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F. C. DON DER S. 

1818-1889. 

Geen eigenlij k levensbericht kom ik u brengen van den man, aan 
wien onze Akademie, en met haar onze vaderlandsche wetenschap 
zooveel verschuldigd is. Met onuitwlschbare letteren is zijn naam 
reeds gegrift in het gulden boek van de weldoeners der menschheid. 
En als gij naar zijn leven en daden vraagt, dan daagt aanstonds 
een schitterende staf van wapenherauten voor u op, verschillend in 
kleederdracht en nationaliteit, maar alle het oog boeiend door hunne 
blinkende wapenrusting en kleurige banieren, om de klaroenen te 
doen weerklinken ter zijner eere. Vooraan de vriend zijner jeugd, de 
dichterlijke MOLESCHOTT, hollandschen ernst parend aan italiaansehen 
gloed, ook hij een »maestro di color, que sanno", een feestgroet bren
gend op den dag van DONDERS' jubileum, zonnig en warm als Italië's 
hemel, met het klassiek xá),os x'aya&ór,; tot wapenspreuk (1), en op 
den dag na DONDERS' dood uitroepend, dat het moeielijk is te be
slissen of hij grooter en vruchtbaarder was als onderzoeker, dan wel 
helderder en invloedrijker als leermeester, dan eindelijk medelijdender 
en hulprijker als geneesheer van dat orgaan, dat de poorten opent 
van het paradijs, omdat het de poort is der wijsheid en der liefde (2). 
Achter hem, dicht aaneengesloten, talrijke züner liefste en beste leer
lingen, het rouwiloers om den arm, hetzij in enkele diep gevoelde, 
tot het hart sprekende regelen, hetzij in een omstandig en met de 
meeste zorg bewerkt relaas van zijn daden en geschriften, den eer
bied, de bewondering, de liefde, die zy hem toedroegen, luide ver
kondigend, en het lichtend Leeld, dat de onuitputtelijke rijkdom en 
de ongeëvenaarde harmonie van zijn leven in hun hart achterliet, 
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als een palladium bewarend (3). Het laatst in de rij - last not 
least - de nobele grUsaard uit het praktische Albion: Sir WILLIAll 
BOWlIAN, dien DONDERS, toen hij hem zijn door de Sydenham Society 
uitgegeven meesterwerk: "On the anomalies of refraction and acco
modation of the eye," opdroeg, aanwees als den man) wiens verdien
sten voor de bevordering van physiologie en ophthalmologie gelijkelijk 
in alle landen erkend en gewaardeerd worden (4), en die in dit eigen 
jaar komt getuigen, dat Nederland misscpien naar evenredigheid 
meer dan eenig anoer land mannen heeft voortgebracht, die voort
durend bij de menschheid in eere zullen zijn, maar onder hen nau
welijks een grooter of edeler heros der wetenschap dan FRANS COR
NELIS DONDERS (5). 

En in het eulogium, dat die herauten doen hooren, klinkt met 
fijne nuanceering telkens, als grondtoon, die door haar eenvoud en 
welsprekendheid roerende schets, die de 70jarige van zÜn eigen le
ven gaf, toen hij op zijn jubileum zijne bewonderaars uitnoodigde, 
hem aan te hOO1'en, een blik sloeg op zUn verleden, en dat verleden 
naar waarheid blootlegde (6). Zou ik dan na al de levensbeschrij

"ingen van DONDERS, die reeds verschenen zijn, het nog wagen, voor 
dezen kring een ander levensbericht samen te stellen? Men schr!jft 
geen Ilias na HOMERUS, en hier minder dan ergens ware een mix
tum juxtum compositum-compilatie op hare plaats. 

Toch zou men terecht kunnen v~agen, of aan de eischen, die men 
in dezen kring moet stellen, dool' het eulogium der schîtterende 
wapenherauten voldaan is. In den dienst der wetenschap komen wij 
hier samen, om zoo mogelijk den grond der dingen op te sporen, 
om de wet van oorzaak en gevolg, zooveel als in ons vermogen is, 

op alle verschünselen, die ons omringen: op het "volle Menschen
leben" toe te passen. Levensbeschrijvingen en levensberichten kun
nen ons niet volledig bevredigen, zoo lang niet op elke bladzijde de 
zucht tot verklaring van de wonderen, waardoor wij getroffen wor
den, luide spreekt. Met STEVYNS " Wonder en is geen wonder" tot 
devies, moet het leven der groote mannen systematisch ontleed wor
den; met DARWIN'S descendentie-leer tot gids, moet het voetspoor 
gevolgd, waarop DECANDOLLE in zgn "Histoire des savants",FRAN
CIS GALTON in zijn "Hereditary Genius" ons zijn voorgegaan; wii 
hebben niet langer genoeg aan de duizend en één bijzonderheden uit 
het leven der groote mannen, maar wij willen het ontogenetische in 
hun afkomst en leven kennen, en hunne evolutie uit de op hen wer
kende invloeden leeren afleiden. En zoo zou deze kring bovenal het 
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recht hebben om, waar het een zoo voortreffelijk en begaafd natuur
onderzoeker als DONDERS geldt, eene biographie te eischen, waarin 
niet werd beschreven hoe en wie DONDERS was, maar waarin werd 
verklaard en uiteengezet, hoe DONDERS DONDERS werd. Welnu! ook 
in dit opzicht moet ik u teleurstellen. Met de voorhanden beschei
den vóór mij, weet ik op de vraag: hoe DONDERS DONDERS werd, 
geen ander antwoord dan dit: DONDERS was zich zelf "inde ab 
initio. Poeta nascitur, non fit". Hij was een genie bij de gratie Gods. 
Ik misken den gunstigen invloed niet, dien het verblijf op het land 
in zijn kinderjaren, zijn zwerven langs de Maas als een knaap van 
10 -14 jaar, op de breedheid zijner opvattingen, op zijne liefde voor 
de natuur en voor natuuronderzoek heeft uitgeoefend; ik zie den 
heerlijken samenloop van gunstige omstandigheden niet voorbij, die 
hem als student met mannen als DE FRÉMI!]RY en SCHROEDER VAN 
DER KOLK, als jeugdig officier van gezondheid met REUTHER, VAN 
SYPESTEIN, ORTT en AIKEMA, als leeraar aan de militaire kweek
school met een GERRIT JAN MULDER, met MOLESCHOTT, met HEYE 
en SCHNEEVOOGT eene duurzame vriendschap deed sluiten, en het 
was waarlijk een allergelukkigste constellatie, dat hij juist in het 
tijdperk 1840-1855 den voet op het gebied der physiologie en der 
ophthalmologie zette, toen de geesten aan het gisten waren, het sys
teem der teleologie onder de mokerslagen der jongere natuurQnder
zoekers ineen stortte, en op elk gebied der natuurkennis de 
vruchtbaarste gedachten dezer eeuw, de schoonste ontdekkingen, die 
den toegang tot geheel nieuwe banen voor den menscheliiken geest 
openden, elkander met reuzensnelheid opvolgden. Maar dit alles heeft 
DONDERS evenmin gemaakt tot wat hij was, als de vergulde lijst 
het meesterstuk maakt. In den zwartlokkigen knaap met de donkere 
kijkers, dien de boeren te Duizel op een tafel zetten, om zijn kun
sten in het rekenen te vertoon en , of dien zü met stille bewondering 
aanstaarden, als hij des Zaterdags middags voor den patroon het 
geld aan de werklieden uitbetaalde; in den leerling van meester 
PANKEN, die het Fransche woordenboek van achteren naar yoren uit 
zÜn hoofd leerde, zoo wel als in diens 12-jarigen ondermeester, die 
om z!1n kostgeld te verdienen de dorpskinderen onderwees; in den 
leerling der latünsche school te Boxmeer, zoowel als in den kweeke
ling der militaire geneeskundige school, die tevens student was aan 
de Universiteit te Utrecht, openbaarde zich het genie reeds zoo zonne
klaar, dat elk er door getroffen werd. En in "den beeldschoonen 
"officier van gezondheid, wiens groote donkere oogen helderder sehit-

1* 
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"terden dan zijn epauletten" (Ï), en die als leeraar in de anatomie 
en de physiologie bij de militaire geneeskundige school zelfs aan de 
dorste onderwerpen een onbegrUpelijke aantrekkelijkheid wist te ge
ven (8). leefde, schoon hU elke ware natuurwetenschappelijke oplei
ding miste, schoon hlj vóór zijn benoeming tot leeraar, behalve een 
zonnemikroskoop op de kermis, nooit een mikroskoop gezien had (9), 
en in de stoutste beteekenis van het woord een "autodidact" was, 
zulk een geniaal inzicht in het verband der natuurverschljnselen, 
dat h~j ef\rder dan eenig ander de toepassing van MAIERS theorie om
trent het behoud VUil arlJólsvermogen op het dierlijk leven toetst 
en verkondigt, en de descendentieJeer met profetische woorden en 
lichtende trekken schetst in een tijdperk, toen LAMARCK nog ver
geten werd en DARWIN nog niet gesproken had (10). Neen, DONDERS 

was ûehzelf van den aanvang af. Zijn lust en geschiktheid tot na
tuuronderzoek; zijn brandende dorst naar kennis; zijn liefde, neen 
zijn hartstocht, om te onderwijzen en hetgeen in zün eigen geest tot 
klaarheid was gekomen aan anderen mede te deelen, of juister nop;. 
om in het mededeelen aan anderen van wat hem zelf nog niet hel
der voor den geest stond, den Ollafgebroken prikkel te vinden, om 
tot klaarheid te komen; zijn weergaloos bevattingsvermogen, dat hem 
elk bUzonder versch1jnsel in alle zijne eigenaardigheden en in zijn 
geheel deed omklemmen, zonder dat hij een der punten of der vlak
ken, waardoor het met andere natuurverschijnselen in aanraking was, 
over het hoofd zag; zijn verbeeldingskracht en zijn scherpzinnigheid; 
zijn talent van ordenen en ziin kunstzin ... zij waren niet zoovele 
door kunstmatige "training" en angstvallige zorg voor hunne taak 
afgerichte ltjftrawanten, zij waren zoovele fepön, die reeds aan zijn 
wieg gestaan hadden, en die hem op zijne wetenschappelijke loopbaan 
omstuwden, om hem overwinning op overwinning te yerzekeren. En 
hoe meer men z!jn leven en werken overziet, hoe meer ons de tref
fende overeenkomst in het oog valt, b~jna op elk punt, tusschen 
hem en onze groote heroën der natuurwetenschap der 17e en 18e 

eeuw. Die ontzettende werkkracht; die kranige vlijt; die eenvoud van 
hulpmiddelen; dat taaie geduld, dat hem een eenmaal aangevat on
derwerp - zijn onderzoek omtrent de bewegingen van het mensche
lijk oog beslaat eene tijdsruimte van minstens dertig jaren (11) -

zoolang doet vasthouden, totdat hÜ er van alle zijden den stralen
glans van zijn genie op heeft laten schijnen; het zijn dezelfde be
wonderenswaarde, lichtscheppende eigensçhappen, die een CHRISTIAAN 

HUYGENS, een ANTONY VAN LEEUWENHOEK, een JAN SW.A.MMERD.A.M 
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sierden en groot maakten. Die liefde voor het onderwijs; dIe macht, 
om een geheel veld van menschelijke kennis te kunnen overzien; 
die heldere kritiek; die betooverende voordracht; die algeheele en 
onverdrotfm toewUding aan zijne leerlmgen; die gemakkelijkheid, 
om verschillende talen te spreken en te schrijven; die gave voor 
muziek en het vioolspel; dat hoogst ontwikkeld kunstgevoel, het 
zijn alle zoo vele trekken, die aan Neerlallds grootsten geneeskun
dige, aan BOEHHAA VE ontleend zijn. Hoogst waarschijnlijk is het 
geen spel van het toeval, maar de gelukkige resultante van de in 
de besten van ons volk voorhandene eigenschappen, van de eigen
aardige lichteffecten in ons polderland, van ons politiek en maat
schappelijk leven, dat op onzen geboortegrond bijna al de geheimen 
van het licht aan uitstekende genieën geopenbaard zijn, dat in het· 
zelfde land, waar SNELLIUS en HUYGENS de wetten van het licht 
vinden, REMBRANDT en HALS de toovermacht der kleuren der wereld 
verkondigen, BOERHAA VE de eerste beginselen der wetten van het 
zien neerschrijft (12), en DONDERS de nieuwere oogheelkunde op weten
schappelijke grondslagen vestigt. Maar als het er op aankomt, de 
gunstige omstandigheden aan te geven, die DONDERS tot de evenknie 
dier mannen van het licht hebben gemaakt, als wij de vraag moeten 
beantwoorden: van waar dat ongeëvenaard combinatievermogen, van 
waar die zoo schoon in toom gehouden verbeeldingskracht, van waar 
dat benijdenswaard vermogen, om van het bijzondere tot hf.'t algemeene 
op te klimmen? dan komen wij telkens tot één hoofdfactor : zijn be
wonderenswaarde, in haar oorsprong verder niet naspeurlijke genialiteit. 

Zoowel op zijn 25-jarig jubileum als bij andere gelegenheden, 
vergeleek hij zich gaarne met dien gelukkige, die plotseling in een 
grooten tuin wordt geplaatst, waarin de volgeladen vruchtboomen 
wachten op de plukkende hand. Maar om in dien tuin de vrucht
boomen te kunnen zien; te kunnen bemerken dat zij zijn volgeladen; 
dat de vruchten juist rijp zijn en op het plukken wachten, en niet 
te aarzelen met het plukken - ziedaar wat slechts aan de zieners 
onder ons beschoren is: aan hen, die niet, zooals wij gewone men
schenkinderen »sommes entourés de phénomènes, que no us ne voyons 
pas." Zieners geboren, werken zij, zwoegen zij, en gunnen zich 
geen oogenblik rust, maar die werkkracht en die werklust Zijll weêr 
de uitingen hunner geniale natuur; en zoo schijnt elk groot genie: 

»una cosa venuta" 
»Da cielo in terra, per miracol mostrare" . 

Neen M. H.! noch met een beschrijvend, noch met een verklarend 
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evensbericht van dien heros der wetenschap, dien weldoener der 
menschheid, dien zoo harmonisch ontwikkelden Nederlander, kom ik 
thans tot u. Mijn taak is minder omvangrijk. Ik kom u DONDERS 
als lid dezer Akademie schetsen, ik kom u het helder licht in het 
geheugen terugroepen, dat hU aan deze instelling schonk, den nimmer 
tanend en luister, dien hij haar bijzette, en dien zij zoo noode mist. 

