen, in de wet van '62 te slapen gelegd. De 

heer Bos ontwierp in 1897 een goed doordacht plan tot 

stichting van een bureel voor de kennis dezer provincie 

en aangrenzende streken, en in '99 kwam, op initiatief 
van Prof. E y kma n, een wetenschappelijke afdeeling tot 

stand, die een geestelijk ruilverkeer beoogde. tusschen alle 

adepten in het noorden. 
Ik reken mij van de taak ontheven U die beide werk

plannen in bijzonderheden te ontvouwen. Dat zij ter 

bekwamer ure aanvaard zijn, volgt reeds uit het mede

gedeelde, terwijl voor hun goeden opzet de aanvankelijk 

verkregen uitslag pleit. Alleen zij opgemerkt, dat beide 
plannen de coöperatie huldigen, het kenmerkend beginsel 

van de hedendaagsche natuurstudie. Ook hierom heb ik 

goede redenen mij van verdere bespreking te onthouden, 

omdat mijn wijsheid in dezen zich bepaalt tot hetgeen ik 
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uit de verslagen geput heb, en uit de twee stukken, door 

het Centraal-Bureau bereids uitgegeven; terwijl velen Uwer 

met deze bemoeIingen van nabij, ten deele zelfs door 
eigen medewerking bekend zijn. In dit genootschap is 

men steeds getrouw gebleven aan den ouden stelregel, 
dat de best wetende den minder kundige onderrichten 

moet en niet omgekeerd. En alhoewel nu niet weinige 

waarheden, evenals vele chemische reacties, omkeerbaar 

zijn, dewijl ze slechts doorgaan tot zekere grens, zoo 

breng ik toch de genoemde waarheid daartoe niet en, 

hoop ik, dat zij hier nog lang in alle gestrengheid zal 
gehandhaafd worden. 

Zal 't Natuurkundig Genootschap ook gedurende de 

nu begonnen eeuw bloeien en tot zegen zijn voor stad 

en omgeving? Een volgend feestredenaar moge die vraag 
beantwoorden .~ ik kan alleen met blijdschap getuigen 

dat de voorteekenen gunstig zijn. Is toch de vereeniging 

doelmatig en behaaglijk ingericht in eigen woning, niet 

gedrukt door geldzorgen en op drieërlei wijze nuttig werk

zaam. 't Is mogelijk, ja zelfs te voorzien - want alles 

wisselt en wij leven snel - dat ook in den loop der 

20ste het getij nu en dan zal verloopen. Doch wij hopen 

en vertrouwen, dat er ook dan wakkere mannen aan 

't bewind zullen zijn, die intijds de bakens verzetten. In 

een stad als deze, met een vooruitstrevende burgerij en 

een aanzienlijke kern van hoog ontwikkelden, zal een 
instelling als de onze, ik zeg niet onmisbaar, want wie 

of wat is dat, maar toch altijd van nut zijn. 
De natuurwetenschappen gaan hoe langer des te breeder 

plaats beslaan op het terrein van 't menschelijk weten, 
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en haar stelselmatige beoefening, onmisbaar voor allen 

verderen stoffelijken vooruitgang, vergt steeds ruimer aan

voer van nieuwe werkkrachten. Het tijdperk der geïsoleerde 

natuurstudie, ik wees er op, ligt achter ons, samenwerking 
van velen is. thans de leuze en zelfs niet de kleinste hulp 
wordt nietig geacht. Daarom zal er ook voor dit genoot

schap altijd werk te vinden zijn, waardoor het, zij 't ook 

op bescheiden schaal, bevorderlijk kan wezen aan 't groote 

doel der beschaafde wereld. 
Bepaaldelijk ook op 't engere arbeidsveld, het popula

riseeren van de wetenschap door lezingen, zal· steeds te 

doen blijven. Wèl is natuurkundig onderwijs thans gelukkig 

mede een aanhoudende zorg der regeering en wordt het 

gaandeweg verdiept en verbreed ---;- maar de behoefte 
daaraan wast ook, wast zelfs den vlugsten wetgever nu en 
dan boven 't hoofd. Een instelling als de onze zal zich 

dus steeds verdienstelijk kunnen maken door aanvullen -

gezwegen nog van de gelegenheid, die zij den volwassenen 
kan bieden tot herhaling van 't vroeger geleerde en ter ken

nismaking met de allernieuwste vorderingen der wetenschap. 

Doch waartoe meer: duidelijk is het dat onze vereeni

ging niet licht overbodig zal worden: wat de toekomst ook 

bren ge , zij zal altijd een taak hebben. Zoo zal, mits de 

bestuurders wakker blijven en de in honderd jaar nooit 

verstoorde eendracht ook verder bewaard blijft, mits de 

burgerij het blijft waardeeren en de regeering van stad 

en gewest het zedelijk blijft steunen, ons Natuurkundig 

Genootschap thans wel zijn eerste eeuwfeest vieren, maar 

geenszins zijn laatste. 
Zoo zij het! 



