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Wanneer menschen zwijgen. zullen archieven spreken. 

Je raconterai. et vous jugerez vous-mêmes. 
François Arago. 

De ~bladen. die JAN WILLEM 'GUNNING, hoogleeraar in de Chemie te 
Amsterdam, in den Utrechtschen Studentenalmanak van 1881 aan de 
nagedachtenis van zijnen leermeester GERARDUS JOHANNES MULDER, van 
) 8.w tot 1868 hoogleeraar in de Chemie te Utrecht, wijdde, eindigen met 
de woorden: .. Wij hebben getracht zoo weinig mogelijk onszelve, maar 
hoofdzakelijk MULDER te doen spreken. Ware ,het niet, dat dit boekje niet 
verschijnen mocht, zonder een woord aan hem gewijd, wij hadden liefst 
vooralsnog geheel gezwegen. Immers hij heeft zelf nog onder ons het 
woord gevraagd. Wij zien ,binnenkort eene autdbiografie van hem te gemoet 
en de piëteit eischt dat wij den indruk dien hij op zijne tijdgenooten maakte, 
niet voor het nageslacht vaststellen dan nadat wij volledig door hem zelven 
over hem zelven zijn ingelicht. Wij voor ons wenschen, dat dan van hem, 
gelijk van elkeen dien wij hebben liefgehad, moge blijken: .hoe meer ge/kend, 
des te meer geëerd!" 

Nadat in 1881 de hier bedoelde .. Levensschets van G. J. MULDER door 
hem 'Zelvengeschreven en door drie zijner vrienden uitgegeven" 1) was 
verscheIl!en, nam GUNNING een jaar nadien opnieuw het woord (thans in 
.. Mannen van Beteekenis" ), en leidde zijne uitvoerige karakterschets 2) 
van MULDER aldus in: .. In dit boek heeft ,MULDER zich willen doen kennen 
gelijk hij was. Het bevat, naar zijn eigen woorden, .. de wijze waarop hij 
geworden is wat hij was, zijne genesis, zijne natuurlijke historie, natuurlijke 
dat is WIélre". - Desniettegenstaande heeft het niet gestrekt om eenheid 
te brengen in het oordeel over zijn schrijver. Terwijl de een er het tafereel 
in ziet van een harmonisch 'bestaan, de vrucht eener methodische ontwilk
kelin'g van natuurlijke gaven, oordeelt een ander het eene van ijdelheid en 
tegenstrijdigheden niet vrij te pleiten zelfbeschouwing .. Zij die zich op zoo 
uiteenloopende wijzen over dit Iboekhebben uitgelaten, behooren echter, 
voor zoover bekend is, niet tot hen ,die in de gelegenheid waren, MULDER 
gedurende zijn leven van nabij gade te slaan. Het mocht dus wellicht niet 
overmoedig heeten wanneer iemand, die verscheidene jaren met hem op 
vertrouwelijken voet heeft omgegaan, eene poging waagde om, met inacht
neming der bijzondere eischen die hem daardoor zijn opgelegd. een woord 
tot opheldering en verzoening te spreken". 

Men lette op de door mij 'gekursiveerde woorden! Geven die niet aan
stonds aanleiding tot het vermoeden, dat GUNNING zich bepa;kingen heeft 
opgelegd, welke aan de volledigheid van zijne mededeelingen, aan de 

1) Wanneer in het vervolg naar deze Levensschets wordt verwezen. wordt steeds. 
bedoeld Deel 1 daarvan. 2de uitgaaf, Utrecht 1883. 

2) Mannen van Beteekenis in onze Dagen 13. 139 (1882). 
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juistheid van zijn daarin uitgesproken oordeel zeker niet ten goede konden 
komen? 

Waar GUNNING zijnen leermeester als chemicus in het oog vat, luiden 
zijne woorden: "MULDER'S werkzaamheid op wetenschappelijlk. gebied kan 
natuurlijk hier niet in bijzonderheden worden besproken. De Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen zal z.onder twijfel niet verzuimen, hem, die 
zoovele jaren in haar midden de voorname woordvoerder op scheikundig 
gebied was, als zoodanig naar verdienste te doen waardeeren, te meer daar 
hij zich ook krachtig verdediger hedt betoond van een algemeen weten
schappelijk representatief en consultatief lichaam in Nederland, toen eene 
regeering, tuk op bezuiniging, dit trachtte af te schaffen" 3). 

Door samenloop van omstandigheden is eene biographie van ,MULDER 
in de edita van onze Akademie nimmer verschenen. Na zijn overlijden werd 
zijn oud~leerling H. C. DIBBITS, hoogleeraar in de Chemie te Utrecht, door 
den toenmaligen vootzitter der Aka,demie, DONDERS, aangezocht, 
MULDER's levensbericht te schrijven. Hij heeft die taak aanvaard, maar 
nimmer ten uitvoer gelegd. Omstreeks 1900 nam GUNNING, van ,den be
ginne af de aangewezen man voor dergelijken arbeid, die taak op zich. 
Reeds was hij begonnen, het door hem verzamelde materiaal te bewerken, 
toen hij op het ziekbed werd geworpen, dat zijn sterfbed is geworden. 

Eerst bijkans zestig jaren na MULDER's heengaan (hij was den 
18den April 1880 te Bennekom overleden) zag een akademisch proefschrift 
van de hand van W. LABRUYÈRE te Leiden het licht [G. J. MULDER 
(1802-1880)]. dat door den schrijver genoemd wordt "een poging tot 
een levensschets van MULDER, waarbij getracht zal worden zijn chemisch 
werk nader te belichten." Die poging mag in vele opzichten als geslaagd 
worden beschouwd, waar zij ons een beeld geeft van hetgeen door MULDER 
op het gebied der chemie is tot stand gebracht. 

Eerst na kennisneming van de hier volgende bladzijden, aan verschil
lende archieven ontleend, alsmede aan twee tot heden onbekend gebleven 
manuskripten, is men in staat zich een volledig beeld te scheppen van den 
man, wiens naam in de periode 1840--1868 niet slechts in Nederland, maar 
ook ver buiten zijne grenzen, op zooveler lippen heeft gezweefd. 

Tot goed begrip van hetgeen ik in die geschriften heb gevonden, doe 
ik eene schets van MULDER's leven voorafgaan, voor zoover die aan reeds 
heden bekende publicaties kon worden ontleend. 

Niet uitsluitend zijne autobiographie zal ik daaraan ten grondslag leggen, 
daar zij klaarblijkelijk menige bladzijde van verdichting bevat, en, hetgeen 
wellicht van nog grooter beteekenis is, menige regel daarin door den 
schrijver ongeschreven is gelaten, welke ter beoordeeling van zijne ware 
geestesgesteldheid als onmisbaar moet worden beschouwd. 

3) Zie J. HUIZINGA. Van Instituut tot Akademie. Jaarboek der Kon. Akademie v. 
Wetenschappen te Amsterdam 1921/22. Amsterdam 1923; herziene uitgaaf in Tien Studiën. 
Haarlem 1926. Ook ERNST COHEN. Tua res agitur. Jaarboek der Kon. Akademie v. 
Wetenschappen te Amsterdam 1936/37, blz. 152. Amsterdam 1938. 
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GERARD US JOHANNES MULDER (geb. te Utrecht den 27sten .oec~ber 
1802) was het tweede kind uit het huwelijk van JAN ANDRIES MULDER, 
heelkundige aldaar, en diens echtgenoote PETRONELLA VAN OMMEREN. Hun 
gezin bestond uit drie dochters en twee zoons, van welke zoons GERRIT JAN, 
zooals hij veelal genoemd werd, de oudste was. Op driejarigen leeftijd was 
hij getuige van een voorval. dat, volgens z.ijnzeg-gen, op zijn leven van 
diepgaanden invloed is geweest: In den winter ontstond er 's avonds te 
tien uur brand in een huis, in de onmiddellijke nabijheid van dat zijner 
ouders gelegen. Men legde de kinderen op bedden in den tuin, 'Zoodat die 
nacht "een sp.ook zonder weerga" voor hem is geweest, dat hem nooit weer 
heeft verlaten ... Misschien is er geen en1kele nacht in mijn gansche leven 
voorbij gegaan, waarin mij de gedachte aan brand niet heeft bezig gehou~ 
den, korter of langer. Daardoor heb ik ook mijn gansche leven een afkeer 
van slapen gehad, en heb ik mij aan niets minder schuldig gemaakt, dan 
aan het offeren aan Morpheus", zoo luidden zijne eigen woorden nog na 
bijkans drie kwart eeuw. 

Van zijn vierde tot zijn negende jaar bezocht hij eene gewone Holland~ 
sche lees~, sêhrijf~, en rekenschool van die dagen-, daarna, gedurende twee 
jaren, eene .. Fransche school", waar slechts zooveel Fransch werd onder
wezen, dat men die taal zou kunnen verstaan. Het succes was niet groot: 
.. Wat er te leeren viel. had ik geleerd; Fransch echter niet; dat heb ik 
nooit goed gekend en ken dat nog niet. 11k heb alle talen te veel verwaar
loosd, en dat wel, omdat ik er in mijne jeugd niet één geleerd heb en ik er 
later geen tijd meer voor had", zoo getuigt MULDER zelf. 

Daar GERRIT's vader, der familietraditie getrouw, zijnen zoon tot chi~ 
rurg wenschte op te leiden, onderwees hij hem reeds tijdens diens school~ 
jaren in dit vak. Uitvoerig verhaalt ons de a.s. heelmeester, hoe hij, daarbij 
geholpen door den man hunner schoonmaakster, in het geheim een lijk op 
het kerkhof opgroef. ten einde de bizonderheden van het menschelijk 
lichaam uit eigen aanschouwing te kunnen leeren kennen. 

Niet minder romantisch is het volgend relaas, hier in zijn eigen woorden 
weergegeven: "In 1802 geboren zijnde, heb ik al de ellende als kind 
beleefd, die Nederland van de Fransche Overheersching heeft te verduren 
gehad. Ongelukkige tijd voor een kind, waarin het continentale stelsel hem 
suiker onthield en stroop, waarin allerlei surrogaten voor den kindermond 
werden aangevoerd, maar het een al gebrekkiger dan het andere. 'Maar 
duizendmaal ongelukkiger tijd voor een kind, als het eIken dag en altoos 
met angst en tranen hoort klagen over den druk der tijden, vooral ook over 
het uittrekken van conscrits: bekenden en aanverwanten, bijna met de 
zekerheid, dat ook zij weldra 'Zullen gevallen zijn door moorddadig lood. 
Elk legerberigt was telkens een berigt van nieuwe slagting; het Holland~ 
sche bloed stroomde overvloedig; terwijl de volksgeest uitgedoofd, en de 
gemoederen volkomen verslagen waren. -Dat alles toen aan NAPOLEON I 
geweten werd, is bekend. Geen schepsel op aarde kan dan ook met 
ijselijker trekken geteekend worden, dan hij in Nederland toen geteekend 
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werd. De ergste woorden over hem waren in den mond van overigens 
bezagdigde menschen. en om in het kort te doen zien. hoe men hem in 
Nederland beschouwde: in het geheim circuleerde er een portret van hem. 
dat uit enkel slangen bestond en volkomen gelijkend was. 

NAPOLEON zou Utrecht bezoeken en deed dit in den nazomer van 1811. 
Ik was toen 9 jaar oud. 

En hier openbaar ik weder een toenmalige gemoedstoestand van mij. 
zooals ik gedaan heb bij mijnelijkenmanie: ik' vatte het voornemen op. om 
NAPOLEON. die voorbij het huis mijner ouders naar Amsterdam rijden zou. 
met een pistool te dooden. Mijn plan openbaarde ik aan niemand. want ik 
wist wel. dat het dan zou verijdeld worden. Dat ik. als ik de daad zou 
volbragt hebben. zou moeten sterven. dat wist ik volkomen; maar ik zou 
met mijn dood de wereld bevrijden van een man. die zóóveel verwoesting 
aanrigtte; ik zou de wereld redden. en mijn dood was mij geene verschrik
king. Maar hoe ik trachtte een pistool meester te worden. het gelukte niet; 
en het ligt aan niets anders. dat ik de zaak niet tot uitvoeringgebragt 
'heb. dan daaraan. dat ik geen geld genoeg had om een pistool te koopen. 

Niemand leze uit dit ontz.ettend voornemen. dat ik analoge ding,en in 
het gemoed had: een'ig en alleen gold mijn geheelegemoedstoestand in 
dezen hem. en hem alleen. Had ik een pistool kunnen magtig worden. ik 
had in volkomene koelheid op hem geschoten. en ik zou niet mis geschoten 
hebben. want aan de voorafgegane oefening zou het mij niet hebben ont
broken. Ik achtte het mijn pligt. en ik had geleerd. als het mijn pligt was. 
mij over gevolgen niet te bekreunen. 

En dat ik in dit bijzondere zoogenaamde pligtsbesef door niemand zou 
bijgevallen zijn. wist ik. en ik heb er daarom. nadat alles voorbij was. ook 
nooit aan iemand iets van geopenbaard. ook niet aan mijne beminde Moe
der. voor wie ik overig,ens nooit iets heb verborgen. Het zwijgen van dit 
geval. nadat het onmogelijk was het te volvoeren. is bewijs genoeg. dat ik 
het volle besef had van den omvang der daad en van mijn isolement in deze. 

Hoe komt het. dat ik op rijper leeftijd, met het volkomen beeld der ver
schrikking in mij. dat het ongeoorloofd is. een ander groot leed te berok
kenen. laat staan hem het leven te benemen: hoe komt het. dat mij dit voor
nemen nooit heeft berouwd? Natuurlijk was het ten gevolge der duizenden 
indrukken. mij van dien ontzettend en mensch als kind gegeven. Met 
de diepste ontroering zag ik hem tweemaal, tijdens zijn verblijf in Utrecht; 
maar met eene ontroering. die alleen voortkwam uit het gemis van een 
pistool. waarover ik tijden lang had gedroomd." 

Na de Fransche school verlaten te hebben. volgde de elf jarige ontleed
kundige lessen van Prof. JAN BLEULAND. en daar hij te jong was, om reeds 
de praktische chirurgie uit te oefenen. vulde hij, op wensch van zijnen 
vader. zijnen tijd aan met hetrepeteeren van het in die lessen geleerde. De 
potten en flesschen in den chirurgijnswinkel thuis gaven hem aanleiding. 
de eerste stappen te zetten op het gebied. waaraan hij later zijn leven zou 
wijden. 
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Aleer ik MULO'ER verder op zijnen weg volg, geef ik bier, van hem zelf 
afkomstig, de beschrijving van zijnen persoon en zijn karakter. Hetgeen 
hij in die regels zegt, voor hetgeen volgt van groot belang, wordt, voor 
zoover het zijn. karakter betreft, bevestigd door eene uitspraak van tijne 
oudere zuster 4) . 

.. Kort na mijne geboorte", zoo verhaalt ons MULDER, .. werd ik mon~ 
strueus dik, zoodanig, dat de geheele faculteit over dat monster van dik~ 
heid werd geraadpleegd. Unanimo consensu zeiden de geleer,de heeren, 
dat er niets tegen mogt gedaan worden. Gelukkig inderdaad, want na 
eenige jaren was ik de magerste onder de stervelingen, groeijende, zood at 
ik op mijn 12de jaar volgroeid was en na dat jaar geen haar~breed langer 
geworden ben, en als ik het wel onthouden heb, ben ik over de zes voet 
lang, en behoor ik onder de langste menschen 4a). 

In die periode van dikheid schijn ik van eene zedelijke prikkelbaarheid 
geweest te zijn, die alle grenzen te buiten ging. Als ik mijn zin niet kreeg. 
schreeuwde ik mij achter adem. zoodat men bez.waar zag in mijn leven. 
Mijn Vader, een man van kort beraad, besloot mij dat af t'e leeren met 
een krachtig middel, dat ik hier voorbij ga; het middel was probaat. Die 
groote prikkelbaarheid mijner eerste jeugd is verminderd met het afleggen 
van mijne bovenmatige dikheid. dat ongeveer op mijn 5de jaar aanving. 
en van mijnen groeitijd, dat is van mijn 5de tot mijn 12de jaar, herinner 
ik er mij geene teekenen meer van· Misschien was het altoos meer of min 
die respectabele kuur. misschien verandering van mijn geheeIe physiek 
bestaan; maar ware die prikkelbaarheid gebleven. ik zou mij uit mijne 
jeugd meer dingen herinneren. die mij onaangenaam waren. En ik herinner 
mij die niet. 

Maar prikkelbaar ben ik gebleven gedurende mijn gansche leven, en 
met het klimmen der jaren is dat eer toe~ dan afgenomen. 

In dat opzigt had ik den aard mijns Vaders. van wien ik dan ook de 
rusteloosheid en voortvarendheid bij erfenis heb bekomen .. 

Voeg daarbij altoos dat gebrekkige slapen, en gij weet genoeg. dat ik 
mij zelden tot iets had aan te sporen. maar steeds bezig ben geweest. mij 
te matigen en te temperen." 

Een lichtstraal kwam in GERR,IT'S. naar eigen smaak te ledig bestaan, 
toen HEYLlGERS. Lector in de tHeel~ en Verloskunde ·te Utrecht. hem 

4) H. SNELLEN. Neder!. Tijdschrift voor Geneeskunde 16. Tweede Reeks. Tweede 
Afdeeling. 1880. Blz. 60. Speciaal blz. 63. 

4a) Hiermede in overeenstemming is de persoonsbeschrijving. welke BERZELIUS in 
eenen (12 Aug. 1845) uit Bonn aan zijnen vriend FRlEDRICH WÖHLER te Göttingen ge
richten brief van MULDER geeft. dien hij te Bonn had ontmoet. ..Zu meiner grossen 
Freude". schrijft BERZELIUS ... ist MULDER hierhergekommen. Welche van der Wirklichkeit 
abweichende Vorstellungen man sich doch van dem Aussehen einer Person machen kann. 
die man nur durch den Briefwechsel kennt. Ich dachte mir MULDER als einen schlanken 
Mann van schwächlichem Körperbau. aber er ist ein grosser stattlicher Hen. der van 
kräftiger und abgehärteter Natur zu sein scheint." (Zie Briefwechsel zwischen J. 
BERZELIUS und F. WÖHLER. herausgegeben van O . WALLACH. 2. 548 (1901). Leipzig. 
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vroeg. of hij lijken voor hem wilde praepareeren. Het was ook op diens 
raad. dat vader MULDER besloot. den jongen lessen in het Latijn te doen 
geven. en het duurde niet lang. of Prof. iB. F. SUERMAN ried zijnen vader. 
Gerrit in de geneeskunde te doen studeeren. Zoo volgde in September 
1819 diens inschrijving als student te Utrecht. Zes jaren later werd hij 
aldaar tot medicinae doctor gepromoveerd. na verdediging. van een proef~ 
schrift .. De opio ejusque principiis. actione inter se comparatis". terwijl hij 
zich kort daarna. gevolg gevend aan den drang van zijnen promotor Prof. 
N. C . DE FREMERY 5). maar tegen eigen verlangen. voor de promotie tot 
doctor in de pharmacie aanmeldde. waarbij slechts een zeer eenvoudig 
examen van hem werd geëischt. 

Na gedurende zeven maanden de medische praktijk te Amsterdam te 
hebben uitgeoefend. vestigde hij zich te Rotterdam. waar hem het Lec~ 
toraat in de physica door het .. Bataafsch Genootschap der proefondervin~ 
delijke Wijsbegeerte". benevens eenige ziekenbussen waren aangeboden. 
Ook werd hij aangez.ocht. lessen in de Plantkunde aan apothekers~leer~ 
lingen te geven. Over gebrek aan bezigheid had hij 'zeker niet te klagen. 
toen hij bovendien tot Lector aan de nieuw opgerichte .. Geneeskundige 
School" te Rotterdam werd benoemd. waar hij een chemisch laboratorium 
voor praktische oefeningen stichtte. Behalve de leiding van die oefeningen. 
kwamen de lessen in de chemie. pharmacie. pharmakologie. botanie. mate~ 
ries medica. zoölogie. geologie. mineralogie en physica - excusez du peu 
- voor zijne rekening. terwijl hij daarnevens zijne medische praktijk en 
de voordrachten in het Bataafsch Genootschap had te verzorgen! 

Het zal wel niemand verwonderen. dat MULDER een dergelijk ingespan~ 
nen leven niet lang heeft kunnen volhouden. Wel is waar. legde hij een 
klein gedeelte zijner lessen in handen van anderen. maar desniettegen~ 
staande volgde in 1835 eene ineenstorting. welke hem geruimen tijd tot 
rust dwong. Na zijn herstel (1836) legde hij tijne medische praktijk !!leer. 
en vond toen geleg'enheid. zich meer en meer tot de chemie te wenden. en 
zich vooral in de praktische chemie te bekwamen. Wat de chemische tijd~ 
schriften betreft. die hij reeds te Rotterdam (en later) stichtte. verwijs ik 
naar mijne verhandeling .. Van KASTELEYN tot JORISSEN" 6). Uit dien tijd 
dateert ook de vertaling van BERZELlUS' Leerboek der Chemie in het 
Nederlandsch. onder MULDER's leiding door drie zijner leerlingen tot stand 
gebracht. welke den grondslag legde van zijne vriendschap met den 
Zweedschen Grootmeester. Deze is het geweest. die in 1840 met JUSTUS 
LIEBIG grooten invloed heeft geoefend op MULDER's benoeming tot hoog~ 
leeraar in de Chemie aan de Hoogeschool te Utrecht 7). nadat laatstge~ 
noemde in 1831 verklaard had. zich niet beschikbaar te steIIen voor eene 
dergelijke benoeming aan het Athenaeum IIlustre te. Amsterdam 8). en 

6) Over N. C. DE FREMERY zie ERNST COHEN. Chem. WeekbI. 38. 299 (1941). 
8) Zie ERNST COHEN. Chem. Weekbl. 38. 846 (1939). 
7) ERNST COHEN. Chem, WeekbI. 38. 299 (1941). 
8) ERNST COHEN. Chem. WeekbI. 37. 486 (1940) . 
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wel wegens den geheel onvoldoenden toestand der hulpmiddelen, welke 
hem daar werden geboden. 

Zoo beklom hij dan in September 1840 den katheder te Utrecht, en 
opende zijne lessen met eene oratie .. De indole chemiae, qualis nostra 
aetate colitur", welke echter nimmer in druk is verschenen. Het duurde 
niet lang, of MULDER stond, niet alleen in zijne nieuwe woonplaats, maar 
in geheel Nederland, ja, in de geheele wereld, in "the limelight", en zulks 
op velerlei gebied. In zijn vaderland op dat der chemie, van het onderwijs 
in het algemeen, en op sociaal gebied, in het buitenland daar, waar het de 
door hem beoefende wetenschap gold. 

Als persoon en docent wordt hij ons door HERMAN SNELLEN, den 
beroemden Utrechtsehen ophthalmoloog, in de volgende 'zinsneden getee~ 
kend: .. Gij herinnert U allen de fiere mannelijke scho~ne gestalte, hoog, 
recht op, gebiedend van houding, met regelmatig gevormd fijn gesneden 
gelaat vol karakter. De schoone heldere oogen met eene uitdrukking van 
groote vriendelijkheid tegenover hen, met wie ihij 't wel meende, maar die 
ook toorn en verontwaardiging konden spreken. Daar was eene eigenaar~ 
dige mimiek in het gelaat, eene knrkkende beweging of een ligt terugtrek~ 
ken van het hoofd, die kracht bijzetten aan de woorden die hij sprak. Hem 
zien spreken was genoeg om zijne bedoeling te verstaan. 

ZiJne stem was welluidend. Hij had in hooge mate de welsprekendheid, 
die hij voor den docent eischt in zijn "Studium generale". "De docent", 
zoo schreef hij, "behoeft geen eloquent persoon te zijn, maar Bij moet 
goed spreken of zwijgen en heengaan. Spreekt hij uit het hart, dan is hij 
hartelijk en openhartig te gelijk". 

Zijn stijl was bondig en krachtig en kenmerkte 'zich door korte zinnen; 
zijn toon was precies en ove'rtuigend. 

Het was een genot zijne colleges te hooren. De eerste les, die ik bij~ 
woonde, maakte op mij een diepen indruk: het was eene eenvoudige voor~ 
dracht over zuurstof en dampkringslucht; maar die les is mij levendiger 
bijgebleven dan menige geleerde verhandeling, die ik later heb gehoord. 
Wat er dan ook in onze studentenwereld gebeurde, de lessen van MULDER 
werden door geen onzer verzuimd . .. Onderwijzen", zoo sprak hij, "is de 
kunst om hetgeen onderwezen wordt te leeren liefhebben 9). 

Wat MULDER's werkzaamheid als chemicus betreft, staat vast, dat hij 
de eerste is geweest, die in Nederland een laboratorium heeft gesticht, 
waar studenten zich praktisch in de chemie konden bekwamen. Reeds toen 
hij te Utrecht zijne studiën volbracht, had het hem onaangenaam getroffen, 
dat aldaar (evenals aan de andere Neder landsche Hoogescholen ) gele~ 

genheid tot praktische oefening in de chemie niet bestond. Wel beschikte 
de Universiteit toen over eene kleine lokaliteit (op de Hoogt', welke den 
weidschen naam .. Chemisch Laboratorium'" droeg, maar werken kon men 
er niet. 

9) H. SNELLEN, Neder!. Tijdschr. v. Geneeskunde 16, Tweede Reeks, Tweede 
Afdeeling, 1880. Blz. 60. 
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Ook zonder LIEBIO's voorbeeld. die in 1824 te Giessen een goed inge
richt laboratorium had gesticht. zou MULDER zonder twijfel naar verande~ 
ring van den in ons land heerschenden, betreurenswaardigen toestand heb~ 
ben gestreefd, want reeds te Rotterdam was hij in die richting werkzaam 
geweest. Zoo kwam door zijn krachtig initiatief het Laboratorium LEEUWEN~ 
BERGH. z,ie PI. 11. aan de Maliebrug Ite Utrecht .tot stand. dat hij den 22sten 
September 1845 inwijdde met eene rede ",De stoffelijke wereld. een middel 
tot hoogere ontwikkeling", door JAC. MOLESCHOTT later in het Duitsch 
vertaald. MULDER's voorbeeld heeft niet alleen bevruchtend gewerkt, 
waar het de oefening der Chemie in het Laboratorium in ons lana gold; 
ook andere wetenschappen zijn op den door hem geëffenden weg gevolgd. 
Tallooze verhandelingen, zeer uiteenloopende deelen der chemie bestrij~ 
kend, door MULDER alleen. of met medewerking zijner leerlingen (veelal 
studeerenden in de geneeskunde of in de pharmacie) gepubliceerd, nadat 
hij de resultaten van tnenig onderzoek, te Rotterdam uitgey.oerd, in het 
Jicht had gegeven. hebben in de periode 1841-1851 LEEUWENBERGH ver
laten. Van de bespreking van dit geheel ontheft mij de verdienstelijke uit~ 
eenzetting. door LABRUYÈRE in zijn bovengenoemd proefschrift gegeven. 
Alleen bij MULDER'S studies over de eiwitten. welke hem tot het opstellen 
zijner Proteïne~theorie" hebben geleid. en die alom de aandacht hebben 
getrokken. niet het minst door den strijd met JUSTUS LIEBIG (eenen strijd 
op leven en dood mag men wel zeggen). tot welken die theorie aanleiding 
heeft gegeven. en welke met MULDER's nederlaag is geëindigd. moet ik 
langer verwijlen. Volgens die theorie is in de eiwitachtige bestanddeelen 
der dieren en planten eene stof aanwezig, uit koolstof. waterstof. stikstof 
en zuurstof opgebouwd, waaraan MULDER. op voorstel van BERZEUUS, 
den naam .. Proteïne" gaf. en die hij in zuiveren toestand meende te hebben 
geïsoleerd. Deze stof zou. verbonden met zwavel of phosphor, de verschil~ 
lende eiwitten, zooals caseïne. legumine. fibrine, albumine. enz. vormen. 
Terwijl LIEBIG in den beginne aan de juistheid van MULDER'S vondsten 
en opvattingen in deze geloofde, betwijfelde hij ze later. De verhandeling 
(in de "Annalen der Chemie und Pharmacie"), waarin hij dien twijfel 
uitsprak, besloot hij met de woorden: "leh halte überhaupt dafür. dass die 
Bildungsweise des Proteïns ,einer neuen und gründlicheren Untersuchung 
bedarf, bis jetzt ist mir die Darstellung einer schwefelfreien Substanz von 
der Zusammensetzung und den Eigenschaften des sogenannten Proteïns 
nach den AngabenMuLDER'S nicht gelungen. Möcht es Hrn. MULDER 
gefallen. sein Verfahren recht umständlich zu beschreiben." 

JAC. MOLESCHOTT, die toen ter tijd met MULDER zeer bevriend was. ver~ 
haalt ons in zijne autobiographie ("Für meine Freunde") 10): "Es war 
natürlich. dass MULDER gereiz.t war und eine schneidige Antwort vorbe~ 
reiten wollte. In del ,ersten Wallung und ehe ich die Form der Schrift 
kannte - sie war noch garnicht geschrieben - hatte ich MULDER zuge-

10) Für meine Freunde. Lebenserinnerungen von JAC. MOLESCHOTT. Giessen 1894. 
blz. 128 VVo 
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sagt sie ins Deutsche zu übersetzen. Aber MULDER schlug einen sa leiden~ 
schaftlichen Ton an. dass ieb mich veranlasst sah. mein Wort. das natür~ 
lich nicht oh ne allen Vorbehalt geIten konnte. zurückzunehmen." 