Zoo zij het mij dan vergund, u allereerst in herinnering te brengen, 
hoe hij reeds in 1847, op den leeftijd van 29 jaar, als correspon
deerend lid aan het Koninklijk Nederlandsch Instituut verbonden 
werd. Wat hem die onderscheiding bezorgde, het is niet moeielijk 
na te gaan. Aller oogen in den lande waren reeds op den jeugdigen 
leeraar aan de Militaire Geneeskundige school te Utrecht gevestigd, 
die in zijne mikrochemische onderzoekingen der dierlijke weefsels, 
in samenwerking met G. J. MULDER, zulk een fundamenteelen ar
beid geleverd had, dat nog een halve eeuw daarna op die grondslagen 
kon worden voortgebouwd (13). Zijn "Blik op de Stofwisseling als bron 
der eigene warmte van planten en dieren" (14), z!jne verhandelingen 
in het Lancet (15), zijne bewerking van R UETE'S handboek der oogheel
kunde, verkondigden reeds zijn meesterschap op het gebied der phy
siologie en der ophthalmologie. VAN CAPELLEN'S woord "die DONDERS 
is een baas", dat van Utrecht tot den Haag weerklonk en hem weldra 
als hoogleeraar in de geneeskundige faculteit te Utrecht zou doen 
zitting nemen, ofschoon geen zetel iu die faculteit onbezet was, werd 
door alle natuur- en geneeskundigen in Nederland beaamd. Het 
pleit voor de toenmalige leden van het Instituut, dat zlj niet met 
deftige belangstelling en hooghartige vriendelijkheid eerst het om
hangen van de professorale toga afwachtten, vóórdat zij hem de eer 
bewezen, hem aan hunne Instelling te verbinden. De titel van 
correspondeerend lid was een eeretitel, niets meer. Aan de werk
zaamheden van het Instituut namen die leden geen deel. 

Toen op THORBECKE'S voorstel het Instituut in ] 851 werd opge
heven en eene Koninklijke Akademie van Wetenschappen werd in 
het leven geroepen, werd DONDERS buitengewoon lid dier Instelling. 
En toen, na den val van THORBECKE en de April beweging, na het 
bezoek van WILLEM III aan Utrecht en G. J. MULDER'S toespraak 
tot den Koning - ik zeg niet: post hoc, propter hoc - de Konink
lijke Akademie v. Wetenschappen, den 23 Febr. 1855 als eeDe 
Akademie met twee Afdeelingen herboren was, werd DONDERS tege
lijkertijd tot Lid der Afdeeling voor Wis- en Natuurkundige We
tenschappen benoemd. Met hem ontviel haar in 1889 de laatste 
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der toen bij K. Besluit benoemde leden. Gedurende dat geheele tijdvak 
van bijna 35 jaren vergunde hem ons. Reglement van zijne warme 
liefde voor deze Instelling, van zijne innige belangstclling in haren 
bloei alt; gewoon lid door eene onverflauwde werkzàamheid te doen 
blijken, en noch in naam, noch in der daad hebben wij llem ooit 
als rustend lid in ons midden gezien. 

Ga ik de bestemming na, waarmede deze instelling door de Neder
landsche Regeering werd in het 1even geroepen, dan geloof ik zonder 
vrees voor tegenspraak te kunnen zeggen, dat weinige onder ons zoc 
van die bestemming zijn doordrongen g"eweest, zoo van hun lust 
en hun macht om haar aan die bestemming te doen beantwoorden, 
hebben getuigd als DONDERS. En als gewoon lid, èn als Voorzitter, 
dezer Afdeeling, waartoe hij in 1865 benoemd werd - eene benoeming, 
die 18 jaren lang telkens met bijna algemeer..e stemmen herhaald 
werd, toen onze Afdeeling bezweek voor zijn onwrikbaar besluit, om 
niet langer in aanmerking te komen - èn eindelijk als Voorzitter der 
beide vereenigde Afdeelingell, was hij de ridder zonder vrees of blaam, 
die voor haar rechten streed, was hij één harer beste, zoo niet haar 
beste representant. 

Wien stond de bestemming dezer instelling, om op het gebied der 
wdenschap een adviseerend lichaam te zijn voor de Regeering, dat 
ter bereiking van zijn doel niet alleen verslag heeft te doen omtrent 
zaken, waaromtrent de Regeering zijn raad zal inwinnen, maar ook 
voorstellen aan de Regeering zal richten betreffende belangen der 
wetenschap (16), zoo scherp en helder voor den geest als DONDERS? 

Hem was het niet genoeg: gevraagd advies te geven; en als hij zulk 
een advies moest uitbrengen, of als Voorzitter Leden daartoe benoemde, 
dan kon men verzekerd zijn: dat de gegeven adviezen volkomen aan 
hun doel beantwoordden. Herhaaldelijk werkte hH buitendien mee of 
nam hij het initiatief tot het indienen van voorstellen bij de Regeering 
in het belang der wetenschap. Als gewoon lid hielp hij ongevraagde, 
maar' ook on uitgebrachte adviezen aan de Regeering omtrent keuring 
van levensmiddelen, omtrent de uitoefening der geneeskunst enz. 
samenstellen; als Voorzitter riep hij eene commissie in het leven, 

.die alle vragen betreffende het hooger onderwijs in Nederland zou 
onderzoeken (17), en wier rapport - nadat het door de vereenigde Afd. 
zou zijn goedgekenrd - aan den Min. v. B. Zaken zou worden toe
gezonden, en in den beroemden strijd omtrent standaardmeter en 
-kilogram kwam telkens en telkens nit, hoe naar zijn meening de 
Akademie "de adviseur" moest zijn der Regeering, ook zelfs in die 



- 9 -

( ~ ) 

wetenschappelijke zakell, waarin de laatste haren raao noch wen8~ht, 
noch vraagt. 

Er is een groot verschil M. H. tusschen reglementen, verordeningen 
en ... , gewoonten. Wie weet niet, hoe door gewoonte rechten kunnen 
ontstaan, maar ook. . .. hoe zij door gewoonte kunnen te loor gaan, 
of tot ijdele bepalingen worden? En als het redt! de7.er Akademie, 
om in zaken, belangen der wetenschap betreffende, zelf het woord 
te nemen, langzamerhand dreigt verzand te raken in die waarlijk 
niet laakbare gewoonte, om geen twistappels te brengen in de rustige 
vergaderingen van de vertegenwoordigers der wetenschap, of - erger 
llOg - zich te vergeefs uitput in het ovenvinnen van dat onver
biàdelijk traagheids-moment, waardoor juist de vergaderingen der 
vroedste mannen gewoonlijk tot moeielijk bewegelijke, ja bijna 
inerte massaas worden, dan is dat waarlijk niet te wijten aan onzen 
oud-voorzitter DONDERS, die steeds voor dat recht pal stond en het 
bij elke gelegenheid wilde gehandhaafd zien. Het pal staan voor 
die rechten; zijne vaste overtuiging, dat deze Akademie haar plicht, 
om nuttig te wezen, niet vervullen kou, zonder die rechten te hand
haven, heeft hem in de zaak van standaard meter en -kilogram tot 
adviezen en replieken geleid, die van zijn onwrikbaar geloof in het
geen hem recht scheen niet minder getuigden, dan van zijne zucht 
naar nauwkeurigheid en volledigheid, zelfs bij een, zooals hij het 
terecht noemde, onverkwikkelijken arbeid. Nog ligt die strijd niet ver 
genoeg achter ons, om een onpartijdig oordeel te kunnen vellen. 
Toch vraag ik u zonder schroom, of de strijd over het bewaren der 
fltandaarden eigenlijk iets anders was dan een strijd over de rechten 
dezer Akademie, en of er ooit van strijd sprake zou kunnen geweest 
zijn, indien wij allen van de noodzakelijkheid, om onze "par droit 
de conquète et par droit de naissance" verworven rechten ongekreukt 
te handhaven, zoo innig overtuigd waren geweest, als onze Oud
Voorzitter. 

Die overtuiging sproot - als ik mij niet vergis - ten deele voort 
nit wat ik DONDERS' ideale natuur zou willen noemen. Zulke ideale 
naturen streven naar het hoogst bereikbare voor zich zelf, en voor de 
Instellingen, waaraan zij verbonden zijn. Van nature optimisten, heb- • 
beu zij een hoogen dunk van den invloed van diergelijke Instellingen. 
Maar buitendien hooren zij steeds de harmonische boventoonen uit de 
klanken en geluiden dezer wereld, zelden de wanklanken. Zij staan 
niet in het midden van het bedrijvige alledaagsche leven, zij staan er 
boven. Op den gang van zaken hebben zij dan ook weinig invloed. 
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Zij hebben eigenschappen te over om te regeeren en door te drijven: 
kunde, oordeel, ijver, wilskra0ht, maar zij zijn en blijven "Ritter des 
Geistes" en missen diepgaande menschenkennis. Noch op het staats
tooneel, noch in den veldslag, noch in eenig regeerend lichaam geven 
zy den doorslag. Zti staan er te hoog voor. Hun geheel wezen is 
doordrongen van de zucht naar volmaking, en toch geldt voor den 
man, die de menschen naar zijn h.1nd wil zetten, nog altijd het uit 
NAPOLEON' S ziel gegrepen Mephist0l'helische woord, waarmede FONTANE 
hem in 1804 toesprak: "De zucht naar volmaking is de slimste 
ziekte van het menschelijk handelen" ! 

Plaats zulke mannen in een praktisch land als het onze, met zijn 
geringe lust tot "heroworship" der levenden en ge vraagt niet langer, 
waarom DONDERS bijna allen invloed op het Bestuur van stad en 
land mist; waarom hij door geene Begeering ooit geroepen wordt, om 
als de beste onder de besten adviezen te geven over geneeskundig 
onderwijs, uitoefening der geneeskunst, enz.; waarom zelfs aan de 
spontaan door hem gegeven adviezen door de regeerders nauwelijks 
de aandacht geschonken wordt, waarop ze zoo terecht aanspraak 
mochten maken (18); waarom ook in de zaak der bewaring van 
standaardmeter en -kilogram zijn advies niet gevolgd is. 

Of deze Afdeeling er wel aan deed, haar recht op het bewaren van 
standaard meter en -kilogram prijs te geven, beslisse het nageslacht; 
ik heb alleen te constateeren, dat het in tegenovergestelden zin lui· 
dende advies van DONDERS het advies was van een man, die voor 
de Instelling, wier belangen hij voorstaat, naar het hoogst bereikbare 
streeft, en niet dulden kan, dat zij zelve de banden los maakt, die 
haar aan het hoogste landsgezag verbinden. 

Maar niet alleen het besef der nationale beteekenis dezer Aka
demie ah de adviseur bij uitnemendheid der Nederlandsche Regee
ring; ook het besef harer internationale bestemming sprak luide uit 
dat advies. 

Onomwonden wraakte DONDERS de verheffing van de door de 
Nederlalldsche gedelegeerden met zoo veel zorg bewerkte copie van den 
Mètre des Arûhives tot Nederlandschen standaardmeter ; telkens wees 
hij er op, hoe deze meter N°. 19 niet vergeleken was met den nieuwen 
internationalen meter à traits, voor welks vervaardiging het "Institut 
international des poids et des mesures" was aangewezen, en natuur
lijk ook niet met de nationale prototypen, die van dezen nieuwen interna
tionalen streepmeter aan de verschillende natiën, door wier medewerking 
de oprichting van dat Instituut was mogelijk geworden, zouden worden 
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uitgereikt. Wel was in 1887, toen hij zijn advies uitbracht, het 
werk van het Internationaal Instituut niet voltooid, maar zijne voor
spelling, dat die Instelling weldra de haar opgelegde taak zou vervullen; 
werd in het jaar van zijn verscheiden, in 1889 bewaarheid (19). 
Gelukkig echter is zijne vrees, dat Nederland, door zich aan de oprich
ting van dat Instituut te onttrekken, in een geheel geïsoleerden en voor 
de oplossing van geodetische vraagstukken uiterst haehelijken toestand 
zou geraken, ongegrond gebleken. Dank zij de waarnemingen en 
berekeningen der Nederlandsche gecommitteerden, vooral van den 
Heer BOSSeR!, heeft Nederland zijn ouden roem op het gebied van 
het meten en het wegen niet verloochend en bezit het thans een 
standaardmeter, die nauwkeurig met den nieuwen internationalen meter 
- zij het dan ook langs middellijken weg - is vergeleken, en waarvan 
de afwijkingen met dezen zoo wel als met alle andere étalons tot in 
onderdeelen van millimeters nauwkeurig bekend zijn (20). Was 
DONDERS' vrees ook ijdel, het luide uiten van die Hees was een blijk 
van de teederste belangstelling. Men vreest slechts voor hetgeen 
men lief heeft. Het was een daad, die toonde, hoezeer DONDERS de 
internationale bestemming dezer Akademie ter harte ging. 

Schaars is trouwens deze laatste bestemming, om een band 
tusschen Nederlandsche geleerden en die van andere landen te vor
men (21), in eenig lid dezer Akademie op schoon er of voortreffelijker 
wijze verpersoonlijkt dan in DONDERS. Niet in hoofdzaak, omdat bijna 
alle geleerde genootschappen en Akademiën van den Tiber tot de Newa, 
het een voorrecht rekenden, hem als eel'elid, buitenlandsch lid of 
correspondent aan zich te verbinden (22); niet alleen, omdat Cam
bridge en Edinburgh, Cordoba en Bologna hem het eeredoctoraat 
aanboden (23); niet alleen omdat zoowel de medische faculteit te Weenen 
als die te Petersburg hem eershalve in haar midden opnamen, maar 
omdat de physiologen en vooral de oogartsen van alle landen -
van de Alpen tot de Piramiden, van den Manzanares tot den Rijn 
(24) - zich zijne leerlingen noemden, en omdat overal waar hij in 
bijeenkomsten van geleerden van alle landen, op eeuwfeesten van 
bnitenlandsche Universiteiten, op internationale congressen aanwezig 
was of deze Akademie vertegenwoordigde, hij het middelpunt bleek, 
waarin zich al de stralen van den grooten wetenschappelijken 
cirkel schenen te vereenigen. Het groote gemak en de kunstvaar
digheid, waarmede hij Franseh, Duitseh, Engelsch als zijn eigen 
moedertaal wist te gebruiken, zijn buigzame melodieuse stem, zijne 
deftig-koninklijke maar toch minzame wijze van optreden, zijn 
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geheele schitterenoe en artistiek aangelegde persoonlijkheid, oefenden 
eene aantrekkingskracht uit, veel grooter en duurzamer, dan men 
zich naar aanleiding van zijn grooten roem als geleerde en oogarts 
had durven voorstellen. Levendig staat m~j voor den geest, hoe -
ik weet niet of hij bij die gelegenheid reeds de Akademie vertegen
woordigde - op de Naturforscher-Versammlung in 1856 te Ween en 
hij de held was dier bijeenkomst, die geen mindere mannen dan 
LUDWIG en HEL"MHOLTZ, dan BRÜCKE en GRAEFE, dan BILLROTH 
en OPPOLZER onder" hare leden telde. Het: "Haben Sie den DONDERS 
schon gesehen?" scheen toen het wachtwoord, en wie, zooals ik, 
het voorrecht had DONDERS' landgenoot en ten deele zijn leerling 
te zijn, hij bleek in het bezit van een talisman, om gemakkelijk in 
den kring van de eene of andere bekende persoonlijkheid te worden 
opgenomen; als ware een enkellichttintje uit den stralenkrans van 
den grooten Nederlander aan zijne landgenooten en leerlingen blijven 
kleven. 