Toen de Hoogleeraar zijn rede had geëindigd, die met 

een levendig applaus werd beloond, trad de Voorzitter op 

Z.H.G. toe en bedankte hem voor zijn bereidvaardigheid 

om als Feestredenaar op te treden, maar niet minder 

voor de uitnemende wijze, waarop hij zijn taak had op

gevat en volbracht. Namens het Genootschap overhandigde 

hij den spreker een aandenken aan dit feit, bestaande uit 

een mat zilveren medaille met het oude embleem van de 

Vereeniging en toepasselijke opschriften. De heer MOD

DERi'dAN, blijkbaar getroffen, aanvaardde gaarne deze be

leefdheid, waarvoor hij op gTacelijke wijze zijn dank be

tuigde. 

Na de pauze werden door den VOORZITTER de hieronder 

vermelde portretten geprojecteerd. Hij deed daaraan de 

opmerking voorafgaan, dat de geheele verzameling verre 

van volledig was. Zij bestaat uit eenige afdeelingen of 

groepen, maar het zou gemakkelijk vallen, in elke groep 

(behalve de eerste) nog verscheiden portretten in te voegen, 

ja, ieder, die in de geschiedenis der natuurwetenschappen 

te huis is, zal. sommige personen van groote verdiensten 

en naam noode missen. 

A. Stichters van het Genootschap. 

1. THEODORUS VAN SWINDEREN, naar het olieverf 

portret in het bezit van het Genootschap. 

SIBRANDUS STRATINGH Ez., naar een gravure, in 

het bezit van Mr. HAAK:vrA TRESLIKG te Gronz"n

gen, kleinzoon. 

3· 

4· 
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'vV ARMOLT TONCKENS, naar een portret, aan het 

Genootschap geschonken door zijn zonen, de Hee

ron Mrs. \V. en A. TOKCKENS te Asse7l. Van 

JOHAKNES TONCKENS, broeder van 'vVARMOLT, be

staat geen portret, volgens mededeeling van zijn 

zoon, den Heer Mr. J. TONCKENS te Norg. 

JAN GERARD WOLDRINGH, naar een olieverfportret 

in 't bezit zijner achterkleinkinderen te ZutpheJt, 
waarvan een fraaie photographische copie door hun 

oom en voogd, den Heer P. G. GALLÉE te Vorden, aan 

het genootschap ten geschenke werd aangeboden. 

Van den zesden stichter, Jhr. ON NO JOOST SICKINGE, 

was geen portret gevonden. 

B. 5. JACOBUS ALBERTUS UILKENS, de eerste vaste spre

ker, wiens optreden 50 personen lid deed worden. 

C. Personen, die tot de grondvesters behooren van de 

natuurwetenschap der 19de eeuw. 

6. ANTOINE LAURENT LAVOISIER (1743-1794). Hij 

paste de grondstelling, dat er geen stof ontstaat en 

geen stof wordt vernietigd, op de chemische ver

schijnselen toe. 

7. PIERRE SIMON MARQUIS DE LAPLACE (1749-1827). 
Men kan hem het vervolg op NEWTGN noemen, groot 

wiskundige en natuurkundige, bekend vooral door 

zijn Mécanique céleste en zijn hypothese omtrent de 

ontwikkeling van het zonnestelsel langs zuiver me

chanisch-physischen weg. 
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8. ALE5SANDRO Graaf VOLTA ( 
. d 1745-1827) D . Vlil er van de bek d . e UIt-

en e naar hem aenoemd '1" 
het eerste werktui d - "'. e "ZUl , 
stroom voorthrach;' dat eehn kra.chtJgen electrischen 

, oor em lil 180 I . k . 
NAPOLEON te P " aan elZer 

" ar?ls vertoond. 
9· }O~EPH VON FRAU]\;'1{OFER eb '. 