Zoo verscheen dan in 1846 MULDER's verweer in Uuitsche vertaling 
onder den tit~l .. LIEBIG·S Frage sittlich und wissenschaftlich geprüft" 11). 
dat in de geheele natuurwetenschappelijke wereld groot opzien verwekte. 
en door hen. die zich reeds vroeger door LIEBIG verongelijkt achtten. met 
groote instemming werd begroet. lDat blijkt o.a. uit de brieven. welke 
BERZELIUS met MULDER 12). WÖHLER 13). MAGNUS 14) en MITSCHERLICH 
heeft gewisseld. Zoo schrijft BERZELIUS den 5den Jan. 1847 aan MITSCHER~ 
LICH 15): 

.. Vermoedelijk heb je allang MULDER'S strijd met LIEBIG gelezen. Laatst~ 
genoemde grootdoener heeft hier nu eens zijne horens moeten verliezen. 
Hij had zeker nooit kunnen droomen. dat hij op het moreele 'terrein der 
eer andere tegenstanders zou ontmoeten. dan zulke. die aan de hand van 
scheldwoorden en valsch~ beschuldigingen aangaande slechte proeven met 
dezelfde munt betalen. waarin LIEBIG zulk een ontegenzeggelijk overwicht 
heeft; maar op het nieuwe gebied. dat MULDER heeft gekozen. is LIEBIG 
naar mijne meening gesneuveld. zoo. dat hij zijn hoofd niet meer met eere 
zal kunnen opheffen. Je weet. dat hij met mij langen tijd dezelfde komedie 
heeft gespeeld. als met MULDER. misschien eene nog ergere. maar het 
heeft mij nooit bizonder aangepakt. omdat ik er altijd op vertrouw. dat de 
waarheid ten slotte toch aan den dag zal komen. en daarom heb ik het 
nooit der moeite waard geacht. geharnast tegen hem op te treden. Nu 
heeft MULDER het voor ons allen gedaan. Het is teekenend. dat ik uit 
brieven overal vandaan. ook van personen. van wie ik .het niet verwacht 
had. zoo algemeene instemming met MULDER's geschrift te hooren krijg ..... 

De briefwisseling tusschen MULDER en LIEBIG. welke aan de publikatie 
van MULDER's brochure voorafging. werd na het verschijnen van dit 
geschrift door LIEBIG in zIjne "Annalen" 16) aan de lezers van dit tijd~ 

schrift meegedeeld. De bladzijden. aan die brieven gewijd, waren niet 
genummerd. en in den inhoud van dat deel der .. Annalen" niet vermeld. 
daar zij. gelij'k LIEBIO nadruklkelijk opmerkt •. nicht bestimmt sind. Bestand~ 
teile der Annalen· auszumachen. Beim Einbinden sind sie auszulassen." Ik 

11) Frankfurt alM. 1846. 
12) JAC. BERZELIUS Bref utgifna af Kungl. svenska vetenskapsakademien genom H. G. 

SÖOERBAUM. Brefväxling mellan BERZELIUS och G. J. MULDER (1834-1847). Blz. 296 vvo 
13) Briefwechsel zwischen J. BERZELIUS und F. WÖHLER. Herausgegeben von O. 

WALLAÇH. Leipzig 1901. Bd. 2, S. 632 H. 
14) Aus JAC. BERZELIUS' und GUSTAV MAGNUS' Briefwechsel in den Jahren 1828-

1847. Herausgegeben von EOVARO HJELT. Braunschweig 1900. S. 185. 
15) JAC. BERZELIUS Brev utgivna af Kungl. svenska vetenskapsakademien genom 

H. G. SÖOERBAUM. Brevväxling mellan BERZELIUS och EILHARO MITSCHERLICH (1819-
1847). Blz. 278. De vertaling heb ik aan mijnen vriend Prof. H. A. KRAMERS te Leiden 
te danken. 

16) LIEBIGS Annalen 62, 1847. Zie ERNST COHEN, Briefe, die uns nicht erreichten. 
Rec. des Trav. chimiques des Pays-Bas 57, 729 (1938). 
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heb die bladzijden dan ook slechts in het exemplaar van ééne onzer Neder~ 
landsche bibliotheken aangetroffen, en daar wel vele boekerijen in andere 
landen die pagina's hebben vernietigd, waren zij praktisch uit de litera~ 
tuur verdwenen. Haar inhoud (ik kopieer letterlijk) luidt als volgt: 

Zur Charakteristik des Hrn. Prof. MULDER in Utrecht. 

Bei Gelegenheit der Bearbeitung der neuen Ausgabe meiner Tierchemie, die sich im 
Drucke befindet, wurde ich veranlasst, die Angaben und Beobachtungen des Hm. Prof. 
MULDER über Proteïn und verwandte Substanzen einer experimenteIIen Revïsion zu 
unterwerEen. In der kurzen Notiz, die kh hierüber bekannt machte :17), sagte ich folgendes: 
"leh halte überhaupt dafür, dass die Bildungsweise des Proteïns einer neuen und gründ~ 
licheren Untersuchung bedarf, bis jetzt ist mir die DarstelIung einer schwefelfreien Sub~ 
stanz von der Zusammensetzung und den Eigenschaften des sogenannten Proteïns, nach 
den Angaben MULDER's nicht gelungen. Möchte es Hrn. MULDER gefalIen, sein ' Verfahren 
recht umständlich zu beschreiben. " . 

In einer Note fügte ich hinzu: ' "Hr. Dr. LASKOWSKl, welcher sich in dem hiesigen 
Laboratorium mit den Producten der Entschwefelung des Caseïns, Alhumins und Fibrins 
durch kaustisches Kali beschäftigt, hat bis jetzt mit jedem der durch Neutralisation mit 
Essigsäure entstehenden Niedeschläge, selbst nachdem die alkalische AufIösung stunden~ 
lang im Sieden erhaJten worden war, nach dem Schmelzen mit trockenem Aetzkali und 
dem Neutralisiren mil einer Säure, Schwefelwasserstoff erhalten. Dies geschah sogar mit 
solchen Niederschlägen, welche beim Kochen in Aetzkalilauge und Zusatz von einem 
Tropfen Bleizuckerlösung keinen Schwefelgehalt mehr zu erkennen geben, und unter 
diesen ein in Alkohol lösliches Produkt, welches zu den letzten gehört, die sich unter 
diesen Umständen bilden." 

W enn man in Betrachting zieht dass ich schon damals, als ich diese Note schrieb, 
vollkommen überzeugt von der Nichtexistenz des Proteïns war (ich hatte sogar Gelegen~ 
heit, hierauf bezügliche Versuche Hrn: Dr. VÖLKER, Assistenten des Hm. MULDER und 
Uebersetzer seiner neuesten Schrift über GalIe, auf seiner Durchreise nach Utrecht, wenn 
ich nicht irre, gegen Ende 1845 oder Anfang 1846 zu zeigen) , so wird man wohl zugeben 
müssen, dass ich mit den obigen auE die schonendste Wei se abgefassten Bemerkungen 
Hm. MULDER nur Gelegenheit geben wolIte, seine Erüheren Angaben zu berichtigen. 
Aber in FäIIen, wie der vorliegende, ist, wie mich häufjge Erfahrung belehrt hat, der 
Widerspruch ein Verbrechen, was nicht gesühnt werden kann. 

Ich erhielt von Hm. MULDER am 25. Mai den folgenden Brief: 

Utrecht Ie 25. Mai 1846. 
Monsieur! 

Je viens de répondre sur vos attaques dans votre Joumal Janvier dernier. Maïs avant 
de livrer ma réponse à la presse, ja rai cru de mon devoir de vous demander: estceque 
vous avez rintention de modjfier, ce que vous avez écrit pag. 129-133, dans Ie sens 
de la vérité? est ceque vous avez nnten,tion à l'avenir de ne plus maltraiter vos con~ 
temporains? ( ) commencerez-vous à être juste et finirez-vous d'être injuste? J'attendrai 
votre réponse pendant quatorze jours. 

G. J. MULDER. 

Ich hielt es für angemessen, Hm. MULDER von einer Uebereilung zurückzuhalten und 
beantwortete diesen Drohbrief, obwohl derselbe keine Antwort verdien te. leh sagte ibm 
unter anderm, dass mir die Zurücknabme der obigen Bemerkungen zweeklos ersehiene. 
Wenn ich einen Fehler begangen habe, so müsste ieh mir schon gefallen lassen, die 
Folgen davon zu tragen. Einschüchtem liesse ich mich in dergleichen Dingen nicht. 
leh bat ihn, die Folgen eines Streltes zu bedenken, in welchem er möglicher Welse den 

17) LJEBJGS Annalen 57, 131 (1846). 
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leürzeren ziehen könne. Ich dürfe zuletzt meine Ansichten 'Über Proteïn :schon deshalb 
nicht zurücknehmen, weil dies Ihn veranlassen könne, seine, wie ich vermuthete, neuen 
Versuche über Proteïn der Wissenschaft vorzuenthalten, ich würde der erste sein, die 
Wahrheit derselben und meinen Irrthum anzuerkennen, im Falle sie sich bestätigten. 

Darauf schrieb mir Hr. MULDER auf's Neue unterm 2. Juli: 

...... Je vous ai ecrit Ie 25. Mai passé que je venais de vous répondre sur ce chaos 
de tracasseries que vous -avez écrit contre mol dans quelques pages, mals que je vous 
donnais 14 Jours pour renverser votre ton immoral et de devenir juste, non seulement 
contremoi, même non pas en pre-mier lieu contre mol, mals juste en général contre 
chacun ...... Je vous donne encore 14 jours. Le temps passé je vous assure que vous 
finirez bientöt. Car il y a un caractère au nombre des hommes qui vous gênent dans 
votre amour-propre ce que vous appellez toujours science, vérité - qui vous montrera 
au monde comme vous êtes, et qui ne finira pas . 

.... . . Je vous donne encore 14 jours. - Ne vous trompez pas en ce moment. Je vous 
assure que votre règne finira. 

Ecrivez donc dans vos Annales: 
.. rai prié Dieu du l'intimité du mon coeur, de me pardonner l"immense nombre de 

fautes, que rai commis de meurtrir les hommes de science, toujours sous l"immoral 
prétexte de promover la vérité. Je prie tous ceux, qu! ont été la victime de mon amour
propre pendant 20 années de suite, de m'excuser, et je promets à l'avenir, que nul autre 
but règlera mon chemin, que d'être brave homme." 

Ne vous appellez pas JUSTUS, mais seulement LIEBIG. 
Après avoir fait ceta, je viendral à Giessen pour vous presser la main, et moi même 

je vous prierai de communiquer au monde savant tous les erreurs. que ral introduit 
dans la science; moi-même je vous priera! de ne vous occuper que de cela; je vous 
assurerai que je quitterai la chimie, après que vous m'avez montré, que je ne suis pas 
capable de la traiter. En un mot: je me règlerai selon vos conseils dès Ie moment ou 
j"aurai vu que vous comprenez ce que c'est la vérité, la justice, rhonnêteté, rhumanité, 
dont vous n'avez jamais vu l'ombre. 

Dès ce temps-Ia je vous demanderai de m'accorder la faveur de me nommer 

Votre très humbie Serviteur 
G. J. MULDER. 

Diesem Briefe folgte gleich darauf eine Abhandlung von der Stärke eines kleinen 
Buches. worin Hr. MULDER eine in ihrer Ausführung durchaus neue Methode zur Dar
stellung eines schwefelfreien Proteïns beschrieb. Es waren die Versuche, welche bestimmt 
waren mich zu vemichten. 

Sogleich nach ihrem Bekanntwerden wurden diese Versuche von einem geschickten 
jungen Chemiker, Hm. FLEITMANN, in dem hiesigen. Laboratorium wiederholt, und es 
zeigte sich bei genauer Befolgung der gegebenen neuen Darstellungsmethode. dass auch 
dieses sogenannte schwefelfreie Proteïn Schwefel enthält und beim Schmelzen mit Kali 
und Zusatz von Säure, Schwefelwasserstoff entwickelt. Herr FLEITMANN bestimmte den 
Schwefelgehalt und zeigte. dass derselbe nur um 27/100 pC. von dem Schwefelgehalt des 
Albumins differirt. (Das Albumin enthält 1.7 pC .• das daraus dargestellte Proteïn 1.42; 
1.43;-1.47; 1.48 pC. SchwefeI.) Meine eignen, sowle die Versuche des Hm. LASKOWSKI 
erhielten hiermit die vollste Bestätigung. Weder die früheren noch die neuesten Angaben 
des Hrn. MULDER hatten sich bewahrheitet. 

Auf diese Versuche erschien eine neue Note des Hm. MULDER, in welcher er den 
Schwefelgehalt des nach seinen Methoden dargestellten Proteïns nicht länger bestreltet. 
Alles, was derselbe seit elf Jahren über die Bildung und Darstellung des Proteïns bekann-: 
gemacht hatte, erscheint jetzt als eine Kette von Irrthümem und Täuschungen; in seiner 
letzten Note giebt Hr. Dr. MULDER zuletzt noch eine Erklärung über die Form, in welcher 
der Schwefel darin enthalten ist, so wie sie eines Dilettanten in chemischen Unter
suchungen vollkommen würdig ist. Der Schwefelgehalt des nach seiner neuesten Methode 
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dargestellten Proteins dürfte hiemach als eine ausgemachte Thatsache angesehen werden 
können. Mit dieser Thatsache ist das ganze Gebäude, welches man auf die Grundlage 
des Proteïns errichtet hatte, eingestürzt, denn Hr. MULDER erklärt jeut alle seine früheren 
Analysen des Proteïns auch in dem Stickstoffgehalt für fehlerhaft, nach seiner neuesten 
Angabe enhält es näm1ich 1~ pC. Stickstoff weniger. Die Vorstellungen, die man mtt 
dem Proteïn verknüpfte, sind damit in Nebel aufgegangen. Ich glaube vorhersagen zu 
können, dass auch keine seiner neuen Angaben sich bestätigen wird. Jedenfalls hat die 
Wissenschaft einigen Vortheil daraus gezogen, dass ich mich durch die gegen mich 
gerichteten, eines verständigen Mannes ganz unwürdigen Drohungen auf meinem Wege 
nicht irre machen liess. 

In seinen neuesten Publikationen fährt Hr. MULDER fort, mein Streben und meinen 
Character zu verdächtichen: Zur richtigen Beurtheilung dieses Mannes und seiner 
Angriffe erlaube kh mir selbst einen Beitrag in dem folgenden Briefe und Briefanszug 
zu geben, die mit dem Namen G. J. MULDER unterzeichnet sind. 

Rotterdam, Juillet 1840. 
Monsieurl 

Depuis plnsieurs mois j'ai eu connaissance d'une correspondance que vous avez eu la 
bonté d'avoir avec mon ami WENCKEBACH. Cette correspondance, qui m'était inconnu 
auparavant, m'a rendu bien sensible et reconnaissant envers vons. Cependant la délica~ 
tesse du sujet m'a imposé de IIJ'en lächer rien dans des lettres que j'ai eu J'honneur de 
vous écrire. Aujourd'hui, lorsque je reçois J'information, que Ie Roi m'a nommé Professeur 
de Chimie à J'Université d'Utrecht, il m'est un devoiT agréable d'en vous informer et 
d'ajouter ma vive reconnaissance et mes remerciments pour l'intérêt que vons avez eu 
dans cette promotion, qui m'attache entièrement à la science que jusqu'ici je n'ai pu 
aborder que dans des heures dites perdues. Vous connaissez la distance qui se trouve 
entre une pratique médicale dans une ville et I'étude de la Chimie. 

Tout ce qu'il y a donc d'agréable dans ma nouvelle position doit être attribué aux 
hommes désintéressés, qui ont eu la bonté de s'occuper de ce but. Vons y avez coöpéré 
d'une manière amicale, qui me touche au coeur et je n'ai donc écrit jamais dans un 

sentiment plns agréable à vous, qu'au moment ou je vons en témoigne mes plus sincères 
remerciments. Je vous prie d'être sür que J'intérêt que VOllS avez montré dans la nomination 
me sera toujours une admonition pour remplir mes devoirs envers mes disciples et de 
traiter la science avec les forces que Dieu m'a donné. - Je sais qu'il ne m'est permi 
de suivre votre exemple qu'au 100n; mais je vous assure que je ferai tout men possible 
de m'instituer dans Ie sens que la science doit à votre génie. 

J'ajoute encore mes sentiments d'estime et de dévouement avec lesquels j'ai l'honneur 
d'être. 

Mon cher confrèrel 

Votre très humble Serviteur 
G. J. MULDER. 

Utrecht Ie 23. Dec. 1844. 

... . .. Vous me comprenez bien: je ne parle pas de vos expériences superbes. que vous 
avez rendu à la science, dans un si grand nombre; non de vos conc1usions. tirées de ces 
expériences. Nous ne pouvons pas assez y vous rendre grace. eest Ie fondament d~ 
r estime pour vous. qui ne s' effacera iamais. - De tout cda et de mille autres services 
que vous avez rendu à la science je ne parle pas en ce moment. 

Die Form, in welcher der Streit über die Existenz des Proteins sowohl privatim als 
öffentlich von Seite des Hm. MULDER geführt worden ist, wird man sehr selten in der" 
Geschichte der Wissenschaft finden. Für mich ist Hr. MULDER kein Gegner; kh beklage 
es, dass es ihm nicht vergönnt gewesen ist, ein gutes Laboratorium zu besuchen, um 
darin zu lemen, wie man chemische Untersuchungen macht. 

Es ist dies nicht der erste, und es wird nicht der letzte Fall sein, wo kh auf das. 
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schmerzlichste berührt bin. in manchen von denen. welche slch ein Geschäft darallll 
machen. offen und verborgen mich mit Koth zu bewerfen und die Wissenschaft zum 
Deckmantel dazu gebrauchen. Männer zu erblicken, denen ich die grossten und wichtig
sten Dienste. ja Wohlthaten erzeigt habe. aber diese Art von Erfahrung ist sc alt wie 
die Welt. warum sollte bei mlr eine Ausnahme seynl 

J. L. 

(Die Blätter sind nicht bestimmt. Bestandtheile der Annalen auszumachen. sle sind 
deshalb nicht paginirt und beim Einbinden auszulassen)." 

Wie MULDER's brochure heden bestudeert, legt het boekje uit de hand 
met de vraag: Van waar die ongelooflijke haat, die uit elke bladzijde 
spreekt? En wat het zakelijk, chemisch gedeelte van den strijd om de 
proteïne betreft, vraagt hij zich af: Is MULDER's nederlaag niet in algeheele 
overeenstemming met diens eigen verklaring 18): .. Als medicus voelde ik 
mij vaster in mijne stellin'g dan als chemist, en ik verberg het geenszins, 
dat ik als scheikundige veel minder op mijne plaats was in de maatschappij, 
dan ik was als geneesheer te Rotterdam." 

ZOU JACOB VOLHARD, ,de biograaf van JUSTUS VON LIEBJG,zie PI. 11, die 
een uitvoerig hoofdstuk aan den strijd over de proteïne heeft gewijd 19) i het 
niet bij het rechte einde hebben, wanneer hij schrijft: .. Es liegen viele Streit~ 
schriften gegen LJEBJG vor, und mehrenteils sind sie in nichts weniger als 
salonfähigem Tone gehalten, was ja nicht zu verwundern ist gegenüber 
einem Autor, der selbst in sehr derbem Tone kritisiert, der es li~bt, die 
drastisch sten Bilder anzuwenden, der nur allzuoft der Leidenschaft dIe 
Zügelschiessen lässt und mehr als nötig verletz.end wird; aber alle Gegner 
zusammen, einschliesslich MEJSSNER, dem doch LJEBJG persönlich die ganze 
Misère der Chemie sein es Landes in die Schuhe schiebt. haben nicht so 
viel Schmähung. Wut und Hass aufgebracht wie MULDER. der sich dabei 
stets als selbstlosesten vertreter der Wahrheit aufspielt. dem es nicht um 
Ehre gelte. sondern nur um die Wissen schaft und die Wahrheit. 

W oher dieser ung laubliche Hass? Wenn ein geistreicher Versuch. den 
Zusammenhang zusammengehöriger Dinge und Tatsachen in einfacher 
Weise zu erklären, als irrig erwiesen wird, so ist das für den Urheber des 
Gedankens schmerzlich, aber doch keine Beleidigung. Man kann doch 
kaum annehmen, dass ,MULDER von der Haltlosigkeit seiner Theorie sich 
selbst bewusst gewesen und darum durch einen Zweifel an der Richtigkeit 
ihrer Gruridlage in so unglaubliche Wut versetzt worden wäre? 

Ein psychologisches Rätsel! 
Vielleicht könnte es sich go verhalten: Die erste Sprosse der Leiter, die 

zum Verständnis der wichtichsten Vorgänge im tierischen Organismus 
führt. die Erkenntnis, dass die Pflanze die Nahrung des Tieres bereitet, 
hatte MULDER betreten, bevor eine VeröHentlichung LJEBJGS über diesen 

18) Levensschets van MULDER (Zie deze Aanteekeningen No. 1). blz. 257. 
19) JUSTUS VO'N LJEBJG von JACOS VOLHARD. Leipzig 1909. Bd. 2. S. 171 H. 
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Gegenstand vorlag; während nun MULDER. auE dieser StuEe stehen blei
bend. eine unEruchtbare Theorie entwickelt. schwingt LIEBIGS Genie. die 
einzelnen Stufen überspringend, sich zur Höhe empor. MULDER, ohne auch 
nur in Gedanken jenem folgen zu können, sieht mit Neid zu dem hoch oben 
Stehenden hinauf. Nun kommt BERZELIUS (*) und will die Leiter. auE 
der LIEBIG steht. umstossen. d.h.er erklärt dessen tierphysiologischeEnt
wicklungen für ei tel Hirngespinst und Phantasie; da denkt denn MULDER. 
dessen mangelhaftes chemisch es Verständnis dem Altmeister BERZEUUS 
die grössere Chance zutraut. dem helfe ich, dann muss es gelingen, jenen 
von seiner stolz.en Höhe herabzustürzen. Es gaht ihm aber wie dem ·Bär, 
der den Gegner mit dem hängenden Klotz treffen will und von dem zurück
schwingenden selbst getroffen wird." 

Reeds boven heb ik er op gewezen. dat MULDER zich gedurende de 
periode 1840--1851 behalve aan zijn onderwijs en onderzoek aan de be
handeling van algemeene onderwijsproblemen, en aan zulke op sociaal ge
bied heeft gewijd. Talrijke brochures van zijne strijdvaardige pen leggen 
daarvan getuigenis af. van welke ik hier slechts noem zijnen "Open Brief" 
aan Minister THORBECKE in zake rde opheffing van het Koninklijk Neder
landsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, 
het geschrift waarop GUNNING doelt in de passage. hierboven op blz. 4 
weergegeven. Daarnevens legde de opleiding ' der pharmaceuten voor 
Nederlandsch Indië. de redaktie der door hem uitgegeven tijdschriften. het 
houden van voordrachten voor jongens van 12-16 jaar (naar Engelsch 
voorbeeld). en van die voor volwassen leeken beslag op zijnen tijd. Voegt 
men daarbij zijne werkz.aamheden als adviseur van het Departement van 
Koloniën en van de Nederlandsche Handelmaatschappij. de oprichting der 
"Vereeniging ter bevordering van nuttige kennis "en van de .. Technische 
School" te Utrecht (de voorgangster onzer Hoogere Burgerscholen) e tutti 
quanti. dan krijgt men een beeld van het overstelpend drukke leven. dat hij 
in die jaren heeft geleid. terwijl ook een uitgebreide kring van vrienden 
beslag op hem legde. Van vrienden. zeg ik. ,Met MULDER's vriendschappen 
was het eigenaardig gesteld. Men luistere naar hetgeen HERMAN SNELLEN, 
die ook in zijnen huiselijkenkring heeft verkeerd. ons verhaalt: "Het moeie
lijkste punt in het ontleden van MULDER's karakter is wel zijne verhouding 
tot vroegere vrienden. Hij ziet u. en hij herkent dadelijk uwe deugden; hij 
dweept met u en hij verheft u ten hemel; hij is gelukkig in de wederliefde, 
die ge hem schenkt. Maar die vriendschapsband is een gevaarlijk bezit. -
"Hebt ge iets tegen me?" vroeg hem een vriend. En hij antwoordde .. indien 
ik iets tegen u had. dan zou ik het u reeds hebben gezegd." - En zoo was 
hij. hij zegt u zijn grief. Maar als hij meent dat die grief op zwakheid of 
onedele bedoeling berust. dan spreekt hij u niet vrij, en hij vergeet. dat ook 
gij. langs een anderen weg. misschien even sterk als hij. het goede kunt 
bedoelen. Veronderstelling wordt spoedig overtuiging bij hem. En z.ijn grief 
tegen u weegt allengs zwaarder en zwaarder; en ge zijt niet zooals hij u 
altijd vroeger gedacht had; en hij heeft u nooit gekend. en hij wil u nim-
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mermeer kennen!" En tal van anderen hebben getuigd gelijk SNELLEN 20). 

Ik noemde zooeven MULDER's huiselijken kring. Slechts aan de nage
dachtenis van twee zijner kinderen. op jeugdIgen leeftijd heengegaan. wijdt 
hij in zijne autobiographie enkele regels. Overigens zwijgt hij over dien 
kring. Dat heeft wel alle lezers van dat geschrift diep getroffen. gelijk uit 
de besprekingen van dat boek 21) zeer duidelijk !blijkt. Ook GUNNING. die 
dien kring van zeer nabij heeft gekend. rept in zijne schets niet over dat 
milieu. En men vraagt zich af: Hebben diens woorden (Zie boven blz. 3): 
.. met inachtneming der bijzondere eischen. die hem daardoor worden op
gelegd" den lezer willen doen gevoelen. dat de schrijver reden heeft gehad. 
nopens dat milieu het stilzwijgen te bewaren? Op deze vraag zullen wij 
eerst later het antwoord kunnen geven. 

Maar men vraagt zich ook af: Op welke gebeurtenissen heeft ,MULDER'S 
uiting betrekking. voorkomende in zijne autobiographie: .. Niemand zal van 
mij verwachten. dat ik hier zal treden in eene ontwikkeling der redenen. 
waar,door ik toen naar hart en hoofd gekraakt was". waar hij de periode 
1851-1856 bespreekt. Ook op die vraag zal het antwoord eerst later 
kunnen volgen. 

De onaangename ervaringen. die MULDER in den loop der jaren had 
opgedaan. hadden niet nagelaten haren invloed op zijn niet sterk gestel 
te oefenen. Niet alleen de strijd tegen LIEBIG moet den zoo emotioneelen 
man sterk hebben aangepakt. maar tevens het mislukken van z.ijne pogin
gen op politiek gebied. om als voorzitter der vereeniging .. Koning en 
Vaderland" de .. Aprilbeweging" (1853) tot een goed einde te helpen 
brengen 22). Doel dier antirevolutionnair-conservatief-antipapistische ver .. 
eeniging was ..• om de verkiezingen in protestantschen zin te leiden." Zoo is 
MULDER ook de woordvoerder geweest van een zevenhonderdtal .. welgeze; 
ten burgers". die Koning WILLEM 111 bij diens bezoek aan Utrecht den 
17den September 1853 .. een krachtig woord van toegenegenheid" aan
boden. door hen allen onderteekend . .oe schilderij van PIENEMAN. welke 
hunne bijeenkomst op de binnenplaats van .. Paushuize" te Utrecht in beeld 
brengt. is hier gereproduceerd. Men ziet daa.rop MULDER. terwijl hij den 
Koning toespreekt 23). Zie PI. 111. 

In de redevoering. bij het nederleggen van het rectoraat der Utrecht
sche Universiteit in 1854 gehouden. deelt MULDER zijne hoorders mede: 
.. Valetudo mea non amplius talis est. ut in posterum muneri mihi mandato, 

llIO) Zie Aanteekerung 4. 
21) G. VAN GoRKOM. Los en Vast 1881. blz. 194. K. ·M. GILTAY. Neder!. Tijdschr. 

voor Geneeskunde. Bundel. uitgegeven door de leden der Vereenlging bij gelegenheid 
van haar vijfentwintig jarig bestaan. Amsterdam 1882. blz. 195. N. WESTENDORP 
BoERMA. Neen en Ja. Ethisch religieuze Studiën. Amsterdam. 1939. 

22) Zie over de .. Aprilbeweging" b.v. KOORDERS in .. De Gids". Nieuwe Serie 7. 1. 
328.595 (1854); P. J. BLOK in .. Onze Eeuw" 3 (Tweede Deel). blz 494. 
~) Zie .. Koning WILLEM 111 binnen Utrecht. 14-17 September 1853". Bijeengebracht 

door Mr. A. G. A. BoSCH. Utrecht. L. E. BOSCH & Zoon. 1853. Blz. 46 VVo 
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honorifico sed laborioso. satisfacere possim ea fideeaque industria. quam 
mihi semper tanquam regulam praescripsi." Maar reeds aleer hij die rede 
ging uitspreken. had hij den Koning zijn ontslag als hoogleeraar te Utrecht 
aangeboden. Op diens voorstel werden zijne werkzaaamheden. onder zijn 
toezicht. aan assistenten opgedragen. Het geven der kolleges vertrouwde 
MULDER aan den Lector JAN WILLEM GUNN~NG toe. die tevens (sinds 
1849) zijn assistent was. Zie PI. UI. Deze. vier jaren nadien te Utrecht 
summa cum laude gepromoveerd. genoot niet slechts in hooge mate het 
vertrouwen van zij.nen leermeester. maar tevens diens warme vriendschap. 
getuige de volgende brief. welks aanhef in andere brieven uit dien tijd ook 
wel door "Mijn beste Willempje" werd vervangen. Ik vond dat schrijven 
in de verzameling van mijnen :vriend Dr. W. P. JORISSEN te Leiden. die 
hem mij ,ter publikatie welwillend heeft afgestaan. 

Utrecht 26 Dec. 1850. 
Mijn waarde Willempjel 

Dadelijk na Uwen adresloozen brief - uit wiens inhoud ik echter dUidelijk zag. dat 
hij aan mij gerigt was. duidelijk. omdat hij uwe hartelijkheid mijwaaTt deed uitkomen als 
weleer - neem ik de pen op. om U te antwoorden. 