En op welke uitnemende, onvergetelijke wijze beantwoordde hij 
aan hetgeen deze Akademie van hem als middelaar tusschen Neder
landsche en vreemde geleerden gehoopt en verwacht had, toen hij als 
Voorzitter het zesde Internationale Geneeskundige Congres te 
Amsterdam in 1879 leidde! Wie hem toen aan het werk heeft ge
zien, nauwkeurig tot in kleinigheden, waar het gold het succes van 
dat Congres te verzekeren ; geen enkele voorloopige bijeenkomst ver
zuimend of onbelangrijk achtend; overal zijn licht latende schijnen; 
door zijn persoonlijken invloed mannen als LIS'l'ER, VIRCHOW, MAREY, 
HOLMGREN, en hoe zij allen heeten mogen, als zijn generalen staf, of 
als den staf zijner generalen om zich heen verzamelend; nooit op
gewonden, driftig of gehaast, zelfs bij onstuimige discussiëu en de 
grootste drukte kalm, gematigd, minzaam, zich zelf gelijk blijvend, 
sober en gekuischt, hem zweefden DANTE'S woorden "tu duce, tu 
maestro e tu Autore" telkens en telkens voor den geest. En zelden 
is zeker een schooner en degelijker openingsrede gehouden, dan die, 
waarmede hij het Congres begroette (25). 

Toen hij te dier gelegenheid het hem zoo lief geworden onderwerp 
van bet verband tusschen de wetenschap en de kunst van bet ge
nezen met breede trekken en warme kleuren penseelde (26), toen hij, 
een andere Jupiter op den Olympus, aan de geneeskundige scholen 
van Frankrijk, Duitschland, Engeland het aandeel toekende, waarop 
zij in de ontwikkeling van wetenschap en kunst aanspraak mogen 
maken; toen hij aan het slot het: Onverklaard-onverklaarbaar over 
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de psychische processen uitsprak, het gebied der wetenschap scherp 
afbakenend, en aan de kinderen der verbeelding: "ces cl'éatures tendres 
et aériennes", zooals zij uit de hersenen der wijsgeeren en denkers te 
voorschijn komen, den toegang tot het gebied der exacte weten
schappen verbiedend, omdat het "bewustzijn een verschijnsel sui ge
"neris is, dat noch in de beweging, noch in de stof bevat is, en zich 
"alleen aan zich zelf openbaart," toen hij eindelijk vrijheid voor 
alle meeningen eischte, en uit deed komen, hoe wij allen, ook hij het 
grootste verschil in meening, denzelfden weg volgen ... zooals de wolken, 
die aan den hemel schgnbaar in tegenovergestelde richting en met 
ongelijke snelheid voortdrijven en voortgedreven worden, giateren 
liberaal, heden conservatief, maar toch altijd vooruitstrevend, pro
gressisten in den besten zin des woords, toen gevoelden de 
geleerden van alle natiën, die aan zijne lippen hingen, hoe door 
geesten als de zgne de broederschap der volken gekweekt en vol
maakt wordt, en hoe bevoorrecht het kleine land was, welks hoogste 
wetenschappelijk lichaam zich door zulk een man kon laten ver
tegenwoordigen. 

Maar nog een ander treffend - ik zou bijna zeggen - historisch 
moment op dat Congres rijst voor mijn geest, als onwraakbare getuige 
van het feit, dat de roeping dezer Akademie, om een band tusschen 
de Nederlandsche geleerden en die van het buitenland te vormen, in 
DONDERS levende en zegen brengende werkelijkheid was geworden. 
In eene buitengewone zitting van het Congres gaf de schepper der 
graphische methode: Prof. MAREY, eene conférence ten heste, waarin 
hij voor een aanzienlijk en belangstellend gehoor de ontwikkeling 
der door hem op zoo vruchtbare wijze toegepaste methode van onder
zoek schetste. Ziju doorwrochte voordracht besloot hij met eene hulde 
aan DONDERS, zó6 fijngevoeld en z66 sierlijk uitgedrukt, als dit slechts 
een Franschman vermag. Hij vertelde, hoe een jong Fransch student, 
zonder hulp, zonder raad, eenige in zijn geest opgekomen denkbeelden 
omtrent eene nieuwe methode van physiologisch onderzoek trachtte te 
verwezenlijken. In zijn eigen omgeving ondervond hij alles behalve 
aanmoediging. Stilzwijgende tegenkanting of medelijdend schouderop
halen waren zijn deel. Daar hoort hij, dat eeu beroemd hoogleeraar 
uit het buitenland, die in zulke vraagstukkfln belangstelt, in Parijs 
vertoeft. Hij vraagt en krijgt toegang tot hem; hij deelt den be
roemden hoogleeraar zijne denkbeelden mede; een gesprek tot laat in 
den nacht volgt, dat beslissend is voor de toekomst van den jongen 
man, die van stonde af zich uitsluitend aan dat deel der wetenschap 
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wijdt. En zijne laatste woorden, met een van aandoening trillende stem 
uitgesproken, luiden: dat hij zich dan ook innig gelukkig rekent, 
thans ten aanhoore van allen zijn geheelen diep gevoelden dank te 
kunnen brengen aan Prof. DONDERS, "à son maitre; qui veut bien 
lappeler son ami." (27) 

Maar naast, of gelijk sommige willen, boven de doeleinden, om 
der Hegeering steeds met raad ter zijde te staan, en een band tusschen 
Nederlandsche en buitenlandsche geleerdr;n te vormen, heeft deze 
hoogste wetenschappelijke Nederlandsche Instelling eene andere bestem
ming. Nog klinkt ons de glansrijke peroratie van ons medelid 
BOSSCHA in de ooren, die de bepaling van ons Reglement, dat de 
Akademie tot een middelpunt van samenwerking voor de beoefenaren 
der wetenschap in Nederland bestemd is, in de volgende dichterlijke 
woorden vertolkte: "Onze Akademie zij een 'Axaó1jf'Eta, een plaats 
"waar ernstige mannen samenkomen, om kennis te garen en te kwee
"ken, de beoefening der wetenschap van den enkelen in broederlijke 
"samenwe!'king te bevrijden van de éénzijdigheid en van al de gebreken, 
"die ons menschen aankieven, in onderlinge waardeering opwekking 
"te vind8n tot nieuwen arbeid, en in eendracbtvan streven, den 
"invloed, om in al wat de Nederlandsche wetenschap bevorderen kan, 
"ten goede te werken" (28). Welnu, ook te dien opzichte was het voor
beeld, dat DONDERS in ons midden gaf, een voorbeeld voor alle 
tijden. Kennis te kweeken, het was zijn lust en zijn leven, het was 
de goddelijke gave, die hem den meester en voorganger zijner tijd
genooten maakte. Maar het was hem niet minder een lust, de eer
stelingen van de door hem gekweekte kennis aan de ernstige mannen 
aan te bieden, die hier broederlijk met hem bijeen kwamen, en uit 
bunne opmerkingen en bedenkingen weer opnieuw kennis te garen. 
Sla de processen-verbaal van de jaren 1853-1885 na, en gij staat 
verbaasd over de talrijkheid der mededeelingen, die deze geleerde aan 
de Akademie ten beste gaf. Tracht u te vergewissen van het tijd
stip, waarop hij die mededeelingen door den druk voor geheele open
baarmaking geschikt achtte, en gij vindt dat tijdstip steeds, soms 
zelfs zeer belangrijk later dan dat zijn er mededeeling in de Akademie, 
als moest hier eerst de wijding van het voltooide, of de loutering 
van het nog onvolledig afgewerkte plaats hebben. Wie van DONDERS' 

arbeid niets anders zou kennen, dan de reeks mededeelingen, in de 
processen-verbaal dezer Afdeeling nederge1egd, moet reeds den indruk 
krijgen eener buitengewone en onvermoeibare werkkracht. Maar wie 
bedenkt, hoe deze mededeelingen slechts de met zorg uitgekozen en 
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schoonste vruchten zijn uit den rijken boomgaard van zijnen geest, 
hij voelt zich overweldigd door zulk eene vruchtbaarheid naast zoo
veel degelijkheid, door zulk eene veelzüdigheid naast zoo veel diepte, 
door zulk eene oorspronkelijkheid naast zooveel eerbied voor het werk 
van anden~n. Als men met enkele ruwe potloodkrassen het signale
ment zou willen geven van DO~DERS' wetenschappelijken arbeid, dan 
zou men kunnen zeggen: dat hij schrüver en onderzoeker was op 
bet gebied der ontleedkunde v. d. mensch (29), op dat der ziektekundige 
ontleedkunde en ziektekunde ( 30), op dat der genees- en heelkunde (31), 
op dat der gezondheid:-- en geneesmiddelleer (32), op dat der medische 
politie en der gerechtelijke genee:-kunde (33), en van de geschiedenis 
der geneeskunde (34); dat hij schrUver, onderzoeker, en ontginner 
was op het gebied der weefselleer; dat hij schrijver, onderzoeker, 
ontginner, en fakkeldrager was op het gebied der natuurkunde van 
den gezonden menseh, waarvan in het bijzonder de hoofdstukken: 
mechanismus en chemismus der ademhaling, hartsbeweging, zin
tuigen, spraak, tijd voor het tot stand komen van psychische pro· 
cessen, ten allen tijde den stempel zullen dragen zijner ontdekkingen, 
die den blik verruimden, en op het verband tusschen de verschillende 
levensverschijnselen een nieuw licht wierpen; dat hij eindelijk schrijver, 
onderzoeker, ontginner, fakkeldrager, neen! hervormer en schepper was 
op het gebied der oogheelkunoe, die, onder zijne hand en zijne hand 
alleen, van een zich zelf niet vertrouwende, op den tast zich bewegende, 
onzekere kunst tot eene positieve, exacte wetenschap is geworden, die 
maat en getallen aanwendt, waar zij onderzoekt, maat en getallen, 
waar zij geneest! 

En welke mededeelingen koos hij nu uit dien overvloed, om 
voor en door het forum der wetenschap te worden geijkt en gekeurd? 
Zijn eerbied voor de beteekenis dezer Instelling; z!jn hooge dunk 
van haar verheven wetenschappelijk standpunt; z!jn zeldzame tact, zijn 
lust om kennis te kweek en en te garen, te onderwijzen en onuer
wezen te worden, deden hem slechts onderzoekingen ter kennisse 
brengen, die fundamenteele beteekenis hadden: onderwerpen, waarop 
astronomen, physici, chemici en biologen hun licht konden laten 
schijnen, of wier kennisneming omgekeerd voor astronomen, physici, 
biologen, belangrijk mocht heeten; onderwerpen eindelijk, die allen 
zoekers en denkers, allen geleerden en kunstenaars moesten ter harte 
gaan, omdat zÜ met het hoogste, wat den mensch onderscheidt, met 
zijn kenvermogen, met zijn spraak, met de snelheid der vorming 
zijner gedachten, met het ontstaan en de ontwikkeling zijner zin-
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tuigelijke functiën, met den physiologischen grondslag van zijn 
kunstgevoel in verband staan. Volkomen overtuigd daarbij, dat 
voor den beoefenaar der natuurwetensehappen de kennis der ver
kregene uitkomsten van veel minder belang is dan de kennis van 
de methode, waarlangs z!j verkregen zÜn; dat in het vinden van 
nieuwe methoden van onderzoek de menschelijke geest zijn grootsten 
triomf viert, en dat nergens meer uan bij het zoeken en vinden van 
nieuwe methoden de beoefenaars van de verschillende takken der 
natuurwetenschap elkander broederlijk ter zijde kunnen staan, heeft 
hij van elke nieuwe door hem uitgedachte, of in een bepaald werk
tuig belichaamde methode hier met. eene nauwkeurigheid en met 
eene volledigheid verslag gegeven, als ware hij juist aan dezen 
kring volle verantwoording schuldig van de wijze, waarop hij kennis 
kweekte en gaarde. De methoden tot het onderzoek der accomodatie· 
breedte (35), de verbeteringen door hem aan den oogspiegel aan
gebracht (36), de methoden tot het bèpalen van LrSTING'S knoop
punt (37), de ophthalmotonometer (38), de phaenophthalmotroop (39), 
de methoden ter bepaling van den afstand tusschen het hoornvlies 
en de voorYlakte van de lens (40), tot tijdshepaling ten aanzien 
der pupilbeweging (41), tot het controleeren van den aard der spraak
geluiden door middel van telepIlOon en phonograaf (42), tot het 
bepalen van de snelheid der gedachten en van den zoogenaamden 
physiologischen tijd, de inrichting van den noëmatachograaf en noë
matachometer (4;~), van den isoskoop (44), van den pankratischen 
kijker (45), de methoden ter quantitatieve bepaling van het kleur
onderscheidingsvermogen, de inrichting der daarvoor dienende spec
troscopen (46), de methode tot het onder.wek van inductievonken 
(47) - zij zijn alle door hem op zijne eigenaardige duidelijke wijze, 
in al haren eenvoud en al hare doelmatigheid voor de leden der 
Akademie geschetst. Maar, zooals ik reeds boven zeide, ook voor 
de kennisneming der langs die of langs andere wegen verkregene 
uitkomsten riep hij hunne aandacht in, op voorwaarde echter, dat zij 
van hooger orde waren, niet slechts genietbaar voor enkele uitver
korenen, maar in staat, den blik van allen te verruimen. Zoo be· 
handelde hij op het wijduitgestrekte gebied der physiologie, waarop 
zUne verdiensten zoo groot waren, dat de Hollandsche Maatschappij 
van Wetenschappen te Haarlem hem de eerste BOERHA,Á vE-medaille 
toewees, omdat, gelijk het praeadvies luidde, "hij door zijn veelzijdige 
"werkzaamheid meer dan eenig ander der (tegelijk met hem) levende 
"pbysiologen tot de ontwikkeling en uitbreiding onzer kennis op phy-
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"siologisch gebied had bli ged ragen " (48), zoo behandelde hij, zeg ik, 
op dat wijduitgestrekte en door hem naar alle kanten bewerkte ge
bied, in deze Akademie allereerst de theorie der spierwerking -
eene mededeeling, die levendige discussiën en - zeldzaam verschijn
sel in onzen kring - een op de spieren van zijn eigen arm verricht 
en de gemaakte bedenkingen volkomen ontzenuwend experiment uit
lokte (48*). Dan het mechanismus der ademhaling in haar verband 
tot den bloedsomloop (49), het chemismus der ademhaling als een 
proces van chemische dissociatie (50), den invloed der elektrische 
prikkeling van den n. vagus (5]), en de analyse der verschijnselen, 
die ons aanleiding geven om deze zenuw een rem-zenuw te noemen 
(52), de algemeene beginselen der haematodynamica (53), het verband 
tusschen vaatzenuwen en dierlijke warmte (54), de physiologie van 
de spraak in het algemeen en van de Nederlandsche spraakklanken 
in het bijzonder (55), den invloed, dien voorafgegane geluiden op de 
afstomping van de gehoorzenuw uitoefenen, als pendant van den in
vloed, dien het zien van eene kleur op de gevoeligheid van ons net
vlies voor dezelfde kleur heeft (55). En eindelijk als onderwerpen 
van meer algemeene biologische beteekenis: de wetten van imbibitie 
en osmose in hare groote beteekenis voor de v(leding en de functie 
der elementaire deelen van het organismus (57), de sapbeweging in 
de planten (58), de levensvoorwaarden der onder bepaalde invloeden 
gebrachte bacteriën (59). 