Bezeren, (1787-1826) H:' g . te Straubzng lil 
schappelijke bes h ... ' IJ gaf de eerste weten-
. . c r1)vlilg van de bekende 
lil het zonnespectrum later d B strepen 
HOFF kl .' oor UNSEN en KIRCH-

ver aard de vade d S 
Maar niet . d' . .. rs er" pectraal analyse". 

mlil er IS hl] beroemd als opticus 
10. CARL FRIEDRICH GAUSS . 

gestorven als hoogleera: g:b. cteB:unsw~k 1777, 
G' r e ottzneren lil 1855 

root wIskunstenaar bek d d ~ . 
, en oor. ZIJn k 

de bewegino- der hem ll' h wer . over 
'" e IC amen en d .. k sieke studie . h ,oor z1Jn las-

bracht in sa;;:w ekt .aardmagnetismus, die hij vol
er lilg met 

11. WILHELM EDUARD WEBER 
1804, overleden als h ',geboren te Wittnzberg 
Met GAUSS leO"de h"" .oogleeraar te Cöttingen 1886. 

graafleidina aa: t IJ llil 
18

33 de eerste grootere tele-
'" ,er engte van 10000 R" 1 

1 2. HEINRICH W lJn . voeten. 
ILHELM DOVE g b t L' 

overleden als hoog~eeraar ;e Be . ,.~ .zegnitz 1803, 
d er '?l'Z lil 1879 er groote grondle 0" .' een 
weerkunde die d g",e~s van de wetenschappelijke 

, en arometer en de th 
n:et~r de gewichtige plaats heeft aan ewe~ ermo
dIe Instrumenten th' g en, welke 

. ans lilnemen. 
13· }ULIUS ROBERT MAYER van Lr "b . 

b neh. ronn lil w, .. 
erg, (1814-1878) Al . . urttem_ 

. s medIcUS glilg h" 
Nederlandsch schi . 8 1) met een 
'. p In 1 41 naar Soeraba 

dIe reIS verdiepte hï . h . '. ya. Op 
J ZIC lil gewlchtJge natuurkun_ , 

j 

J 

49 

dige quaesties. In zijn vaderland teruggekeerd, 

publiceerde hij zijn denkbeelden over de warmte als 
een arbeidsvermogen, welk stuk hem weinig voldoe
ning verschafte, daar het niet werd gelezen, althans 
niet op zijn juiste waarde werd geschat. Eerst na 
jaren zag men de groote beteekenis er van in en 

schonk men aan MA YER de eer, de grondlegger te 
zijn van de leer, dat het arbeidsvermogen in de natuur 

niet vernietigbaar is en dat er nooit en nergens 
arbeidsvermogen ontstaat. Al de nu ontvangen eer

bewijzen konden intusschen MAYER de grieven der 

vroegere miskenning niet vergoeden. De wet van 

het "behoud van arbeidsvermogen," de wet vari de 
onvergankelijkheid der stof (Lavoisier) en die van de 
traagheid of inertie (Galilei en Newton) vormen samen 
de drie grondzuilen der hedendaagsche natuurkunde. 

14. Sir WILLIAM ROBERT GROVE, geboren te Swansea, 

(181 1 - 1896), hoogleeraar aan de London Institution, 
heeft na ROBERT MAYER door zijn in alle talen 

overgebrachte verhandeling "On the Correlation of 
Physical Forces" (1847) den grond gelegd tot de 
algemeene erkenning der "wet van het behoud." 

1 5. HERMANN LUDWIG FERDINAND VON HELMHOLTZ, 

geb. te Potsdam 1821, overleden 1894, heeft het

zelfde gedaan door zijn verhandeling "Ueber die 
Erhaltung der Kraft" (1847), die door ieder natuur
kUlidige werd gelezen. Het woord "Kraft" , onjuist, 
zooals de Duitschers nu zelf inzien, is in onze taal 

door Prof. BOSSCHA vervangen door het volkomen 
juiste: arbeidsvermogen. Deze bracht de wet onder 

de oogen der Nederlanders.. 
4 
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16. JAMES PRESCOTT JOULE, geb. te Saljord bij .l/([an
chester, (1818-1889), van beroep bierbrouwer, was 

de eerste, die langs den weg van het experiment 

bepaalde, met hoeveel arbeidsvermogen in kilo

grammeters een zekere hoeveelheid warmte, de 

calorie, gelijk staat. 

17. Sir CHARLES ROBERT DARWIN, geb. te Shrewsbztry, 

(18°9-1882), misschien de meest bekende, door 

sommigen gevreesde natuuronderzoeker der 1ge eeuw. 

In de benedenzaal van het Concerthuis staat een 

spreuk aan den wand: "Geen waarheid stond nog 

ooit een and're in den weg." Wie het daarmede 

eens is, kan rustig den strijd der meeningen aanzien. 

Wie zou hier niet nog vele namen van groote natuurvor

schers uit het midden der eeuw kunnen inlasschen? De tijd 

liet het niet toe, hun afbeeldsels te vertoon en en hun ver

diensten door een kort woord in het licht te stellen. 

D. Vier Nederlanders uit dien tijd, wier getal ook 

zonder veel moeite had kunnen worden uitgebreid. 