Mij gaat het rationaliter bene; maar de hoofd zaak is altoos nog kwestieus. 
Eigenlijk slapen doe ik niet. zoOOat mijne kansen. om op deze planeet korter of langer 

te blijven. onzeker zijn. Maar overigens gaat het mij wel; de geest namelijk is kalmer; 
er is meer berusten. meer vertrouwen. meer lijdelijk afwachten in. En dan moet men 
te vreden zijn. Het is de geest. die leeft. die leven moet. Het is het leven in den beteren 
zin des woords. waarom het te doen is. AI het overige is voorbij gaande. Het Iigchaam 
gaat eenmaal zeker over in H20. CH4. CO. C02. N2H6. Ph2()6. 3 CaO enz. Wat 
vroeger of later. dat beslisse God. die alles ten goede schikt. -

Intusschen moet ik aan Uwe hartelijkheid dit mededeelen. dat Ik niet zie. teruggegaan 
te zijn sedert Uw vertrek en dat er dus altoos nog kans is. dat ik in eenen toestand 
terugkeer. die mij aan het leven ~der kan doen hechten op deze planeet. - Zonder 
gezondheid. eene eerste voorwaarde. om %ÓÓ te leven. als goed is. als leidt tot ontwik~ 
keling. zonder hoop op terugkomende gezondheid. kan ik dat leven niet wenschen gerekt 
te zien. Niemand duide het mij euvel; het is geen gebrek aan vertrouwen op Gods 
bestuur. -

Blijf bij Uwe familie zoolang het goed is. Op eenige dagen komt het er niet op aan. 
Die uit ,is. die uit mag. De reis is groot; telkens herhaalt men die niet. Den Hen beginnen 
eerst de lessen. Blijf ik zoo als nu. dan niet. Half werk doe ik niet meer. Ik moet ten 
minste het vooruitzigt hebben. te kunnen volhouden. En zoo verre ben ik niet. 

Groet Uwe familie hartelijk van mij. Geniet volop het geluk. Uwe Ouders nog te 
bezitten en broeders en zusters te hebben. die Uwe liefde verdienen. 

Hier is alles het oude en U dus bekend. 
Geloof mij steeds 

tt 
G. J. MULDER. 

Reeds boven vestigde ik er de aandacht op. dat MULDER in zijne auto
biographie zijnen huiselijken kring geheel doodzwijgt. Dat doet hij ook 
met GUNNING. niettegenstaande deze niet minder dan twaalf jaren zijn 
medewerker en plaatsvervanger is geweest. -en - de zooeven vermelde 
brief. alsmede de thans volgende leveren daarvan het bewijs - zijn vriend. 
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EdelGroot Achtbare Heeren! Utrecht 22 Juni] 1853. 

Reeds voorlang kwam. het mij voor. dat eene uitbreiding van het personeel. met het 
scheikundig onderwijs. aan deze Hoogeschool belast. zeer wenschelijk zijn zou. Vooreerst 
is de omvang dier wetenschap. welke steeds toepasselijk en wel toepasselijk in zeer 
verschillende rigting behoort voorgedragen te worden en die bovendien als zuivere 
wetenschap behoort te worden onderwezen. aanzienlijk. zoodat zij de kracht van meerderen 
eischt. zal zij op de hoogte van den tijd en harer waardig worden beoefend. 

Maar terwijl dit zelfde van sommige andere takken van kennis mag worden beweerd. 
heeft de scheikunde aan deze Hoogeschool. door de gelegenheid. die ter harer beoefening 
gegeven is. inderdaad eene uitgebreidheid. die aan geene Hoogeschool van het Vaderland 
wordt .teruggevonden. 

Het aantal en de aard der discenten is groot .en zeer onderscheiden en de menigte 
onderzoekingen. die in die inrigting worden volbragt. die van het Utrechtsche Laborato
rium worden verlangd. zoowel van de inwoners der stad. als van de Hooge Regering 
en van Geneeskundigen. fabriekanten en handelaars uit het Rijk. vordert den bijstand 
van meerderen. om aan al het noodige voorkomende een bruikbaren uitslag te verzekeren. 

Ik mag hier weder. zooals altoos. met dankbaarheid erkennen. hoe UEdelGrootAchtbaren 
aan het scheikundig Laboratorium juist die uitbreiding gegeven hebben. eene uitbreiding. 
die door alle deskundgen op hoog en prijs wordt gesteld en door mij hoog wordt gewaar
deerd. -

Daartoe behoort ook de aanstellng tot assistent van eenen student. voor vier jaren 
ongeveer. door UEdelGrootAchtbaren. gedaan. die in den verloopen tijd aanzienlijk heeft 
bijgedragen. om de welvaart der inrigting te verzekeren: ik bedoel den Heer J. W. 
GUNNING. . 

Inzonderheid door zijne bemoeyingen in het scheikundig onderwijs. tot voor weinige 
dagen van ziJne promotie weerhouden. is hem de graad van doctor in de Wis- en Natuurk. 
wetenschappen thans met uitnemenden lof toegekend. Het zou voor het Laboratorium en 
voor mij een zeer groot verlies zijn. indien de Heer GuNNING elders eenen werkkring 
ging zoeken; het zou eene groote aanwinst voor de Hoogeschool zijn. indien hij op 
ruimeren voet aan het scheikundig onderwijs kon verbonden worden. -

Reeds heb ik hem. behalve met het assisteeren bij de lessen. belast met velerlei onder
zoekingen en bovendien met het houden van een repetitorium; terwijl hij in eene Ver
eeniging genaamd Ter Bevordering van Nuttige Kennis eenen Cursus over toegepaste 
Scheikunde houdt en gereed is. om na de groote vacantie in mijne plaats den openbaren 
Cursus over scheikunde voorttezetten. waartoe mij de tijd ontbreekt. -

Uit hoofde der genoemde gronden neem ik eerbiedig de Vrijheid. mij tot UEdelGroot
Achtbaren te wenden met het beleefd verzoek. wel in overweging te willen nemen. of 
aan den Heer GuNNING. in wien ik gaarne te eenig tijd mijn opvolger zou begroeten. 
niet eene meer bepaalde betrekking zou kunnen worden opgedragen. -

Voor zijnen uitnluntenden aanleg. voor zijne ruime kennis. voor zijnen praktischen zin 
blijf ik bij UEdel GrootAchtbaren even zoo volkomen borg. als voor zijn onbesproken 
zedelijk karakter. Het laudari a laudatis is in de volste mate zijn deel. -

Welke die meer bepaalde betrekking wezen zou. zullen UEdelGrootAchtbaren het best 
kunnen beslissen. Moet dit een extraordinair professoraat wezen. met eene remuneratie. 
geëvenredigd aan hetgeen de schatkist daarvoor kan afzonderen: mij blijft hij in het 
scheikundig Laboratorium altoos aangenaam en hetgeen men van weinigen getuigen kan. 
mag ik omtrent hem verzekeren. dat men met hem dezelfde inrigting beheeren kan. 

Ik mag geene meer drang redenen hier bij voegen. overtuigd. dat UEdelGrootAchtbaren 
de zaak wel in ernstige overweging zullen willen nemen. 

Met onderscheiding heb ik de eer mij te noemen 

UEdelGrootAchtbaren 
dienstv. dienaar 

Aan Hunne Edel Groot Achtbaren G. J. MULDER. 
de Heeren Curatoren der Hooge School te Utrecht. 
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Als uitvloeisel van dezen brief volgde bij Kon. Besluit van 3 Februari 
f854 GUNNINO's benoeming tot Lector, en zoo scheen dan alles .. pour Ie 
mieux dans Ie meilleur des mondes possibles". Maar in werkelij'kheid waren 
er dingen gebeurd, welke in later tijd GUNNING de ontboez.eming ontJok~ 
ten: "God heeft mij juist in de voorwerpen mijner teederste genegenheid 
getroffen om mij MATTH. 10 vs. 37 ("die vader en moeder liefheeft boven 
Mij is Mijns niet waardig") diep in het gemoed te prenten. Er was iets 
afgodisch in de liefde voor den Vriend (G. J. MULDER), die mij in de 
wetenschap en de maatschappij zou inleiden, en met wien ik jarenlang heb 
gedweept, als met een ideaal van volkomenheid. Het een en ander is ge~ 
vallen en ik heb het diep gevoeld." 24) 

Wat tot die breuk had geleid. was tot heden niet bekend. De feiten, 
welke de oorzaak waren van de tragedie. die zich in de jaren 1853-1860 
binnen de muren van het Laboratorium LEEUWENBERGH te Utrecht heeft 
afgespeeld. waren met eenen dichten sluier omhuld. In het volgende geef 
ik de brieven, ontleend aan de Archieven van Curatoren der Universiteiten 
te Utrecht en te Amstredam. en van de KoninkliJke Akademie van W eten~ 
schappen te Amsterdam (thans N ederlandsche Akademie van W eten~ 
schappen), alsmede aan enkele later te noemen, tot dusverre onbekende. 
bronnen. Die bescheiden doen niet slechts het volle licht vallen op dat 
treurspel. maar gunnen ons tevenseenen objektieven blik op GERRlT JAN 
MULDER als mensch en als man van wetenschap. 

Het eerste bedrijf speelde zich af in 1853. toen MULDER. in verband met 
zijn politieke bemoeiingen. het geven van zijne kolleges aan GUNNING 
opdroeg (Zie hierboven den brief van 23 Juni 1853) . Toen hij ze weder 
opvatte. bleek hem. dat 'GUNN'lNG's voordrachten zeer in den smaak der 
studenten waren gevallen. Dat was niet bevreemdend. want deze paarde 
aan een aangeboren doceertalent eene levendige voordracht. en eene na~ 
tuurlijke welsprekendheid. Toen rees bij MULDER het denkbeeld. dat zijn 
leerling hem het beentje had willen lichten. Zulk eene zwarte ondankbaar~ 
heid was in MULDER's oog het bewijs van de diepste zedelijke verdorven~ 
heid. en wij weten reeds uit SNELLEN'swoorden (blz. 16). dat hij in zoo'n 
geval terstond het tafellaken doorsneed. Dat hij daarover berouw gevoelde 
bewijst de volgende brief. dien hij later aan GUNN'ING schreef. en weMcen 
Dr. JORISSEN te mijner beschikking heeft gesteld. 

Van huis 29 October 1854. 
GuNNING I 

Gij weet het. ik heb jegens U de grief van ontrouw en heb mij daardoor van U 
verwijderd. In uwe oogen is dit slechts eene persoonlijke zaak geweest. een vergrijp 
van U tegen mij. 

Dat wat het verschijnsel; de zaak zelve had bij mij een dieperen grond. den diepsten 
grond. - Ik meende. GIJ waart niet trouw; ik meende dat te zien in mij. - Had lk 

24) J. H. VAN 'T HOFF in "In memoriam J. W. GUNNING". Amsterdamsche Studenten 
Almanak voor het jaar 1901. 
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hetzelfde van U jegens een ander gezien en zóó kunnen doorgronden, ik had U evenzoo 
beoordeeld! -

Nu zie ik, dat Gij jegens een anderen leermeester bij uitnemendheid trouw zijt. Gij hebt 
mijnen braven vriend VAN REES, die van de Cholera ter neder ligt, bijgestaan. -

Dat is van Uwe zijde eene handeling, die mij goed doet, en waaruit ik zie, dat Gij 
ter handhaving van het goede, dat God op aarde doet leven, en derhalve in den zin 
van een Hooger Bestuur, uwe krachten veil geeft, ongevraagd, ongezocht, zonder neven
zaken, zuiver, met een echt vriendenhart en met volkomen trouw. -

Wien Gij zulke teekenen geeft, kan mij niet onverschUIig zijn, nu het geldt den uit-
nemenden VAN REES26), wien ik evenveel liefheb, als vereer, zoo als Gij het weet'. -

Maar, terwijl ik U dankbaar ben voor alles. wat hem gewordt, zie ik U trouw. -
Dat doet mij de ervaring vernietigen, waarom ik mij van U verwijderd heb. 
Ik schrijf U dit, noch in hoog en toon, noch onder den invloed van den tijdelIjken 

bitteren druk, maar mij verheffende boven ervaring van vroeger en mij vrij makende 
van de lafheid en onbeduidendheid der wereld. -

Hebt Gij mij voorleden jaar niet gegeven, waarop de trouw mij het regt gaf, zoo als 
het U ten pligt was: Gij hebt het in mijne voorstelling zedelijk uitgewischt aan het 
ontzettende ziekbed van een' brave. -

Ik bied U daarom de vriendenhand weder aan, zoo als weleer, vergetende en voorbij
ziende, wat mij betreft, maar het oog vestigende op hetgeen boven mij gelegen is, op 
hetgeen eeuwig en onvergankelijk is. -

Neem die hand aan, maar zeg het niemand, als mijne uitnemende vrienden de HH. 
CRAEVVANGER en DoNDERS, want ik heb aan dezen alleen mijn hart geopend. 

Spaar mij in alle gemoedsbewegingen; te veel had ik; te veel heb ik te wachten. 
Ik zal U die hand morgen aanbieden eenvoudig - Uw vriend 

G. J. MULDER. 

ZOO was dan, naar het scheen, de oude vriendschap hersteld. Maar het 
zou slechts voor korten tijd zijn! 

MULDER's verhouding tot vrouwen kinderen was slecht. Vandaar, dat 
hij hen in zijne autobiographie doodzwijgt. Eerst in 1860 vol.gde de alge .. 
heele breuk, en verhuisden zijne vrouw met hare dochters naar Renkum 26). 

Toen nu GUNNING zich, aleer die breuk volkomen was, veroorloofd had, 
MULDER als vriend op het onwaardige van diens liaison met een aange .. 
trouwd nichtje te wijzen, antwoordde MULDER: .. GUNNING, er zijn dingen, 
die, hoe waarder ze zijn, des te minder moeten gezegd worden." 27). Van 
dit oogenblik af veranderde MULDER's herboren vriendschap in een en harts .. 
tochtelij.ken haat. en niets heeft hij daarna onbeproefd gelaten, om zijnen 
voormalig en leerling en vriend den voet dwars te zetten, en diens carrière 
te breken. 

Commentaar op de thans volgende brieven is overbodig. 

Utrecht den 26sten November 1857. 
Wel Edel Groot Achtbare Heeren! 

Het is niet zonder groot leedwezen. dat ik mij verpligt zie. mij tot Uw achtbaar 
College te wenden. om Uwe tusschenkomst te verzoeken ter handhaving van mijne 
stelling als Lector aan de Utrechtsche Hoogeschool. Gedurende het tijdvak van bijna 

25) RIJK VAN REES (1797-1875) was van 1831-1867 hoogleeraar in de Natuurkunde 
te Utrecht. 

26) Zie W. LABRUVÈRE, G. J. MULDER (1802-.,1880). Proefschrift. Leiden 1938. 
27) Archief der Familie GUNNING. 
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vier jaren. dat ik In deze betrekking ben werkzaam geweest. heb ik in mijne verhouding 
tot den Hoogleeraar MULDER meermalen met belangrijke moeyelijkheden te kampen 
gehad. zonder dat. naar mijne overtuiging. mijn gedrag jegens ZHGI. daartoe voldoende 
aanleiding heeft gegeven. Zoolang echter de daaruit ontspruitende bezwaren mij niet 
onmiddellijk belemmerden in de uitoefening der pligten. die mij door de regeling. welke 
de Hoogleeraar zelf daarvoor In Julij 1854 had vastgesteld. waren opgelegd. heb ik uit 
persoonlijke consideratie voor ZHGI. en uit eerbied voor Zijne maatschappelijke en 
wetenschappelijke stelling. gemeend. geene openbaarheid daaraan te mogen geven. 

Sedert weinige dagen evenwel is het mij. onverwacht en zonder eenige mij bekende 
aanleiding. onmogelijk gemaakt. op dezen weg voort te gaan.' 

De studerenden In de scheikunde. en daaronder dus ook de hoorders mijner lessen. 
zijn In het begin dezer week door den Hoogleeraar MULDER in het Laboratorium voor· 
bereid op eene binnen de eerste dagen te verwachten openbare interpellatie. die ZHGI. 
verklaarde te zullen rigten tot een der in het Laboratorium verkeerende personen. Die 
persoon werd daarbij door den Hoogleeraar zijn openbare vijand genoemd en op eene 
voor vele der aanwezigen niet ondUidelijke wijze Indirect aangewezen. Op Woensdag 
den 25sten dezer maand Is dan ook. nadat vooraf de studerenden waren verzocht zich 
uit de kamer te verwijderen. In tegenwoordigheid der Heeren Assistenten VLAANDEREN 
en OUOEMANS. die Interpellatie gevolgd. en heeft bestaan in het ter verantwoording 
roepen van mij. ter oorzake van mijn gedrag. dat door ZHGI. als vijandig jegens hem 
werd gequalificeerd. Na mijne vroegere en latere. altijd mislukte pogingen. om des 
Hoogleeraars bezwaren jegens mij door onmiddelUJke gedachtenwisseling met ZHGeI. 
uit den weg te ruimen. heb ik gemeend. op die plaats en onder die omstandigheden. aan 
den eisch des Hoogleeraars niet tè mogen toegeven. Ik heb mij derhalve verwijderd. ver· 
klarende. dat ik. bij de openbaarheid. die nu reeds aan de zaak gegeven was. alleen het 
College van Curatoren der Hoogeschool als bevoegde regtbank In dezen kon erkennen. 
De Hoogleeraar heeft miJ echter niet laten vertrekken. dan na mij eenlge der meest 
beleedigende en smadelijke uitdrukkingen toegevoegd te hebben. en mijn heengaan op de 
meest honende wijze misduid te hebben. 

Na deze beknopte mededeellng der voornaamste feiten van de laatste dagen. zal het 
UEGrA. niet verwonderen. dat ik mij door het gebeurde In mijne eer aangetast en ten 
diepste beleedigd gevoel. Mijn zedelijk karakter is verguisd en mijne verhouding tegenover 
het geheele Academische personeel is verdacht gemaakt. Immers. schoon het gebeurde 
heeft plaats gegrepen In de onmiddellijke tegenwoordigheid der Heeren Assistenten 
VLAANDEREN en OUDEMANS alleen. hebben toch de in het gebouw aanwezige studerende 
jongelieden zooveel van het miJ door den Hoogleeraar toegevoegde vernomen. dat binnen 
weinige uren de zaak van openbare bekendheid was. Als onmiddellijk gevolg daarvan 
is het mij onmogelijk. mijne lessen voorttezetten en ben ik verpligt. de uitoefening mijner 
maatschappelijke pligten. voor zoo ver zij met de Hoogeschool In betrekking staan. te 
schorsen. tot dat de blaam. die onwaardig op mij is geworpen. op bevredigende wijze 
zal zijn uitgewischt. 

Er is naar mijne overtuiging geen andere weg om mijne eer te redden. dan een In 
bijzonderheden afdalend onderzoek door eene bevoegde autoriteit naar mijn gedrag en 
naar de wijze. waarop ik mij gekweten heb van de pligten. door den Hoogleeraar mij 
opgelegd. Het moet uitgemaakt worden en zonneklaar blijken of en In hoeverre er in 
mijn leven tot heden eenige regtmatige grond gelegen is voor eene behandeling als die. 
waarin ik In de laatste dagen ten overstaan van een aantal personen ben blootgesteld 
geweest. 

Ik veroorloof mij derhalve gebruik te maken van den mij als Academisch ambtenaar 
openstaanden weg. en aan Uw Achtbaar College eerbiedig maar met gepasten ernst het 
verzoek voor te dragen. dat het UEGrA. moge behagen. den Hoogleeraar MULDER uit 
te noodigen. de bezwaren. die ZHGeI. tegen mij heeft. in bijzonderheden aan UEGrA. 
te willen mededeelen en mij In de gelegenheid te stellen. mij daarop · te verantwoorden. 
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ten einde UEGrA. met volkomen kennis van zaken een oordeel over mijn karakter en 
gedrag zoudt kunnen vellen. 

Ik eindig dit schrijven met de betuiging. dat geene enkele andere drijfveer dan eene 
door den drang der omstandigheden noodzakelijk geworden zelfverdediging. mij ,tot dezen 
stap heeft bewogen. 

Ik heb de eer mij met bijzondere hoogachting te teekenen 

WelEdelGroot Achtbare Heeren 
Curatoren der Utrechtsche Hoogeschool. 

WelEdel GrootAchtbare Heeren 
van UEGrA. de gehoorzame dienaar 

J. W. GUNNING. 

Utrecht den 30 November 1857. 

De inliggende missive van den Heer J. W. GUNNING ons dezer dagen geworden zijnde 
hebben wij de eer die aan U Hooggeleerde ter lezing .te zenden met verzoek om eenige 
nadere inlichtingen omtrent het gebeurde ,te willen mededeelen. en om de bezwaren !te 

willen opgeven welke bij U HGel. tegenover den Heer GUNNING bestaan. 

EdelGroot Achtbare Heereni 

Curatoren der H. te Utrecht 
L. J. VAN EWYCK 

Ter ordonnantie van dezelven 
L. CRAEYVANGER. 

Utrecht 30 November 1857. 

Onmiddellijk na het ontvangen van het schrijven van UED Gr.Achtbaren heb ik een 
antwoord opgesteld. hetwelk ter afzending gereed ligt. 

Alvorens dit echter aan UED Gr Achtb. te rigten. neem ik de Vrijheid. in dit bijzonder 
en in de gevolgen gewigtig geval. aan UEDGr Achtb. beleefdelijk te verzoeken. het 
volgende voorstel wel in overweging te willen nemen. namelijk. van dit schrijven aan 
den Heer GuNNING een afschrift te willen doen zenden. een afschrift van dezen brief 
in zijn geheel. 

Ik wenschte namelijk bij mijne pogingen. den Heer GUNNING te leiden en te raden. 
hem van dwaling terugtehouden. er nog ééne te voegen. en hem in overweging te geven. 
zich eerbiedig tot UEDGrootAchtb. te wenden. met het verzoek. om den brief van dm 
26en November Jl. wel als niet ontvangen te willen beschouwen. 

Neemt hij dien brief terug. dan hoop ik de eer te mogen hebben. met liEdGr.Achtharen 
van gedagten te mogen wisselen over het onderwijs. in verband met hetgeen den Heer 
GUNNING betreft. 

Verzoekt hij den brief niet terug. dan ben ik. mijns ondanks. verpligt. liEd.Groot Achtb. 
naar waarhcld in te lichten. 

Zoo liEd.GrootAchtb. wel tot mijn voorstel willen overgaan. verzoek ik liEd. Groot 
Achtb .• den Heer GUNNING acht dagen tijd te laten tot beraad. opdat hij kalm overlegge. 
wat hij ten slotte wenscht en wil. 

Van mijne zijde - UEDGrAchtb. zullen het wel gelieven te erkennen - kan in dit 
mijn voorstel niets anders gelegen zijn. dan een middel. om te sparen. wat nog te sparen is. 

Bij volharding zijn dan alle gevolgen voor rekening van den Hr. GuNNING. 
Ik heb de eer mij met alle onderscheiding te noemen 

Aan Hunne EdelGroot Achtbaren 

Edel Groot Achtbare Heerenl 
UEdel Grootachtbaren 

dw dienaar 
G. J. MULDER. 

de Heeren Curatoren der Hooge School te Utrecht. 
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Utrecht 30 November 1857. 
Edel Groot Achtbare Heeren! 

In an\woord op het schrijven van UED Groot Achtbaren heb ik de eer te berigten, 
dat de zaak in kwestie eene zeer bedenkelijke is. De persoon, die aan UEd.Grootachtb. 
over mij geschreven heeft, was mijn leerling en mijn vriend; hem droeg ik aan UEdGr.~ 
Achtb. voor, om mij tot hulp te wezen. Hoe ik omtrent hem gezind was, weten UEd.Groot 
Achtb. geheel. 

Met den eerbied aan UEd.Gr.Achtb. verschuldigd. verdraagt zich geene ontwikkeling 
van vele bijzonderheden; ik moet mij bij hoofdzaken bepalen. Zij zijn er, helaas! te veel. 

Vooreerst heeft de Hr. GUNNING in het geheel niet aan de verwachting beantwoord, 
die ik, zoo ik meende. teregt van hem mogt koesteren. Hij heeft in de hoofdzaak, dat is 
in de praktische scheikunde, geene vorderingen gemaakt, en hij is in de inrigting, zoo als 
die bestaat, niet alleen een onnuttig, maar in zoo verre zelfs schadelijk, als hij. bij veel 
omhaal en geld verspillen, nooit iets degelijks doet. Ik heb daarover steeds mijne aan~ 
merkingen moeten maken. en dat altoos in zulke vormen gedaan, dat de heuschheid 
behouden bleef. Die aanmerkingen waren hem echter onaangenaam. En toch, er is 
niemand. die in scheikunde ervaren is, in de inrigting werkzaam, die zich niet bevreemdt 
over zijne meestal ongepaste wijze van werken. - Als scheikundige heeft hij zich niet 
ontwikkeld, en is niet in staat, een onderzoek te ondernemen, dat van eenige beteekenis is. 
Hij heeft dan ook in al die jaren niets gedaan, wat niet elk goed student doen kan; 
hij heeft in de wetenschap niets geleverd, dat Utrecht eenigzins tot eer verstrekt>, bij 
volkomen vrijheid van handelen en overvloed van middelen. 

Ten tweede heeft hij. gedurende de jaren, dat hij als Lector verpligt was, als eerste, 
de belangen der inrigting te behartigen, haar geheel doen verloopen. Er werkten geene 
studenten meer, en ik zag alles wegkwijnen, wat met liefde voor de wetenschap, onder 
de bescherming van UEd.Groot Achtbaren was opgebouwd. En dat geschiedde onder 
het klimmen der uitgaven tot ongekende hoogte. 

De Hr. GUNNING zocht zijne kracht in het houden van voordragten, waarmede hij 
effect kon maken. onder het verzuimen van alle grondige studie, en verwaarloosde voor 
zijn deel als Lector de eigentlijke welvaart der inrigting geheel. En zijne ongeschiktheid. 
om zich met de andere twee Heeren. VLAANDEREN en OuDEMANS broederlijk te verstaan; 
zijne geïsoleerdheid van hart, en zijne ongeoefendheid in de hoofdzaak, waarin beide 
Heeren VLAANDEREN en OUOEMANS groote vorderingen hebben gemaakt, drongen alles 
meer en meer uit elkander: het was een opgeloste toestand geworden; een ledig Labora~ 
torium, waarin geen onderzoek door eenig discipel meer gedaan werd. onder het klimmen 
der uitgaven tot eene onhoudbare hoogte. 

Honderdmaal, welligt, heb ik daarover in heuschheid gesproken, maar alles vruchte~ 
loos. Ik was eene teekenmachine van rekeningen geworden, voor uitgaven. waarvan mij 
niets bekend was; voor uitkomsten, die ter wegwerping dienden. 

Dit alles zijn feiten, die merendeels openbaar en die alle onwederlegbaar zijn. 
Den 15den Maart 11. stelde ik over het geheel verloopen zijn der inrigting een schrijven 

aan UEdGr.Achtbaren op, waarin ik, naar mijn pligt, de zaak naar waarheid teekende, 
en middelen aanwees tot redres. Ik zond dien brief aan den Heer GUNNING tot beoor~ 
deeling, die. daarin vindende. dat het mij ernst was. mijn pligt te vervullen. in woede 
ontstak. en mij rondweg zijne wraak aankondigde. 

Ik deed dien brief aan UEdGr.Achtb. niet afgaan - niet uit vrees voor wraak, maar 
- in de hoop, dat hij toch wel bij den Hr. GUNNING zijn nut zou doen. In vriendschap 
liet ik hem den Heere CRAEYVANGER lezen, toen ik vast besloten was. hem niet aftezenden. 

Die brief berust nog bij mij. 
Ten derde. De Hr. GUNNING heeft gerekend op mijn scheiden van de Hoogeschool. en 

zich zelven in mijne plaats gedacht. En toen ik weder mijne lessen opnam, noemde hij 
mij .. laf. dat ik het deed", was zeer te onvreden (sic), of deed mij, bij nu en dan heuscher 
gezindheid. zeer lieve betrekkingen aan de hand. buiten de stad, en zoo. dat mijne plaats 
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moest ledig komen bv. "Gij moest zien lid van den Raad van Staten te worden", en 
soortgelijke dingen meer, die mij vermaakten. 

Bene zaak perste door alles heen: ik verwijderd en hij in mijne plaats. 
Onmiddellijk na 15 Maart 1.1., na het lezen van dien concept-brief - waarvan ik hem 

intusschen had doen zeggen, dat ik hem niet verzenden zou, omdat ik goed en geen kwaad 
wilde doen - trad mijn vroegere beschermeling op als mijn openbare vijand. In het hart 
van geen vriend van mij, dat hij bereiken kon, heeft hij nagelaten, ongunstig van mij te 
getuigen, en, wat nog erger is, een tal van feiten verzonnen, waarmede hij mij deed 
optreden, als hem te hinderen. 

Niets heeft hij gespaard, om mij te ondergraven; geen middel, om mij te doen min
achten, ontzien. En zoo hij door confrontatie in het nauw gebragt werd - en dat moest 
gebeuren, want ik misdeed niets - ontkende hij tot zijn eigen handschrift, vragende, 
met zijn eigen schrift in handen, "wie heeft dat geschreven?" 

Ik hield hem voor ziek, uit gekwetste eerzucht, en anderen dachten zoo als Ik. Eindelijk, 
toen hij onlangs in het hart van een best mensch geplant had: "De eigentlijke reden kan 
ik u niet zeggen; er zijn nog andere dingen, die later wel zullen uitkomen", heb ik hem 
ter verantwoording geroepen, ongeveer zoo als hij het in zijn brief heeft opgenomen, met 
zulke kleine verschillen, als te onbeduidend zijn, om ze voor UEd Groot Achtbaren te 
releveren. 

Die vraag naar verantwoording, en het uitblijven van een antwoord, hebben ten minste 
de verdenking opgeheven, dat er iets zou zijn, hetwelk de Hr. GUNNING niet zou kunnen 
zeggen. 

In zulk een toestand heeft mij de Hr. GUNNlNG gebragt, die aan UEdGrootAchtb. 
durft schrijven. 

Zou ik voor UEdGroot Achtb. de vraag moeten beantwoorden, wat te doen, zoo 
zou ik moeten verklaren, niets meer te weten. 