En als zijne mededeelingen het gebied der ophthalmologie betroffen, 
dat door hem ontdekte werelddeel der geneeskunst, waarop de door 
hem verkregen praktische resultaten zoo zegenrijk waren, dat, gelijk 
de geneeskundige fatmlteit te Luik het uitdrukt (60), van de drie 
zieken, die als genezen door den oogheelkundige worden ontslaan, 
ten minste één zijne genezing aan DONDERS' ontdekkingen te danken 
heeft - dan was het steeds de physioloog en psycholoog, die aan het 
woord was, nooit de wereldberoemde oogarts, die in het uitweiden 
over door hem bewerkte genezingen bevrediging zocht voor zijne 
ijdelheid. Nooit bracht hij hiel' zuiver therapeutische vraagstukken: 
het gebruik der cylindrische glazen, der stenopaeische brillen, de 
genezing der myopie, van het glau00ma ter sprake; slechts zelden 
waren het de weefselleer (61) en de ziektekundige ontleedkunde van 
het oog (62), of de pathogenie van bepaalde ooggebreken (63), waar
voor hij de aandacht vroeg; bij voorkeur waren het onderwerpen, die 
met de wijze, waarop de accomodatie (64), ons oordeel over de derde 
dimensie (65), over afstanden (66), ons kleur-onderscheidingsvermogen 

-
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(67) tot stand komen in verband stonden; beschouwingen en onder
zoekingen over de grenzen van het gezichtsveld, in verband met de 
grenzen van het netvlies (68), over bewegingen van het oog (69), 
over den invloed der züdelingsche overhelling van het hoofd op de 
raddraaiing van het oog (70), over het zien met twee oogen (71), over 
correspondeel'ende half beelden (72), over de w Uze, waarop bij het zien 
van schilderijen de indruk van diepte ontstaat (73), over stereo
scopisch zien door verschil in kleuren, (74) enz. 

Is het niet opmerkelijk, dat DONDERS, ondanks die ongeëvenaarde 
belangstelling in de werkzaamheden dezer Afdeeling, zelden of nooit 
den lust in zich voelde opkomen, om van de door de Akademie ge
bodene gelegenheid tot het door den druk openbaar maken zijner 
onderzoekingen partij te trekken? In de quarto Werken der Akademie 
is niets van zijn hand 0l'genomen, in de Verslagen en mededeelingen 
slechts zes verhandelingen. VUf daarvan hebben tot de physiologie 
en pathologie van het gezichtszintuig betrekking. Haar titels zijn: 
het lichtbrekend stelsel van het menschelUk oog in gezonden en 
zieken toestand (75), de ligging van het draaipunt van het 
oug (76), refractie-anomalieën en strabismus (77), het zien bij 
verschil in refractie der beide oogen (78), de projectie der ge
zichtsverschijnselen naar de richtingslijnen (79). Maar zij zijn 
alle bUna terzelfder tUd eu in geheel denzelfden vorm in de Wetensch. 
Bijbladen van het Ned. Gasthuis voor ooglijders verschenen, één nog 
buitendien in de Onderz. v. het Physiol. Laborat. te Utrecht en 
een ander in Duihlch gewaad gestoken in het door hem met v. 
GRAEFE en AULT geredigeerde Archiv f. Ophthalmologie. De zesde 
verhandeling, eene zuiver physiologische, behandelt de werking van 
den constanten stroom op den vagus (80), maar verschijnt enkele weken 
later in de Onderz. v. het Phys. Lab. te Utrecht en in PFLÜGERS 
Archiv f. Physiologie. Slechts zes verhandelingen, die de Akademie 
uitgeeft, in een tijdvak van 35 jaren, uit dien schat van meer dan 
200 door hem gepubliceerde wetenschappelijke werken, van die bijna 
honderd .door hem hier voorgedragen mededeelingen ! Is het feit niet 
upmerkelijk? Maar is het niet begrijpelük en leerzaam tevens? Wie 
de wetenschap llelpt uitbreiden, heeft de verplichting de door hem 
gekweekte en gegaarde kennis te brengen daar, waar zij tot haar 
recht kan komen, te midden van de arbeiders van alle landen, op 
de groote markt van het wetenschappelijk leven. Zijn schatten zijn 
het gemeengoed van alle natiën. Zij moeten als gangbare, inter
nationale munt worden in omloop gebracht, niet als staatspapieren, 

Jaarboek 1891. 2 
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waarvan slechts renten kunnen worden gekweekt door den toevalligen 
gelukkigen bezitter. En de door wetenschappelijke lichamen als de 
onze uitgegeven we~ken hebben nog' te ve8l van de schatten uit de 
effectentrommel, dan dat wij het niet DONDERS als een verdienste 
zouden aanrekenen, voor de publicatie zijner ontdekkin):;'en aan vlug 
verschijnende en gemakkelijk verkrUgbare tijdschriften (81) de voor
keur te hebben gegeven boven onze met stemmige coupon-regel
matigheid uitgegevene boekdeelen. Ook aarzel ik niet, de door hem 
met zooveel zorg gekweekte gewoonte, om zijne onderzoekingen zoo· 
veel mogelijk in vreemde talen uit te geven, en soms haal' in een 
Franseh, Duitseh, of Engelsch gewaad de wereld in te zenden, vóór
dat hij haar.... of zonder dat hij haar in de taal van zijn eigen 
land aan het licht bracht, eene loffelijke en navolgenswaarde ge
woonte te noemen. Hij had zijne moedertaal lief met eene innigheid, 
waarvan zijn gekuischt en schoon Neûerlandsch getuigenis aflegt, 
maar hooger dan zUn moedertaal stelde hij de eer en het aanzien 
van zijn vaderhnd in de schatting der volkeren. Zoo liet hij ook 
hier een lichtend voetspoor na, dat ieder Nederlander, die iets heeft 
mede te deelen, dat der wetenschap en der menscheid ten goede 
kan komen, moet opwekken, om zich van de knellende banden van 
zUn eigen taal te bevrijden, en den roem der Ncderlandsche weten
schap te verhoogen door wapenfeiten, waarop het vaderland trotsch 
zal kunnen zijn, ook al werden de wapenen, die de overwinning 
bevochten, niet in eigen land gesmeed. 

DONDERS' ongeëvenaarde vruchtbare werkzaamheid in deze Aka
demie kon, gij ziet het, M. H., slechts door zijne tijdgenooten 
gewaardeerd worden. Maar hoezeer stelden zij haar ook op prijs! Hem, 
den geboren redenaar en Jeeraar te hooren, als hij zijne voortreffelijke 
physiologische, ophthalmologische, biologische mededeelingen ten beste 
gaf, onder de bekoring te geraken van de denkbeelden en uiteenzet
tingen, die hij met evnnveel rust als overtuiging, met evenveel helder
heid als gemak ontwikkelde (82), welk een genot zoo wel voor 
de leden dezer Afdeeling, als voor hen, die op de volle tribune 
zich eene plaats hadden weten te veroveren! Het reliëf, dat hij door 
zijne voordrachten aan deze bijeenkomsten schonk, blijft dan ook 
onvergetelijk. Toch was het hem niet daarom te doen, maar om op 
zijne beurt in broederlijke samenwerking kennis te garen, en in de 
opmerkingen of bedenkingen zijner medeleden een nieuwen prikkel te 
vinden tot uitbreiding van zijn gezichtskring of tot het volmaken van 
den in zijn oog nog niet geheel afgewerkten arbeid. En als na den 



- 20 -

a 

( 19 ) 

afloop der vergadering een groote kring zich om hem heen verzamelde, 
om van het gedemonstreerde werktuig of van het besprokene enkele 
niet begrepene of niet te berde gebrachte bijzonderheden verklaard te 
zien, en hij met koninklijke mildheid meer gaf dan men gevraagd 
had, dan had van geen van beide zijden een vertoon van gelegenheids· 
beleefdheid plaats, maar eene vrije uitwisseling van gedachten, die 
den koninklijken gever niet minder gelukkig maakte, dan hen, die de 
heerlijke gaven in ontvangst namen. Want in hem ging een diep 
en innig gevoel van eigenwaarde met eene volkomene waardeering 
van den arbeid en de op ervaring en onderzoek steunende meeningen 
van anderen samen. Schoon hem tegenspraak vreemd was, duldde 
hij haar niet alleen, maar gaf h!i blijk haar op prijs te stellen, mits 
er slechts nieuwe gezichtspunten door geopend werden. "Zelfs waar 
"ik meende tegenover hem mijne eigene meening te moeten volhouden" 
zoo schrijft HEL"MHOLTZ aan SIR WILLIAM BOW~1AN, "gaf hij nooit het 
"geringste blijk van gevoeligheid, of van te groote warmte in het 
"verdedigen zijner eigene opvatting (83)". Zoo kwamen ook dezen kring 
de heerlijke eigenschappen z!jner ideale natuur ten goede en was hij, 
zoo vaak hij hier kennis kweekte en gaarde, een hoog lichtende vuur
baak voor de meesten, een nooit falende lichtspiegel voor de enkele 
uitverkorenen, een lichtend middelpunt voor allen. 

Een plaats, waar ermitige mannen samenkomen om in onderlinge 
waardeering opwekking te vinden tot nieuwen arbeid, zoo schetste 
BOSSCHA deze 'A.xaó'fj{-u3ta. Zij was het voor en door DONDERS in 
volle mate. Zelf zoo hoog staande, dat hij de stafkaart van het 
gebied der levemlleer en der oogheelkunde geheel overzag, behoefde 
hij waarlijk geen opwekking tot arbeid. Zijn geest was en bleef 
steeds de "Quickborn,n waaruit vruchtbare gedachten telkens omhoog 
borrelden. Maal' het hooge standpunt, dat hij innam, gepaard aan 
dien heerlijkell trek der waardeering van het streven van anderen, 
deed hem ook terstond de geheele beteekenis van den arbeid, die op 
belendend g-ebied plaats vond, erkennen. Nauwelijks heeft HUGO DE 

VRIES zijne fundamenteele onderzoekingen over plasmolyse en isoto
nische zoutoplossingen hier voorgedragen, of DONDERS doorziet het 
overwegend belang dier ontdekkingen ook voor de dierlijke weefsels, 
en wekt HAMBURGER op tot. eene reeks van eerst schijnbaar hoogst 
eenvoudige, dan meer en meel' samengestelde proefnemingen, die in 
korten tijd onze kennis omtrent de samenstelling van bloed vocht en 
bloedlichaampjes op onverwachte wijze verrijken (84). Zoo vinden de 
mededeelingell del' astronomen over de persoonlijke foat bij sterre-

2* 
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kundige waarn6mingen, die der physici over warmte, licht en gaf!
spanning, die der chemici over dissociatie-processen, die der metrologen 
en geodeten over de door hen aangewende methoden weerklank in 
zijn geest, en doen daarin nieuwe, lichtende gedachten oprijzen: en is 
el' ten slotte slechts Mne enkele der door deze Afrleeling vertegen
woordigde wetenschappen, die voor hem de schoone slaapster in het 
bosch blijft, omdat hem het tooverwoord, dat haar doet ontwaken, 
niet bij zijn geboorte is ingefluisterd. Die tak is de hoogere meetkunde. 
"Ik ben geen meetkundige," zoo zegt hij in zijn voorrede der Ano
malies of refractioll allv accomorlation. "Ik beken gaarne, dat ik 
"onbevoegd ben om de onderzoekingen van GAUSS en BESSEL te 
"vulgen, en zelfE' de studie van HEL:MHOLTZ'S physio!ogische dioptrica 
"heeft mij moeite gekost." Maar over die tekortkomingen juicht de 
leer van het lichtbrekend stelsel van het menschelijk oog. Want zü 
deed hem bij de behandeling der physiologische dioptrica geheel eigene, 
nieuwe wegen vinden, waarop hij slechts met elementaire meetkunde 
en wiskunde te maken had, en "mocht", zoo zegt h!j, "de weg daar
"door ook wat langer geworden zijn, hij heeft het groote voordeel, dat 
"hij voor een elk en een iegel!jk toegankel!jk is" (85). 

Maar die heerl!jke, door ENGEL~IANN zoo gevoelvol geschetste, 
trek van waardeering, "die het hem tot eene behoefte, ja tot eene lust 
"maakte, op het goede, op het nieuwe, op het verdienstel!jke in vreem
"der arbeid te wijzen, hoe gering ook en door hoe groote gebreken ook 
"ontsierd", openbaarde zich vooral daarginds, in de gr!jze bisschops
stad, waar h!j de vrijmakende kracht was voor zijne leerlingen, de 
geliefde, ontzagwekkende, aangebeden leeraar, die leidend, aanmoe
digend, overredend, nooit drijvend, drillend, of hun zijn eigen denk
beelden opdringend, uit zijn leerlingen: zijne medearbeiders, uit zijn 
medearbeiders: zijne toekomstige am btgenooten in Nederland en het 
buitenland, uit hen allen eene school vormde, en ook daarmede een 
der duurste plichten dezer instelling vervulde, namelijk die: om de 
pogingen van alle beoefenaars der wetenschap in Nederland te steu
nen, en in al wat de wetenschap bevorderen kan, ten goede te 
werken (86). En als hij in zijne leerlingen sluimerende gaven ontdekt 
had, die bij het een of ander onderzoek van meer algemeene be
teekenis aan het licht waren gekomen, dan gaf hij ook hier weer 
verantwoording van de kostbare kleinodiën, die hij aan het licht 
had gebracht, dan bood hij dezen kring den arbeid en den naam 
zijner jonge vrienden aan met eene opgewektheid en eene ingenomen
heid, die aan vaderliefde herinnerden. Zoo ik thans hunne namen 
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wilde noemen, zooals zij in onze processen-verbaal van 1853-1885 
vermeld staan, gij zoudt de namen hooren van vele der thans levende 
beste vertegenwoordigers op het gebied der physiologie en der ophthal
mologie - een lange reeks van goed klinkende en geëerde namen -
van HERMAN SNELLEN (87) tot -WILLEM EINTHOVEN (88) toe. 