18. JACOB MOLESCHOTT, geb. te '5 Hertogenbosch 1822, 

overleden als Hoogleeraar en Senator te Rome in 

1893, die o.a. in 1852 door zijn geschrift "Der 

Kreislauf des Lebens" een geweldigen indruk heeft 

gemaakt. 

I 9. FRANS CORNELIUS DONDERS, geb. te Tilburg, 

(i 8 1 8-1889) ,hoogleeraar te Utrecht, onze groote 

ophtalmoloog en oogheelkundige. 

20. FREDERIK KAlSER, geb. te Amsterdam, (1808-1872), 

hoogleeraar te Leiden, stichter van de sterrenwacht 

aldaar, schrijver o.a. van "De Sterrenhemel ver

klaard" en "De Sterrenhemel beschreven en afge

beeld", werken, die, hoewel populair, wegens hun 

voortreffelijkheid klassiek mogen worden genoemd. 

Voor weinig jaren is daarvan door Prof. J. A. C. 
OUDEMANS de vierde uitgaaf bezorgd. 

21. PETRUS HARTING, geb. te Rotterdam, (1812-1885), 

Hoogleeraar te Utrecht, schrijver van het eerste 

groote handboek over den microscoop, dat ook 

in het Duitsch werd uitgegeven en zijn naam een 

algemeene bekendheid schonk. Bij ons niet minder 

bekend door het tijdschrift "Album der Natuur", 

door hem met DI. LUBACH en den Heer LOGEMAN 

gesticht en nog steeds bestaande. 

E. Eenige personen, die aan vele Groningers, deelne

mende aan het eeuwfeest, bekend zijn. 

22. Prof. DI. J. BAART DE LA FAILLE, lid sedert 1812, 

bestuurslid sedert 1825, voorzitter in 1861, overL 

19 Mei 1867. 

23. DI. G. ACKER STRATINGH, lid sedert 1821, be

stuurder sedert 1830, langen tijd penningmeester, 

overleden October 1876. 

24. Dr. C. U. J. HUBER, lid sedert r821, bestuurslid 

sedert 1824, voorzitter sedert 1867, als zoodanig 

afgetreden !TI r 87 5, maar toen eershalve tot 

4" 
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27· 

28. 

3°· 

31. 
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"adviseerend lid" benoemd. Overleden 1878. 

Prof. Dr. H. C. VAN HALL, lid geworden in 1827, 
lid van het bestuur in 1830 en dat gebleven tot 

18J!, toen hij naar Beek bij Nijmegen vertrok. 

Overleden aldaar in 1874. 

Prof. Dr. J. W. ERMERINS, lid en eerelid in 1834, 
lid van het bestuur geworden in 1836, is dat met 
een ,paar jaren tusschenpoos gebleven tot zijn 
dood, Maart 1869. 

Dr. J. BAART DE LA FAILLE Jr., lid sedert 1840, 
lid van het bestuur in 1864, voorzitter in 1875, 

na zijn bedanken in 1895 tot "eere-voorzitter" 

benoemd, overleden April 1895. 

C. H. VAN ANKUM, lid geworden in 1842, bestuur
der in 186 I en gebleven tot 1882, toen hij bedankte. 

Overleden in 1888. 

Dr. A. W. ALINGs, lid sedert 1844, secretaris in 

1851, lid van het bestuur geworden in April 187°, 
in welke qualiteit hij hoofdbeheerder bleef van het 
Concerthuis, terwijl hij voor het secretariaat bedankte. 
Uitmuntend administrateur, was hij de niet minder 
voortreffelijke directeur van het Doofstommen-Insti
tuut te Groningen. Hij bedankte voor deze betrek

kingen in 189° en overleed te Utrecht in 1894. 
Dr. W. GLEUNS Jr., lid sedert 1826, volgde Dr. 

ALINGS op in het secretariaat, 1 April 1870, 'dat 
hij met grooten ijver en nauwgezetheid bekleedde 
tot zijn dood, 1 Dec. 1881. 
G. VAN MILLIGEN, lid geworden in 1868, t()en hij 
te Groningen kwam als directeur der Rijks K week
school voor Onderwijzers. Hij volgde Dr. GLEUNS 
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als secretaris op 'l'n' Dece' m' b 8'8 . I er 1 I, In we ke be-
trekking hij zeer veel voor het Genootschap deed. 
Hij ov~rleed 17 October 1895. 

Naast dezen zouden nog vele, niet minder verdienstelijke 
leden van het bestuur kunnen genoemd worden, zooals 
Prof. ENSCHEDÉ " Prof. VAN KERCKHOFF, Prof. VAN 
BEMMELEN te Leiden Maar op volled' h 'd 'k d . 19 el maa t eze 
beeldenrij volstrekt o-een aanspraak W" '11 d 

b . IJ WI en een er 
meest geliefde en ijverigste sprekers van het Genootschap 
noemen, om ook dit gilde niet te vergeten. 