Mijn bestaan hindert den Hr. GUNNING: en ik kan toch niet ophouden te bestaan. 
Aan zijne eerzucht is geene grens te stellen, dan doordat hij in mijne plaats komt, 

en de HH. VLAANDEREN en OUDEMANS uit de inrigting verwijderd zijn. Gebeurt dat 
niet spoedig, dan is het waarschijnlijk, dat hij in ongelukkigen toestand vervalt. Dat hij 
beklagenswaardig ziek is, is zeker. Een tal ernstige gesprekken heb ik met hem over 
die ziekte gehad, waarin ik hem met hartelijkheid, maar met nadruk, op zijne dwaling 
gewezen heb. 

Mij zelven heeft hij nog dit jaar meer dan eens beleden "dat enkel diep ongeluk hem 
in die passie stuiten kan: als gemeen soldaat naar de Oost, of platteland doctor zien 
te worden op een klein dorpje, of in een vreemd land met een vergeten naam rond
zwerven", zoo zeide hij mij in eigen persoon voor vijf maanden - is mijn eenige 
redmiddel, om van die eerzucht genezen te worden." Met diepen weemoed en tranen 
verklaart hij zulks, maar op dienzelfden dag legt hij mij lagen, waarvoor ik geen ander 
mensch in staat ken. -

Ik mogt de zaak dus wel bedenkelijk noemen, en zonder middel cp redres. Dat ik 
ruim zooveel medelijden met hem gehad heb, dan ontevredenheid jegens hem, zullen 
UEdGr.Achtbaren thans, na de openbaring van den waren toestand, die eene ziekte is, 
wel willen aannemen. Hij is ziek, maar op één punt, zoodat men in vergaderingen of 
in het gewone leven er niets van bespeurt. Ik heb hem voor vijf maanden aangeraden, 
zich Iigchamelijk ziek te verklaren, en voor eenigen tijd op reis te gaan: hij vond het 
best, maar onmiddellijk kwam wederom zijne alles vernielende passie boven. 

Eene menigte verhoudingen heeft hij voor mij gebroken, doordat hij mij overal heet, 
zijn voorspoed tegentestreven; altoos klagen en aanklagen. 

Zoodoende durft hij nu ook schrijven aan UEDGrAchtbaren, die mij voorzeker het 
regt zullen toekennen, om verdachtmaking van mij aftewerpen, wie het ook moge doen, 
en die op de wijze wel geene bedenking zullen hebben; althans heb ik over die wijze 
eene maand nagedacht, om met waardigheid, maar afdoende, eene oplossing te bekomen 
van eenen toestand, die voor mij onhoudbaar was. 
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De uitkomst heeft geleerd. dat ik goed gehandeld heb: de Hr. GUNNING had in het 
bijzijn der HH. VLAANDEREN en OUOEMANS. die altoos met hem en mij hebben geleefd. 
niet een bezwaar tegen mij intebrengen. Geen woord tot antwoord. maar nieuwe aanklagt 
en nu bij UEd. Gr.Achtbaren. 

Het is in het 18e jaar. dat Ik hier onderwijs geef. Zoo verre mij bekend is. zijn bij 
UEdGrAchtbaren geene klagten over mij ingekomen; ik heb althans mijn best gedaan. 
om met trouw mijne ambtspligten te vervullen. 

Het doet mij leed. dat UEdGr.Achtbaren bezwaren hebben van iemand. dien ik zelf 
aan UEdGr.Achtb. heb voorgedragen. om mij nabljtezijn. Ik vraag er UEdGr.Achtb. ver
geving voor. maar ik kon in die voordragt niet anders zijn. dan ter goeder trouw. 

En wie kent de grenzen. waartoe eerzucht een mensch brengen kan? Zij schijnt de 
meest gloeyende passie te wezen. waarvoor een mensch kan vatbaar zijn. SALOMO zou 
gezegd hebben: .. Zij zegt nooit. het is genoeg." 

UEdGrAchtbaren vergunnen mij eene korte opsomming van de hoofdzaken. opdat die 
zich niet onder de nevenzaken verbergen. De Hr. GUNNING heeft openbaar bewezen -
daar de inrigtlng onder zijn lectoraat geheel verloopen was - dat hij onbekwaam is 
voor zijne betrekking; en - door in zijne beste jaren niets wezenlijks te leveren in de 
wetenschap - dat van hem geen heil te wachten is voor de zaak van hoog er onderwijs 
in de scheikunde. - De lessen. die hij geeft. zijn onberispelijk; maar daardoor is men 
geen scheikundige; zoo als er onderscheid Is tusschen een bruikbaar pleitbezorger en een 
jurist. Tot het geven van goede lessen in de scheikunde worden vier dingen gevorderd: 
kennis van de beginselen der wetenschap; een paar goede boeken; geld voor apparaten. 
en eenige meesterschap over de taal. In de scheikunde staat de Hr. GUNNING thans niet 
veel hoog er. dan hij stond in zijn vierde studentenjaar. 

Ontbreekt het hem aan kracht? HIJ heeft ze overvloedig. maar zij lost zich bij liem op 
in datgene. wat den mensch doodt. namelijk in het voeden en aanblazen van een vuur. 
dat rondom verdelgt en in zich zelf verteert. -

Met erkentelijkheid voor zoo veel goeds. als ik steeds van UEdGr.Achtbaren heb 
ondervonden. en hetwelk ik nu. in den ouden voorspoed. die in het Laboratorium leeft. 
weder opnieuw hartelijk waardeer. heb ik de eer. mij met onderscheiding te noemen 

EdelGrootachtbare Heeren 
UEdelGroot Achtbaren 

dv. dienaar 
G. J. MULDER. 

Aan Hunne Edel Groot Achtbaren 
de Heeren Curatoren der Hooge School te Utrecht. 

Eene beschrijving van hetgeen zich in het laboratorium Leeuwenbergh 
op den 25sten November 1857 heeft afgespeeld. vinden wij in het volgende 

.. Afschrift der bij mij berustende verklaring van de Heeren VLAANDEREN en OUDEMANS. 
die bij het op den 25en Nov. 1857 gebeurde zijn tegenwoordig geweest. 

G. J. MuLDER." 

.. Op den 25en November 1857 kwam de Heer GUNNING. na afloop van zijn collegle 
ten 10 ure in de werkzaal van het Laboratorium. alwaar Prof. MULDER aanwezig was • . 
die den vorig en dag. in bijzijn van ons ondergeteekenden en van HH. studenten. had 
aangekondigd. dat er iemand was. die zich zijn persoonlijken vijand had betoond. en 
dien hij eerstdaags ter verantwoording zou roepen van de wijze. waarop hij zich jegens 
hem had gedragen. en van de beweegredenen. die hem daartoe hadden aangespoord. 

De Heer GUNNING begaf zich daarop naar zijne plaats. om zijne werkzaamheden aan 
te vangen. en terstond daarop rees de Heer MULDER van zijne plaats. en verzocht 
eenlge HH. studenten. die zich in de zaal bevonden. zich voor eenige oogenblikken te 
verwijderen. Nadat aan dat verzoek voldaan was. trad hij naar den Heer GUNNING toe. 
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en sprak hem ongeveer in de volgende bewoordingen aan: .. Mijn Heer GUNNINO! Gij 
wien ik van Uwe jeugd af aan als leidsman en vriend heb ter zijde gestaan. en tegen 
wien ik mij niet bewust ben eenig kwaad te hebben bedreven; Gij wlen Ik naast mij 
heb verlangd. om met mij tot heil van deze inrigting werkzaam te zijn; wat drijft U 
aan. mij achter mijn rug te belasteren? In bijzijn van deze twee Heeren VLAANDEREN 
en OUDEMANS. die ik op dit oogenblik als mijne beste vrienden beschouw. verzoek ik U. 
U nader te willen verklaren omtrent de beweegredenen. die U tot eene dergelijke handel~ 
wijze hebben aangespoord. als GIJ in de laatste maanden hebt betoond. Wat heb ik U 
gedaan. dat GIJ mij aldus belastert. en het hart van mijne beste vrienden van mij zoekt 
afte trekken? Verklaar UI 

De Heer GUNNING. wiens aangezigt reeds gedurende de toespraak van den Heer 
MULDER de hevigste gemoedsaandoeningen deed blijken. antwoordde daarop kort het 
volgende: .. MIJn Heer MULDER! Ik kan mij in tegenwoordigheid van de Heeren niet 
verklaren. maar ben bereid. zulks te doen in bijzijn van Heeren Curatoren." 

De Heer MULDER werd daarop driftig. en herhaalde eenige malen met krachtige stem 
de reeds uitgesproken woorden: .. Verklaar UI" 

De Heer GUNNING richtte daarop het woord tot ons en sprak ons ongeveer in de 
volgende bewoordingen aan: .. Mijne HeerenI ik zie. dat ik hier niet meer blijven kan, 
en zie mij dus genoodzaakt. van hier te gaan." Daarop begaf hij zich naar de deur. 
waarheen hij nog door den Heer MULDER met de volgende woorden gevolgd werd: 
.. Ja. zoo zijt Gij; achter mijn rug durft Gij mij belasteren. maar nu het op stuk van 
zaken aankomt. en Gij ter verantwoording wordt geroepen. druipt GIJ weg als een hond. 
en hebt niets te zeggen. LafaardI" -

A. C. OUDEMANS JR. 
C. L. VLAANDEREN. 

Utrecht. 2 December 1857. 

Wij hebben de eer UEd.Z .G. den ontvang te melden van Uwe missive van den 
26- der vorige maand; welke brief wij om nadere inlichtingen omtrent het gebeurde 
aan den Hoogleeraar G. J. MULDER hebben gezonden. 

WIJ hebben ZHGeI. tevens verzocht ons de bezwaren te doen kennen welke bij hem 
tegen UEZG. mogten bestaan. 

Op deze uitnoodiging hebben wij van gemelden Hoogleeraar ontvangen het antWoord. 
waarvan een afschrift hiernevens gevoegd is. waartoe wij ons refereren. 

Wat het daarbij gedaan voorstel betreft hebben wij er volstrekt niet tegen dat het 
door UE. te geven antwoord eel1ige dagen. gesteld acht. in beraad worde gehouden. 

Den Heer J. W. GUNNING 
Lector In de Scheikunde te Utrecht. 

Curatoren der Hoogeschool te Utrecht 
Ter ordonnantie van dezelve 

L. CRAEYV ANGER. 

Daar het in Leeuwenbergh voorgevallene onmiddellijk in ruimen kring 
was bekend geworden. is het niet te verwonderen, dat de Nieuwe Rotter
damsche Courant reeds den 3den tOecember het volgend bericht bracht. dat 
aanstonds door de Utrechtsche Provinciale en Stadscourant werd overge
nomen: "De Heer GUNNING. chemisch lector te Utrecht. heeft openlijk 
bekend gemaakt. dat hij 'Zijne lessen vooreerst sluit. Men zegt, dat de 
oorzaak hiervan oneenigheden zijn. welke tusschen den Hoogleeraar G. J. 
MULDER en hem zijn gerezen." 

Maandag 7 December d.a.v. meldt de N.R.C.: " Het N. Hand. en EH. 
Blad berigt. dat het geschil tusschen Prof. G. L. (sic) MULDER en Dr. 
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GUNNING alhier aanleiding heeft gegeven tot eene aanklagt van den, laat~ 
ste bij den strafregter tegen den Hoogleeraar." 

Reeds den volgenden dag schrijft de N.R.C.: "Naar men ons meldt, is 
het berigt, dat we in ons vorig nummer uit het N. Hand. en Eff. blad 
overnamen, omtrent den loop van het geschil tusschen den hoogleeraar 
G. J. MULDER en Dr. GUNNfNG onjuist. Eene regterlijke vervolging tegen 
den hoogleeraar wordt door den laatsten niet geprovoceerd." 

Eenige weken later werd het konflikt op Leeuwenbergh nogmaals in de 
herinnering van het publiek teruggeroepen door de volgende mededeeling 
in de N.R.C.: "Wij zijn heden in staat gesteld een berigt ten eenenmale 
tegen te spreken, gister door ons uit het N. Handels en Effectenblad over~ 
genomen, als zoude er bij een der Utrechtsche banken van Leening een 
pasgeboren kind zijn gedeponeerd. 

Wat wij vroeger de Amh. Ct. zeiden, moeten wij thans ook aan het 
EH. blad herhalen, namentIijk, dat het wel korrespondenten geeft, doch dat 
men voorzigtig met hunne berigten moet zijn, getuige ook het berigt omtrent 
de door Dr. GUNNirNG ingestelde vervolging tegen den Hoogleeraar 
MULDER." 

Het bericht in de Utrechtsche Provinciale en Stadscourant, waarop dez.e 
mededeeling van de N.R.C. doelt, luidde als volgt: 

"Men verneemt, dat gisteren vóór den middag in eene der banken van Leening binnen 
deze stad, door eene dienstmaagd bezorgd is een pakje, om te worden beleend, waarin 
bij opening een pasgeboren kind zich bevond, terwijl de brengster inmiddels de gelegen
heid had gezocht om zich te verwijderen. Ef.b. 

Utrecht 9 December 1857. 
EdelGroot Achtbaar Heer! 

Terwijl ik de eer zal hebben, mij heden na één uur bij UEd Groot Achtbaren te 
vervoegen, neem ik de vrijheid aan UEdGrootachtb. den brief te zenden, bedoeld bij 
mijn laatste schrijven van 30 Nov. 11. Daarin komen de feiten voor, wier behandeling 
wel de reden zal zijn, waarom UEdGrootAchtb. mij met een schrijven tot het houden 
eener wisseling heeft vereerd. 

De ernstige vorm. dien de zaak reeds nu genomen heeft. heeft mij tot het afzenden 
van nevensgaanden geleid; te meer. daar Heeren Curatoren geen gevolg hebben gegeven 
aan den inhoud van mijn bovenaangehaalden brief. hetgeen ik intusschen gaarne eerbiedig. 

Met bijzondere hoogachting heb ik de eer mij te noemen 

Den EdelGroot Achtbaren Heere 
VAN EWYCK. President Curator 
der Hooge School te Utrecht. 

EdelGroot Achtbare Heeren! 

EdelGroot Achtbaar Heer! 
UEdGroot Achtbaren 

dv dienaar 
G. J. MULDER. 

Utrecht 9 December 1857. 

Ten vervolge van een schrijven van heden morgen aan den Geeerden Heer Voorzitter 
van Uw EdelGroot Achtbaar College. heb ik de eer UEd Gr Achtb. thans te zenden 
een afschrift van mijn conceptbrief van 15 Maart 11. Na de lezing van dien conceptbrief 
zal zeker bij UEdGr Achtb. de vraag opkomen. of ik nog langer aan de wraak bloot
gesteld mag staan. mij door den Hr. GUNNING toegezegd. om de onafhankelijke vervulling 
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mijner ambtspligten. Zoo iemand. wie dan ook. eenig teeken naar waarheid kan aan
voeren. dat ik den Hr. GUNNING iets, hoe gering ook. zou hebben misdaan. of hem iets 
anders dan welwillendheid. bescherming of vriendschap zou hebben bewezen. verklaar 
ik mij onwaardig. een regtvaardig oordeel van UEdGr.Achtbaren. Maar mag ik dan 
op het standpunt staan van Dieu et mon droit. dan zullen UEd.Gr.Achtb. erkennen. dat 
de lankmoedigheid een einde nemen moet, en de tijd van handelen is aangebroken. 

Ik heb de eer mij met alle onderscheiding te noemen 

Aan Hunne Edel Groot Achtbaren 
de Heeren Curatoren der Hoogeschool 

te Utrecht. 

Edel Grootachtbare Heeren! 

EdelGrootachtbare Heeren 
UEdGrootachtbaren 

dv. dienaar 
G. J. MULDER. 

Utrecht 15 Maart 1857. 

Met veel leedwezen heb ik eindelijk den pligt in mij zien tot rijpheid komen. om 
UEdGrootachtb. niet langer onkundig te laten van den toestand. waarin het scheikundig 
Laboratorium gekomen is. onder de driejarige nieuwe orde. sedert ik mijn ontslag uit 
mijne betrekking verzocht. maar niet bekomen heb. Het middel toen aangewend. om die 
schoone inrigting blijvende vruchten te doen afwerpen. heeft niet aan de verwachting 
beantwoord; integendeel. het meeste van wat er vroeger leefde is of ontaard of opge
heven. en onder steeds klimmende uitgaven wordt er bijna niets voor de wetenschap in 
opgebouwd. en hebben omtrent alle studenten die inrigting verlaten. De ordenloosheid 
en verwarring waren eindelijk ten top gestegen. zoodat ik mij verpligt geacht heb. het 
Laboratorium. hetgeen zoo vuil en onaanzienlijk was. dat het intreden voor ieder 
onaangenaam moest wezen. voor eenige dagen te sluiten. te doen reinigen en een 
geheel anderen gang in het leven te moeten roepen. 

Ik moet. om UEdGroot Achtbaren reeds dadelijk naar waarheid kennis van dep 
toestand te doen dragen. onderscheiden het geven van verbale lessen en het praktisch 
onderrigt. Het eerste geschiedt thans door de HH. GUNNING. VLAANDEREN. OUDEMANS 
en mij. en ik meen niet. dat dit in eenig opzigt berisping verdient; integendeel de HH. 
GUNNING. VLAANDEREN en OUDEMANS geven naar mijne overtuiging best onderrigt. 
onderrigt. dat alle onderscheiding verdient. Maar voor verbaal onderrigt is geene 
kolossale inrigting. zijn jaarlijks wel honderden. maar geene duizenden Guldens noodig. 
Van het verbaal onderrigt alleen heb ik. zoolang ik onderwijs gegeven heb. nooit eenige 
vruchten van waarde gezien; de Scheikunde is eene praktische wetenschap; daarom werd 
het laboratorium alhier op eenen buitengemeen grooten voet gebragt, om in ruime mate 
praktisch onderwijs te doen geven. 

Wanneer ik UEdelGroot Achtbaren nu van de drie jaren. die verloopen zijn. geen 
onderzoek kan noemen. in dit Laboratorium volbragt. dat van eenige beteekenis is. 
maar UEdelGrootachtbaren moet mededeelen. dat geen enkel van de laboranten. zelfs 
naar het oordeel van de HH. Assistenten. in staat Is. een eenvoudig onderzoek goed te 
volbrengen. dan is het helaas! bewezen. dat de eigenlijke natuur van het met moeite 
en zorg tot eene goede hoogte gebragte Laboratorium. in de drie laatste jaren is gesloopt 
en afgebroken. -

Studenten arbeiden er niet meer; de pharmaceuten voor Ned. Indië geven er nog den 
schijn aan. dat er iets omgaat. maar de opregtheid eischt te verklaren. dat het schijn is. 
door een aantal glazen en toestellen. op de tafels geplaatst. die men intusschen na weken 
dikwerf nog onaangeroerd ziet staan. -

Toen ik voor drie jaren UEdelGrootachtbaren verklaarde. die groote en moeitevolle 
betrekking niet meer naar mijn pligt te kunnen vervullen. heb ik in eerlijkheid gehandeld; 
niemand wilde mij veroorloven. van die inrigting te schelden. en ik gevoelde miJ toch 
niet meer in staat. om dien atlas te dragen. 
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Reeds vooraf was mij de Heer GuNNING door de goedheid van UEdGroot Achtbaren 
toegevoegd. die met mij de zaken leiden en verzorgen zou. en bij de regeling. die intrad. 
toen ik verzocht ontslagen te mogen worden. werden de Heeren VLAANDEREN en 
OUDEMANS daarbij gevoegd. Inderdaad. er was toen overvloed van kracht. niet slechts. 
om hetgeen opgebouwd was. te handhaven. maar van jeugdige krachten mogt men 
verwachten. dat het opgebouwde zou worden uitgebreid. vermeerderd en verbeterd. -

Nog eenmaal het verbaal onderwijs roemende. ging echter daaronder het prakttsche 
onderwijS geheel te niet. -

Van mijne zijde heb ik niet opgehouden. aan te wijzen. wat ik meende. dat gedaan 
moest worden; heb ik op de dure verplichtingen gewezen. om die schoone inrigting aan 
haar doel te doen beantwoorden; heb ik geraden en vermaand. maar niets Is mij gelukt. 
- Over uitgaven. die te doen waren. werd ik nooit of hoogst zelden geraadpleegd. 
zoodat ik ten slotte. na uitgeput te zijn. verklaard heb. geene rekening meer te mogen 
goedkeuren. omdat ik bijna geene kennis had aan lets. dat er op voorkwam. en ik zeker 
de overtuiging heb. dat zeer weinig goed is besteed. 

UEd Grootachtbaren meenen niet. dat er daarom disharmonie onder ons heeft bestaan; 
noch schijn noch schaduw daarvan heeft er van geteefd. tusschen de drie Heeren 
assistenten en mij. of tusschen hen onderling. 

Dat er vele oorzaken van de kwaal zijn. behoef ik niet op te merken. Ik mag die 
oorzaken hier slechts noemen. welke eene praktische strekking kunnen aanwijzen. dat is. 
wier kennis tot verbetering leiden kan. Ik moet dat doen in opregtheid. met eerbied 
voor de personen. het gewigt van de inrigting voor oogen hebbende. -

De Heer VLAANDEREN had de kleine bestellingen te doen. en heette daarom de 
administratie te hebben; dat was den Heer GUNNING niet aangenaam. die ongaarne. 
zelfs van mij. eenige leiding tot handhaVing van orde ziet. en bij veel heuschheid een 
gevoel van onafhankelijkheid en zelfstandigheid heeft. waardoor hij zich niet aangenaam 
gevoelt jegens hen. die boven hem geplaatst zijn. althans jegens mij niet. -

De Heeren VLAANDEREN en OUDEMANS hebben beide in het praktisch werk hun tijd 
besteed; de Heer VLAANDEREN met zijne gewone trouwheid mij ijverig bijgestaan in 
~etgeen ik persoonlijk te doen had. en de Heer OUoEMANS veel tijd gewijd aan het 
praktisch onderrigt der laboranten. voor zoo verre die in de ordelooze inrigting nog 
verkeerden. De Heer GUNNING heeft zich nooit ,met eenige praktische leiding bezig 
gehouden. en zelf wel eene menigte proeven genomen. maar meestal zonder eenig goed 
gevolg. althans. zoo verre miJ bekend geworden Is. want zelden ontvang ik eenige 
mededeeling van hem. Niet-gèlukkig in de praktische scheikunde. heeft hij zijne krachten 
aangewend tot het geven van nuttige voordragten. die op prijs gesteld worden. maar 
die. naar mijne ervaring. noch zooveel omhaal vorderen. noch de massa geld waard zijn. 
die daaraan soms wordt ten koste gelegd; waarvan ik althans niet langer de verant~ 
woordelijkheid kan dragen. -

BIJ al de heuschheld. die ik van den Heer GuNNING ondervonden heb. moet ik in het 
belang der inrigting verklaren. dat hij het Is. die niet heeft medegewerkt. tot het in stand 
houden van een onmisbaar verband. 

HIJ leeft alleen in het Laboratorium. en wisselt zelden met iemand over hetgeen hij 
doet of verlangt; put ruim en zonder omzien uit hetgeen er te bekomen is. voor zijne 
mondelinge voordragten. en bekreunt zich niet over den voorspoed van de hoofdzaak. 
dat Is: de Scheikunde als praktische wetenschap. -

Ik zie geen middel meer. om den Heer GUNNING daarin tot andere zienswijze ,te 
brengen. en op de wijze. zooals de zaak nu geworden Is. kan zij niet langer worden 
voortgezet; de Heeren GUNNING. VLAANDEREN en OUDEMANS zijn er met mij van 
overtuigd. -

Hoe bezwarend het ook is. meen ik. nu ik eenmaal weder lessen op mij genomen heb. 
en daardoor meer van naderbij bekend geworden met den Ziekelijken toestand der 
inrigting. nog eene poging te moeten in het werk stellen. om haar te herstellen en aan 
hare stichting meer of min te doen beantwoorden. Gelukt dat niet. dan moet zij. naar 



WAT LEER EN ONS DE ARCHIEVEN OMTRENT GERRIT JAN MULDER? 31 

mijn oordeel worden opgeheven. of dan is het goed. dat door UEdGrootachtbaren een 
kundig en ijverig praktisch scheikundige in haar worde geplaatst; iemand. die niet enkel 
verbaal de beginselen der wetenschap voordraagt. maar die kan onderzoeken, en de 
discenten onderzoek kan leeren. 

De liefde voor de inrigting. die ik nu bijna dood zie. heeft mij opgewekt, om haar. 
zoo mogelijk. weder eenig leven te geven. 

De Heer GuNNING Is te regtvaardig. om niet te erkennen. dat hij daartoe niet zal 
medewerken. en daar het mij ernst is. dat geene verdere experimenten met de inrigting 
langer geoorloofd zijn. moet ik in opregtheid en met allen eerbied voor den Heer 
GuNNING. verklaren. dat ik het met hem niet doen kan. - Persoonlijke redenen bestaan 
hier in het minst niet; er zijn geene anderen. dan verschil in rigting van studie. verschil 
in blikken omtrent de verpligtingen. die op de inrigting rusten. ~ 

Bv. De Heer GuNNING wijdt veel tijd ook aan het praktisch onderrigt in het Labora
torium van de jongelui der Technische School. en heeft nog nooit met één student een 
onderzoek volbragt. -

Om dan zoo mogelijk tot eenen beteren toestand te geraken. neem ik de vrijheid. 
UEdGrootachtbaren voortestellen hetgeen hieronder volgt. en waaromtrent ik de Heeren 
GUNNING. VLAANDEREN en OUOEMANS heb gehoord. terwijl ik tevens. v001'%OOveei het 
hun aangaat. de goedkeuring der beide laatste Heeren heb mogen ontvangen. -

Aan het Laboratorium zal eene vaste jaarlijksche bijdrage worden gegeven van f 1000. 
behalve hetgeen de Pharmaceuten voor Oost Indië zullen bijdragen; de tractementen van 
de Heeren Assistenten. van den Amanuensis en de knechts. zijn daaronder niet begrepen. -

Jaarlijksche rekeningen zullen niet meer bestaan. maar maandelijks alles worden afbe
taald. -

De Heeren VLAANDEREN en OUOEMANS blijven mij in het Laboratorium bijstaan. zoowel 
in het geven van praktisch onderwijs. als in het geven van zelfstandige lessen. 

De heer GUNNING vervoegt zich tot UEdGrootachtbaren. met het verzoek. om eigen 
subsidie. waarvoor hij alleen aansprakelijk. en dat voor hem alleen beschikhaar Is. -
Hij ontvangt een vertrek. om zijne lessen te geven. zoo mogelijk buiten het Laboratorium. 
en zoo dat bezwaren in heeft. worde de bovenkamer in het Laboratorium voor hem in 
gereedheid gebragt. dat met weinig onkosten geschieden kan. In het laatste geval houdt 
hij daar gehee1 en al eene eigene rekening en hebbe alles voor zijn eigen gebruik. 
onafhankelijk van hetgeen het Laboratorium betreft. -

Op deze wijze hoop ik. dat verkregen worden zal: 
1° Dat de uitnemende inrigting zich eenigermate zal kunnen herstellen. 
2° Dat de Chaos zal ophouden te bestaan. 
3° Dat de inrigting minder geld zal kosten. 
4° Dat de Heer GUNNING in tevredenheid en voldaanheid hier werkzaam wezen zal. 

iets. wat hem. bij zooveel ijver en bekwaamheid, in elk opzigt toekomt. Ik wensch hem 
hartelijk gaarne alle middelen toe. die hij noodig acht. en ik twijfel niet. of aan zijne 
zucht naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid kan voldaan worden. zelfs met aanzienlijke 
besparing van uitgaven. -

Ik eindig dit. voor UEdelGrootachtbaren. evenmin als voor mij. aangename schrijven. 
met de verklaring. dat. tractementen buiten gesloten. naar mijn oordeel voor eenige 

'honderde Guldens verkregen worden kan. wat thans het Laboratorium aan vruchten 
afwerpt. nu het eigentlijk enkel om het geven van lessen te doen is. en dat Ik geene 
vrijheid meer heb. langer een gang van zaken aan te zien. die voor de HoogeschooI 
schadelijk heeten moet. zoo als zij voor de wetenschap de beste vruchten mist. -

Ik heb de eer miJ met onderscheiding te noemen 

UEdelGrootachtbaren 

Aan Hunne EdelGrootachtbaren 
Heeren Curatoren cler Hoogeschool 

te Utrecht. 

Dienstv. Dienaar 
G. J. MULDER. 
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Alvorens de korrespondentie tusschen MULDER en Curatoren verder 
weer te geven, vestig ik hier de aandacht op het door mij op blz. 24 
en 30 gekursiveerde, waaruit blijkt, dat MULDER zich zelf in zijne brieven 
van 15 Maart 1857 en van 30 November 1857 lijnrecht tegenspreekt. 

Utrecht 9 Januarij 1858. 
Edel Groot Achtbare HeerenI 

Daar de zaak van den Heer GuNNING van mijne zijde sedert lang eene openbare 
behandeling heeft geeischt, omdat zij niet minder is eene personele. dan eene Universitaire. 
en ik - omdat ik hem niet meer voor ziek kan houden - die behandeling rondborstig 
wensch te doen plaats hebben. neem ik de vrijheid, UEd Groot Achtb. beleefdelijk te 
verzoeken. mij toetestaan. dat ik al mijne brieven, aan UEdGroot Achtbaren over hem 
gerigt. als mijn eigendom moge beschouwen, om ze - geheel en al te mijner verant
woording - openbaar te maken, met andere bescheiden, die ter beoordeeling der 
waarheid dienen kunnen. 

Ik heb de eer mij met onderscheiding te noemen 

Aan Hunne EdelGroot Achtbaren 
de Heeren Curatoren 
der Hooge School te Utrecht. 

Ministerie van Binnenlandsche Zaken. 
No. Lltt. D. 
Se Afdeeling. 
Onderwerp Kunsten en Wetenschappen. 

Edel Groot Achtbare Heerenl 
Uedel Groot Achtb. 

dv. dienaar 
G. J. MULDER. 

's Gravenhage, den 23 Januarij 1860. 

Bij het Departement van Finanden is opengevallen de betrekking van Adviseur in 
schei en natuurkundige zaken. 