Ik zou u DONDERS als lid dezer Akademie schetsen, ik: zou u 
aantoonen, hoe in hem de roeping', de bestemming dezer Instelling 
levende en zegenrijke werkelijkheid was geworden. Maar nog liet 
ik den Voorzitter dezer Afdeeling en der Akademie te veel in 
de schaduw; den Voorzitter, die met constitutioneele onpartijdigheid 
en koninklijke waardigheid onze beraadslagingen leidde; den Voor
zitter, die door de breedte en diepte van zijne wetenschappelijke 
ontwikkeling, door de lust en de macht zijner nimmer falende be
langstelling de ziel was onzer b!jeenkomsten; den Voorzitter; die in 
de korte aanspraken, waarn;ede hij de nieuwe leden begroette, in de 
kernachtige waardeerende woorden, waarmede hij de pas onzen kring 
ontvallenen herdaehi (89), juweeltjes van fijne, diepgevoelde karakteri
seering leverde, waarvan de meeste belaas niet meer in onze archieven 
of processen-verbaal zijn terug te vinden; den Voorzitter, die hetzij 
hij hier of elders, in Nederland of daar buiten, de A.kademie repre
senteerde, aller oogen tot zich trok; den Voorzitter, die door het 
bevorderen van broederlijke samenwerking, onderlinge waardeering 
en eendrachtig streven, door den glans van zijn naam, door het ge
zag van zijn weten, door zijn meesterschap van klaar en eenvoudig 
zijn gedachten uit te spreken, het peil dezer bijeenkomsten hooger 
en hooger trachtte te verheffen; den Voorzitter, die deze Neder
landsche Akademie op zoo schitterende wijze bij de herdenking van 
LEEUWENHOEKS ontdekking (90), van SWAMMERDAM8 sterfdag (91), van 
LINNAEUS' verblijf in Holland vertegenwoordigde, die "geenes dings eer 
"moede Rcl18en te worden dan der ruste", waar het gold de belangen 
dezèr Instelling te behartigen) en die) koning der wetenschap) zijn tijd) 
zijn genie, zijn werkkracht steeds beschikbaar stelde, waar nationale 
wetenschappelijke vereenigingen (92) in zijne deelneming kracht, in 
zijn toetreden haar glorie zochten. 

Maal' waarschuwend klinkt mij het "Shakespere und kein Ende" 
in de ooren. En ik heb nog eene uitdrukking onder uwe aandacht 
te brengen) die voor mij alles samenvat, wat omtrent DONDERS als 
lid dezer Akademie reeds gezegd is, en nog te zeggen valt. Die 
uitdrukking is niet van mij. Ik vind haar bij twee mannen, die haar 
kennelijk niet van elkander hebben overgenomen,. die misschien in 
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de wetenschap en in het leven elkander geheel vreemd zijn, maar 
beide van DONDERS spreken als van een "akademisch man." "In 
"zijn wijze van spreken", sClhrijft HELMHOLTZ aan Sir W. BOWMAN, 
"had DO~DERS reeds al:> jongmensch iets statigs; hij hield van ge
"kuischte uitdrukkingen, en herinnerde eenig::;zins aan de sierlijke 
"welsprekendheid der Fransche Académiciens (93) ,. En toen Prof. MAlt

COVITZ bij de sluiting van het internat. geneeskundig Congres te 
Amsterdam namens de vreemde geneesheeren den President hulde 
bracht voor zijne leiding, getuigde hij dat DONDER!; zich van zijn 
taak had gekweten "avec une bienveillance, avec une aménité, avec 
"une douceur toutes académique3 (94)." Een akademisch man! Ja dat 
was hij. In de schoone, breede lanen der tuinen van ACADEMUS, aan 
wier ingang het beeld der Liefde stond, en in wier midden altaren 
voor de Muzen en de Gratiën waren opgericht, wandelde PLATO, en 
lAernarde de jongeren. Schoonheid, en wijsheid - de tuinen van 
ACADEMUS strekten haar te gelijkertijd tot tempel. En wie de ge
dachten in schoone vormen weet te gieten, wie ombekommerd om 
het gewoel en het gegons op de drukke ' ar0f!t~ in Athene, waarheid 
predikt, wijsheid verkondigt, en tegelijkertijd de schoonhei(l dient, 
hij is een akademisch man "xaTÈSoxrv." 

DONDERS is onvolledig geschetst, zoo men niet op zijn schoonheids
zin, zijn kunstenaarsnatuur, en de edele vormen, waarin hij hier op 
aarde onder ons rondwandelde, het helderst Jicht laat vallen. Hij 
streefde steeds naar schoonheid. 

In het hoofdstuk dat EMERSON in zijn "Conduct of life" aan 
"beauty" wijdt, noemt hij eenige kenmerken van het schoone op. 
Het schoone, zegt hij, is eenvoudig, het heeft niets overtolligs, het 
beantwoordt volkomen aan zijn doel, het is waar, het is in gemeenschap 
met alle dingen hier op aarde, het is wars van uiterstfm. Roep u 
DONDERS' geschriften, DONDERS' lessen, DONDERS' voordrachten, 
DONDERS' scheppingen voor den geest, en haar schoonheid springt in 
het oog. Eenvoudig en waarheidslievend noemt hij de dingen bij hun 
naam, zood at elk ze begrijpen kan; vijand van overbodig geieerdheids
vertoon, van klaterende woorden watervallen, die de duisternis In de 
grot der onkunde verbergen, werpt hij al het overtollige zóó uit, dat 
zijne schepping geheel aan haar doel beantwoordt; in zijn woorden
keus en zin bouw is geen overhaasting. geen overdrijving, geen gewel
dig losstormen op het doel, geen weifelend laveeren, geen behoedzaam 
achteruitkrabben, om door een stoutmoedigen sprong het doel beter 
te bereiken; zijn, gedachten gaan rustig, kloek, zelfbewust op het doel 
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af, geen oogenblik zich losscheurend van de groote algemeene beginselen, 
maar integendeel hare gemeenschap daarmede luide verkondigend, en 
van de zucht naar volmaking, van het streven naar het ideale krachtig 
getuigend. In de Jaarboeken dezer Akademie is één van DONDERS' 
pennevruchten, die de waarheid van wat ik zeide, aan eIken leek 
predikt: het levensbericht van SCHNEEVOOGT (95). Welk een eenvoud! 
roept gij op elke bladztide uit. Welk een gezonde, pittige, degelijke 
taal! Welk een talent van schildering in die nu eens pikante, dan 
weder humoristische, dan weder diep roerende tafereeltjes! Hoe kranig 
tooveren zij u het bezoek van den jongen SCHNEEVOOGT bij ALEXANDER 
te Utrecht, den toestand der l,eidsche geneeskundige faculteit van 
1830-1840, de ontmoeting van den fijnen, eleganten SCHNEEVOOGT 
met den plompnatuurlijkeu, goedhartigruwen BAKHUIS EN VAN DEN 
BRINK, de dagelijhche visite van SCHNEEVOOGT in het Buiten-Gasthuis 
te Amsterdam voor de oogen! Maar tevens welk een scbat van treffende, 
gevleugelde gedachten, vol levenswijsheid en menschenliefde! "Bekom
"mer u niet, zoolang een hooger streven zichtbaar blijkt; alleen van 
"vadsigen en onverschilligen is niets te wachten." - "In de kennis 
"der wording ligt het begrip van het wezen opgesloten." - "Waar 
"liefde in het spel is, het geldt ook van de hartstocht voor onderzoek, 
"tracht men onwillekeurig tot op, ja zelfs tot over de grenzen van het 
"plichtmatige tijd daarvoor af te zonderen." - "Wie een ander beoor
"deelt, geeft zich zelven prijs; hij verraadt, wie hij is." Zijn deze korte 
gezegden niet heerlijke, onvervalschte parelen? En nog las ik u maar 
enkele uit het rijke snoer. Voeg nu bij dit alles, dat door het geheele 
stuk heen de snaren van het fijnst gemoed trillen, - dat evenals 
in de diep aandoenlijke levensgeschiedenis van VON GRAEFE (96) het 
warme gevoelige hart overal luide klopt, en gij begrijpt, hoe zulke 
gedachten, door eene melodieuse stem gedragen, toonbeelden eener 
betooverende en wegslepende welsprekenheid werden, eene kunstuiting, 
die het hoogst on twikkeld schoonheidsgevoel bevredigde. "Ik had er altijd 
"genoegen in naar hem te luisteren", zegt HELMHOLTZ (97), "ofschoon 
"wij in Duitschland al heel weinig gewend zijn, op het artistiek·ora
"torisch element bij het spreken te letten. Maar DONDERS was een 
lIman met een warm hart, met groote ideale opvattingen, en hij he
"sehouwde het als zijn plicht die ideale opvattingen voor de wereld bloot 
"te leggen, en haar in al hare grootsehheid en beteekenis den volke 
"te toonen. Daarbij was hU", zoo vervolgt hij, "zich bewust van zijne 
"geschiktheid, om zijne hoorders daarvan krachtig te kunnen doordrin
"gen." Ja, hij was zich daarvan bewust, want uit hem sprak de wijs-
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heid, die tot luisteren noopt; de goedheid, die de harten bedwingt; het 
streven naar waarheid, dat eerbied wekt; de schoonheid, die ons doet 
bewonderen. . .. en zwijgen. 

Misschien geef ik te veel toe aan persoonlijke indrukken. Maar 
bekennen wil ik het, dat vele ware heröen der wetenschap, met wie 
ik later het voorrecht had persoonlijk kennis te maken, slechts 
wazige, onduidelijk getinte lichtverschijningen gel ti ken , wanneer ik 
den indruk, dien zij op mij maakten, naast het helder lichtend beeld 
leg, dat in mijn gemoed bewaard werd en wordt, sedert ik in 1854 
DONDERS op zijn colleges, in zgn Laboratorium op de Hoogt (98), in zijn 
omgang met studenten en niet-studenten, in den vollen omvang van 
zijne majestueuse persoonlijkheid heb leeren kennen. Toch heeft het 
ook mij wel eens geschenen, alsof er iets gemaakts, iets gekunstelds, 
iets bestudeerds was in die keurige woorden, waarin hij zijne gedachten 
kleedde; in die statige gebaren, die nooit overdreven werden; in die 
lankmoedige kalmte, waarmede hij onaaJlgename indrukken van zich 
afweerde~ en waarvan het meest sprekend voorbeeld wel te vinden is 
in de deftige, afgemetene gelatenheid, waarmede hij, de toekomstige 
hervormer der oogheelkunde, volgens de legende zich waardig en 
zwijgend van de oogziekenzaal in het Militaire Hospitaal te Utrecht 
verwijderde, toen hij van den Dirigeerenden Off. v. Gezondheid het 
bericht moest hooren, dat hij niet langer oogzieken behandelen mocht, 
omdat hij ... ze allen verknoeide. Maar bij nader inzien blijkt zulk een 
oordeel vooroordeel, alleen en uitsluitend afhankelijk van den maatstaf, 
dien wij aanleggen, en die maatstaf is ... ons eigen niet genoeg ontwikkeld 
schoonheidsgevoel. Wie, zooalH DONDERS, van nature streeft naar het 
ideale, naar het volmaakte, naar het schoone, hij mijdt instinctief 
het plat alledaagsche, hij ontwijkt alle uitersten, hij voelt geene den 
beschaafden mensch ontsierende uitingen in zich opkomen, omdat hem 
slechts edele hartstochten bezielen; hij voelt zich verwant aan het 
hoogste, het verhevenste; hij is in zijn doen en laten, in zijn spreken 
en schrijven, in zijn dagelijkschen omgang, waardig, ontzagwekkend, 
beminnelijk, kiesch, een middelpunt van het schoone en goede, een 
"representative man" voor allen, die naar het hoogste in wetenschap 
en kunst streven: voor den beoefenaar der natuurwetenschappen, zoowel 
als voor den letterkundige, voor den geschi~dschrijver en den wijs
geer, voor den beeldenden kunstenaar zoowel als voor den musicus, 
hij is in den besten zin des woords een akademisch man. 

Zoo heb ik, - onverdiend en onwaardeerbaar voorrecht - DONDERS 

in zijne onsterfelijke verdiensten voor deze Akademie n mogen schetsen. 
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In hem heeft deze Instelling een man verloren, die de meest 
ideale uitdrukking was van haar roeping en streven, oie meer dan eenig 
ander natuuronderzoeker of geneeskundige de gaaf bezat, om de eischen 
der kunst van het genezen met die van de strenge natnurwetenschap 
te doen huwen; een edel rnensch, die de wetenschap lief had als 
het licht zijner oogen, en vol menschlievendheid de zorg voor het 
licht der oogen tot eene wetenschap maakte; een man "sonder argh 
of list", die het helpen en heelen, het denken en het doen, het zeggen 
en het scheppen in eene volkomenheid verstond, <loor slechts wei
nigen op aarde geëvenaard; eene wetenschappelijke glorie, d ie haar 
de oude en de nieuwe wereld benijd heeft! Maar hij liet der mensch
heid zijne werken en daden als eene on vergankelijke herinnering na. 
En wij, de bevoorrechten onder de volkeren, die zulk een man den 
onzen mochten noemen; wij, vertegenwoordigers der Nederlandsche 
wetenschap, wij scharen ons dankbaar schouder aan schouder om 
die heerlijke nagedachtenis, als de soldaten om het geliefde hoog 
in de lucht wapperende vaandel, dat, hun het "In hoc signo vinces" 
toeroepend, den weifelenden : moed, den moedigen: kracht, den krach~ 
tigen: volharding, den volhardenden : de zekerheid der overwinning 
verkondigt! 
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uemia medica di }{oma i1 28 Aprile 18S\!; H. SKELLEK, :30ste Verslag v. het Ned. 
Gasthuis voor ooglijders, bIz 6-17; J. P. NUËL, F. C. DONDERS et son oeuvre, An
nales d'Oculistique. Juillet-A.o(H.-l:ieptembre IS8!) j '\or. GOWZJEHER, 1<. C. DONDEIl.S, 
Gedenkrede, gehalten in der feierlichen Jahres-Sitz. der 13udapester Königl. Gese1Jsch. 
uer Aerzte am 14 Oct. ISSH; E. (ENGELMANN), F. C. DONDERS' Onderzoekingen gedaan 
in het Phys. Lab. te Utrecht, uitgegeven door TH W. ENGELMANN en C. A. PEKEL
HARING, Utrechts 1890. Voorts zijn nog in Neuer1aIlu verschenen .T. W. R. TILANUS, 
Gedachtenisrede op Prof. DONDERS, Almu Mater, 18S\!, N°. 6; Prof. DONDERS, door 
l3. J. STOKVIS in Mannen v. Heteekenis in onze dagen, uoor Dr. E. D. PIJZEL, Haar
lem, TJEENK WILLINK 1889. 