32
. Prof. DIRK HUIZINGA, lid en tevens eerelid gewor

den in 1871. 

F. 

33· 

34· 

35· 

Ten slotte nog een negental portretten van personen 
uit den jongsten tijd. ' 

WILLIAM THOMSON, Lord KELVIN, een der voor
naamste onder de tegenwoordige natuuronderzoekers 

zoo om zijn zeldzame en veel omvattende kenni~ 
als om het aandeel, dat hij jaren lang in de ont
wikkeling der wetenschap en hare toepassing heeft 
gehad en ook nu nog heeft. 

LOUIS P~STEUR (1822-1895). Beroe~d om zijn 
onderzoekmgen over de gisting en de generatio 
spontanea. Niet minder bekend als bestrijder van 
de hondsdolheid. 

WILHELM KONRAD RÖNTGEN, Professor te Würz
burg, de ontdekker der X-stralen, 1895, die later 
nog door zoovele andere. stralen zijn gevolgd, met 
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welke de leden van het Genootschap door sprekers 

en een spreekster, m de eerste plaats door den 

Hoogleeraar Dr. H. HAGA, zijn bekend gemaakt. 

36. WERNER ERNST VON SIEMENS (r816-r892), met 

HALSKE de stichter der bekende groote electrische 

firma te BerliJn, de uitvinder van de dynamo, dat is 

van het magneto-electrische werktuig, dat bij rond

wenteling door het overblijvend magnetisme van het 

ijzer aanvankelijk een zwakken stroom geeft, die 

wordt aangewend om dat magnetisme te versterken, 

zoodat ten slotte een zeer sterke stroom wordt 

verkregen, die voor alle doeleinden bruikbaar is. 

37. THOMAS ALWA EDISON, de beroemde Amerikaan, 

die de gloeilamp en den microphoon uitvond en 

dien men een beroeps-uitvinder zou kunnen noemen. 

Indien het bericht juist is, dat hij onlangs een accu

mulator zou hebben samengesteld, die goedkoop en 

licht is en een grooten voorraad energie bergen kan, 

dan zou door die vinding de electriciteit stellig 

zeer in prijs dalen en onder ieders bereik komen. 

39· 

Dr. FRIDTJOF NANSEN, de stoutmoedige Poolreiziger. 

SALOMON AUGUST ANDREE, hoofdingenieur, die 

den r r Juli r897 van het Denenet"land bij Spits
bergen met den meteoroloog S. EKHOLM en den 

amanuensis STRINDBERG met een luchtballon op

steeg, om daarmede zoo mogelijk de noordpool te 

bereiken, van welke reis thans helaas bijna geen 
berichten meer te verwachten zijn. 

"40. MICHEL EUGÈNE CHEVREUL, hoogleeraar aan het 

Collège de France, hoofdzakelijk chemicus, vooral 
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op het gebied der toegepaste scheikunde van groote 

verdienste, geboren te .Angers 3 I Augustus I 786, 
overleden te PariJs 9 April r889, en die dus mis

schien de langstlevende van alle natuurzoekers is 

geweest. 

4I. FERDINAND VICOMTE DE LESSEPS, de groote man 

van het Suezkanaal. Hij is geboren in 1805 te 

Versailies en overleden in I 895. De projectie was 

een familiegroep van het jaar I 884, DE LESSEPS 

en zijn tweede vrouw, omringd van 9 hunner kin

deren. Nog twee zijn later geboren. Ook dit is 
zeker een record in de wetenschappelijke wereld. 

Het verdient nog vermelding, dat de fraaie diapositieven 

vervaardigd en aan het Genootschap geschonken waren 

door het eerelid FR. JUL. VON KOLKOW. 



ZATERDAG 2 MAART. 

Precies te 91/2 uur v.m. werd in de beneden-voorkamer 

van het Concerthuis de vergadering geopend, waartoe ons 
genootschap afgevaardigden van andere natuurkundige ge
nootschappen in Nederland had uitgenoodigd. De uitnoo
diging was ·door alle 12 genootschappen met instemming 

begroet. Zeven van hen hadden afgevaardigden benoemd. 

Wij gaven hunne namen reeds opb!. 4 van dit verslag. 
De vergadering werd bijgewoond, behalve door de meeste 

leden van het bestuur, door de heeren Prof. R. S. TJADEN 

MODDERMAN, Civ. Ing. H. J. H. GRONEMAN, Dr. H. Bos, 
eereleden en door den Heer TER LAAG, lid des genoot

schaps. 