Mijn ambtgenoot meldt mij. dat hij 'van voornemen zou zijn daarvoor voortedragen 
Dr. J. W. GuNNING. Lector biJ Uwe Hooge School onder genot eener Jaarwedde van 
f 1000.- doch zonder de verpligting om te dier zake zich alhier te komen vestigen. 
waardoor hiJ in de gelegenheid zou zijn zijne betrekking biJ Uwe Hoogeschool op den 
tegenwoordigen voet te behouden. In die hoedanigheid zoude de Heer GUNNING belast 
worden met de zaken welke eene meer bijzondere zorg en wetenschappelijke studie 
verelschen terwijl de gewone zaken zouden blijven opgedragen aan Dr. MULLER Mediclnae 
Doctor alhier, die tbans reeds aan het Departement van Financien verbonden is. 

Daar nu de Heer GUNNING onder het Departement van Bïnnenlandsche Zaken ressor
teert wenscht de Minister van Finanden te vernemen of tegen de waarneming door den 
Heer GUNNING van eerstgenoemde functie op den aangegeven voet met zijne tegen
woordige betrekking ook bedenkingen zouden bestaan. 

Ik heb de eer UEGA te verzoeken mij deswege Uwe gedachten te willen mededeelen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
Namens den Minister 

Aan Heeren Curatoren der Hoogeschool te Utrecht. 

Dispositie op het Adres 
van J. W. GUNNING. Lector 

in de Scheikunde. 

De Secretaris Generaal 
(onleesbaar) . 

Curatoren der Hoogeschool te Utrecht gelezen een adres van den Heer J. W. GUNNING 
Lector in de Scheikunde aan deze Hoogeschool dd. 2~November p. waarbij hij kennJs... 



WAT LEEREN ONS DE ARCHIEVEN OMTRENT GERRIT JAN MULDER? 33 

geeft zijne lessen aan het Laboratorium te hebben gesloten. met opgave der redenen. 
welke hem daartoe hebben geleid. 

Gehoord zooveel nodig de personen die hierin eenige inlichting konden geven. 
Hebben besloten aan adressant te kennen te geven dat het aan Curatoren niet is 

gebleken dat het sluiten dier lessen. als genoegzaam gemotiveerd is te achten. terwijl 
dat sluiten een maal hebbende plaats gehad. thans nu in de lessen vroeger door hem 
gegeven op eene andere wijze is voorzien. de nu bestaande regeling behoort te worden 
volgehouden. 

Utrecht. den 29 Januarij 1858. 

Aan den Heer J. W. GUNNING 
Lector in de Scheikunde te Utrecht. 

Curatoren der Hooge School te Utrecht 
VAN EWYCK 

L. CRAEYV ANOER. 

Afschrift van deze Dispositie gez. aan den Hoogl. MULDER. 

Utrecht. 29 Januarij 1858. 
Edel Groot Achtbare Heeren! 

Voor twee maanden is door denzelfden persoon eene aanklagt tegen mij gerigt aan 
het groote publiek. aan de twee Studenten senaten en ook aan UEdel Groot Achtbaren. 

Deze laatste is door UEdel GrootAchtbaren niet slechts aangenomen. maar zelfs aan 
mij gezonden om berigt. Ik heb hieraan naar mijn pligt gehoorzaam voldaan. en UEdel 
Grootachtbaren zoo wel schriftelijk als mondeling naar waarheid ingelicht. 

Eerbiedig en bescheiden neem ik thans de vrijheid UEdel Grootachtbaren te verzoeken. 
bekend gemaakt te worden met de maatregelen. die UEdel Groot Achtbaren nemen tegen 
den rusteloozen aanklager. daar ik in deze aangelegenheid niet langer eene lijdelijke 
stelling kan behouden. 

Ik heb de eer mij met onderscheiding te noemen 

Aan Hunne Edel Groot Achtbaren 

Edel Groot Achtbare Heeren 
UEdel Groot Achtbaren 

dv. dienaar 
G. J. MULDER. 

de Heeren Curatoren der Hooge School te Utrecht. 

Vertrouwelijk. 
Utrecht den ... Januarij 1860. 

In antwoord op de missive van Uwe Exc. dd. 23 dezer Litt. D. 3de Afd. waar bij 
Uwe Exc. verlangt onze gedachten te vernemen. of tegen de waarneming door Dr. J. W. 
GUNNING. Lector bij deze Hoogeschool. der functien tot welke Zijn Exc. de Minister 
van Finanden het voornemen heeft dien Heer voor te dragen. met zijn tegenwoordige 
betrekking. ook bedenkingen zouden bestaan. hebben wij de eer Uwe Excellentie te 
kennen te geven. dat wij juist uit aanmerking der moeyelijkheden. welke uit het niet 
raadplegen van den Hoogleeraar MULDER te dezen aanzien zouden kunnen voortvloeijen. 
ongaarne de ons voorgestelde vraag zouden beantwoorden. zonder dien Hoogleeraar te 
hooren. eene' gewoonte welke ten aanzien van onderwerpen van wetenschappelijken aard. 
door het hooren van de betrokken Hoogleeraren steeds door ons wordt in acht genomen. 

Van den anderen kant mogen wij het niet ontveinzen. dat ook zoodanige raadpleging. 
in de tegenwoordige verhouding tusschen die beide Heeren. bezwaren kan opleveren. 

Waarom wij gemeend hebben Uwe Excellentie vertrouwelijk de vraag te moeten 
onderwerpen. of de opengevallen betrekking bij het Departement van Finanden. geene 
aanleiding zoude kunnen geven. dat de Heer GUNNING geheel aan dat Departement werd 
verbonden. waardoor hij van zijne betrekking aan deze Hoogeschool werd ontheven. 
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De buitengewone toestand, waarin de Heeren MULDER en GUNNING in hunne betrekking 
jegens elkander verkeeren, doet ons zoodanige verandering als hoogst wenschelijk be
schouwen, terwijl wij het niet mogen ontveinzen, dat de buitengewone werkzaamheid 
welke in de laatste jaren wederom door den Hoogleeraar MULDER in het aan zijne zorg 
toevertrouwde vak is ontwikkeld geworden, ook zonder de feitelijke assistentie van 
den Heer GUNNING, het ons ten pligt stelt, in het belang onzer Universiteit vooral geene 
maatregelen te nemen, of te bevorderen, welke eenen nadeeligen invloed op den ijver 
en de werkzaamheid van dien Hoogleeraar zouden kunnen uitoefenen. 

Wij hebben gemeend deze consideratie aan de aandacht van Uwe Exc. te moeten 
onderwerpen. 

Curatoren der Hoogeschool te Utrecht. 

Aan Zijne Excellentie den Heere Minister 
van Binnenlandsche Zaken 's Gravenhage. 

Utrecht, den 5den Junij 1860. 
Edel Groot Achtbare Heerenl 

Toen ik in het najaar van 1857 door hooggaande onaangenaamheden met den Hoog
leeraar MULDER gedrongen, mij wendde tot Uw Achtbaar College, met verzoek om 
kennis te nemen van den toestand, en, zoo mogelijk, daarin verbetering aantebrengen, 
heeft het mij niet mogen te beurt vallen daarop eene voor mij gunstige beschikldng te 
erlangen. Hoezeer de missive van UEdGrootAchtbaren van den 29 Januarij 1858. waarbij 
mijne klagten werden beantwoord, naar de mij mondeling daarbij gegeven verzekering 
van den toenmaligen voorzitter van Heeren Curatoren. slechts de strekking had, om de 
zaak voor het oogenblik tot een zeker rustpunt te brengen, van waaruit verder kon 
worden gehandeld, heeft zij niettemin de ongunstige gevolgen voor mij gehad, welke 
uit het daarin uitgesproken oordeel konden voortvloeyen, en thans is mijne uitsluiting 
van het scheikundig onderwijs aan onze Hoogeschool en van de Academische hulp
middelen voor scheikundig onderzoek reeds meer dan twee en een half jaar bestendigd. 
Wel is waar, heb ik daarbij het karakter, mij bij mijne aanstelling als Lector in de 
Scheikunde verleend, niet verloren, niet alleen hebben noch de Hooge Regering noch 
UEdelGrootachtbaren, eenig bezwaar gemaakt, om mij de jaarwedden uittekeren, die 
mij bij mijne aanstelling waren toegelegd, maar ook heb ik in ruime mate ondervonden. 
dat zoowel de Hooge Regering, de Administratie en de regterlijke magt als de particuliere 
nijverheid. door het vragen van adviezen of het mij opdragen van scheikundige werk
z<!amheden mij zijn blijven beschouwen als openbaar Leeraar der Scheikunde, aan eene 
Landsinrigting van Hooger Onderwijs. Intusschen is mijne tegenwoordige betrekking tot 
de Academie gedurende al dien tijd eene voorloopige en onzekere gebleven. en allerminst 
geschikt, om een behoorlijken grondslag uittemaken voor eene krachtvolle werkzaamheid. 
zooals die van "iemand op mijne jaren mag worden verwacht. Behalve het toenemende 
bezwaar dat er voor mij in gelegen is. om met hoogst gebrekkige hulpmiddelen de zich 
steeds uitbreidende scheikundige werkzaamheden te verrigten. die van mij worden ver
langd. is ook het feit. dat ik van Lands en Academie's wege word bezoldigd. zonder 
in de gelegenheid gesteld te worden daarvoor werkzaam te zijn ten nutte der Hooge
schooI. op den duur onbestaanbaar. 

Deze bezwaren geven mij de vrijmoedigheid mij tot UEdelGrootAchtbaren te wenden. 
om bescheiden maar met allen geoorloofden aandrang te verzoeken. dat door UEdelGroot
Achtbaren in overweging moge worden genomen, of en op welke wijze daarin verbetering 
kan worden gebragt, zonder de regten en prerogatieven des Hoogleeraars in de Scheikunde 
wezenlijk te verkorten. Van de onderstellingen uitgaande, dat er thans geene gelegenheid 
bestaat. om mij naar eene andere inrigting van scheikundig onderwijs te verplaatsen, en 
dat aan eene herstelling der verstandhouding tusschen den Hoogleeraar MULDER en mij 
voorloopig niet te denken valt, veroorloof ik mij den wensch te openbaren, dat ik belast 
mogt worden met dat gedeelte van het verpligte onderwijs in de Scheikunde. dat niet 
door den Hoogleeraar zelven wordt gegeven. 
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Daartoe bestaat. naar mij voorkomt uit een legaal oogpunt eenige aanleiding. gelijk 
ik reeds op de Series Lectionum van den tegenwoordig en cursus heb trachten uittedrukken. 
Men schijnt toch te mogen onderstellen. dat tot het waarnemen van dit gedeelte van 
het onderwijs in de eerste plaats de Lector in diezelfde wetenschap bevoegd is. vooral 
wanneer deze reeds twee jaren. vóórdat de Hoogleeraar wenschte ontslagen te zijn van 
een gedeelte van zijnen arbeid. benoemd was. Academische lessen gaf. ja zelfs gedurende 
eenige maanden het geheeIe bedoelde onderwijs had waargenomen. gelijk bij mij gedurende 
de maanden Maart tot Julij 1856 het geval is geweest. 

Ik meen te moeten opmerken. dat ik hier van de onderstedllngi uitga. dat de in 
Julij of Augustus. 1856 tot stand gekomen organisatie van het scheikundig onderwijs als 
opgeheven is te beschouwen. 

Mag dit in het algemeen w.orden afgeleid uit des Hoogleeraars herstelde gezondheid 
en hervatte werkzaamheid. voor mij in het bijzonder schijnt het ook uit een legaal 
oogpunt aangenomen te mogen worden. Mijn aandeel in die organisatie heeft van den 
beginne af naauwelijks eenig legaal karakter gehad: zoo is er bv. nimmer eenig Koninklijk 
of Ministerieel besluit ter mijner kennis gekomen. waarbij ik aangesteld ben geworden 
tot Assistent bij het scheikundig Onderwijs alhier. gelijk zulks met de Heeren VLAANDEREN 
en OUDEMANS het geval schijnt geweest te zijn. welke Heeren ook. in onderscheiding 
van mij. eene tractementsverhooging of afzonderlijke jaarwedde hebben ontvangen. 

Ten slotte is door de missive van UEdelGrootachtbaren van 29 Januarij 1858 de 
betrekking. waarin ik van 1856 tot 1857 tot het scheikundig onderwijs stond. naar 't mij 
voorkomt. geheel opgeheven. Mogten UEddGrootAchtbaren evenwel van meening zijn. 
dat er nog eenig legaal verband tusschen den Hoogleeraar MULDER en mij bestaat. 
dan neem ik de vrijheid UEdelGrootachtbaren te verzoeken daarvan ontslagen te 
mogen worden. en alzoo te mogen terugkeeren tot de Academische betrekking. die door 
mijne benoeming tot Lector in de Scheikunde in 1854 in het leven is getreden. 

Ik heb de eer mij met eerbiedige onderscheiding te noemen: 

EdelGrootAchtbare Heeren 
van UEdGrootachtbaren de gehoorzame dienaar 

Dr. J. W. GUNNING. 
Aan Hun EdelGrootachtbare Heeren 

Curatoren der Hoogeschool te Utrecht. 

Utrecht den 9 Juni! 1860. 

Curatoren der Hoogeschool te Utrecht hebben van den Lector in de scheikunde 
Dr. J. W. GUNNING een schrijven ontvangen van den 5de dezer. daarbij verzoekend. dat 
door ons in overweging moge worden genomen. of en op welke wijze. in zijnen tegen. 
woordigen toestand verbetering kan worden gebragt. zonder de regten en praerogatieven 
des Hoogleeraars in de Scheikunde wezenlijk te verkorten. 

Het zou ons aangenaam zijn, hieromtrent Uw gevoelen te vernemen, weshalve wij de 
eer hebben UHooggeI. dit schrijven. met verzoek van terugzending. tot dat einde te doen 
toekomen. 

Aan den Hooggeleerden Heer 
G. J. MULDER, 

Hoogleeraar, Utrecht. 

EdelGroot Achtbare Heeren! 

Curaturen der Hoogeschool te Utrecht. 
Namens dezelven 

De Secretaris 
v. H. 

Utrecht. 10 Junij 1860. 

Ik ben UEdelGrootachtbaren opregt dankbaa·r voor het vertrouwen. in mij gesteld. 
mijn gevoelen wel te willen vernemen over een brief van den Heer J. W. GUNNING. BIJ 
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UEdelGrootachtba,ren mgekomen. Voor mij is alles van dien Heer een beeld van ver
schrikking, maar de toezending van dezen brief aan mij. herlevendigt desniettemin geheel 
in miJ al die uitnemende blijken van welwillendbeki en heuschheid, die Ik nu 20 Jaren van 
UEdelGrootachtb. onafgebroken ondervonden heb, en die miJ inderdaad steeds met erken
teliJkheid vervullen. 

De brief van den heer GUNNlNG kan tot velerlei betoog en ontwikkeling aanleiding 
geven; Ik heb gemeend. er mij van te moeten onthouden. en alleen over het praktisch 
resultaat dier betoog en en ontwikkelingen aan UEdeIGrootachtb. te mogen berigten. 

Een paar vragen vooraf moge ik voor UEdelGrootachtb. kortelijk beantwoorden. 

a. Is onderwijs van den Heer GUNNING aan deze Hoogeschool thans noodig of 
wensc:hclijk voor de zaák van het onderwijs? 

b. Zal het voor hem vruchten afwerpen? 
c. Is het nuttig voor de Hoogeschoo17 
d. Kan het in billijkheid worden geweigerd? 

a. Mijne gezondheid is zoo goed zij wezen kan, en met de hulp van den Heer 
OUDEMANS wordt tegenwoordig aan eIken billijken eisch van scheikundig onderwijs aan 
de HQOgeschool voldaan. Er ontbreekt slechts praktische assistentie. waarmede de Heer 
OUDEMA.NS te veel beladen is, maar een bekwaam persoon is daarvoor nog niet voor
gekomen. De Heer GUNI'IIING is voor de praktijk in elk opzicht volkomen ongeschikt. 

b. Daar ik de hoofdtakken der scheikunde onderwijs. en de studenten examineer. is 
er geen heil voor Iemand te bekomen in het aankondigen van scheikundige lessen, buiten 
mijn' invloed. De bewegingen der tegenwoordige studenten zijn steeds - droevig genoeg 
- om de examina. Geen enkel student zal bij den Heer GUNN'ING college houden. om 
de eenvoudige reden. dat hij zich tegen miJ openbaar 'heeft aangekant. en ik de exami
nator ben. 

c. Neem ik aan. dat de Heer GUNNiNG wel studeaten op zijn lessen zien zal. en stel 
ik dus het onder b. geschrevene ter zijde. dan Is er eene bron van eindeloos bezwaar 
geschapen. want de Heer GUNNlNG ontziet geen middel. om zijn doel te bereiken. dat is: 
ilc aangeschreven ah in ellc opzigt verwerpeliJk. en hij Hoogleeraar aan de Hoogeschool 
te Utrecht in mijne plaats. 

d. De laatste vraag heeft de Heer GUNNING in zijn schrijven stilzwijgend ontkennend 
beantwoord. Hij verzocht optehouden,mijn assistent te zijn (aan het einde van zijn brief). 
en vraagt "bescheiden. maar met allen geoorloofden aandrang", zijne regten als Lector 
gehandhaafd te zien. 

Daar in dit punt het praktische resultaat eigenlijk begrepen is. mag ik de vrijheid nemen. 
hierbij uitvoeriger te bUjven stilstaan. 

BIJ het Koninklijk Besluit op het Hooger Onderwijs is nergens aangewezen. welke 
regten een lector hebben zou, die aan een Hoogleeraar op zijn verzoek ter uitbreiding van 
het onderwijs is toegevoegd, zooals het hier is geschied. En bij het zwijgen va:!. het 
Besluit op dit punt komt de waardeering der regten van zulk een Lector neder op de 
verhouding van den Hoogleeraar en dien Lector. Twee Hoogleeraren in eene wetenschap 
aan eene Hoogeschool moeten die wetenschap zamen deelen; de Heer GUNNING erkent 
zelf. dat dit geval hier niet bestaat. want hij wil iets. "zonder de regten en prerogatieven 
des Hoogleeraars te verkorten". 

Het zou dus nederkomen op het willen geven van lessen. door den Heer OUOOMANS 
thans gegeven. die voor den volgenden cursus op de nieuwe Series reeds voor eenige 
dagen aangekondigd heeft, drie onderdeelen der chemie: de analytische. toxicologie en 
theoretische. 

Afgescheiden van mijn pligt. om het ijverig en eerlijk streven van den Heer OUDEMANS, 
hetwelk inderdaad niets te wenschen overlaat. bij UEdelGrootAchtb. te ondersteunen, zou 
Ik het een grooten teruggang noemen, zoo één dezer takken van onderwijS aan den Heer 
OUDEMANS ontnomen en aan den Heer GUNNING gegeven werd. en ik zou ooeerlijk 
wezen, zoo ik dit niet rondborstig voor UEdeI Grootachtb. uitsprak. 
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En hier kom ik ongemerkt op de spil neder, om welke zich al .het bezwaar met den heer 
GUNNING beweegt. 

Bij UEdelGrootachtb. berust een concept-brief van mij aan UEdelGrootachtb. geteekend 
15 Maart 1857, een stuk toen niet ingezonden, maar een half jaar later overgelegd; een 
concept. door mij aan den Heer GUNNlNG den 15 Maart 1857 ter lezing en beoordeeling 
gezonden, en dat mij den volgenden dag door hem teruggeworpen werd met de verklaring, 
van wraak te zullen nemen, die dan ook ruimschoots gevolgd is. 

De grondtoon van dat concept van 15 Maart 1857 is: De Heer GUNNING is eigen2iJk 
onbekwaam. In verband met mijne vroegere aanbeveling van hem, mag ik het thans aldus 
formuleren: hij is sedert zijn studententijd in de wetenschap in "iets vooruitgegaan, en in 
ééne troetelgedachte is hij geheel opgegaan: ik word weldra Professor. 

Niets heeft hij ooit zonder hulp van kundigen kunnen doen. Toen hij de ruimste gelegen
heid had, had ik reden, om van hem te getuigen, wat door mij den 15. Maart 1857 door 
mij van hem werd geschreven; nu hij eene beperkte gelegenheid beeft aan de Technische 
School, heet het altoos en overal, dat hem gelegenheid ontlbreekt, en de waarheid is, dat 
ik gisteren nog twee chemische nota's van hem, door hem aan de Kon. Academie van 
Wetenschappen ingediend, heb teruggezonden, waarvan de eene getuigt van eene soort 
van krankheid, de andere van volkomen onkunde. Ik heb er den hooggeachten Heer 
Secretaris in bijzonderheden van berigt. 

Uit die ervaring van gisteren is mij gebleken, dat de Heer GUNNING steeds is terug
gaande; trouwens in de jaren, toen hij overvloed had, werd hij door elkeen, ook door de 
studenten, uitgelagchen, om zijn rusteloos, nutteloos woelen in praktische chemie; lange 
apparaten, emmers met vochten, en niets kwam er voor den dag, en de uitgaven klommen 
tot eene ongekende hoogte. Ik neem de vrijheid ze hier optenemen, zooals zij mij door den 
goeden Heer CRAEYV ANGER zijn opgegeven: 

Regime GUNNING 

1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 

~ 1855 
( 1856 

t 2104.44 
f 2767.60 
f 3842.31 
t 2960.22 
t 3389.19 
f 2870.32 
f 3126.65 
f 3233.10 
f 5733.46 
f 5205.62 
tot 16 Maart 1857 ingekomen. 

Deze zijn de cijfers, bedoeld in mijn concept van 15 Maart 1857. 

Uit welk standpunt sommigen ook mijn oordeel willen beschouwen, welke ook de voor 
mij groote en bedroevende gevolgen zijn van dat oordeel: ik mag ter liefde van de waar
heid, in het belang der Nederlandsche wetenschap en tot heil der Hoogeschool te Utrecht, 
waar het mijn pligt is, te spreken, niet anders zeggen dan: de Heer GUNNING is volkomen 
onbekwaam in de scheikunde, waar het meer geldt dan het opnemen van de eerste notities 
uit boeken en het weergeven dier eerste notities. Verstaan en begrijpen doet hij ze niet, 
want zoodra hij ze moet toepassen bij eenig onderzoek, zijn ze hem ontglipt. 

Van mijne zijde zou ik dan onwaardig aan UEdelGrootAchtbaren schrijven, indien ik 
UEdelGrootAchtb. voorstond, dat aan den kundigen Heer OUDEMANS een der drie 
aangekondigde onderdeelen van chemie zou kunnen worden ontnomen, en dat aan den 
Heer GUNNING zou kunnen worden opgedragen. Ik mag met bescheidenheid vragen, of ik 
dan niet verpligt zou zijn, ze zelf te moeten voordragen. 

Verpligt onderwijs in de scheikunde, zooals de Heer GUNNING het noemt, is er niet; 
de hoofdvakken worden door mij onderwezen, voor de nevenvakken moet men de jonge
lieden zoeken te winnen met goede woorden. De hoofdvakken, die ik in den volgenden 
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cursus zal onderwijzen, en door mij voor eenige dagen reeds op de Series zijn aangekondigd, 
zijn: anorganische, organische en praktische chemie. 

Begrijpt een Lector, dat hij, door Lector te zijn, scheikundige is en methode heeft en 
gezonde begrippen aan anderen kan mededeelen, dan is het de pligt van een' Hoogleeraar, 
naar waarheid te vragen, of dat begrip gezond of ongezond is. En is het laatste de 
werkelijkheid, dan mag de Hoogleeraar een kundig Assistent, den Heer OUDEMANS, die 
nu geliefd en geacht is bij alle studenten, welke Chemie studeren, en die evenals ik, den 
Heer GUNNING kent in de ongezondheid van zijn begrip, niet voorstellen als indifferent 
tegenover zulk een' Lector. 

Ik weet het wel, dat het voor UEdelGrootAchtbar. moeijelijk is, te moeyelijker, omdat 
in het land der blinden éénoog koning is, en deze e:l gene den Heer GUNNING houden 
voor hetgeen hij in zich zelven erkent; te moeyelijker omdat eene verklaring van onbe
kwaamheid b scheikunde van de zijde van UEdelGrootAchtbaren over den Heer GUNNING 
moeyeliik kan worden uitgesproken, en mijn advies altoos is - zoo is de wereld - een 
advies van een' partijdige, om nu geene sterkere woorden te bezigen. 

Om dan ten slotte tot eene conclusie te komen in deze aangelegenheid, :leem ik de 
vrijheid aantenemen, dat UEdelGrootAchtb. als waarheid erkennen de bezwaren, in mijn 
concept van 15 Maart 1857 vervat; dat UEdelGrootAchtb. in de ongeschiktheid ,van den 
Heer GUNNING voor zijn ambt alsnog de hoofdredenen zien dier bezwaren. -

Dat op den voorgrond gesteld zijnde, kan er bij UEdelGrootAchtb. geene reden bestaan. 
om aftewijken van het besluit van 29 Jan. 1858, door UEdelGrootAchtb. omtrent den Heer 
GUNNING genomen, toen hij mij in Nov. 1857 - toen ik hem in bijzijn van de HH. 
VLAAND'EREN en OUDEMANS ter verantwoording riep over tallooze aantijgingen, en 
nadat hij mij van 15 Maart 1857 tot 25 Nov. 1857, dagelijks naast mij levende, geen enkel 
woofd toegesproken - te gelijker tijd ging aanklagen bij UEdelGrootAchtb. en bij de beide 
Studentensenaten, insgelijks schriftelijk, en een couranten-rumoer opwekte, onder anderen 
.. dat hij mij bij den strafregter had aangeklaagd", hetgeen hij tot heden niet openbaar 
heeft opgeheven. -

Blijven UEdelGrootAchtbaren dan bij het standpunt van 29 Januarij 1858. dan komt het 
mij bescheidenlijk voor, dat een antwoord van UEdelGrootAchtb. aan den heer GUNNING 
op zijn brief van 5 Junij 1.1. zou kunnen vervat zijn in den volgenden geest: dat UEdel
GrootAchtbaren nogmaals uitvoerig kennis genomen hebben van den aard van en de 
aanleiding tot den toestand, waarin de Heer GUNNING thans geplaatst is; dat een 
concept brief van mij aan UEdelGrootAchtbaren van 15 Maart 1857, toen niet ingezonden, 
maar in Nov. van dat jaar overgelegd, door mij aan hem den 15. Maart 1857 ter lezing 
is gegeven, bezwaren bevattende, die niet opgeheven zijn; dat UEdelGrootAchtb. het in 
Nov. 1857 gebeurde niet als den grond, maar als een gevolg van den toestand, in het 
concept, van 15 Maart 1857 uitgedrukt, beschouwen; dat in de hoofdvakken van het 
scheikundig onderwijs door den Hoogleeraar zelven regtens zijn ambt, wordt voorzien, 
en dat voor onderdeelen, door den Heer OUDEMANS onderwezen, de hulpmiddelen 
verschaft worden in de inrigting, die de Heer GUNNING verlaten heeft; dat om deze 
persoonlijke daad van den Heer GUNNING UEdelGrootAchtb. geene vrijheid hebben, of 
eene nieuwe inrigting voor scheikundige proefnemingen te scheppen, of de zoo wenschelijke 
eenheid van het onderwijs te breken; dat door UEdelGrootAchtb. aan zijn verzoek, aa!l 
hei einde van zijn' brief uitgedrukt, wordt gevolg gegeven, en hij alzoo zal ophouden mijn 
Assistent te zijn, en eindelijk;. dat, wat zijne nuttelooze stelli!lg als Lector onder de be
staande omstandigheden betreft, UEdelGrootAchtb. het betreuren, maar hem nogmaals 
verwijzende naar mijn concept van 15 Maart 1857 vragen, of hij zich vrij kan achten van 
de aanleiding, waardoor die omstandigheden alzoo geworden zijn. 

Over het ongepaste, om op de Series aantekondigen, wat verleden jaar door den Heer 
GUNNING is geplaatst (zie hieronder Blz. 60), zal ik UEdelGrootAchtb. niets behoeven op 
te merken. 

UEdelGrootAchtbaren gelieven in deze slotwoorden wel geene aanmatiging te willen 
zien, niet, dat ik meenen zou, dat UedelGrootAchtb. hem in zulk een zin zouden schrijven. 
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Ik heb den geheelen gedachtegang en het overzigt der feiten en toestanden aan het slot 
kort geformuleerd in een praktisch kleed; de prudentie en de waarheidsliefde van 
UEdelGrootAchtb. zijn verre verheven boven mijne woorden, zoo die woorde~ niet goed 
mogen wezen. 

Bene zaak mag ik niet verzwijgen: wat UEdelGrootAchtb. ook besluiten, de zaak loopt 
hiermede niet af: de Heer GUNNING zal niet eindigen, voor hij Hoogleeraar in de schei~ 
kunde is aan de Hoogeschool te Utrecht. Wanneer dan na mijn dood. die morgen kan 
intreden. mijne plaats vakant wordt. dan kan het welligt nuttig zijn. de acta in het proces 
GUNNING doortezien. opdat niet alles weder afgebroken worde. wat ik met opregte liefde 

. voor de wetenschap en voor de Hoogeschool heb opgebouwd. naar de vermogens. die mij 
ten dienste staan. 

Met alle onderscheiding, en als altoos erkentelijk voor zooveel goeds, als ik aan 
UEdelGrootAchtbaren verschuldigd ben, heb ik de eer mij te noemen 

Aan Hunne EdelGrootAchtbaren 
de Heeren Curaturen der 
Hoogeschool te Utrecht. 

UEdelGrootAchtbaren 
gehoorzamen dienaar 

G. J. MULDER. 

'Men vergelijke het door mij in dezen brief gekursiveerde met de regels, 
eveneens door mij in MULDER's brief dd. 22 Juni 1853 (zie boven blz. 19) 
onderstreept. 