(4) De opuracht luidt in haar geheel: 1'0 WILLIAM BOWMAN, F. R. S., whose 
merits iu the advancment of physiology and ophthalmology are equally recogniseu and 
hono:.red in every country, this work on the anomalies of refmction allu accomodation 
is, in testimony of the warmest friendship allu of the highest esteelp, inscribed by the 
author. Het werk kwam uit in 1864. 

(5) F. C. DONDERS (1818-1889), with a portrait from an unfillishecl work ot 
G. J. WATTS R. A. by 1YnLLUI HOWMAN; met de opdracht: Amico amicu8 communis 
arnici: MICHAEL FOSTER, (Secretaris van de Royal Society, J>rofessor der Physiologie te 
Cambridge) libenter obeuiens W. :B. Authors separate copy, Extract trom Proceedings 
of the R. S. Vol. XLIX, p. VII-XXIV. BOWMAN'S aangehaalde woordenluidell: flhardly 
I/one greater or nobier as 11 hero ot science than FRANS CORNELIS DONDERS". 

(6) Het jubileum van Prof. Dr. ]i', C. DONDERS gevierd te Utrecht, Gedenkboek uitge
geven door de Commissie, Utrecht, VAN DE WEIJER. 1889, blz. 115-134; l!'. C. 
DONDERS. Autobiographie, entnommen aus der .Festrede vom 28 Mai 1888, Klin. 
Monatsbl. f. Augenheilkunde. Oct. 1889. 
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(7) Mm,EscHoTT, F. C. DONDERS, Afdruk uit De Gids, blz. 18. 

(8) Vergelijk heildronk, uitgebracht door den Heer H. L. YERSPIJCK, op het feest
maal van den 28sten Mei; Het jubileum, blz. 1;';2. 

(9) Levell88clilds van G. E. YOORHELM SCHNEEVOOGT, door F. C. DONDERS, Jaal'

!'od, dr'r K. Akademie r. Weten.ychappen 1872, bh. 73. DONDElts getuigt daar, dat de 
Utreehtsehe student, in 18-t2 geroepen om anatomie en physiolof-,rie te doceeren, nog 
nooit een mikroskoop gezien had, buiten een zon-llikroskoop op een kermis. 

(10) Ik !~ebruik hier DONDERS' eigen uitdrukking, zooals hij die in de openings
rede van het VIde Internationaal Geneeskundig Congres van 1879 te Amsterdam ne
derschreef; Compte ltendu du Con grès International des sciences médicales à Am
sterdanl. T. I, blz. 17. Wij lezen daar "Ceh sr fit en 1848, e'est à dire à une epoque 
"OU LAMARCK etuit enoore oublié et ou DAR WIN n'avait pas encore parlé". 'Vie 
DONDERS' aandeel in de schepping- der descemlentieleer niet kent, zou uit de onper
soonlijke, objectieve wijze, waarop hij hier van de in zijn inangureele rede: liVe har

monie vall ket dierl(Ïke Ze!'!'II: de op''1tóarillg l'all lI:ettell", Utrecht, C. v. D. POST .TR., 
1848, nedergelrgde beginselen gewag maakt, nooit het aandeel kunnen opmaken, dat 
hij daaraan gehad heeft. Dai dit aandeel belang-rijk was, heeft in het openbaar PLACE 
in zijne inangureele rede: (De descendentie-leer, 2 Oct. 1871, Amsterdam C. G. v. D. 
POST, 18\11 blz. 2U-2:3), het eerst doen uitkomen. Maar yooral in het gedenkschrift 
van BOWMAN op DONDERS komt het uit, hoe gaarne IhRWIX dit aandeel erkende. 
l)oNmms en DAlnlIN stondeu met elkaar in vriendschappelijke betrekking en DONDERS 
bezocht deu grootea Engelsclullan niet alleen te Down op zijn landgoed, maar onder
hield met hem eene levendige correspondentie, vooral naar aunleiding van DAR\YlN'S 
werk: On eXJlression of the emotions in men and allimals. HOWMAN deelt enkele 
fragmenten uit ele eorresl)ondcntie metle, waarvan o. a. het volgende uit een van 
DARWIN'S brieven aan DONDEltS ons hier interesseert: ,,1 have Leen interested in 
IIwhat you tell me about yom views published in 1848. lt is dear to me, that you 
",vere as near as possible in preceding me on the subject of natural selection" (1. c. 
blz. xm). 

(11) De eerste dier onderzoekingen is in: De óewegiugen van het men8ckelijk oog, 
lv ed. Lancet 1846, blz. 104; de laat~te in de Proeve eeller (/eneti8cke verklaring der 
beweging van !t.et men.ychelijk oog, Verslag van het Ned. Ga8tkui8V. ooglijder8, 1875, 

Annale8 d'OculiBtique, 1876, nedergelegd. 

(12) BOERIIAAVE kan als de eerste klinische hoogleeraar beschouwd worden, die 
de physiologie van het oog doceerde en mathematiseh toelichtte en de beteekenis der 
oogheelkunde voor de geneeskundige wetenschap scherp omschreef, gelijk uit I':ijne: Prae
lectiones publicae de IIlorbis oculorum, lHl zijn dood door HALLER in samenwerking met 
HEISTER en WILLICII het eerst in 1750 te Göttingen uitgegeven (eene uitgave, die vele 
edities in verschillende tulen beleefde) duidelijk blijkt. Merkwaardig is het, dat VAN 
SWIETEN, naar Weenen beroepen, daar het onderwijs in de oogheelkunde tot zijn recht 
deed komen, door de benoeming van zijn leerling BARTH tot hoogleeranr in de oog
heelkunde aan de Weener llOogeschool, zoodat de geestelijke band tusschen de afzon
derlijke docenten der ophthalmologie te 'Veen en (SCHMIDT, BEER, STELLWAG V. CARION, 
JAEGER) en BOERHAAVE tot op onzen tijd duidelijk is, terwijl in Nederland de eerste 
afzonderlijke leerstoel voor de pogheelkunde eerst te Utrecht in 1877 werd opgericht. 

(13) Mikroclte1nilJcne onderzoekingen vau de dierlijke weef8el8 door DONDERS en 
MULDER, 1845. In de "Proeve eener algemeene physiologische scheikunde" zegt MUL
DER, voordat hij tot de mededeeling der mikrochemische reacties der elementaire "9()1'~ 



- 29 -

( 28 ) 

men vun het dierlijk weefselovergunt : "Ik heb hierin niet te vergeefs de kunde van 
,'mijnen Hiend Dr. DONDERS, Ofl'. v. gezondheid bij 's Rijks-kweeksehool voor milit. 
I!geneesk. ingeroepen, .... aan wiens seherpzinnigheid de lezer het goede wijten mag, 
"hetwelk de hierna te vermelden onderloekingell mogen opgeleverd hebben" (Proeve, 
euz. Rotterdam, H. A. KU.BiERS, IS-I,3-1850, blz. iJ48 pn 5,19). NUËL zegt terecht 
van deze onderzoekingen: "C'est LUI exposé systématique de la questioll, et J'on peut 
"dire, que les twmux nombreux d'un demi-siècle ont simplement continué à s'édifier sur 
"les fondations posées par D." C:\l'Ë!., 1. e. blz. ,t7). 

(14) De titel luidt: Blik op de sto(1I'1s8elii/g t"illl het I!pitelluriscTte lel'fm als óron 
van de eigfCile IcarndelOGiI plante/l ell dil-reil, door Dr. JIONDERS, eene voorlezing uitge
sproken iu het Natuurkundig gezelschap te l"trecht, Utrecht C. v. D. l'osT 1845. De 
voorrede, waarin de scllrijYf'r den lezer yer/oekt "niet uit het oog te verliezen, dat 
"hem slechts eene voorlezing wordt aangeboden, die op geene hoogt'! wetenschappelijke 
Kwam'de kan aanspraak maken", is .Ian. 16±5 gedagteekelld en de voorlezing is dus 
zeker in b4± gehonden. Deze voorlezing is, gelijk de meest bevoegde beoordeelaars 
getuigen, niet alleen een meestel stuk, omdat het beginsel van de wet vall het behoud 
van arbeidsvermogen daarin in zijne g'eheple beteekenis voor de stofwisseling van het 
epiteUurisclle leven gehnldigd en f'rkend wordt, Illaar ook, omdat daarin de overwegende 
invloed van de vulling der huid vaten met bloed op de warmte-regeling der dieren 
zoo scherp wordt omschreven. 

(15) Het NederlaudscTt Lancet, een voortzetting van een door ONSENOORT onder 
dien titel uitgegeven chirurgisch eH ophtha!miatriseh tijdsehrift, later door ALEXANDER 
en DOMPELING in een praktisch tijdschrift, aan de geneeskunde in haren geheelen om
vang gewijd, veranderd, werd door DONDERS hervormd tot een 7Wr/:schrift 1'. de Ge
nee8k. weteu8cTtappell iJl Ttaren geTteelen omvaug. Hij redigeerde het met ELLERMAN 
(1849t) en J. H . .lANSEN van 18-1,5-1851, met .lANSEN en b1ANS van 1852-1856. 
Sedert verscheen het niet verder. 

(16) Reglement der K. Akademie v. Wetenschappen. Art. 2 a.; Art. 3 a en Ó. 

(17) In de Yereenigde Verg. der beide Afd. op 27 April 1876 werd het Voorstel 
van het Algemeen Bestnur betreffende de Hooger Onderwijs Cie. met 25-12 stemmen 
aangenomen, in de Vereenig'de Verg. van 26 April 187\J haar eerste, en in die van 
24 April 1880 haar tweede rapport uitgebracht. In de laatste Vergadering werd met 
16 tegen 11 stemmen uitgemaakt, dat het Happort noch aan den Koning, noch aan 
de Hooge Staatsbeambten zal worden ,l<'lJ1geboden (Jaarboek 1880, blz. CXXXIV). 111 
de Vereenigde Verg. van 30 April 1881 werden de leden der Cie. onder dankbetlli
voor de diensten, door hen aan de Akademie bewezen, ontslagen, en werd met 21 
tegen 6 stemmen tot de ontbinding der Hooger-Onderwijs-Commissie besloten (Jaar
boek 1881, blz. C-CIII). 

(18) Voor zooverre ik heb kunnen nagaan, is DONDERS slechts éénmaallid geweest 
eener Staatscommissie en wel van die, ingesteld bij 's Konings besluit van 18 .Tuni 1857, 
N0. \JO, om kennis te nemen van het door }'. H. v. VLISSINGEN en negen anderen 
ingediend verzoekschrift (betrefrende eene Europeesche kolonisatie door landverhuizing 
in het groot, van Europeanen in het algemeen en van Nederlanders in bet bijzonder, 
en door overbrenging van behoeftigen en misdadigers naar de bezittingen van den 
Staat in den Indischen Archipel, mef uitzondering vaIr Java en Madura), en te onder
zoeken, of en in hoeverre de Regeering zich zou kunnen en behooren te vereelligen 
met de daarin ontwikkelde denkbeelden en vervatte voorstellen. Voorzitter der com
missie was de min. v. Staat 1. J. RoCHUSSEN, secretaris Mr. H. RoCHUSSEN. De com-
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mISSIe bracht in 1858 een gedrukt verslag uit (Verslag aan den Koning uitgebracht 
door de Staats-commissie betreffende l~uropeesche kolonisatie in Nederlandsch Indie, met 
zeven bijlagen, 's (j ruvenhage, de Gebroeders VAN CLEEFF, uitgegeven op last van den 
min. v. Kol.). § 4, van het Ie Hoofdstuk:: Ollder::oek naar de ge8chiktheid mH het 
klimaat, uit /tel oogpunt dl'l'Weteu8c/tnp en ril'!' enarillg, (blz. 22-3S), is kennelijk 
vun DONDERS' hand, evenals § G R(jzollrlf're be,wltolllCil/g/'ii OI'er vestiging op tafelland 
of bergkooflten, (blz. ·17-5:1). DONlJERS was de eeuige medicus, llie in de commissie 
zitting had. 

Talrijke hrochures, met de gewnrJ heidsbelangen, de uitoefening der geneeskunst, 
het gelleesk. hooger onderwijs in verb:md staan<le, zijn door hem uitgegeven, 
waarvan ik hier de lIlij bekpnde noem: De acc(jnsen op /t,et geslacht en gemaal, Tiel, 
CA~fPAGNE, lS5{, Open brief aan dr: 7'toefrle }lamel' hetl'lllmule de zedsontwerpen 
r/!fJelende /tet Genee8k. Staatstoe::icht, l"treeht l~IH; Alijn opel! órief aan de Leden van 
de Tweede Kamer "IIZ. tegen ril' amwal1er8 verdedigd, L-trecht 1865; Eell laatate woord 
betret.'kelUk de n·e[,wl/twerj!ell, refJeleilde het Gl:1lwe8h', Staatstoe::icht, ("lrecht lSG5; De 
kweekschool rooI' JlIil it. Gcneeskllluli!}ell ill '"'el'band met de Staatsbe!}l'ootillg van ] 867, 
Ureeht lS67; Noy eens: De Á'weeks'Cltoo! voor Mild, Genee8klllidi!}en, 'Ctrecht 1867; 
(her de I'I'!}dilli/ l'1lI1 Iud Jledia('h (JilIJeru;(js ill vl'l'ól1lul met die 1'011 liet Hoo!}!'!' Onder
WU8 (Openingsrede der Alg, Yerg. der Maatsehappij tot bey, d, Geneesknnst te l'trecht 
in 1875), Ook als bijzondere atdruk yerzonden.. BedellkillfJetl op het wetsontwerp, 
I'e!lelende rle rooJ'1oalll'den tot /tet nel'kr(i,r;el/ van de b,;{)()('!}rlheid als art8, enz., ti trecht, 
IJnnnefelser 187S. 

(l U) Vergelijk o. a. G. KARSTE~, Die Internationale Geueral-kollferenz für Maass 
Ulld Gewicht in Paris lS89, HellE' gehalten beim c\.lItritt des Hedorates der Univer
sität zu Kiel, am 5 Mürz lS\10. 

(20) J, BOSSCIIA, Les équations des nouvelles copies du mètre des Archives, Extrnit 
des Arehives Néerlandnises T. XXV, p, 165-226, Vau de drie door de zorgen der 
Nederlandsclle Commissie vervamdigde, met den rnètre des Archives vergelekene étalons: 
No. 19, No. 2::1 en No, 27 werden Ko. 1\J eu No, 27 naar Nederland overgebracht, 
terwijl No. 23 te Parijs bleef. 