Na het welkom van den voorzitter werd de vraag 
aan de orde gesteld: in welke opzichten kunnen de belangen 
van natuurkundige genootschappen, die populaire lezingen 
doen houden, door samenwerking tusschen die vereen i
gingen worden bevorderd? Hierover waren door sommige 
afgevaardigden schriftelijk eenige denkbeelden ingediend. 
Deze werden door voorlezing aan de vergadering mede
gedeeld. Bovendien stelden enkelen nog andere punten 
ter bespreking voor. Uit een en ander bleek reeds ter

stond, dat, zoo deze vergadering haar doel niet bereikte, 
dit niet zou liggen aan gebrek aan stof en aan lust om 

samen te werken. De korte tijd verliep snel. 
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Wij kunnen hier als slotsom mededeelen, dat, na een 

zeer zakelijke bespreking van enkele hoofdpunten de over

tuiging zich vestigde, dat er wel iets te doen zou zijn, 
waardoor de belangen der natuurkundige genootschappen 
in Nederland bevorderd kunnen worden. Besloten werd, . 

dat het Bestuur van het genootschap te Groningen zich 
tot de Besturen op andere plaatsen zou richten, om hun 
de punten aan te wijzen, waarop samenwerking nuttig 
zou kunnen zijn, en hen uit te noodigen tot aaneensluiting. 
Voorts zeiden de aanwezige afgevaardigden voorloopig 
reeds een kleine geldelijke bijdrage toe, ter bestrijding 

• van de aanvankelijk te maken kosten. De vergadering 
werd daarna' door den Voorzitter met een woord van dank 

gesloten. 

Het programma vermeldde voor dezen dag te I I uur, 

11/2 uur en 3 uur demonstraties in laboratoria der Rijks
Universiteit. Zij slaagden uitmuntend; wij geven er hier 
een kort verslag van, voldoende om te doen. zien, wat 

ons ter aanschouwing werd geboden en mondeling werd 

verklaard. Een groot aantal zeer belangstellende toehoor
ders woonden deze demonstraties bij. Opnieuw bleek , hoe 
het Natuurkundig Genootschap zich nog steeds in den 
hooggewaardeerden steun van de Universiteit mag ver
heugen, een verhouding, die van den aanvang af heeft 
bestaan en waarvan wij op deze plaats wenschen, dat zij 
nog lange jaren moge voortleven. 

In het Hygiënisch Laboratorium, dat ook aan de Phar

macologie is gewijd, betraden wij onder de leiding van prof. 

A. P. FOKKER vooral het gebied van de bacteriologie. 

Vooraf werden ons eenige graphische. voorstellingen ge-



toond van het verloop der epidemien van pokken, cholera 

en beri-beri in Zweden, Calcutta en Nederlandsch Inclie, 

gegrond op waarnemingen, die gedurende verscheiden jaren 

waren voortgezet, en in verband met de aanwending van 

bestrijdingsmiddelen: inenting, aanleg van een drinkwater

leiding en ontsmetting door sublimaat. Ons werd duidelijk 

gemaakt, dat de vermindering iri het aantal gevallen, die 

zeer in het oog springend na de aanwending dier middelen 

optrad, zeer goed het gevolg kon zijn van die maatregelen, 

waarschijnlijk ook wel was, maar dat het bewiJs voor dat 
zoo gewenschte oorzakelijk verband toch nog steeds niet 
was geleverd. De studie der bacteriologie is in de laatste 

twintig jaren verbazend vooruitgegaan en veel is er van de 
kleine' wezens bekend geworden, die met zulk een gewichtige 

rol in de natuur bedeeld zijn. En toch, hoe weinig is het 

in vergelijking van hetgeen er van geweten kon worden t 
Dit werd ons op korte en pakkende ~ijze duidelijk gemaakt. 

Door een groot aantal projecties van microscopische prae

paraten werd ons een blik gegund in het leven en de ont

wikkelingswijzen der bacterien en konden wij ons in den 

aanblik verheugen van die bijzondere soorten, die bij bepaalde 

ziekte vorm en worden aangetroffen. Daarna werden ons 

cultures getoond en vernamèn wij, hoe deze worden gemaakt 

en hoe zij de studie van de eigenschappen der bacterien 

mogelijk maken, zoo niet van alle, dan toch van vele. 
Een aantal microscopen gaven gelegenheid' tot bezichti

ging van sommige praeparaten , die op het gesprokene 
betrekking h"dden. Enkele aanwezigen maakten, na aflo,op 
der voordracht, van de gelegenheid gebruik om het labo
ratorium te bezichtigen. 