Met MULDER's woorden uit bovenstaande brief (zie boven blz. 37) 
........ en de waarheid is, dat ik gisteren nog twee chemische nota's van 
hem, door hem aan de Kon. Academie van Wetenschappen ingediend, 
heb terug'gezonden, waarvan de eene getuigt van eene soort van krank~ 
heid, de andere van volkomen onkunde. Ik heb er den hooygeachten Heer 
Secretaris in bijzonderheden van berigt ... , betreden wij een nieuw gebied 
van de vervolging, door ,MULDER tegen GUNNING op touw gezet, met het 
doel. hem ook als natuuronderzoeker geheel te vernietigen. 

Ook op dit terrein is het mij, door samenloop van omstandigheden, 
mogelijk, geheel objektief den gang van zaken heden te rekonstrueeren. 

Eenige jaren geleden stelde Prof. P. N. U. HARTINO, hoogleeraar in het 
Engelsch aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, mij welwil~ 
lend het manuskript van de autobiographie van 'zijnen grootvader, Prof. 
PIETER HARTINO (1812-1885). ter beschikking, die deze, hoogleeraar te 
Utrecht (1843-1882), uitsluitend voor zijne naaste betrekkingen in 1873 
op papier had gebracht, zoodat de schrijver .. geheel openhartig kon schrij~ 
ven, zonder aan zijne pen eenig bedwang op te leggen". Menige bladzijde 
is daarin aan MULDER gewiJd, die HARTINO (in 1839) te Utrecht had 
bezocht. In verband daarmede lezen wij in bovengenoemd manuskript: 

.. In den loop va:! datzelfde Jaar beantwoordde ik het bezoek van MULDER te Rotterdam 
en werd door hem allerhartelijkst ontvangen. Ik zag toen voor het eerst eene elementair~ 
analyse. Het duurde echter niet zeer lang of ik moest de treurige ondervinding opdoen dat 
"'et moeylijk was om met MULDER op eenen vrielldschappelijken voet te blijven. Hij had 
de gewoonte mij in zijne brieven de korte resultaten mede te deelen der onderzoekingen 
waarmede hij zich in dien tijd bezig hield. Eens nu gebeurde het dat hij mij wederom zulk 
een resultaat had medegedeeld. dat, naar ik meen, de scheikundige zamenstelling van het 
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elastisch weefsel betrof. In mijn antwoord veroor.loofde ik mij de opmerking te maken dat 
dit gewaagd was, zoolang, door een met het chemische gepaard gaand mikroskopisch 
onderzoek, de volkomen homogeniteit der stof niet gebleken was. Toen ik van MULDER 
hierop geen schrijven ontving, schreef ik hem na eenige weken nog eens, maar wederom 
zonder antwoord te ontvangen. Bene ongesteldheid vermoedende wilde ik mij op eene 
doorreis naar Schiedam, waar mijne schoonouders woonden, in persoon daarvan verge
wissen. Ik vond hem te huis, zeer welvarende, maar werd ontvangen op eene wijs die 
mij bewoog mijn bezoek zeer te bekorten. Het was de eerste maal dat er eene storing 
ontstond in de verhouding tusschen MULDER en mij. Het zoude helaas niet de laatste zijn. 

In de zomervacantie van 1845 stelde MULDER mij voor eenige gezamenlijke onder
zoekingen te doen over de chemische constitutie van den plantencelwand door aanwending 
van verschillende mikrochemische réactieven. 

Ik nam dat voorstel gaarne aan. Dagelijks kwamen wij gedurende eenige weken in mijn 
observatorium zamen. Allengs bleek het echter dat, ofschoon wij het omtrent het feitelijk 
waarneembare geheel eens waren, onze gevolgtrekkingen ten aanzien van een gewichtig 
punt, de chemische zamenstelling van den verhouten celwand namelijk, zeer uiteenliepen. 
Het was eigenlijk een dergelijk punt van verschil als hetgeen ons reeds eenmaal gescheiden 
had. Naar MUL.DER·s opvatting moest de zamenstelling der incrusterende stof in eene 
chemische formule worden uitgedrukt. Ik beweerde daarentegen dat dit ongeoorloofd was 
en trachtte te bewijzen dat die zoogenaamde incrusterende stof een mengsel van minstens 
drie ·verschillende stoffen in afwisselende verhoudingen was. Latere onderzoekingen van 
FRÉMY e.a. hebben deze zienswijze bevestigd. 

Het gelukte mij echter niet MULDER te overtuigen. Wij kwamen toen overeen dat ieder 
een eigen verslag van het in het werk gesteld onderzoek zoude geven, MULDER deed dit in 
zijne Physiologlsche Chemie, ik in een afzonderlijk opstel. 

Ons verschil bragt ditmaal wel eenige verkoeling te weeg, maar toch slechts in ligten. 
spoedig weder voomijgaanden graad. Het is echter de eerste en laatste maal geweest, dat 
wij een gemeenschappelijk onderzoek hebben ondernomen." 

Op eene andere plaats lezen wij bij HARTING: 

"Een paar jaar later stelde ik aan J. W. GUNNING, die toen als tijdelijk plaatsver
vanger van MULDER de chemische lessen gaf, voor om in het chemisch laboratorium eene 
reeks van onderzoekingen te doen over de bron der stikstof in de planten, waartoe het 
onderzoek van G. VILLE over hetzelfde onderwerp de aanleiding gegeven had. Deze 
proeven vorderden eene groote plaatsruimte; deze was in mijne werkplaats niet te vinden, 
maar wel in de ruime bovenlokalen van het laboratorium chemicum waar ik derhalve 
gedurende eenige weken een groot gedeelte van mijnen tijd doorbragt. Ik heb reden om te 
gelooven, dat dit aan MULDER, die zich toen uitsluitend in de politiek bewoog en zich 
geheel aan alle wetenschappelijke bemoeyingen onttrokken had, onaangenaam was en dat 
zijn argwaan jegens mij van dit zamenwerken met GUNNING dagteekent. Toch was die 
argwaan volkomen ongegrond. Zoowel GUNNING als jk hadden niets liever gezien dan 
dat MULDER zich uit den ongelukkigen politieken maalstroom, waarin hij was mede
gesleept en waarin hij tot bondgenooten personen had die zijner onwaardig waren, had los 
gerukt en zich weder uitsluitend aan de wetenschap gewijd. Inderdaad heeft de uitgave 
van ons opstel er toe medegewerkt om MUL.DER weder aan de wetenschap te hergeven. 
Hij schreef bedenkingen daartegen, waarop ik met eenige tegenbedenkingen antwoordde. 

Het was het eerste ons alle welkome teeken dat MUL.DER weder begon te ontwaken. 
Hoewel nu noch in zijne bedenkingen noch in mijne tegenbedenkingen een spoor van eenen 
vijandigen geest doorstraalt, bleek het echter helaas al spoedig nadat hij zijne lessen weder 
had opgevat, dat hij in het bepaalde denkbeeld verkeerde, dat GUNNING het er op had 
toegelegd hem voor goed te verdringen en dat hij mij in den afkeer, dien hij tegen G. 
gevoelde. had zamengevat. 

Onze verhouding werd dien ten gevolge eene zeer gespannene. De prikkelbare en zeet 



WAT LEEREN ONS DE ARCHIEVEN OMTRENT GERRIT JAN MULDER? 4-1 

levendige verbeelding van MULDER deden hem overal vijanden zien. waar zij in waarheid 
niet bestonden. Wel werd. na een zeer hevig tooneel in een faculteitsvergadering. waar~ 
over ik hier in geene bijzonderheden wil treden. de vrede hersteld (1858) en reikte mij 
MULDER wederom de vriendschapshand toe. daarbij op eene waarlijk ridderlijke wijze zijn 
ongelijk erkennende. maar de eigenlijke. schoon verborgen oorzaak die ons gescheiden had. 
zijn ongemotiveerde vijandschap tegen GUNNING bleef bestaan. 

Deze bragt er hem toe om eenigen tijd later van zijne positie. als lid der redactie van 
de Verslagen en Mededeelingen der Akademie. gebruik te maken om een paar door 
GUNNlN'G daarvoor ingediende stukken te weigeren en deze op de allerscherpste en naar 
mijne innige overtuiging geheel onverdiende wijze te ·kritiseeren. GUNNING was toen nog 
eenvoudig lector aan de Utrechtsche hoogeschool en had een klein scheikundig laborat~ 
riwn op Manenburg. Ik was met zijne onderzoekingen bekend geworden en wist dat hij 
daaraan veel zorg had besteed. Eepe weigering der Akademie om aan zijne opstellen een 
plaats in de Vers!. en Meded. te geven. op gronden gelijk die welke door MULDER aan~ 
gevoerd waren. stond gelijk met eene wetenschappelijke doodverklaring. Toen in eene 
buitengewone vergaderi:lg der afdeeling het rapport van MULDER was voorgelezen. 
verkeerde ik in eenen zeer moeyelijken toestand. Ik kende ten volle de groote onbillijkheid 
der daarin gegeven beoordeeling. en evenwel kostte het mij veel in deze zaak als zijn 
tegenstander optetreden. wel beseffende dat hij mij dit niet ligt vergeven zoude. Toch 
achtte ik het mijn pligt dat te doen. 

Op mijn voorstel werden de beide opstellen nogmaals in handen gesteld van twee andere 
deskundige leden. om daarover te rapporteeren. Deze bragten in eene volgende vergadering 
een rapport uit. behelzende dat het eene der beide opstelIen waardig was om in de VersJ. 
en Meded. te worden opgenomen, terwijl het andere aan den schrijver weder zoude worden 
ter hand gesteld met verzoek om het nog op een paar punten te completeeren. Het oordeel 
over dit laatste stuk was overigens %00 dat men zonder twijfel ook zoude hebben geadvl~ 
seerd ook dit op te nemen, ware het niet uit eene ligt verklaarbare consideratie voor het 
vroeger oordeel van MULDER. 

Inderdaad heeft MULDER mij mijne houding in deze betreurenswaardige zaak nooit 
vergeven. Van nu af beschouwde hij mij als zijn geslagen vijand. Ik ben dit nooit geweest 
en ben het nog niet. Waar alleen is het dat ik hem weerstaan heb, toen de Akademie, op 
zijn raad, op het punt stond eene groote onregtvaardigheid te begaan. Ik heb daarvan 
geen berouw, hoewel het mij innig leed doet daardoor, en waarschijnlijk voor ons leven, 
den haat opgewekt te hebben van eenen man aan wien ik zelfs nu, na jaren van scheiding, 
nog niet denken kan, zonder den wensch te voelen opkomen dat het mij nog eenmaal 
gegeven mogt zijn hem de hand te drukken voordat de dood ons voorgoed scheiden zal" 

Ook den .. rumor in casa" in de Koninklijke Akademie van Wetenschap~ 
pen te Amsterdam. door MULDER bij zijne vervolging van GUNNING ver~ 

wekt. en hierboven door HARTING genoemd. kunnen wij heden geheel 
objektief volgen: de Archieven van die Akademie leveren ons daarvoor het 
volledig materiaal, dat hier thans volgt. 

Utrecht, 31 Mei 1860. 

Er bleef onzen geachten Secretaris niet anders over, dan mij als scheikundig lid der 
redactie de twee stukjes van den Heer GUNNING toetezenden met de vraag: kunnen zij in 
het tijdschrift geplaatst worden; maar ik schrok toen ik ze zag, want tegen dien persoon 
heb ·ik noch schild noch wapen. 

Die twee stukjes doorziende, werden mijne bezwaren aanzienlijk vergroot, en werd ik 
gedrongen, mijn geëerde medeleden te verzoeken, mij wel te willen vergunnen, mijn oordeel 
over de wetenschappelijke waarde of onwaarde van beide stukjes hier te verzwijgen. 

Terwijl ik mij met dit verzoek tot U rigt, ' neem ik de vrijheid, de billijkheid daarvan 
in het kort aantewijzen, door overtenemen, wat in een der stukjes voorkomt: .. wier mager~ 
heid men zal willen verschoonen, in aanmerking nemende de schaarschheid der hulpmiddelen 
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tot scheikundig onderzoek. die mij. ondanks den titel. dien ik de eer heb te dragen. ten 
dienste staan:' Door die woorden zou de Akademie kunnen betrokken worden in een 
pogen. om den onedelen aanval tegen mij in de Akademie te hervatten. en een lijdelijk 
aanschouwen is derhalve van mijne zijde pligt. 

Overtuigd van de heuschheid en billijkheid mijner geëerde medeleden. neem ik alzoo 
de vrijheid. die twee stukjes zonder advies terugtezenden. 

Wat eindelijk de aangehaalde woorden betreft: ik kan met bescheiden bewijzen. dat zij 
onwaarheid zijn. en ik ben bereid dat bewijs te leveren. nu die woorden voor de Academie 
zijn gebragt. en bestemd zijn geworden. om in gedrukte stukken der Academie openbaar 
gemaakt te worden. 

Met leedgevoel. dat mijne geëerde medeleden in moeilijkheden worden gebragt. hoezeer 
dan ook geheel buiten mijne schuld. noem ik mij met achting en vriendschap 

G. J. MULDER. 

Aan de Commissie van Redactie voor de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke 
Academie van Wetenschappen. 

Utrecht. 8 Junij 1860. 
Hooggeleerde Heer. 

Tot mijn leedwezen vernam ik van Prof. VAN REES~). dat de Hoogleeraar MULDER 
bij het inzien van een mijner aan de Academie aangeiboden stukjes, aan eene phrase 
aanstoot heeft genomen. bewerende daarin eene persoonlijke beleediging te vinden. Juist 
omdat zoo iets in mijne bedoeling niet heeft gelegen. zal ik niet dwaas genoeg zijn. om 
op die woorden te staan. Ik geef ze gaarne op en heb ze op nevensgaande copij wegge~ 
laten. Intusschen zou het mij aangenaam zijn. indien Ik het oorspronkelijke met de 
geïncrimineerde phrase. door U of door den Hoogleeraar VAN REES als ontvangen 
geteekeru:i mogt terug ontvangen. om desgevorderd te kunnen bewijzen. dat van die 
beleedigende bedoeling uit de woorden niets blijkt. Te dien behoeve ben ik zoo vrij het 
bij de twee andere UHooggeleerde hierbij toe te zenden. 

Ik heb de eer mij met de meeste hoogachting te noemen 

Hooggeleerden Heere 
W. VROLrK. 

Hooggeleerde Heer 
van UHGl de dw. dienaar 

Dr. J. W. CUNNING. 

Algemeen Secretaris der Koninkl. Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. 

Utrecht. 9 Junij 1860. 

Terwijl ik in mijn schrijven aan mijne geachte medeleden der Commissie van Redactie 
d.d. 31 Mei J.l. verzocht had. verschoond te mogen blijven van een advies omtrent twee 
stukjes van den Heer J. W. GUNNING. ter plaatsing in de Verslagen en Mededeelingen 
aangeboden. heb ik gemeend op het nader schrijven van onzen geachten Secretaris d.d. 
7 Junij l.I.. "of de stukjes voldoende wetenschappelijke waarde hebben. om te worden 
opgenomen. "zonder aanziens des persoons .... mij te mogen en te moeten verklaren. opdat 
mijne geachte medeleden van deze zaak geene verdere bezwaren hebben. -

1°. Het eene geldt eene methode ter bepaling van organische stoffen in gewone 
drinkwateren. door Chamaeleon minerale. 

Eéne bepaling in scheikundigen zin kan ten doel hebben. het aanwezen van eene stoffe 
te constateren (qualiteit). of wel hare hoeveelheid te leeren kennen (quantiteit). of 
eindelijk beide zamen. - Waar beide gevolgen ontbreken. is elk doel nutteloos. 

Chamaeleon minerale. sedert eenige jaren veelvuldig in gebruik in de scheikunde. 
verliest. met een tal van ligchamen in aanraking. zuurstof. en wordt dan ontkleurd. Kent 
men het ligchaam. waardoor die ontkleuring wordt voortgebragt. zoo kan men in vele 
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gevallen uit de hoeveelheid ontkleurde Chamaeleon-oplossinll, de hoeveelheid zuurstof 
vinden, die het aanwezige Iigchaam behoefde, om van den eenen toestand in den anderen 
overtegaan, en daaruit de hoeveelheid van dat Iigchaam vinden. 

Om echter daartoe Chamaeleon te kunnen gebruiken, is het noodig te weten, welk 
ligchaam men heeft; waar dit onbekend is, leert Chamaeleon niets. al wordt het ook 
verkleurd, dan dat er eene stoffe present is. die zuurstof van Chamaeleon kan opnemen, 
en het aantal dier stoffen is talloos. -

Een enkel ontkJeurd worden van Chamaeleon in drinkwateren leert dus niets, dan dat 
er stoffen aanwezig zijn, die Chamaeleon ontkleuren; noch welke stoffen present zijn, 
noch hoeveel van die stoffen tegenwoordig is. kan men er door te weten komen, en het 
onderzoek heeft alzoo geene waarde. 

Het is mij onbegrijpelijk, hoe iemand daaraan eenige beteekenis hechten kan. 
Een voorbeeld zal dit ophelderen. In put-drinkwateren van steden kunnen, onder vele 

andere organische stoffen voorkomen: Crenzuur, aporenzuur. propionzuur. azijnzuur. boter
zuur. mierenzuur. elk in andere hoeveelheden. 

Chamaeleon leert zelfs niet. dat één dezer zuren voorkomt; het leert, dat er al of niet 
eene organische stoffe aanwezig is, onbepaald nu welke. Alle 6 genoemde organische zuren 
worden door Chamaeleon elk voor zich ontleed en ontleden eene zekere hoeveelheid 
Chamaeleon, elk zuur eene eigene hoeveelheid. maar eene maat heeft men hier niet, en kan 
men niet hebben. en het onderzoek is dus doelloos. 

Kon men uit de ve'rbruikte hoeveelheid Chamaeleon iets leeren. het ware eene winst 
voor de wentenschap. al ware dit iets ook weinig, maar daar men er niets uit leert. kan 
men uit het oogpunt der wetenschap er geene waarde aan hechten. 

De zaak in kwestie is zoo verre van de wetenschap verwijderd. dat ik uit het gewone 
leven wel een voorbeeld mag aanhalen. 

Ik geef. om 10 onbekende voorwerpen te koopen, voor elk 1 tot 10 gulden uit: I, 2, 3. 
enz. gulden. Wat heb ik dan gekocht en hoeveel? 

Kan ik het uit het aantal guldens, die ik uitgegeven heb, leeren? G1!enszins; ik weet 
alleen, hoeveel geld ik uitgegeven heb. - Het aantal guldens I, 2. 3 enz. is de zuurstof. 
die den Chamaeleon verlaten heeft. - Wat baat het mij, of ik die ken? 

Ik moet in gemoede verklaren, dat ik niet meende, dat het iemand in de gedachten komen 
kon, om te doen wat de Heer GUNNING gedaan heeft; noch het quale. noch het quantum 
der organische stoffen. in de wateren voorkomende, wordt door Chamaeleon bekend, en 
dan mag ik vragen: wat men beoogt? 

Is het antwoord: of er organische stoffen zijn in de wateren. dan zal een verdampen der 
wateren en een branden van het overblijfsel en een bruin worden bij dat branden een 
antwoord geven, hetwelk mij even veel of even weinig beteekenend voorkomt. als elke 
proef met Chamaeleon. 

De wetenschap erkent in alle gewone wateren organische stoffen; zij heeft er reeds vele 
onderscheiden. Kon men middelen aan de hand doen, om er nog meer te leeren kennen, 
het zou eene dienst aan de wetenschap bewezen zijn. Eene verkleuring van meer of minder 
Chamaeleon leert niets. dat zelfs de geringste waarde heeft, en ik moet mijne geachte 
medeleden der Commissie van Redactie dus adviseren, het stukje van den Heer GUNNING 

niet optenemen, in de eerste plaats, om hem tegen strenge afkeuring van deskundigen te 
behoeden. en voorts, omdat zulke zonderlinge dingen in de stukken der Academie niet 
behooren. -

'}!J. Het tweede is een voorloopig berigt over een bestanddeel van den alcohol. ver
kregen uit gegist waschwater der garancine-fabrieken. 

Het is bekend, dat er bij de gisting van suikerhoudende vochten. nevens alcohol, nog 
andere gistings-producten ontstaan; in den laatsten tijd zijn er vele ontdekt. en daaronder 
ook vlugtige, die weleer onder den collectieven naam van foeseloUën begrepen werden. 

Dat er bij de gisting van het suikerhoudende meekrap-vocht ook vJugtige nevenproducten 
ontstaan. mogt vermoed worden. De vraag is slechts welke? 

Naar mijn oordeel heeft de Heer GUNNING in zijn onderhavige nota die vraag niet 
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beantwoord, de stoffe, door hem bedoeld, niet met de reeds bekende vergeleken, en ten 
onregte er den naam van een aldehyde aan gegeven. 

Er zijn eenige weinige eigenschappen opgeteekend van de stoffe uit meekrap. zoo weinig. 
dat men geen regt heeft. in haar eene eigene zelfstandigheid te zien; het kan zeer wel 
eene bekende wezen. en dan moet men wel het ondel7.lOek uitbreiden. maar mag haar niet 
als eene eigene onder een' eigen naam (garancine) openbaren. 

Noch kookpunt. noch soortelijk gewigt zelfs zijn. naar de proeven van den Heer 
GUNNING zelven. door hem met juistheid bepaald. en van het karakter van het Iigchaam 
is niet ééne hoedanigheid aangegeven, die beslissend is. 

De Heer GUNNING noemt de stoffe uit meekrap intusschen als te behooren tot de 
klasse der aldehyden. en grondt die benoemings--wljze op het bruin worden van de stoffe 
uit meekrap, door soda-loog. 

Dat Is ééne hoedanigheid, der aldehyden. eene hoedanigheid. die intusschen zeer vele 
andere Iigchamen bezitten, welke in geenen deele aldehyden zijn. Aldehyden zijn - zooals 
in elk boek over organische scheikunde voorkomt. vlugtige stoffen. minder zuurstof be
vattende. dan een tot hen behoorende alcohol; zij vormen een corresponderend zuur en 
oxyderen zich daartoe ligt; zij herleiden sommige metaal-verbindingen (b.v. van zilver); 
zij geven met ammoniak bepaalde verbindingen, en deze met zwaveligzuur weder eigene 
producten. 

De stoEfe van de meekrap is te weinig onderzocht. om over de hoofdkarakters van 
aldehyd te zijn of niet te zijn, te kunnen oordeelen, en de bruine verkleuring - het eenige 
positieve karakter, dat voor de aldehyd-natuur is opgegeven - mag haar den naam van 
een aldehyd niet alleen doen dragen. -

Mijn oordeel over deze nota is. dat zij te veel onjuistheden bevat. om als zoodanig 
opgenomen te kunnen worden; dat echter. al verviel ook de a1dehyd-verklaring uit de 
nota, haal' opnemen nog bezwaar zou hebben. omdat er een nieuwe naam gegeven wordt 
aan eene misschien zeer goed bekende zelfstandigheid, en dat er in het geheel zoo weinig 
van de stoffe is medegedeeld, dat deze nota niemand belangstelling kan inboezemen. -

Ik neem dien ten gevolge de vrijheid. mijne geachte medeleden in overweging te geven. 
den schrijver deze nota terugtezenden met een schrijven .. dat de Academie met belang
stelling de nadere proeven van den Heer GUNNING zal te gemoet zien. waaruit het 
blijken zal, van welk eenen aard de stoffe van meekrap is. en of zij inderdaad voor eene 
onbekende zelfstandigheid mag gehouden worden." 

Tot die nadere proeven wordt geene uitgebreide gelegenheid tot proefneming gevorderd. 
zooals in de uit deze nota nu weggenomen woorden voorkwam; daartoe wordt gevorderd 
kennis van hetgeen een scheikundig onderzoek beteekent. en hoe men een onderzoek 
moet doen. -

Om de bijzondere stelling. waarin' ik ten aanzien van den Heer GUNNING ben , geplaatst. 
neem ik de vrijheid. aan mijne geachte medeleden der Commissie het volgende verzoek 
te rigten. 

Deze twee stukjes raken speciale chemische kwesties; mijne geachte medeleden der 
Commissie. kundig en beroemd in hunne zaken, achten zich weUigt niet geneigd, hier een 
oordeel uittebrengen. 

Om de eigenaardigheid mijner stelling, en daar mijn oordeel ongunstig is. druk ik het 
beleefd verzoek uit, dat in dit speciale geval de twee stukjes en dit mijn schrijven aan de 
andere scheikundige leden der Academie mogen gezonden worden. met mijn vriendelijk 
verzoek - hetwelk ik hierbij aan de andere scheikundige leden beleefdelijk wensch gerigt 
te zien - om hun oordeel ove!' beide nota's en over mijne beschouwingen dier nota's, wel 
met vrijmoedigheid te willen uitbrengen. 

Langs dien weg meen ik. dat niemand zal kunnen zeggen. dat ik iets beoogd heb. 
hetwelk kan gelegen zijn buiten hetgeen de strikte waarheid eischt; en eene bittere ervaring 
heeft mij geleerd. dat zonder waarborgen. hier enkel zielsverdriet te beloopen Is. waarvan 
ik niet had kunnen meenen. dat het op aarde alzoo en onder zulke omstandigheden te 
beloopen was. 



WAT LEEREN ONS DE ARCHIEVEN OMTRENT GERRIT JAN MULDER? 45 

Ik ga zelfs zeer gaarne verder. en verklaar. mij gaarne te zullen onderwerpen aan een 
gunstiger oordeeL over beide nota's. of aan elk ander besluit, hetwelk mijne geëerde mede~ 
leden der Commissie van Redactie. of andere leden der Academie in deze zaak zouden 
willen nemen. 

Met alle onder:séheiding noem ik mij van mijne geachte medeleden de toegenegen 

G. J. MULDER. 

Aan de Commissie der Redactie van de Verslagen en Mededeelingen der 
Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam. 

Amsterdam, den 12 Junij 1860. 

Ik heb de eer hiernevens aan de HH. VAN REES, DELPRAT en VAN HALL. leden der 
Commissie van Redactie. te doen toekomen: 

10. de beide door den Heer GUNNINO in de jongste Vergadering onze~ Afdeeling 
ingezonden stukken. voor welke ZEDI. plaatsing in de Verslagen en Mededeelingen 
ver:zoekt. 

'}!J. den brief. welken ik onder dagteekening van Utrecht, 31 Mei j.l. van ons geacht 
Medelid G. J. MULDER ontving. 

Na ruggespraak met ons geacht medelid VAN REES. is aan den Heer GUNNINO in 
bedenking gegeven. de bedoelde zinsnede weg te laten. waaraan ZEDI. welwillend voldeed 
en nog eene nieuwe redactie toezond. ZIJ is diegene, welke in de derde Bijlage voorkomt. 

Na het ontvangen dezer nieuwe redactie, heb ik de stukken opnieuw den Heer MULDER 
gezonden. met de vriendschappelijke vraag. of ZEdHgel. alsnu mij zijn oordeel wilde 
kenbaar maken. of genoemde stukjes voldoende wetenschappelijke waarde hebben. om te 
worden opgenomen. 

Ik ontving ze daarop terug met het schrijven. dat hiernevens gaat. onder dagteekening 
van 9 Junij jl. In dezen stand van zaken, acht ik mij als Secretaris en als lid der Com~ 
missie van redactie onbevoegd om zonder voorlichting mijner: medeleden daaromtrent te 
beslissen. en dit te meer. omdat de beide brieven van den Heer MULDER tot de Com~ 
missie van redactie gerigt zijn. 

Naar mijn inzien zal het nu, en. gelukkig. voor de eerste maal op de toepassing aan~ 
komen der laatste zinsnede van § 7 Regl. van Orde. Bij het op wetenschappelljke gro:lden 
steunende oordeel van den Heer MUlDER. kunnen wij niet nalaten, om de zaak in eene 
Buitengewone Vergadering te brengen. Gaarne eerbiedig ik de kieschheld van den heer 
MULDER, die eene andere handelwijze schijnt te verlangen. maar naar mijne bescheiden 
meening. gebieden § 7 en de achting voor ons medelid ons. om de eerstkomende Buiten~ 
gewone Vergadering te raadplegen. 

Mag ik mijne geëerde Medeleden om hunne voorlichting ver:zoeken1 Aangenaam zoude 
het mij wezen. zoo zij deze zooveel wilden bespoedigen als noodig is, om mij de gelegen~ 
heid te geven tot bekendmaking dezer zaak aan den V oor:zitter. vóór de eerstkomende 
Vergadering. 

Ter besparing van kosten en wegens het genot van vrijdom van briefport. zal het 
welligt doeltreffend zijn, dat mij telkens de stukken worden terug gezonden, en ik voor 
de expeditie aan een volgend lid zorg dra ge. 

Aan de HH. R. VAN REES 
J. P. DELPRAT 
H. C. VAN HALL 

Leden der Commissie van redactie. 

De Secretaris der Natuurkundige Afdeeling van 
de Koninklijke Akademie van Wetenschappen 

W. VRQLlK. 
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De ondergeteekende is met den Heer Secretaris van oordeel, dat in deze zaak het 
voorschrift van Art. 7 van het Reglement van Orde moet gevolgd en derhalve het advies 
van den heer MULDER in eene buitengewone Vergadering der Afdeeling aan de Leden 
rnedegedeeld worden. 

Utrecht, 14 Junij 1860. R. VAN REES. 

De ondergeteekende vereenigt zich met bovenstaand advies. 

's-Gravenhage, 16 Junij 1860. 
J. P. DELPRAT. 

De ondergeteekende heeft ondervinding genoeg van den Heer G. J. MULDER, om zich 
ooit te willen mengen in een twist waarin Z.E. betrokken is. Men houde het mij dus ten 
goede, dat ik geenerlei advies in dezen uitspreek. 

H. C. VAN HALL. 

Groningen, 18 Junij 1860. 

Uit Processen~ Verbaal der Buitengewone Vergaderingen van de Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen van 28 April 1855--31 Maart 1883 Afdeeling Natuurkunde. 

Gedrukt voor de leden der Akademie. Amsterdam 1855--1883. Bldz. 59. 

Buitengewone Vergadering van 30 Junij 1860. 

De Secretaris deelt de briefwisseling mede, gevoerd tusschen hem en de leden der 
Commissie van Redactie, over de in de jongste gewone vergadering door den Heer 
GUNNING, voor de Verslagen en Mededeelingen aangeboden Verhandeling, alsook het 
ongunstig advies daarover uitgebragt door den Heer G. J. MULDER, lid der Commissie 
van Redactie. 