(21) Heglement der Koninklijke Akademie van IV etenschappeu, Art. 2 c. 

(29.) Van (Ie oflicieele lichamen, die in hel buitenland de wetenschap representeeren, 
en waarvan DONllEllS lid wns, noem ik dE' Acadélllie de8 Scienee.\' 11e Pari8 (correspon
dallt des Sections de médecille et cle chirurgie), Aca.délilie de Mérlecine (corresp. étranger). 
Académie l'o,1Jale des Sciel1ces de BrdfJiqlll' (associé étranger), ..1.cad6nie royale de méde
ciJle Bel!}e (membre honoraire). Ruyal Soeiet!/ (London) (foreign member), K, Preu88ische 
Akademie rlfr .Wi,Wq{8CTt. in BerliJl (corr. Mitg1ied), K. K. Ö8lerr, Ak, d, Wiss, (corr, 
Mitglied), K. Ba,lJeri8che Akad. d, Wi88. (:IUSW, Mitglied). Kiiniglic/te Ges. del' Wi8sensch. 
ZI( GöttiU!}eJl (aus\\' Mittglied), Reale Accademia Medica di Roma (eerelid), Aecademia rlei 
Lil/cei (eerelid), Blulape8tl'!}, Költiglicke Ge.ye1l8cha.ft der Aer::te (eerelid), K, Russische 
Milit. Genee8k, Akademie en (Jcllee8k, Akademie (eerelid), De lijst der bijzondere Genoot
schappen en Vereenigillgen in het buitenland, waaraan DO:-WERS verbonden was, meen 
ik, omdat zij buitengewoon lang wordt, gerust achterwege te kunnen laten. 

(23) Behalve deze huitenlandsche tTniversiteiten bood hem de Universiteit te 
Utrecht den 25 Sept. lS58 het doctoraat in de chirurgie, die te Leiden den 8en 
Febr. 1875 het doctoraat in de wis- en natuurkunde "honoris causa" aan. 

(Z·t) Dalle Alpi alle Piramide, 
Dal Manzanar al Rheno 
Di quel securo il fulminc . " etc, 

MANZONI, il cinque Mag~o. 
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(25) Die opening-srede IS afl.oIHlerlijk uitgegeven, en opgenomen in COli/pie 
Reudu dil COlIg!"è" périor//qw' Jnümwtiot/1l1 des ,,('il'lIce.\' mérlicale8, 6e Session, Amster
dam, September iS7!), 1. Amsterdam, F. YAN ROSSEN 1880, blz. 15-38. 

(2(j) Hij had hetzl:'lfde onderwerp I'l:'ed" lang te nmn op magi:'llrale wijze behandeld 
en wel in 1"5;;, toen hij den 2(j 31a trt lS:i3 het r('dOflmt v. d. Spuaat del' Litrechtsche 
Hoogl:'school oyerdroeg- lllet eene Ol'lIliu dl' jwda uecl18sit,4iw' 8ciel/timil iilü,r et ar/mI/, 
)ilerficam et rle IItri1!MJI!P jl!ri/"'8 ar: IJI/dlli" /~!lir'(ï8. Atl/lI/!e.v A['adei/i/ci, 18,ï:?, 185;3 Lf'iden, 
E .. 1. BRILL 18;)(), blz. \J:\-1l~ . .En om haar fraai Latijn én om haar inhoud verdient 
deze schooJle redevoering de aandacht. 

(27) Du concouril des ditl'érentes nations dans les découvertes physiologiqlles, Con
férence de M. 3L\.REIJ. Lnlldi lp ti ::-ept. 18i\1. Comptp Ueu(lu (lu COllgrès Inter
national Jes scienee, H,,'.<li .. ales. (ie ~p,;sioll. -.\msterdalll I blz. 1:;\1-16(',. 

(28) Antwoord van J. HOSSCHA op het advies van den heer F. C. DONDBRS, Yer
slagen en ~ledpdeelingen der K. Akad. Y. \Ydensch. "Hdeeling Natnurkunde 1887, 
IIle Reeks, 3e Deel, blz. -HH. 

(2\)) Tot het gebied der ontleedkunde behoort de arbeid: Over liet door E. Il. 
Weher hf'8ChrprPIi lnUIf'r8r}l(~itl 1..-"(/1/ dell uteru8 /J~ï d(~)t man PH ó(j eenÎ!/e zooyrlipl'ell vaJl 

hpt rrlwllldij!, !11'8lacltt door DONnERs ell .L\.KSEN, N ederlandsch Lancet. hlz. 525, 1R46 ; 
0l/t8pril/gen alle ZI'tIU1l'buizell Hit her8el/i'11 1'1/ l'1I/J.lleml'l'fJ ~ Ned. Laucet ] 847 -1848, blz. 
712; Onderzoekiugen bdrl'! .. kelijk r!('1t boulI; van het Iltell8Ckel(jk hart, Ned. Lancet 
1850-51, blz. 333. 

(30) Op algemeene pathologie hebbeu de volgende onderzoekingen betrekking: 
Bijdrage tot de pa tlw log i.wlte plt.ljsiulogie. BOERILU VE 1842, Deel I blz. 127; Onderzoeki1l!Jf'1l 
omtrent rle uit ket Moet! iJl liet kart al/lezett/< l'oortóre/l.'I8e1eu (met .L.\.KSEN), Ned. Lalleet, 
1845-18'*6. blz. 215, 288, :)42; Ont8teking8kol'8t cu ollgcklenrde óloedlic1/(Jampje8, Ned. 
Lancet, ibid blz. 6!1O; Onderzoe!cinfJen Oll/treilt dm aard der ::iel.·el·(ïf .. e neralldel'ingl!l/ van 
ti/! .'lagaderen (met .lANSEN), Ned. Lancet, 1846-1847 blz. 405, '±7(j, 493; Bloed Mj fehri8 
puerperaZi8, Ned. Lancet 1850 blz. 1-84; AmyZlllllhollen in de keru'neu, Ned. Lancet 
1853-54 blz. 275. De onderzoekingen, die op de alg. path. en patl!. anatomie van 
het oog betrekking hebben, zijn hierbij niet vermeld. 

(31) Hier verdienen genoemd te worden, als onderzoekingen op het gebied der in
terne geneeskunde: Di88crtatio si8ten.v oÛ81!7'1!ation«8 anatomico-patllOlogicaa de cei/tro 
nerV080 (Geval van cerebrospillale meningitis met seetie-verslag, Utrecht 1840) ; Wam'
neming eener 8ckfJHbare idiapatkiache keraen-amuioeuing, Xed. Lancet 1844 blz. 577; 
Waarneming ceiler verlammiug da 8pierell vau het 8trotteukoofrl elt van de tOltg, Nederl. 
Lancet, 1845, blz. 88; Ot1el' cirrkoafi del' leN:,r (met .T AKSEN), ibid 184(j, blz. 23; Een 
woord OVM' de kerkenráng van keraRlI- Rl! rllggemerg.Y-17e1'lamming, Ned. Lancet 1849, blz. 
526; Paral,'1ti.YCke 17er8ch'(j'n81,zf!/l na DipTtteritis faucium, Ned. Tijdschrift v. Geneesk. 
1860, blz. 657, Holländ. Beiträge; Atelecta8i8 cOlJljileta b(j een kind, dat 12 /treil ge
leefd had, Nederl. ATchief 18(j5, Deel I, blz. 378. Tot het gebied der heelkunde 
behooren: Waanwmingelt omtl'pnt orcltiti8 Uenol'rll(l.r;ica, HOERHAAVE, 1842, Deel J, 
blz. 291; Opme1'lrillfJl'tl ter bepaling li!elke weefaels hU ::oo[Jenaamde orckiüs óll'tWl'rkagica 
z(jn aangedaan, ibid, blz. 310; 011(;1' opperlwidnaad, Ned. Lancet 1846-1847, blz. 213; 
DOOl·toring der borstkas tengecolge !:flJl etteróorst, ibid 1849-1850, blz. 602 ; Een woord 
over ket l!e1'1v(jt!,el'eJt I:an lucht ell van 1I1oeistoJlim uit de bOJ'atvlieshoUI', ibid blz. 748. 

(32) Tot het gebied der gezondheidsleer en der diaetetica behooren: Over ket vue-
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dend Ve1'/lWge1l vuu de 8a1l1enstellende deelen der graankorrel8, Nederlandsch Lancet 1848-
1849, blz, 739; Invloed l:an het watergehalte der Zucht, ibid, 1849-1850, blz. 384; 
(h'er stofwisseling elt voeding, ibid, 185U, blz. 38; Naschrift: Over ket t'oedend vermoge1t 
der zemelen, ibid, 1850, blz. 24,,1; De !,oerli1tgsbefjin.veleJt. Grondslagen eener algemeene 

l'oedin.q8leer, 1852. Tiel, CAMPAGNE (in het Duitscll vertaald onder den titel: :1<'. C. 

DON])ERS, Die Xahruugstoffe, ~\IlS dem Holliindischen yon BERGRA'l'H, Crefeld 1853); 
tot dat der therapie en genee,middelleer: De ph.!f8iolog18chl: 1I,erldng der bloedsonttrek
ki"gett en hm'l' oi/juist!- toepa88i1/f} op de therapie, ~ ed. Lancet, 1850, blz. 244; De 
purgeerende werkillg der middenzollü:tt, ibid, 18:>3-1854, blz. G05, en een aantal bijdragen 
over de werking der mydriatica en antimydriatica. 

(33) Tot het gebied der politill medica en medicina forensis behooren : De aauwen
ditlg van het mikroskoop bij ltet medisc!t-politiscll onderzoek, Ned. Lancet 1848, Door
dringeude borst- en nuikwond met gerecltlelijk geneeskundige opmerkingen, Ned. Lancet, 
ihid blz. 583; Gerechtdijk geneeskundig onderzoek van rerdackte vlekken (met HARTING), 

~ed. Lancet 1849, blz. 55. 

(34) Voor de geschiedenis der geneeskunde van belang zijn: De ontdekking ,ur 
ovula Graafiana, ~ ed. Lancet 1853-1854, blz. 4:30, De ontdekking van het zoogdierei, 
ibid, blz. 48U. 

(35) ProcI'8-;"i-rbaal der Vergadering "Ull de Afdeeling voor Wis- en Natuurk. 
\\'etensch .• Januari 18:J8. 

(36) Proce8- Verbaal id. Maart en Dec. 1853. 

(37) PI'oces-Verbaal id. 26 Nov. 1859. 

(38) Proces-Verbaal id. Mei 1866. 

(3!!) Proce8-Veróaal id. Jan. 1870. 

(40) Proces-Verbaal, Sept. 187l. 

(41) Proces-Verbaal, April lS6\!. 

(42) Proce8- Verbaal, Dec. 1877 en Octob. 187S. 

(43) Proces- Verbaal, 24 Juni 1865. 

(44) Proces-Verbaal, April ]875. 

(45) Proces- Verbaal, Jan. 1877. 

(46) Proces-Verbaal, Febr. 1881, April 1883. 

(47) Proces-Verbaal, Mei 1868. 

(48) Het Jubileum, Rede van Jhr. Mr. J. ROi:LL, blz. 8~. 

(48*) Proces- Verbaal, 26 Febr. LS5!!. Merkwaardiger wijze verscheen de hieraan zich 
aansluitende arbeid: Spierarbeid en warmte-ontwikkeling itl verband met de vereisckte 
!'oedingsmiddelcn eerst zes jaren bter, in het Ned. Archief voor Genees- en Natuurkunde, 
uitgegeven door F. C. DONDERS en W. KOSTER 1865, blz. 58-274. 

(49) Proces· Verbaal, Jan. en Febr. 1868. Over dit belangrijke onderwerp verschenen, 
voor zooverre ik kon nagaan, van DONDERS' hand: in 1849 de beroemde Bijdrage tot 
het mechanisme van atl,emltaling en bloedsomloop in den gezonden en zieken toestand, Ned. 
Lancet 1849-50, blz. 333, en verder de volgende opstellen: BeioeflillfJ vlm lOllgen elt 
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kart bij de adem lta liJ/g, Ned. Lancet 1850-51, blz. 650; Borat- (fit Imikode'lJIiu{!, Nederl. 
Archief, 1865 I, blz. 401; Over de ÎlIII/m'atie van het hart in lJerl'allll lJird died(tl' adem

bf'Wegill[!, Ked. Archief 18G8, IIf, blz. 44G. 

(5 0 ) Proce8- Veróaal, .Jan. eu April lS71; zie ook PI'LÜGER'S Arehh •. Y, blz. 20. 

(51) Proces-Veróaal, Sept. 18GB. Ver8la!J/'ii ell JII('ded"elillgen 1872. (De werking v. 
den con8tanten stroom op den n. vagus). 

(52) Proces-Peróaal, .'\priI1BG7. l:ie ook Zur Ph!J8iologie des iYeJTIiS l'f/(lIf'\", }'nÜGER'S 

Archiv. I, blz. 3:31. Het rerloop der vNtm!/ill[! in de har!81!!(,l'kill!/ Ó(l 1II00)1('ldalleele 

wfJIl8prikl"elillg, Ned. Archief, Deel IV, blz. 353. 

(5:~) PrOCf8- VerfJllal, April 1855. l:ie ook Kritische "11 e:rpl'riil/l'lItt'lde bijdragelI op 
het !/eói"r1 dl1l' ha/!illor/!jllalilica, Nederlsudsch Larwel 1855-185(;, blz. LW. 

(54) Proce.'$-Verbaal, Mei 18G6. 

(5i) ProcI'8-Verbaal, 28 Februari en 2S Maart 1857; .Maart 186±; Dec. 1877 en 
October lS78; zie ook: Üóer die Natur der Vocale, Hollänu. Bei.träge, 1858, Deelt, 
blz. 157. De phonautograaf, em middt! tot óepaling flan de absolute quantiteit der 
vocalen, N ederl. "\rchief, Deel 1I, blz . .j,(î(i, l8C5 ; DI: plt!Jsiologie der 8praakklanktm, in het 
bijzollder die der Ned. taal, Onderzoekingen v. het Pbysiol. Lub. te Utrecbt 1870, blz. 3-1.4. 

l56) Proces- Verbaal, Dec. 1884. 

(57) Proces-VerbaaZ, 31 Mei lS56. 

(58) Proces- Verbaal, Sept. 1861;. 

(5!J) Proces- Verbaal, Nov. 1876. 

(fiO) Adres der faculteit Y. Geneeskunde te Luik aan Prof. F. C. DONDERS, Het 
Jubiltum, 18S\!, blz. 1\)8. On pourrait dire, qlle snr trois malades, qui sortent 6'11ériR 
du cubinet de consultation de l'oculiste, un au moins doit son retablissement à vos 
découvertes. 