Tehalftweè waren wij. in het Zoölogisch Laboratorium 
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van professor H. J. VAN ANKUM. De Hoogleeraar ontving 

ons, zeide hij, op gewijden grond, in zoover de voor

naamste stichter van het Genootschap, THEODOOR VAN 

SWINDEREN, hoogleeraar was geweest in de Dierkunde en 

de grondlegger van het Zoölogisch Museum. Het streven 

dier tijden was, het verzamelen van voorwerpen uit alle 

geslachten en soorten en het systematisch rangschikken en 
tentoonstellen win deze. Later was de richting van het 

onderzoek ook voor het inwendige meer vergelijkend gewor

den en vooral aan de studie van de ontwikkeling en het 
leven der dieren een hooger waarde toegekend. Spreker had 

nu getracht door een keuze uit zijn collectien ons in staat te 

stellen, om van die drie richtingen een goed denkbeeld te 

verkrijgen. Een aantal pracht-exemplaren van opgezette 

dieren, waaronder sommige, die wegens de zeldzaamheid 
waarde hadden, andere, die begonnen uit te sterven, 

andere, die in de provincie Groningen bij uitzondering nu 

en dan waren waargenomen, enz., vervolgens merkwaardige 

skeletten, waaronder dat van een gorilla naast dat van 

een mensch, en twee bijzonder fraaie van halfapen de 

aandacht trokken, gaven een voorstelling van hetgeen het 

verzamelen tot stand bracht. Wij zouden nog een groote 

reeks van voorwerpen kunnen noemen, die voor dit doel 
waren tentoongesteld. Maar nu werden wij gewezen op een 

andere reeks, die voor een groot deel uit zeer fraaie op ver

schillende wijzen ingerichte en geconserveerde anatomische 
praeparaten en modellen bestond, die vooral door de meer 

deskundigen ten zeerste werden bewonderd. Vervolgens 

weer andere, die op de ontwikkeling en verschillende be

langrijke levensverrichtingen van het dier betrekking heb., 

ben. Onder deze waren enkele exemplaren, van den mau-
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neIijken Argonauta Argo, voor velen nieuw, die de ver

schillende achtereenvolgende ontwikkelingstrappen te zien 

gaven van den zoo eigenaardigen hectocotylus-arm. Een 

microtoom van nieuwe constructie werd ons nu getoond 

~in werking gebracht, en de 0,003 mM dikke snee dj es , 
die hij produceerde, werden onder den microscoop gelegd 

en bekeken. Zoo werd ons dus een blik gegund in een 

methode van onderzoek, die van de kleinste onderdeelen 
van het dierlijk lichaam, hoe fijn ook van bouwen samen

stelling, een heldere en volledige voorstelling vermag te 

geven. Waar zooveel te zien en te leeren viel, geen 
wonder, dat daar de gestelde tijd ook omvloog. 

Klokke drie zag ons, na een korte doorwandeling van 

den Hortus Botanicus, waarvan de jongste zoo fraaie en 

doelmatige veranderingen niet alleen aan de vreemdelingen, 

maar ook aan verscheidene stadgenooten nog onbekend 

waren, in het college-Iocaal van prof. J. W. MOLL vereenigd. 

Men kan eigenlijk zeggen, dat de demonstratie eerst dit 

lokaal zelf tot onderwerp had, dat dan ook in alle opzich

ten die onderscheiding verdient. Maar daarna werden' wij 

bezig gehouden met een groote reeks projecties, die ons 

ho~fdzakelijk leerde, hoe door dit middel de fijnere studie 
van den anatomisch en bouw van het plantenlichaam op 

stelselmatige wijze gemakkelijk werd gemaakt. De inrich
ting van den projectietoestel, het scherp vertoonen van het 

midden of de randen der objecten naar den wil van den 

spreker, die van zijn plaats uit de stellingen der lenzen 

regelt, is merkwaardig goed doordacht. Maar toen hier

mede een goed deel van den tijd was voorbijgesneld, wer

den de overige lokaliteiten van het laboratorium bezocht, 
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.die nog niet alle volledig zijn gemeubeld. De zaal voor 
het microscopiseeren der laboranten met haar geweldige 

spiegelruiten, haar twee rij en standplaatsen, de inrichting 

om bij ontoereikend daglicht of bij avond diffuse kunst
verlichting te verkrijgen, enz., is stellig een model in haar 
soort te noemen, maar ook het vertrek, bestemd om voor
werp:en uit het herbarium ten toon te stellen en de fraaie 
en bijzonder gezellige bibliotheek zijn een kennismaking 
overwaardig. Zeer voldaan verlieten wij het gebouw, dank
baar voor het genotene. 