Na het advies vernomen te hebben zijner medeleden van de Commissie van Redactie, 
heeft de Secretaris begrepen, volgens de letter van § 7 Reglement van Orde, de geheele 
toedragt der zaak te moeten blootleggen in deze vergadering en hare beoordeeling en 
beslissing te moeten inroepen. 

Na beraadslaging, waaraan de Voorzitter en Secretaris, alsook de H.H. DoNDERS, 
V AN GEUN~, HARTING en VAN REES deelnemen, wordt besloten gevolg te geven aan 
den wensch, uitgedrukt in het advies van den Heer G. J. MULDER, en de beide door den 
Heer GUNNING aangeboden Verhandelingen, met de daarbij behoorende briefwisseling en 
rapporten, in handen te stellen van de H.H. VON BAUMHAUER. VAN DER BOON 
MESCH en BUYS BAU-OT, met beleefd verzoek om daarop te dienen van voor~ 

lichting en raad in de eerstkomende buitengewone vergadering der maand September. -
De H.H. VON BAUMHAUER en BuyS BALLOT nemen deze benoeming aan; aan den Heer 
VAN DER BOON MESCH, niet ter vergadering tegenwoordig, zal daarvan kennis worden 
gegeven. 

Utrecht, 23 September 1860. 

Uitgenoodigd om de Academie van wetenschappen te dienen van voorlichting aangaande 
de vraag, of de twee stukken van den Heer GUNNING zonder bezwaar kunnen opgenomen 
worden in de verslagen en mededeelingen, zoo heb ik de eer daaromtrent het volgende 
optemerken: 

Het kan niet zijn om de aanmerkingen te beoordeelen, die in scheikundig opzigt gemaakt 
zijn. Ik zou mij onbevoegd rekenen, om hare gegrondheid te ontkennen, indien zij mij 
ongegrond toeschenen. Wat het eerste stukje dan aangaat. Met ons geacht medelid 
MULDER ben ik van oordeel; dat niemand van Chamaeleon minerale zail beweren, dat 
het alleen aangewend den onderscheiden aard van verschillende organische stoffen zal 
doen kennen, of dat het de absolute hoeveelheid daarvan zal aanwijzen. Ware dat echter 



WAT LEEREN ONS DE ARCHIEVEN OMTRENT GERRIT JAN MULDER? 47 

het geval. dan zou chamaeleon minerale ook volkomen genoeg zijn; niet alleen de gezond
heidsleer. maar ook de scheikunde zou er mede gewonnen hebben. 

Ik geloof nu alleen voor de gezondheidsleer er eenig voordeel in te zien met den Heer 
GUNNlNG. die zich ook bepaaldelijk onthouden heeft iets meer omtrent de waarde van 
Chamaeleon minerale te verzekeren en die de aanmerkingen daarop gemaakt allen zelf 
maakte en hare gegrondheid onderzocht. 

Het zal namelijk. naar den wensch van Dr. GUNNING. aangewend worden. waar men 
de wateren in de verschillende deelen eener stad heeft te onderzoeken. alwaar dezelfde 
stoffen kunnen verwacht worden en dus de hoeveelheid verbruikte zuurstof eenigzins een 
maat aangeeft. Ik moet mij weder de beslissing onthouden. of de Heer GUNNING regt heeft 
de bepaling van organische stoffen door gewigtsverlies bij verbranding minder naauwkeurig 
te achten. dan of er alJeen in tijdsbesparing een voordeel in gelegen is; maar als 
Chamaeleon in naauwkeurigheid al niet den voorrang heeft. zoo heeft het toch in he
teekenis meer gewigt. gelijk de Heer GUNNiNG opmerkt; want het nadeelige van de 
organische stoffen in water schijnt voornamelijk gelegen te zijn in de zuurstofonttrekking. 
Daarenboven Chamael'eon geeft iets anders dan enkele verllesbepaling. die toch evenmin 
den aard daarvan doet kennen. en is in zooverre een aanwinst. 

De Heer GUNNING heeft voorts in het onderzoek zelf vele voorzorgen in acht genomen: 
hij heeft zich vergewist. dat Chamaeleon niet zelf in gedistelleerd water ontleed wordt. 
Er zijn wenken gegeven. dat ook de gewone anorganische zouten der wateren die ontleding 
niet te voorschijn roepen. Er zijn meer voorzorgen in acht genomen dan bij een stuk dat 
den Ilen Junij in de Fransche Académie des sciences is voorgedragen. in uittreksel in de 
Compt. Rend. is opgenomen. en dat waardig is gerekend het onderwerp van een rapport 
te zijn. 

Indien nu de verslagen en mededeelingen mogen gerekend worden niet enkel afgewerkte 
verhandelingen te moeten bevatten. die daarom juist naar de verhandelingen worden 
verwezen. maar mededeelingen. die een nieuwen of eenvoudigen weg aanwijzen. terwijl zij 
blijken dragen met zorg te zijn samengesteld en getoetst en niet meer te beloven dan wat 
zij geven. zoo zou ik alleen den tited gewijzigd wenschen. maar aarzel ik niet tot het 
opnemen van dit stuk te adviseren. tenzij de bevoegde beoordeelaars de beweringen van 
den Heer GUNNING bewijzen ongegrond te zijn. 

Ten opzigte van het tweede stukje. vereenig ik mij gaarne met de uitspraak der geachte 
beoordeelaars. 

Buys BALLOT . 

Uit .. Processen-Verbaal der Buitengewone vergaderingen van de Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen van 28 April 1855-31 Maart 1883. Afdeeling Natuurkunde. Gedrukt 
voor de leden der Akademie. Amsterdam 1855-1883. Bldz. 63. 

Buitengewone Vergadering van 29 September 1860. 

De Heer VON BAUMHAUER leest in eigen naam en in dien van de HH. VAN DER BOON 
MESCH en BUYS BALLOT het volgende Verslag voor op de in hunne handen gestelde 
verhandelingen van den Heer GUNNING. met de briefwisseling daarover tusschen de 
Commissie van Redactie en den Secretaris. 

In hare laatste buitengewone vergadering besloot de Afdeeoling. om volgens het verzoek 
van ons geacht medelid G. J. MULDER. lid der Commissie van Redactie voor de Verslagen 
en Mededeelingen, eene Commissie te benoemen. in wier handen zouden worden gesteld 
de twee door Dr. J. W. GUNNING. Lector in de Scheikunde aan de Utrechtsche Hooge
school ter plaatsing in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden stukjes: 

1°. Bepaling van het gehalte aan organische stoffen in water. 
20. Voorloopig berigt over een bestanddeel van den alcohol. verkregen uit het gegiste 

waschwater der garancine-fabrieken. 
en tevens het door den Heer G. J. MULDER over deze heide stukjes uitgebragt ongunstig 

oordeea. om daarover der Afdeeling te dienen van consideratie en advies. 
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De Ondergeteekenden. in deze Commissie benoemd. hebben de eer der Afdeeling mede 
te deelen. dat wat betreft de wetenschappelijke waarde der twee genoemde stukjes. zij zich 
volkomen met het oordeel van den Heer G. J. MULDER kunnen vereenigen. 

Wat betreft het eerste stukje is het duidelijk, dat, doordien chamaeleon alleen als 
oxydeermiddel werkt. de hoeveelheid door een water gedesox.ydeerd chamaeleon niet 
anders kan aanduiden. dan dat in dat water stoffen voorkomen. die door chamaeleon 
oxydeerbaar zijn; noch de aard echter noch de hoeveelheid daarvan kunnen door de 
verbruikte hoeveelheid chamaeleonoplossing worden aangetoond: de aard niet, zelfs niet 
eens of het organische of anorganische stoffen zijn. daar in de wateren anorganische 
stoffen. b.v. ijzerprotoxydzouten. zwave'lmetaal~verbindingen. zwavel~ en koolwaterstoffen. 
kunnen voorkomen. die ook door chamae1.eon worden geoxydeerd; nog veel minder de 
hoeveelheid, daar bijna iedere door chamaeleon~oplossing oxydeerbare zelfstandigheid. 
zoowel anorganische als organische. eene verschillende hoeveelheid zuurstof ter oxydatie 
noodig heeft; daarenboven is het van eene menigte dezer stoffen onbekend. tot hoeverre 
de oxydatie door chamaeleon~plossing gaat, of de oxydatie volkomen is. zoodat b.v. 
van de stikstofvrlje organische zelfstandigheden koolzuur en water worden gevormd. of 
dat er tusschen~oxydatie~rodukten ontstaan; eindelijk kunnen in de wateren ook organische 
stoffen voorkomen.· die aan de oxydatie door chamaeleon weerstand bieden. Daarenboven 
is de oplossing van chamaeleon. waarvan in den laasten tijd bij de titreermethoden eene. 
naar ons oordeel. te ruime toepassing Is gemaakt. een reactief dat niet anders dan met 
de grootste omzigtigheid mag worden gebruikt. Wij zouden er bijna als van het zwavel~ 
cyaanpotassium op het ijzer. van moeten zeggen: het reactief is te gevoelig. en daarenboven 
te weinig constant in zijne samenstelling. zoodat het bljn::1 leder oogenblik op nieuw moet 
worden gecontroleerd. De Heer GUNNING heeft In zijn stuk deze bedenkingen tegen de 
voorgestelde methode wel degelijk besproken; maar daartegenover gesteld het niet ~e 

loochenen feit dat de analytische scheikunde ter kwantitatieve bepaling der organische 
stoffen in wateren nog geene methode aan de hand geeft. waardoor zelfs bij benadering 
bruikbare resultaten kunnen worden verkregen. 

Voor de kwantitatieve bepaling der organische stoffen kan. naar ons oordeel. de 
chamaeleon~plossing niet worden aanbevolen; iets anders echter is het of de chamaeleon~ 
oplossing bij eene vergelijkende keuring van wateren. zoowel tot inwendig gebruik als tot 
technische doeleinden. geene dienst zoude kunnen bewijzen. Ontwijfelbaar toch is het dat 
een water des te eerder en des te sterker in rottende gisting zal overgaan en dus des te 
minder voor inwendig gebruik alsook voor vele andere doeleinden geschikt zal zijn. :laar 
mate daarin eene grootere hoeveelheid oxydeerbare stoffen voorkomen, en dit kan door 
de chamaeleon-oplossing binnen zekere grenzen worden bepaald. bin:len zekere grenzen 
zeggen wil. want wij zouden bij een vergelijkend onderzoek, hetgeen hier altijd moet plaats 
vinden. om de vroeger medegedeelde redenen aan het verschil om eenige procenten geene 
waarde hechten. maar wel aan aanzienlijke verschillen. zooals die zoowel door den Heer 
GUNNING in het aangeboden stuk. alsook door den Heer EM. MONNJER. die insgelijks 
door Chamaeleon~plossing verschillende wateren heeft onderzocht. worden aangetoond 
(verg. Comptes Rendus de I'Académie des Sciences. à Paris No. 24 11 JuiD 1860 p. 1084). 

De methoden door deze beide Heeren gevolgd verschillen eenigzlns. De heer GUNNING 

oxydeert de oxydeerbare stoffen door overvloed van de chamaeleon~oplossing. en bepaalt 
dien overvloed later door een protoxydijzerzout. hetgeen stellig vóór heeft boven de 
dadelijke bepaling door chamaeleon~plossing. zoo als die door den Heer MONNIER wordt 
voorgesteld; doch deze heeft. door de oxydatie bij eene temperatuur van 70° C. te doen 
plaats vinden. den duur der bewerking. die -bij de gewone temperatuur ten minste 24 uren 
bedraagt, tot weinige minuten teruggebragt. welk voordeel bij eene proef als deze van 
groote waarde is. 

Ten opzigte van het stukje: .. Bepaling van het gehailte aan organische stoffen b water" 
vermeenen de Ondergeteekenden der Afdeeling te moeten adviseren dat aan den Heer 
GUNNING worde geschreven. dat er bij de Academie geen bezwaar bestaat tegen de 
plaatsing van dit stuk in hare Ver.tlagen en Mededeelingert, in zoo verre het Joor ZEd. 
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aangeprezen middel dienen moet tot vergelijking van wateren, zoo als blijkbaar de be~ 
doeling van ZEd. is geweest bij het schrijven dezer Verhandeling; maar dat de titel: 
Bepaling van het gehalte aan organische stoffen in water eene wetenschappelijke methode 
voor de kwantitatieve bepaling dier stoffen zoude doen verwachten, die in de VerhandeU::J.g 
niet wordt gevonden. Dat de Academie aldus zijne Verhandeling za,l opnemen, indien ZEd. 
er in toestemt dat de titel luide: Middel ter vergelijking van wateren vooral met het oog 
op de daarin voorkomende organische stoffen. 

Ten opzigte van het tweede stukje vereenigen ondergeteekenden zich ten volle met de 
zienswijze van den Heer MULDER, dat door den heer GUNNING geen enkel bewijs is 
geleverd, dat de door ZEd. met den naam Garanci::J.e bestempelde stof eene eigene zelf~ 
standigheid en niet een mengsel van meerdere stoffen is, en zoo zij al eene eigene zeJf~ 
standigheid is, zij eene nog nieuwe onbekende stof is, terwijl eindelijk de door ZEd. aan~ 
gevoerde reactie met soda~loog op zich zelve geen afdoende reden is om deze stof een 
aldehyd te noemen. De plaatsing van deze voorloopige mededeeling zoude, naar het 
oordeel der Ondergeteekenden geen ander doel kunnen hebben dan het gelukkig bij onze 
Academie nog onbekende prendre date. 

Uwe commissie adviseert dus, overeenkomstig het advies van den Heer MULDER, dit 
stuk aan den Heer GUNNING terug te zenden met een schrijven .. dat de Academie met 
belangstelling de nadere proeven van den Heer GUNNING zal te gemoet zien, waaruit 
het blijken zal, van welken aard de stoffe van meekrap is, en of zij inderdaad voor eene 
o:rbekende zelfstandigheid mag gehouden worden". 

E. H. VON BAUMHAUER. 
A. H. V m OER BOON MESCH. 
BUYS BALLOT, 

Utrecht, 10 October 1860. 

De Commissie, door de Academie benoemd, om verslag uittoorengen over twee inge~ 
diende opstellen, die aan de Commissie van Redactie waren gezonden, heeft - zoo mijne 
berigten juist zijn - geconcludeerd, om het eene opstel over de bepaling van organische 
stoffen in drinkwater door Chamaeleon minerale, onder wijziging, aantenemen, en de 
Academie heeft zich met die conclusie vereenigd. 

De Commissie heeft, naar die berigten, erkend, zooals ik geschreven had, dat noch de 
aard, noch de hoeveelheid van organische stoffen in drinkwateren op die wijze kon worden 
gevonden, maar dat desniettemin chamaeleon toch eenige nuttige dienst bij het onderzoek 
van drinkwateren kan bewijzen. 

Het zij mij vergund, nu elke persoonlijke kwestie door het aannemen van het bedoelde 
opstel buitengesloten is, op de zaak als zoodanig terug tekomen. 

De Academie zal daar niets vreemds in vinden, daar ik met den besten wil niet kan 
verstaan, welke nuttige dienst chamaeleon 'hier zou kunnen bewijzen, en ik wend mij alzoo 
tot de Academie, om te mogen vernemen, welke dienst dit zij. -

De natuurwetenschappen hebben het voorregt, dat proefondervindelijk kan worden 
getoetst wat wordt beweerd. 

Ik heb nu in gewoon regenwater organische stoffen opgelost, die in gewone welwateren 
voorkomen, en bepaalde hoeveelheden dier stoffen in dat water opgenomen, en zou ik 
nu - met de kennis voor mij wat ik heb - er chamaeleon bijvoegen, zoo zou ik een 
resultaat bekomen, dat ik (sic) waarheid belagchelijk zijn zou als middel tot kennis. die 
ik hier verlang. -

Een belagchelijk resultaat is een verwerpelijk. 
Dat het resultaat belagchelijk wezen moet, kan afgeleid worden uit den aard der aan~ 

wezige stoffen en uit de onderscheidene hoeveelheden zuurstof, die elk van chamaeleon 
opneemt, en in een mengsel alle waarheid volkomen verduistert. 
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Ik kom alzoo bij de Academie met de bede, mij in mijne onkunde wel te wUIen behulp
zaam zijn, en heb de eer haar vier van die bovengenoemde oplossingen te zenden, met 
verzoek, die door chamaeleon te willen onderzoeken. Wanneer de Academie dan de 
uitkomsten van dat onderzoek zal vergelijken met hetgeen werkelijk in die wateren aan
wezig is, hetgeen in nevensgaanden verzegelden brief is opgeteekend, een brief, die na het 
onderzoek met chamaeleon kan worden geopend, dan twijfel ik niet, of de Academie zal 
een vrolijk oogenblik ·hebben; zij zal hartelijk lagchen. en na die vreugde aan mij regt 
laten wedervaren. dat chamaeleon evenmin kan dienen, om iets nuttigs hoegenaamd te 
leeren aangaande ·bewerktuigde stoffen, in welwateren voorhanden, als hij kan dienen, om 
er mede uit rijden te gaan, of om er geheel Italië door te bevrijden. Chamaeleon kan alleen 
leeren, dat er organische stoffen present zijn, maar dit behoeft niet geleerd te worden, 
want die stoffen ontbreken in geen enkel welwater ooi t. Veel of weinig zelfs kan door 
chamaeleon niet worden aan het licht gebragt. wat veel van de eene stoffe destrueert 
weinig chamaeleon, weinig van eene andere stoffe destrueert er veel van. Chamaeleon, 
voor zoo verre hij hier iets aangeeft. geeft leugens aan. 

De kwestie is voor de Academie van gewigt, want zij betreft niet slechts de eerste 
beginselen der scheikunde, maar ook de eerste grondslagen der natuurwetenschappen. 

Voor mijn deel. lid der Academie en lid van de Commissie van Redactie zijnde. mag ik 
dat ligchaam niet in die twee rigtingen twee groote dwalingen doen begaan, maar moet ik, 
naar mijn' pligt. dat ligchaam helpen behoeden tegen dwaling. -

Nu alle persoonlijkheid hier verre verwijderd is, is er geene vrees meer, dat het in onze 
Academie gaan zal als bij de Fransche, waar men, door den bliksemafleider met al het 
ijzer van het gebouw te verbinden, den bliksem triumfant zal binnen halen. D.e zaak is 
gereduceerd tot een eenvoudig feit. en zooverre is het. hoop ik. niet gekomen, dat de 
Academie den proefondervindelijken weg niet zou willen bewandelen. 

Ik verzoek dan met bescheidenheid, dat het der Academie behagen moge, den inhoud 
van de hierbij gaande vier flesschen door chamaeleon te onderzoeken. en dan mijn ver
zegelden brief te openen en te vragen, welk verband is er tusschen de taal, die 
chamaeleon zal gesproken hebben. en de waarheid, die in den verzegelden brief vervat is. 

Hierbij bepaal ik mij voor ditmaal, daar ik de hoop mag koesteren. dat de Academie 
mijn voorstel zal noemen natuurkundig gezond, en op eenmaal in staat. om alle praatjes 
aftesnijden. Ik verzoek niets personeels; ik verzoek slechts, dat de Academie op het terrein 
kome van BACO. van LA VOISIE~ van BERZEDIUS. en de Academie mag mij dat niet 
weigeren. 

Het lid der Academie en van de Commissie 
van Redactie van de verslagen en 
mededeelingen, 

G. J. MULDER, 

Aan de Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam. 

Utrecht. 19 October 1860. 

Onze geachte Secretaris. mij van de ontvangst mijner vier kostelijke f1esschen en be
geleidenden brief van 10 October 1.1. welwillend berigtende. voegde er bij (13 Oct. 1.1.). 
dat hij mij de notulen zenden zou der buitengewone vergadering, in welke over den 
paarschen steen der wijzen gehandeld was. er bijvoegende: .. misschien vindt gij daarin 
reden. om op uw ingezonden stuk terugtekomen". 

Bij een nader schrijven van die geachte hand (17 Oct. 1.<1.) zijn mij die notulen geworden, 
waarin in extenso voorkomt het Verslag over den Chamaeleon uitgebragt door den Heer 
VON BAUMHAUER. met wiens conclusie de Academie zich heeft vereenigd. 

Alsnu in staat gesteld, om den letterlijken inhoud te kunnen volgen van hetgeen door de 
Academie wordt voorgestaan, heb ik de eer bij mijn' brief van 10 Oct. 1.1. nog het volgende 
te voegen: 
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De Heer V. BAUMHAUER zegt .. dat door Chamaeleon noch de aard, noch de hoeveelheüt 
van bewerktuigde stoffen in drinkwateren kan aangegeven worden, maar dat desalniette
min en evenwel nogtans chamaeleon bij de keuring van wateren eene dienst kan bewijzen". 
- Op eenige procenten ziet die Heer niet, maar of er veel of weinig is: dat zegt hij, kan 
c·hamaeleon aangeven. Dat .weet die Heer, dat weet elkeen wel beter. 

Laat ik de Academie even een slip opligten mijner vler flesschen. De organische stoffen, 
daarin voorhanden, had ik daarin kunnen oplossen in rede (sic) van 3 4 5 gewigtsdeelen. 

En zou ik dat gedaan hebben, dan zou chamaeleonaangeven getallen in de lucht, maar 
altoos in de volgende verhouding: 

3 12 30. 
Uitgaande van de eerste 3 = 3, wordt de tweede 4 = 12, de derde 5 = 30. 
Chamaeleon zegt, 3, 12, 30: de waarheid is 3, 4, 5. -
Die het ontkent, mag mijne f1esschen niet ongeopend laten: hij moet chamaeleon aan

wenden, en dan moet mijn brief geopend worden. Maar men zal mijne f1esschen wel 
ongeopend do'en blijven, omdat elkeen weet, dat chamaeleon hier enkel onwaarheid 
aangeeft. 

Waarom heeft de Heer V. BAUMHA'UER nu niet aan de Academie doen verstaan, dat, 
indien de waarheid is 3, 4, 5, het geene keuring van water is, zoo een keurmiddel zegt, 
willekeurig van 3 uitgaande, 3, 12, 30. 

Gaat men van 2 uit, 4 = 4, dan heeft men: 

Waarheid 
Chamaeleon Leugen 

3 
1 

4 5 
4 10 

Elk kind in de wete::l.Schap weet, dat Chamaeleon hier niet kan aangeven veel of weinig, 
en dat hlj dus bij keuring van wateren niet kan worden gebruikt. 

Had de Heer V BAUMHAUER het intusschen hieroij maar gelaten. Hij maakt U benaauwd 
voor die .. organische stoffen, die in rottende gisting overgaan". Chamaeleon kan die aan
geven en daarom is hij nuttig bij de keuring van wateren. 

Zoo spreekt die Heer. 
Geachte medeleden! In mijne vler flesschen, die alle eene betrekkelijk ruime hoeveelheid 

chamaeleon ontleden, zijn organische stoffen van gewone drinkwateren aanwezig, maar 
zij zijn de onschuldigste der wereld. Geen van alle kan in .. rottende gisting" overgaan. 
Gij gebruikt er twee dagelijks van, 100 maal, soms 10<X> maal meer dan ooit in een drink
water voorkomt. 

Zoo nu de Heer V. BAUMHAUER voor U ChamaeJeon zou doen in de eene f1esch, zal 
hij zeggen: .. drink het veilig", in de andere: .. drink er niet te veel van", in de derde: 
.. slecht water", in de vierde: "vergif". ~ 

Zoo dat dan zou gedaan en gezegd zijn, opent dan, bid ik U, mijn' verzegelden brief, 
en Gijlieden zult hartelijk lagchen, en de Heer Water-Keurmeester zal nooit meer één 
druppel chamaeleon in gewoon drinkwater doen. 

En wat zal dan de Academie doen? Zij zal met eenparige stemmen haren dank brengen 
aan haar lid, den ondergeteekende, die rustig en kalm de vogels om den strik liet vliegen, 
dien zij zelven gespannen hadden, en die lachte, toen zij in dien strik geklemd zaten, 
zoodat zij regts noch links zich konden bewegen. -

Hoe het zij: ik bid de Academie, om de zaak vrolijk te blijven behandelen. Die den 
bliksemafleider met al het ijzer van het gebouw zou verbinden, hij zou aansprakelijk zijn 
voor de gevolgen. - De Academie mag niet vergeten, dat ik voor alle dingen den 
bliksemafleider van al het ijzer van het gebouw heb losgemaakt. -

Het lid der Academie en van 
de Commissie van Redactie, 

G. J. MULDER. 

Aan de Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam. 
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Hooggeleerde Heer. 

In voorloopig en persoonlijk antwoord op Uwe Missive als Secretaris der Nat. Afdeeling 
van de Academie van Wet .• dd. 6 Oct. No. 152. heb ik de eer U mijn stukje over het 
onderzoek der wateren. met gewijzigden titel toe te zenden ter opneming in de Verslagen 
en Mededeelingen. 

Ik heb de eer met de meeste hoogachting te zijn. 

UHooggeldw. dienaar 
Utrecht. 22 Oct. 1860. J. W. GUNNING. 

Uit Processen-Verbaal der Buitengewone Vergaderingen van de Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen van 28 April 1855-1883 31 Maart 1883. Afdeeling Natuurkunde. 
Gedrukt voor de leden der Akademie. Amsterdam. 1855-1883. Blz. 68. 

Buitengewone Vergadering van 27 October 1860. 

Wordt gelezen een brief van den Heer G. J. MULDER onder dagteekening van Utrecht. 
25 October 1860, van den volgenden inhoud: 

Utrecht, 25 October 1860. 

"Ik had de eer den 10en en 1gen October l.I. aan de Academie twee stukken te zenden, 
met vier flesschen en een verzegelden brief, de strekking hebbende, om te doen blijken, 
dat Chamaeleon minerale bij keuring van water niet kan worden gebruikt. en daarbij voor 
niets dienen kan. 

In die stukken meen ik de zaak finaal afgedaan te hebben. Zij waren in vrolijken trant 
geschreven. En waarom zou men hier treuren? Aan drie geachte leden der Academie had 
Ik ze voorgelezen. 

Het eerste stuk van 10 October was mij teruggezonden door den geachten Heer 
Secretaris. en ging nu nog eenmaal van mij naar de Academie. met de ampliatie van 
19 October. 

Den 24en Octob. l.I. ontving ik nu van de geachte Heeren President en Secretaris 
een vriendschappelijk schrijven. om beide stukken terugtenemen en een ander te zenden. 

Dat verschijnsel. in verband met al het gebeurde in deze zaak. vooral ook in verband 
met hetgeen mij schriftelijk en mondeling van onderscheiden leden was bekend geworden 
aangaande de beweegredenen. die hier in het spel waren. dat verschijnsel was gewigtig. 

Had ik de Academie iets anders dan waarheid voorgehouden? 
Den 29 Mei It verzocht ik. buiten deze zaak te mogen blijven. daar mij de ervaring 

geleerd had. dat hier enkel bezwaren te beloopen waren. 
Het werd mij niet toegestaan. 
Den 7en Junij l.I. gaf ik een advies, waarvan de gronden door elkeen erkend werden 

als waar, maar ik onttrok mij aan de toepassing dier gronden. voor zoo verre het de 
plaatsing al of niet van twee aangeboden opstellen betrof, en onttrok mij daardoor voor 
vast aan elke persoonlijke veroordeeling. 

Tevreden met de plaatsing van een aangeboden opstel. kom ik in mijne brieven van 
10 en 19 October enkel voor een natuurkundig feit op. en Uw voorzitter en Uw secretaris 
verzoeken mij. dat ik beide stukken zal terug nemen. en een ander zal zenden. Welk is 
mij niet geschreven. 

Ik heb onmiddellijk aan het eerste voldaan. en den geachten Heer Secretaris verzocht. 
mij alles terug te zenden. 

Ik meen. dat ik het hierbij niet laten mag. Waar een geëerde Voorzitter en een geachte 
Secretaris aan een lid. In eene zaak als deze, zulke wenken geven. is dat lid onervaren, 
Indien hij niet meent. dat zijne stem niet meer zal gehoord worden in de inrigting. 
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Ik heb daar gaarne vrede mede en ongaarne zou ik aan ééne corporatie of aan één 
persoon opdringen wat ik opregt meen waar te zijn. 

Niemand schrijft of zegt mij ook, dat ik onregt heb; men schrijft en zegt mij, dat ik 
regt heb, maar dat persoonlijke consideraties hier de Academie van de waarheid doen 
afwijken, en daarom is mijne taal der waarheid niet aangenaam. 

Om persoonlijke consideraties was ik noch lid van de Commissie van Redactie, noch 
van de Academie. Eene Koninklijke Academie van Wetenschappen behoort regt op de 
waarheid af te gaan, en een lid, aan hetwelk men schrijft en zegt "Gij hebt de waarheid, 
maar wij handhaven ,haar toch niet", kan zich in zulk een ligchaam niet gerust gevoelen 
en niet op zijne plaats. 

Ik heb alzoo de eer, mijn lidmaatschap der Koninklijke Academie van Wetenschappen 
neder te leggen, en beveel mij hartelijk in de vriendschap en de welwillendheid dier leden 
aan, die met mij de waarheid lief hebben, zoo als eene eerlijke Natuurstudie die doet 
kennen aan haren eerlijken beoefenaar, en van welke hij niet wijken kan of mag, voor 
wien of voor wat het ook zij." 

G. J. MULDER. 

Aan de Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam. 

Hierop ontstaat eene wisseling van gedachten, waaraan de H.H. VAN DER BOON MESCH, 
VAN GEUNS, MATTHES, VON BAUMHAiUER, MIQUEL, DoNDERS, HARTJNG, met Voorzitter 
en Secretaris deelnemen. 