(61) Proces-Verbaal, Jan. 1857. De mededeelingen betrofl'en : de ontwiklreling en 
wis8eling der oogharm bij den menseh; de m. orbicularis en de beweging der oogleden. 

(62) Proces- V erbaal, Nov. 185,~, .Mei 1856. De mededeelingen betroflim: de ziekte
kundige ontleedkunde van den oogbol, en de colloïd-metamorphose van het pigment 
der chorioi'dea. 

(63) Proces-Verbaal, 27 Maart 1858. HyperpresÓJjopie en /tebetudo; Proces-Yerbaal 
Sept. 1861. Verminderde gezientscherpte door astigmatZIJmu8. 

(64) Proce8-Verbaal, 24 .Dec. 1853; 30 Jan. 1858; Maart 1874. 

(65) Proces-Verbaal, Febr. 1866. 

(66) Proces- Verbaal, Mei 1871. 

(67) Proce8-Verbaal, Mei 1873, Over kleurperceptif; id. Oct. 1877, Quantitatieve 
bepalingeil van het kleur-onderachiddiltg.wermogen; id. Dec. 1878, Dichromati8che 8tel8els, 
id. Febr. 1881, SpectrMcopen en apectroscopisch onderzopk ter bepalinfJ van den kleu
renzin; id. April l883, Spectrollcopiache vergelijkingen; id. October 1883, De inten
riteit valt menf18ela van apectraalklenren in betl'e1cki'tlfl tot die de/' componenten; id. id. 
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HeterochroJile illtPll.Yiteits-vergelljkingen; id Maart 1884, Vp,I:lJelijking van het 8pectraal
rood en -groen der Li- en Ti-8trepen met het spectraal-geel der Na-8treep; id Mei 1884, 
(h'er ittle1181'teit en saturatl:e der kleuren van mengsels van twee Ro111oge11e lichtsooden. 

(68) Proces-Verbaal, April 1877; ibid Juni 1877. 

(G\.I) Procf8-flerbaal, Jan 1860, IJe bepaling der veranderinge11 in den 8tand van den 
vertikalen meridiaan I;(j de ver8chillnule beweginge1t van het oog; id. April 1873, Over 
1!eu;egillgell t'an het oog bij Pl'imairen staud; id. April 1876, De typen der oog-óetee
gil/gen; id .• Tan.1870, Over de innervatie der oogóewegingen. 

(70) Proce8-Perbaal, Sept. 1870, Over I'addraaiing van lwt oog bU zljdelingsche 
overhelling l'Ori het hoofd. 

(71) Proces-Vpróaal, Mei 1866, De hellillg toa1/, de meridianen der correspondeerende 
puttIelI op de beide netvliezen; id. Juni 1876, Ouer de richtingen, waarin met beide 
oogen voor'werpen in de ruimte !Vorden !Vaargenomen. 

(72) Proces- Verbaal, Jan. 1873, Over stereoscopie zondtr corresJlondeerende half
beelden. 

(73) Proces-Vtrbaal, 31 Jan. 1885, !Je generatorm der derde dimensie en de schijn
beweging op schilderijen. 

(74) Proces- Verbaal, 28 Febr. 1885, Over stereoscopie door kleurenzien. 

(75) 1860, Ver8lagen en Mededeelingen, Ie Reeks Deel XI, blz. 159. 

(76) 1861, Verslagen en Mededeelingen, ibid. Deel XIV, blz. 351-

(77) 1863, VerslOf/en en Mededeelingl1n, ibid. Deel XV, biz. 12l. 

(78) 1864, Ver8lagen en Mededeelingen, ibid. Deel XVII, blz. 309. 

(7\1) 1872, Per8Zagen en Mededeelingen, Tweede Reeks, Deel VI, blz. 1. 

(80) 1871, Ver,lagen en Mededeelingen, Tweede neeks, Deel V, blz. 80. 

(81) De tij dschriften. die DCNJJERS mee hielp oprichten, of in hoofdzaak redigeerde, 
waren achtereenvolgens: het Neikrlandsc!t Lancet (zie boven Aant. 15), Hollälld. Beitrlitje 
Zit den anatomi8chen und ph1f8iologischl'1l Wi8senschaften, von J. VAN })EEN, F. C. DONDERS 
und .1. J'ioLrscHoTT (Utrecht en Dusseldorf, 1846-1848), Archiv für die Holländische 
Beiträge zut· Nat?~r- und Heilkunde, von F. C. DONDERS und W. BERLIN, Utrecht 
1858-'64 (3 deelen) ; Ned. At'chief voor Genees- en Natuurku'tUie door F. C. DONDERS 
en W. KOSTER, Utrecht ] 865-1869 (I-V), en het Archiv fur Ophthalmologie, von 
ARLT, DONDERS und GRAEFE. Schoon geen ware tijdschriften, verdienen hierbij toch 
tegelijkertijd te worden genoemd de Onderzoekingen gedaan in het Phys. Loborat. der 
Utrechtsche Hooge8ckool, waarvan drie reeksen verschenen zijn de eerste van 1850-1858: 
uitsluitend onder zijne leiding, de tweede en derde onder zijne leiding en die van 
ENGELMANN van 1867-1889 en ele Wetenschappelijke bijbladen tot de .iaarlijk8che 
ver.lagen van !tet Nederlandsch Gasthuis voor 00glijder8, waarvan de eerste jaargang in 
1858/1859 verscheen. 

Behalve in zijn eigene tijdschriften plaatste DO~DERS van tijd tot tijd opstellen van 
zijnen band in BOERHAAVE, Tijdschrift v. Genees·, Heel-, Verlo.- en Artsenij-mengkunde, 
door v. D. KASTEELE en ROLTROP, Nieuwe Serie, Amst. 1842-'48; in de Geneeskun
dige courant v. het Roningrijk der Nede"zanden, Tiel 1847 - Campagne; in het Ned. 
Tijdschrift v. Genee'lcunde, teven8 orgaan der Ned. Maatschappij tot bev. d. GeneellMst, 

Jaarboek 1891. 3 
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Amsterdam IS;) 7 -; en wat buitenlandsche tijdschriften betreft in het Zcitscnrzjt j. 
rationelle .lIedizi,t von HEXLE und PFEUFFER, in P:nÜGERS ArcnilJ. f. die gesammte Pky
siolo.fJie,- in REICfIERTIl und DU Bors-REYMOND'S Archiv. f . .dnatomie u. Pky:;iologie. 
Talr\ike zijner in de Akademie voorgedrageIle mede,leeling-ell zijn buitendien vertaaM 
in de .drekives NeerlandaiAes des 8cienres exactes verschenen. 

(82) Bij de groote vriendschap tnsschen DONDERS en GRAEFE was de laatste gpwoon, 
zoo vaak IlOXDERS naar Berlijn kwam en GRA.EFE'S kliniek bez0cht, hem te vPilOeken, 
in zijn plaats oogheelkundige kliniek te geven. Op welke voortreffelijke wijze hij dit 
deed en hoe men onder de bekoring ook dier voordraehtell geraakte, blijkt uit hrt 
volgende, door FRüNTZEL ter herinnering aan DO:-lDERS ge'prokene: 1/ YieUeicht erinnert 
'Isich Mancher die Zeit, wo J)OXDERS mit der ihm eigenthümlichen }'rcundlichkeit UIld 
ngleichzeitiger Zurückhaltung die 1\itte GRAEFE'S erfüllte, wie sieh GR.u:FE dann un
!fmittelbar neben ihm setzw, uud wie danu DOXDER.~ uus kJiui,che Vortriige hielt, die 
IIschöuer nicht gedacht werdpu kiinnell ... IYährend GR mit der ihm eigenthümlichen 
nGenialität wenig auf die Form hielt, 8ich alles bei ihm überstürzte, unel man :Mühe 
lihatte, namentlich als jUlIger ~leeliciner seiue Vorstellullgen mit gleicller RasehheiLm 
IIfolgen, so wnr bei DO~DERS alles kiar durchdacht, unt! die I\:larheit ... iHitte so etwas 
lIimponirendes, dasz mir noch hellte diese Vorträge ullvergess!ich siud:' FRäNTZEL, Ne
krolog auf DONDERS, 1 April ISSfl, Verltandlun!lell des f'ereins {UI' i'l'le1'e jlfedizin Zil 

Berliu, .Tahrgang VIU, Separat Abdrllck, Berlin lSSU, blz. 2"1. 

(83) .... even, where it seemeel to me that 1 must maintaÎn my own opinion, 
"I never observed in him the least Sigll of sensitiveness, or too great warmth in de
N!ending his opinioll". F. C. l)oXDI<;RS by Sir W. BOWMA.N, blz. XIX. 

(84) Proces-Verbaal, Dec. 1853, cn id. Dec. ISSJ. I-LnmURGERS ondeiLoekingen 
omtrent deze questie zijn te vinden in Ondfrzoekingen gedaall in het Ph!/8Îol. Laborat. 
te Utrecht, IlIe Heeks IX (De invloed van sclteikurtditje verbindingen op bloedlicltaampJI'8 
in verband met haar moleculai,' gewickt, blz. 26-43), id, id. X (Hoeveel water kali 
men bij bloedlickaampjcs voegen? blz. 33, en De verandering der bloedlicltaampjes onder 
den invloed van zout- en suiker-oplossingen, blz. 35-64); verder in VerslalJen en 
Mededeelingen der Kon. .dkad. v. Wetenscltappm, Afd. Natlmrk. lIIe Heeks VII, 
Over de permeabiliteit der ?'oode bloedlickaampjf8 in verband met de isotoni8che coéjJi
cienten (blz. 15), Over de regeling der bloedbestanddeelen bij kunstmatige k!Jdraemi8cke 
pletkora, kydraentie en ank!Jdraemie (ibid blz. 364). 

(85) "For the oculist it is perhaps an additional advantage, th at I am no mathe
"matician. I freely admit, that 1 am not competent to fol1ow the illvestigations of 
"GAUSS aud BESSEL, and even the study of the physiological dioptrics of HELMHOLTZ 
/frequired an efl"ort on my part. I have therefore sought a way of my own . . . , 
"Ir the road has thus become somewhat longer, it presents the advantage, that it lies 
/lopen to all", (On the anomalies of the accomod. and refract. of the tye, London 186+. 
Preface, blz. VIII). 

(86) Reglement van de Kon. Akademie v. Wetenschappen Art. 3 c, 

(87) Zie Proces-Verbaal der Vergadering van Jan. 1855, waarin de onder'lOekingen 
van den Heer H. SNELLEN te Utrecht over den invloed van don vagus op de ademha
lingsbeweging worden medegedeeld. 

(88) Zie Proces-Verbaal 28 Febr., Verslagen en Mededeelingen, Ille Reeks Ie· 
Deel, blz. 383-385. 
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('lU) Yergelijk o. a. de regelen aan de nagedachtenis van QUETELET C~faart 1874) 
en HERMA"N VOGELSANG (Juni 1874) in ele Processen-verbaal gewijd. 

(90) Bij de herdenking van LEEUWENHOEKS ontdekking van de mikroskopische 
wezens den Sen Sept. 1875 te Delft, aanvaardde DONDERS namens de Afdeeling voor Wis
en ~ atuurk. iYetenseh. het beheer van het voor de gouden LEEUWEN HOEK -medaille 
best.emde fonds, en verklaarde, dat de Akademie eenstemmig besloten had <ie eerste 
medaille aan C. G. EHRENBERG toe te wijzeil. De denkbeelden bij deze gele"enheid, 
over den roem van geleerden bij het klimmen hunnor jaren naar aanleiding van het 
gezegde, dat EURE~i'BERG zijn roem ol'erleefd had, !~euit, verdienen alle aandacht. (Ge
denkboek van het 200jarige Herinneringsfeest der ontdekking van LEEUWENHOEK, 
samengesteld dool' I'. HARTING, '8 Gravenha.'le, MARTINUS ~IJnOFF, 1876.) 

(IJl) Herdenking van S\YAM~{ERDA){S 200-jarigcn sterfdag op 17 :Febr. 1880 te 
Amsterdam, door het Genootschap ter bevordering nm Natuur-, Genees- en Heel
kunde, zie Werken en Verslagen van dat Genootschap. 

(92) Bij het stand komen van het ~ ederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres 
mocht dan ook het voorloopigBestuur ûch in zijne krachtige medewerking verheugen. 
Hij verklaarde zich terstond bereld als Yoorzitter der 2e spctie bij het eerste Congres 
te fungeoren, gat in zijn toespraak bij de opening dier sedip nog eens een uitmuntend 
stuk over het verband t.mschen de \\"etenschap en de therapie, en nam, totdat ziekte 
hem verhinderde, een werkzaam aandeel aan het samenstellen der I{.eglementen voor 
die Yereeniging. CYerg. Handelingen van het. ~eder1andsch N atnnr- en Geneeskundig 
Congres 1887, Deel I, blz. \J~ en 154). 

(U3) "In his way of talking he had then already as a young man, something of 
Ifstateliness; he loved choice expressiolls, remind ing one somewhat ot the antique 
'/eloquence of the French Academy." DONDERS by BO\nUN, blz. XIX. 

(94) Compte-Rendn du 6e Congres Internat. des sciences médicales à Amsterdam, 
1880, 1. blz. 156. 

(B5) Jaaróoek der Koninkl. Akad. v. WetelZsclt. van 1872, Amst. v. D. POST. blz. 
50-\)U, met het motto "Vil' bonus meden di peritus", gedeeltelijk ook verschenen in 
het feestnommer van De Gids, Dec. 1886, blz. 448. 

(96) Üóerreickun.q der Graefe-medaille an HERMAKN VON HELMHOLTZ, ]'estsch. der 
opth. Gesellsch. in Heidelberg 1886, Rostock 8°; door den auteur vertaald geplaatst 
in het Ned. Weekólad voor Geneeskunde, 1887, blz. 2, onder den tÏiel: De jongste 
Aëra in de oogheelkunde. 

(97) "T have always loved to listen, to him, though in Germany we are very little 
f/Uccustomed to the artistical oratorial element in speaking. He Wf\S c1early a 
"warm hearted man, with great ideal views, and he thought it his duty to give 
I/utterance to these ideal views before thc world, and to show them in their height 
'land significanee. Moreover, he was aware of his capacity of impressing this with 
flgreat force upon his auditory." DONDER." by BowMAN, blz. XIX. 

(98) Het Physiologisc11 Laboratorium op de Hoogt., geopend in 1850 en gesloten 
in 1867, was het eerste Physiol. Laboratorium in Nederland. Bedenkt men, dat de 
glansperiode van DONDERS' werkzaamheid juist in die jaren valt, dan begrijpt men, 
hoe DONDERS van dit kleine Laborat. met zijn bekrompen hulpmiddelen getuigen 
kon, dat hij daarvan' de beste herinneringen. had (Het Jubileum blz. 128). 