Wij spreken zeker uit naam van allen, die een of meer 
der demonstraties hebben bijgewoond, wanneer wij hier 
nogmaals openlijk onzen dank brengen aan de Hoogleeraren 
FOKKER, VAN ANKUM en MOLL, voor de bereidwilligheid, 
'waarmede zij ons ontvingen en het kostelijk wetenschap
pelijk onthaal, zoo juist berekend voor zijn doel, dat zij 

.ons hebben aangeboden. 

vVij zijn genaderd tot het slotnummer der feestviering, 

het diner, dat te zes uur aanving. Als gasten waren aan

wezig Mr. C. C. GEERTSEMA, Commissaris der Koningin, 
Jhr. Mr. E. TJARDA VAN STARKENBORGH, Burgemeester, 
de Hoogleeraren, die ons in hun Laboratoria hadden ont
vangen, de feestredenaar Dr. R. S. TJADEN MODDERMAN. 
de zeven afgevaardigden van andere genootschappen, Dr. 

·.H. Bos, eerelid, de heer FR. JULIUS VON KOLKOW, 
Jhr. Mr. W. C. A. ALBERDA VAN EKENSTEIN, als een der 
drie oudste leden van 't Genootschap, leden van het Cen

traal Bureau en van het Bestuur der wetenschappelijke 
bijeenkomsten, Mr. B. COHEN, rechtskundig adviseur, de 

heeren JE. BOEKE en R. R. RIJKENS, die namens de le-
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den de rekening en verantwoording van het Bestuur heb

ben nagezien, de heeren Dr. O. POSTMA en Dr. L. MEES, 

sprekers van den cursus I 9°0- I 90 I. Voorts zaten aan 

een vijftal gewone leden en het Bestuur, te samen ongeveer 

veertig personen. 
Aan tafel heerschte een zeer aangename geest. Het menu, 

geleverd door den heer B. CASEMIER, kastelein van het 

Concerthuis , was uitstekend. Bij de opening van d~ tafel 

werd, na de begroeting door den voorzitter, een heildronk 

ingesteld op H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik 
der Nederlanden. Een telegram werd verzonden, luidende: 

Aan H. M. DE KONINGIN en aan Z. K. H. PRINS 

HENDRIK DER NEDERLANDEN, heeft het natuurkundig 

genootschap te Groningen, vereenigd tot viering van 

zijn honderdjarig bestaan, zijn eersten heildronk eer

biedig gebracht. 

Wij hadden de eer een korten tijd daarna het volgende 

antwoord van Het Loo te ontvangen: 

H. M. DE KONINGIN en Z. K. H. DE PRINS DER 

NEDERLANDEN dragen mij op den leden van het 

Natuurkundig Genootschap, vereenigd ter viering van 

het honderdjarig bestaan, Hoogstderzelver dank te 

betuigen voor aangeboden hulde. 
V AN DER STAAL, 

Adjudant van dienst .. 

In den loop van den maaltijd kwamen nog telegrammen 

van gelukwensching in van Prof. B. H. C. K. VAN DER WIJCK 

te Utrecht, eerelid van 't Genootschap, van het Natuur

kundig Genootschap te Zutphen, en van Mevr. GRONEMAN 

en Mej. F. B. GRONEMAN te Colmar in den Elzas. Op 

deze telegrammen is later, namens het Bestuur, door Voor

zitter en Secretaris met een dankbetuiging geantwoord. 

Dr. H. J . VAN 'T HOFF, afgevaardigde van het Natuur

kundig Genootschap te Rotterdam, bood ons namens dat 

gezelschap met een hartelijke toespraak, een prachtigen 

lauwerkrans aan. De heer VON KOLKOW, aan wie het 

Genootschap de fraai uitgevoerde portretten dankt van Dr. 

C. U. J. HUBER en Dr. J. BAART mi LA FAILLE, in 
leven voorzitters van het genootschap, schonk aan de 

honderdjarige thans het portret aan van den tegenwoor
digen voorzitter. Deze bedankte den uitstekend en en artis

tieken photograaf, namens de v~reeniging, voor zijn vrien

delijke attentie en uit eigen naam voor de beleefdheid, 

hem daardoor bewezen. 

Hiermede eindigen wij ons verslag van het Vierde groote 

feest van het Genootschap, dat, naar wij meen en , uitste

kend geslaagd mag heeten en zich waardig aansluit bij de 

drie vorige. 

Groningen, r6 Maart I901. 

Dr. F. G. GRONEMAN, Voorzitter. 
P. R. Bos. 

Dr. H. BURGER. 
Dr. CH. H. ALl COHEN. 

Prof. Dr. A. F. HOLLEMAN. 

Prof. Dr. J. C. KAPTEIJN. 

Prof. Dr. M. E. MULDER. 

Dr. G. POST. 

Dr. H. G. DE ZAAIJER. 

PH. VAN DAM, Secretaris. 