De Secretaris deelt mede, dat hij kort na de jongste buitengewone vergadering met een 
vriendschappelijk schrijven van den Heer G. J. MULDER eene mand met eenlge flesschen, 
allen verzegeld, en met eenen verzegelden brief ontving, vergezeld van eenen brief aan de 
Afdeeling, waarin de Heer MULDER in den aanhef van geruchten sprak, tot hem gekomen, 
en zoo deze juist waren, moest besluiten, enz.; dat daarom Spreker gemeend had, den 
Heer MULDER in staat te moeten stellen om met volkomen kennis van zaken te kunnen 
oordeelen, en hij derhalve genoemden Hoogleeraar de proef der notulen van de vergade
ring toezond met een vriendschappelijk schrijven waarin hij de mogelijkheid deed zien. dat 
na deze verkregen volledige kennis, de Heer MULD'ER zich genoopt zoude vinden om op 
den ingezonden brief terug te komen. welken de Heer VROLIK daarom terugzond, terwijl 
hij de flesschen en het verzegelde couvert terughield. Hierop volgde een tweede vriend
schappelijk schrijven van den Heer MULDER, waarin voor deze toezending dank werd 
gezegd, onder terugzending van den eersten en bijvoeging van een tweeden brief aan de 
Afdeeling. - Volgens het voorschrift van het Reglement heeft de Secretaris de beide voor 
de Afdeeling bestemde brieven den Voorzitter toegezonden, zonder eenige andere bijvoeging 
dan het noodzakelijk historisch geleide en zoo doende als verpligte kennisgeving. 

De Voorzitter neemt hierop het woord, en het verhaal van den Secretaris bevestigende. 
deelt hij mede, na kennisname dezer stukken zich als vriend van den Heer MULDER ge
drongen gevoeld te hebben, hem den raad te geven, tot terugneming der beide stukken, 
als ook tot in plaats stelling van een schrijven in andere bewoording; dat hij daarop in 
antwoord van den Heer MULDER het berigt ontving, dat deze voor het lidmaatschap der 
Academie dacht te bedanken, waarop de Heer SIMONS had geantwoord. dat dit in geen 
geval moest geschieden, en dat, daar de mogelijkheid bestond, dat Spreker zich vergist 
zoude hebben, in de beoordeeling der stukken, het dan wenschelijker ware, dat ze door 
den Heer MULDER ter vergadering gebragt wierden. De Secretaris berigt. dat inmiddels de 
beide brieven en alles wat daarbij behoorde onder hem was blijven berusten, maar dat hij 
daarop jongs~leden Donderdag, 25 October, een derde vriendschappelijk schrijven van den 
Heer MULDER ontving, waarin deze verklaarde, niets liever te willen, dan alles terug te 
nemen, en daarom deze terugzending verzocht, met de verzekering, dat na den ontvangst, 
een ander kort woord voor de Afdeeling zoude worden gezonden, dat de Heer VROLIK 
dan heden wel zoude willen mededeeJen. Den volgenden dag was: daarop de brief ont
vangen, welke in deze vergadering is medegedeeld. 
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BIJ de verdere wisseling van gedachten wordt op den voorgrond gesteld de wensch 
dat de Heer MULDER aan zijn besluit geen gevolg moge geven, en dat daartoe pogingen 
zullen worden aangewend; aan dezen wensch voegt zich het verlangen naar inlichting; 
de belde brieven toch, waarop de Heer MULDER doelt, zijn der Afdeeling o:lbekend 
gebleven even als de stukken, waaraan zij tot geleide verstrekten; de Afdeeling heeft die 
stukken niet afgewezen en op zulke onderstelde afwijzing schijnt de Heer MULDER even
wel eene beschuldiging te gronden, welke de Afdeeling niet op zich mag laten kleven; 
de vergadering heeft het regt te verlangen, dat deze stukken niet alleen aan Voorzitter 
en Secretaris, maar ook aan haar bekend worden gemaakt, en zoodoende blijke, dat ook 
bij haar de zucht naar waarheid bestaat. 

De Voorzitter resumeert en sluit de beraadslaging, waarna hij voorstelt, dat de ver
gadering besluite den ter tafel gebragten brief niet aan te nemen, maar tot den Heer 
MULDER het verzoek te rigten, dat hij de zaak in haren vorigen toestand terug brenge, 
en derhalve tot de Afdeeling doe terug keeren, al wat hij terug nam, opdat zij daarvan 
in de volgend eerstkomende Buitengewone Vergadering kennis neme. - Hieraan zal leed
gevoel gevoegd behooren te worden, over het besluit van den Heer MULDER, met de 
uitdrukking van den wensch, dat hij daarop gelieve terug te komen. 

De Voorzitter behoudt zich voor, om, zoodra aan den wensch der Afdeeling voldaan 
is, haar de redenen te ontvouwen, waarom hij in zijn vriendschappelijk schrijven aa:J. den 
Heer MULDER, den wensch uitte, dat de brieven zouden terug genomen worden, en de 
zaak. althans in anderen vorm, bij de Afdeeling zou worden gebragt. 

De Voorzitter vraagt te:l slotte, of, zoo de Afdeeling zich met zijn voorstel vereenigt, 
zij verlangt, dat het ontwerp van den brief in eene volgende Buitengewone Vergadering 
worde vastgesteld, dan wel of het schrijven daarvan dadelijk aan Voorzitter en Secretaris 
worde overgelaten. - De vergadering vereenigt zich eenparig lijk met het schrijve:l van 
dergelijken brief aan den Heer MULDER en laat de redactie daarvan aa:l Voorzitter en 
Secretaris over. 

No. 161. Amsterdam, den 30 October 1860. 

De Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amster
dam had de eer, in hare buitengewone vergadering van 27 October j.l. Uwen brief van 
25 October j.l. te ontvangen, waarin redenen worden opgegeven. welke U bewogen Uwe 
deelneming aan haar te onttrekken. Zij vinden, volgens Uw schrijven haren grond in eene 
briefwisseling, gevoerd tusschen U en den Voorzitter en Secretaris. 

De Afdeeling bleef onbekend met de beide brieven, waarop Uw jongste schrijven een 
teru9$lag was. en was dus ook vreemd aan het, gelijk beiden haar verklaren. zuiver 
vriendschappelijk en dus officieus schrijve:l van haren Voorzitter en Secretaris. Zij meent 
daarom Uwen jongsten brief niet te mogen aannemen, en zij werpt alle beschuldiging 
daarin jegens haar bevat verre van zich af. 

ZIJ vertrouwt dat dit door U zal worden begrepen, en verzoekt U haar met de belde 
brieven bekend te maken, door U teruggenomen. 

Het zal wel onnoodig zijn hier bij te voegen, dat de Afdee<ling, hoogen prijs stellende 
op Uw lidmaatschap, het zeer zoude betreuren, wanneer aan Uw vroeger besluit, om 
haar te verlaten, wierd gevolg gegeven. Zij verzoekt U dringend zulks niet te doen. 

Den Heere G. J. MULDER, 
Lid der Kon, Akad van Wetenschappen. 

De Natuurkundige Afd. der 
Koninkl. Akademie v. Wetensch. 

In haren naam 

G. SIMONS. Voorzitter. 
W. VROLIK, Secretaris. 
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Utrecht, 9 November 1860. 

Ik had de eer dd. 30 Oct. 1.1. een officiëlen brief te ontvangen van de Heeren President 
en Secretaris der Koninklijke Academie van Wetenschappen, waarin onder anderen voor~ 
komt, dat de Academie mijne twee brieven van 10 en 19 Oct. l.l.wenscht te kennen, door 
mij teruggenomen volgens mijn brief van 25 Oct. 

Ik kan aan dat verlangen niet in dien zin voldoen, dat Ik deze brieven alsnog zou 
wenschen intedienen bij de Academie. De zaak is - en men vergeve het mij, dat ik nog 
eenmaal in deze zaak Hollandsche taal spreke - de zaak is er · te ·laf, te onnooze} of te 
slecht voor; de Academie beslisse zelve tot welke rubriek zij behoort. 

Wanneer ik alzoo mijne belde brieven zend, zooals ik thans doe, is het alleen ter 
historische kennisneming, welke die brieven waren, die naar het oordeel van de Heeren 
President en Secretaris voor de Academie niet geschikt waren. Ik zou geen woord van 
die brieven terugnemen, zoo ik ze inzond ter overweging, en ik verwacht van de onaf~ 
hankelijkheid der leden van de Academie. dat zij mij bij inzendnig het regt zouden toe~ 
gekend hebben, om in brieven, die voor eene besloten vergadering bestemd waren, waar 
de leden gewoon zijn eenvoudig te wezen, met die openheid en die vrolijkheid te schrijven, 
zooals ik in beide gedaan heb over eene regt ellendge zaak. -

Ik herhaal het, dat ik die brieven thans slechts ter kennisneming toezend. Over de zaak 
van de:! Chamaeleon zou de Academie bij elk student, al zij het een student in zijn eerste 
studiejaar, kunnen vernemen, hoe droevig de Academie in deze gehandeld heeft. Van 
31. Mei tot nu heb ik er aan de Academie -4 maal over geschreven; ik eer haar te veel, 
om dat nog eenmaal te k=en doen, of er iets over intezenden. 

In den officiëlen brief van de Heeren President en Secretaris van 30 Oct. Ll. komt voor 
.. dat de Academie alle beschuldiging. in mijn' brief van 25 Oet. omtrent haar bevat, verre 
van zich afwerpt:' . 

Mijn brief van 25 Oet. hield In, dat de Academie van de waarheid afwijkt, en door 
persoonlijke redenen in deze bewogen is geworden. -

1°. De Academie is van de waarheid afgeweken door Chamaeleon een keurmiddel voot 
drinkwater te noemen; dat weet nu, meen ik, elk lid, en die het tegendeel volhoudt. moge 
zich zelven nog langer belagchelijk maken: de Academie is er van genezen. -

Die het het beste middel der bekende blijft noemen, hij ete soep met eene speld. Een 
ding, waarmede men geen doel bereiken kan, is geen middel. 

20. De afwijking der Academie van de waarheid geschiedde om persoonlijke redenen. 
Is het over dit punt .nog noodig, nadere openbaarheid te werpen, dan verzoek ik van de 
Heeren SiMON~ VROUK. VAN DER BooN MESCH en ·BUYS BAL'LOT de vergunning, om 
de brieven te mogen overleggen, die zij mij over deze akelige materie geschreven hebben; 
die brieven waren zeker seml~offjciëeI. Ik kan mij dan tevens verantwoorden, waarom Ik 
den Heer VON BAUMHAUER aanSprakelijk gesteld heb voor het rapport der Commissie. 

Van de genoemde vier cordate mannen mag ik verwachten, dat zij mij, als het noodig 
is, het overleggen van hunne brieven niet zullen weigeren. Maar welk lid der Academié 
ontkent nog, dat enkel persoonlijkheid den wagen der Academie uit het spoor gebragt 
heeft? - Men zij regtvaardig en noeme niet langer zwart wit. -

De Heeren President en Secretaris deelen mij uit naam der Academie mede, dat ik mijn 
lidmaatschap niet moge nederleggen. - Na den officiëlen brief van de Heeren President 
en Secretaris van 30 Oet. 1.1. moet ik erkennen, dat het van mij niet goed zou zijn, in eene 
zaak als deze thans reden tot scheiding voltehouden. Ik zou mij bij scheiding openbaar 
moeten verantwoorden, en ik heb te veel eerbied voor de Academie. om haar aanzien naar 
buiten niet gaarne te handhaven. 

Dat gedeelte van mijn brief van 25 Oct., waarbij ik mijn lidmaatschap nederIeg, neem ik 
alzoo terug, en stel daarvoor in de plaats. dat ik verzoek iIls lid der Commissie van 
Redactie ontslagen te worden. De Academie mag mij dat niet weigeren na al het gebeurde. 

Zou ik een wensch mogen uitdrukken ter liefde van de waarheid. zij zou zijn, dat de 
Academie alsnu mogt willen goedvinden, om terstond den Heer Secretaris te verzoeken, 
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mijn advies van 9 Junij I.l. te willen voorlezen; ik twijfel niet. of de Academie zou daarna 
besluiten: MULDER was ook hier vrij van kameraderie en van geld verdienen, en speelde 
geen chamaeleon. -

De Academie vergunne mij, dat ik eene opmerking toevoege. In het in der tijd aan~ 
geboden tweede stukje werden wij allen verklaard voor aldehyden, want wij worden allen 
bruin door alcaliën. Dat gevaar heeft de Academie afgewend. Laten wij ook omzigtig 
wezen met chamaeleons; de chamaeleon minerale wisselt niet slechts van kleur, zooals het 
diertje chamaeleon. maar ook voortdurend van zamenstelling. 

Die hem tot een' steen der wijzen verklaart, beoogt iets anders dan keuringen, en wat 
hij beoogt. behoort vreemd te zijn aan een Koninklijke Academie van Wetenschappen. -

Eerlijk taal mag wel meer dan eenmaal gehoord worden; ik zeg dan: .. die chamaeleon 
minerale bij keuringen van wateren - waar alles onbekend is - geschikt acht. beoogt 
iets anders dan keuringen, en wat hij beoogt, behoort vreemd te zijn aan eene Koninklijke 
Academie van Wetenschappen. " 

Ziedaar het standpunt. waarop ik sta. en van hetwelk ik mij door vriend noch vijand. 
door de gansche wereld niet doe afbrengen, welke ook de gevolgen zijn. Ziedaar eene 
reden. waarom de Heeren SIMONS en VROLIK mij hadden bebooren te ondersteunen, 
terwijl zij mij hebben tegengestreefd. Ik eer beiden, dat is bekend, maar waar het mijn' 
pligt geldt, volg ik geen raad van vrienden, die mij in dien pligt belemmeren. -

Mijne vroeger gezondene en terug ontvangen i kostelijke flesschen zijn ter dispositie 
van de Academie; ik zend haar gaarne een anker, 44 flesschen. in elke wat anders van 
gewone wateren:, lekker mierenzuur, een aftreksel van lijken, smakelijk azijnzuur, een 
aftreksel van menschelijke excrementen, onschuldig boterzuur, hoogst vergiftige cyan~ 
verbindingen enz. enz., en geen sterveling op aarde zal U door chamaeleon van dat 
alles iets kunnen Ileeren; niet wat, niet hoeveel, niets, in de verste verte niets hoegenaamd. 

Dat weet elkeen zoo goed als ik; Nederlandsche studenten, die buiten mijn toedoen van 
de kwestie vernomen hebben, lagchen om de historie, en ik mag de Academie dus wel 
adviseren, de zaak maar spoedig voor dood te verklaren, en zulke dingen nooit meer 
te doen. -

Ik voeg hierbij tevens mijne verontschuldiging, dat ik in de vergadering van 24 Nov. a.s. 
mijn spreekbeurt niet vervul; ik ben een weinig ziek van dien paarschen steen der wijzen, 
en behoef wat rust, om weder bij te komen. -

Mijne vrienden SIMONS en VROLIK verzoek ik. niet boos op mij te blijven. Ik zond twee 
stukken aan de Academie, niet aan die twee vrienden; en hun schrijven, om die twee 
stukken terugtenemen, kon dus niet anders door mij verstaan worden dan dat ik de 
Heeren President en Secretaris hier ook al zag afvallen. 

Is het dan nu zoo erg, wanneer ik daarop schrijf: "Waar een geëerd Voorzitter en 
een geachte Secretaris aan een lid in zulk eene zaak zulke wenken geven, is dat lid 
onervaren, indien hij niet meent, dat zijne stem niet meer zal gehoord worden in de 
inrigti:!.g."? Wie heeft er dan in deze naar mijne stem gehoord vóór de laatste vergadering? 
En zegt thans nog iemand, dat ik ongelijk heb? -

En nu ten slotte: wat is er dan nu overgebleven? Dat de mannen der Academie, die een 
afkeer hebben van eIken chamaeleon en van het spelen met chamaeleons elkander hartelijk 
de hand geven. Ik doe het hun heden in den geest, zooals het inter bonos viros betaamt. -

Laat ons de zaak houden voor niet gebeurd. De plaatsing van het dwaze stukje moet 
geschieden, want de Academie heeft dat besloten. Mij is het volkomen wel; die plaatsing 
al of niet moest onafhankelijk van mij beslist worden. 

Voldoening verlang ik niet, maar ik kan niet toelaten, dat de goede burgerij zal bedrogen 
worden, dat men met chamaeleon water keuren kan. Daarvoor kom ik alleen op. en ik 
ken mijn' pligt jegens mijne tijd- en landgenooten te goed, om in hem eene enkele seconde 
te wankelen. -

Zou iemand zeggen. dat ik zelf een stuk van den Heer v. KERCKHOFF heb afgedrukt 
over het gebruik van chamaeleon in het onderzoek van oliën: dan zou mijn antwoord 
wezen moeten: die dat zou aanvoeren zou bedriegen. Kan ik van bekende oliën of andere 
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stoffen, dIe bekend zijn, uitgaan, dan kan ik met chamaeleon vergelijken; in drinkwateren. 
waar de organische stoffen onbekend zijn. kan de chamaeleon niets. of hij mogt een steen 
der wijzen zijn. -

Mijn ernstige raad aan de Academie is: .. laat ons eindigen, want hoe meer er over 
gehandeld wordt. hoe erger het wordt." B.v. sommige organische stoffen, die in drink
wateren voorkomen, worden in 24 uren, in vele dagen zelfs door chamaeleon niet ontleed, 
wat men ook al contrarie beweerd heeft, en dat de Academie nu drukken zal. - Andere 
organische stoffen worden door chamaeleon niet ontleed. en die er door o:Jtleed worden 
zijn de onschuldigste en de schadelijkste. 

Ik moet opregt verklaren, dat de wijziging. door de Academie aangenomen, keuring voor 
opsporing. de zaak aanzienlijk verergerd heeft. Opsporing is hier onmogelijk. maar dat 
blijft nog op het minder schuldige terrein van onkunde. Maar keuring raakt het belang 
van derden, en de maatschappij mag niet bedrogen worden. 

Opsporing is om te lagchen; tegen keuring behoort elk eerlijk man optekomen, indien 
het eene onwaarheid is. zooals hier. -

Van mijne zijde heb ik dan ook niet anders gedaan dan een' pligt te vervullen, van 
welken ik nooit hoop te wijken, zoolang ik ,leef, en waarin ik op den bijval reken van 
mannen, van welke BoNNET schreef: "aux amis de la vérité qui sont aussi les miens". 

G. J, MULDER. 

Aan de Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam. 

Uit Processen Verbaal der Buitengewone Vergaderingen van de KoninkUjke Akademie 
V"aIl Wetenschappen van 28 April 1855-31 Maart 1883. Afdeeling Natuurkunde. Gedrukt 
voor de leden der Akademie. Amsterdam 1855-1883, Bldz. 73. 

Buitengewone Vergadering van 24 November 1860. 

Wordt gelezen een brief van den Heer G. J. MULDER, onder dagteekening van 
Utrecht 9 November 1860, strekkende tot antwoord op den brief, door Preside:Jt en 
Secretaris, volgens lastgeving der jongste vergadering, den 30sten October j.l. tot den 
Heer MULDER gerigt. 

Deze brief houdt in substantie in, dat de Heer MULDER slechts in zoo verre aan de 
uitnoodiging der vergadering kan voldoen, als noodig is tot historische kennisneming der 
beide door ZEdHg. teruggenomen brieven van 10 en 19 October p. Zij worden uit
sluitend tot dit doel overgelegd. -

Na eenige beschouwingen omtrent de zienswijze, in genoemde brieven geopenbaard 
en waaraan de Heer MULDER blijft vasthouden. deelt schrijver mede, dat President en 
Secretaris hem in naam der Afdeeling noodigen zijn lidmaatschap niet neder te leggen, 
en dat hij, na dezen officiëlen brief ook moet erkennen, dat het van hem, in eene zaak als 
deze, niet goed zoude wezen, thans reden tot scheiàing vol te houden. Dat gedeelte van 
zijnen brief van 25 October j.l., waarbij ZEd.Hg zijn lidmaatschap nederlegt, neemt hij 
alzoo terug, en stelt daarvoor in de plaats den wensch om ontslag van het lidmaatschap 
der commissie van redactie. 

Na voorlezing van dezen brief wordt kennis genomen van de brieven van 10 en 19 
October j.l. 

Bij de hieruit ontstane wisseling van gedachten, wordt door eenige leden de wensch 
geuit, dat de Afdeeling zich niet vergenoege met het door haar aangenomen stuk van 
den Heer GUNNING uit te geven, maar dat zij daaraan het oorspronkelijk verslag en advies 
van den 9den Junij van den Heer MULDER, als ook het verslag daarop van de HH. 
VON BAUMHAUER, V. D BOON MESCH en Buvs BALLOT toevoege. 

Genoemde leden, ter vergadering aanwezig, zien daarin geen bezwaar; aan den Heer 
MULDER zal om bekendmaking zijner meening daaromtrent verzocht worden, en wordt 
daarvan de uitgave dezer beide stukken sfhankelljk gesteld. 
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De Heer DoNDERS herinnert. dat hij reeds in de vorige vergadering. als zijn gevoelen 
heeh ontwikkeld. dat de Afdeeling in het besluit tot opneming van het stuk van den Heer 
GUNNING door welwillendheid Is geleid geworden. in welk gevoelen ook andere leden der 
Afdeeling deelen. Hij meent dit thans te moeten herhalen nu hij de uitdrukking van dit 
gevoelen niet in de notulen der jongste vergadering heeft teruggevonden. 

De Heer HARTING merkt op. dat de welwillendheid der Afdeeling in deze geheele zaak 
niet eenzijdig is geweest. maar zich in meer dan eene rigtlng heeft geopenbaard. 

Wordt als nu besloten den Heer MULDER het genoegen der Afdeeling kenbaar te 
maken over het terugnemen van zijn besluit tot het nederleggen van zijn lidmaatschap. 
met de kennisgeving. dat zij met leedwezen zijnen wensch vernam om ontslag zijner 
betrekking in de commissie van redactie. welke wensch intusschen door de Adeeling zal 
worden geëerbiedigd. zoo de Heer MULDER daarin blijft volharden. 

Wordt besloten. zoo de Heer MULDER niet op ziJn voornemen terugkomt. in de eerst~ 
komende buitengewone vergadering tot de benoeming van een lid der commissie Va:! 

redactie over te gaan. 

No. 182. Amsterdam. den 26 November 1860. 

De Buitengewone Vergadering der Natuurkundige Afdeeling van de Koni:lklljke 
Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. van den 24 November jJ. nam met belang~ 
stelling kennis' van Uw schrijven van den 9' November j1. en ontwaarde daaruit met 
vreugde. dat het U behaagd heeft terug te komen op Uw besluit van bedanken voor het 
lidmaatschap der Akademie. 

Zij wenscht zich met Uw behoud geluk. 
Met leedwezen vernam zij Uwe vraag om ontslag van het lidmaatschap der Commissie 

van redactie voor de Verslagen en Mededeelingen. Mogt Gij daarin volharden. zoo zal 
de Afdeeling dezen wensch eerbiedigen. en U genoemd ontslag verleenen. onder dank~ 
zegging voor de in deze betrekking der Akademie verleende diensten. 

Bij de beraadslaging over Uw schrijven van den 9 Novemb. JI.. in verband met Uwe 
brieven van 10 en 19 October en met Uw oorspronkelijk verslag van 9 Juny j.l. is de 
wensch ontstaan bij sommige Leden der Afdeeling. waarmede zich later de vergadering 
vereenigde. dat met het aangenomen stuk van den Heer GUNN~G, mogten gedrukt 
worden Uw genoemd verslag van 9 JuniJ j.l. en het Rapport der Commissie. bestaande 
uit de HH. VON BAUMHAUER. VAN DER BOON MESCH en BUYS BAULOT. ingebragt in de 
Vergadering van 27 October. Deze Commissie heeft daartegen geene bedenking. Ik word 
gelast U te vragen, of er tegen de bekendmaking van Uw verslag bij U bedenking bestaat? 
Mag ik U verzoeken mij Uwe meening daaromtrent te doen kennen. en liefst zoo spoedig 
mogelijk. vermits de voortgang van het drukken van de ter perse zijnde aflevering der 
Versl. en Mededeelingen naar Uwe beslissing wacht. - Komt het U meer wenschelijk voor 
dat de uitgave in het openbaar dezer beide Verslagen niet geschiede, dan blijh zij achter~ 

wege. - 'Ik zie daarop Uw antwoord met verlangen te gemoet. 

De Secretaris der Natuurk. Afd. van de 
Koninkl. Akad. v. Wetensch., 

W. VROLIK. 

Den Heere G. J. MULDER. Lid der Kon. Akad. van Wetenschappen. 

Utrecht. 29 November 1860. 

Ik ben aan de Academie hartelijk dankbaar voor het vriendelijk schrijven van 26 Nov. l.I .• 
mij door de hand van onzen geachten Secretaris geworden. en beveel mij op nieuw in de 
welwillendheid mijner geëerde medeleden. -

Om zelfs de laatste sporen uittewisschen van verschil in zienswijze, dat bestaan heeh. 
zou ik zelf we~schen. ook mijn verzoek te kunnen terugnemen. om uit de Commissie van 
Redactie ontslagen te worden. Maar er is ééne omstandigheid. die mij daarin belet. 

Ik zal de vrijheid nemen. haar met een woord te doen kennen. 
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Wat nu gebeurd is. is het gevolg van eene oppositie jegens mij van één lid. Aan al 
mijne geëerde medeleden is dat lid bekend. en er is niemand onder U. die niet weet, dat 
deze oppositie oud en volhardend is; in Utrecht althans is alles van openbare notorieteit. -

Opdat de bemoeijingen van dat lid zich op breeder terrein kunnen bewegen. dan op 
dat van het bieden van onophoudelijken tegenstand aan een professor in de scheikunde 
aan de Hoogeschool te Utrecht. ontloop ik dien Heer overal. waar ik kan. en ben alzoo 
verpligt. mijne bemoeijingen in de Academie zooveel mogelijk intekrimpen. -

Wat overigens de plaatsing van mijn advies van 9 J unlj l.I. betreft: dat stuk. zooals 
al het in gezondene. stel ik volgaarne ter beschikking van de Academie; maar mag ik in 
deze een advies geven. zoo openbare de Academie noch het rapport der Commissie van 
de Heeren VON BAUMHAUER. V. D. BOON MESCH en BUYS BALiLOT. noch mijn advies van 
9 Junij. en drukke ziJ eenvoudig het stukje van den Heer GUNNING. omdat dit besloten is. -

Mijn doel is geen ander geweest dan inlichting naar waarheid. maar slechts i:llichting 
van mijne geachte medeleden. Het publiek heeft niets te maken met onze verschillen. die 
in welwillendheid en heuschheid opgelost zij::!.. De praatjes naar buiten raken den zoom 
van mijne Jas zelfs niet. en voor mijn deel verlang ik dus niets. Ik ga zelfs verder. en 
druk den hartelijken wensch uit. dat naar buiten niets geopenbaard worde. waaruit iemand 
zou kunnen afleiden. dat ik in deze eenig regt begeer. 

Eene loyale discussie mag niet met regt eindigen. maar moet. zooaJs In deze geschied is. 
besloten worden met onderlinge heuschheid; dan mogen wij. als het weder voorkomt. 
weder verschillen en blijven toch goede vrienden. -

Mijn opregt advies is dus: het stukje van den Heer GUNNlNG te drukken en er niets 
bljtevoegen; voor het aanzien der Academie naar buiten is dit. in de gegeven omstandlg~ 
heden. waarlijk het beste. en voor mij dus het aangenaamste. -

Ik breng hierbij mlln hartelijken wensch aan al mijne geëerde medeleden voor hun waar~ 
achtig heil. -

G. J. MULDER. 
Aan de Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam. 

Uit: Processen-Verbaal der Buitengewone Vergaderingen van de Ko::!.inklljke Akademie 
van Wetenschappep. van 28 April 1855-1883. Afdeeling Natuurkunde. Gedrukt voor de 
leden der Akademie. ~sterdam 1855-1883. Bldz. 75. 

Buitengewone Vergadering van 29 December 1860. 

Wordt gelezen een brief van den Heer G. J. MULDER (Utrecht, 29 November 1860) 
in substantie inhoudende, dat, onder dankzegging voor het schrijven der Afdeeling van 
26 November j.l .• en na aanbeveling op nieuw in de welwillendheid zijner geachte mede~ 
leden. de Heer MULDER. om nader in den brief uiteengezette redenen, blijft volharden in 
zijn verzoek om ontslag uit de Commissie van Redactie. maar het niet wenschelijk acht, 
dat bij het stuk van den Heer GUNNlNG, openbaar worden gemaakt noch het advies van 
den Heer MULDER van 9 Junij l.I. noch het verslag van de H.H. VON BAUMHAUER. 
VAN DER BOON .MESCH en BUYS BALLOT. 

Wordt besloten dezen brief aan te nemen voor berigt. 
De Secretaris deelt mede, dat in verband met het besluit der jongste Buitengewone 

Vergadering, alleen de verhandeling van den Heer GUNNING in het tweede nummer van 
Deel XI der Verslagen en Mededeelingen is ter perse gebragt. 

Wel eindigde met dez.e mededeeling MULDER's campagne tegen GUN
NING in de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, doch, zooals zoo 
aanstonds zal blijken, zette hij zijnen veldtocht op andere plaatsen met 
onverminderde kracht voort. Alvorens wij hem op zijnen levensweg verder 
volgen. worde hier opgemerkt, dat de door hem zoo heftig bestreden 
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methode van GUNNING ter vergelijking van drinkwateren nog heden onver~ 
anderd in dagelijksch gebruik is, waarop mijn vriend Prof. N. SCHOORL te 
Utrecht zoo vriendelijk is geweest, mijne aandacht te vestigen 28). 

Beschouwt men de lange reeks van MULDER's publskaties, dan blijkt, 
dat hij terecht schreef: "Met 1855, toen ik een stuk over den Wijn schreef, 
dat in het duits eh werd vertaald en in het engelseh, begon weder mijn lust 
tot experimenteeren, en bij het hervatten van mijne lessen (in 1856)) nam 
die toe. Als vroeger werkte ik weer in het laboratorium, zoodanig, dat ik 
in 1857 reeds weder eene nieuwe reeks van stukken ging uitgeven, hetgeen 
geschiedde onder den titel van Scheikundige Verhandelingen en Onder~ 
zoekingen. waarvan drie deelen en een stuk het licht zagen. In 1859 begon 
ik een werk over de Scheikunde der bouwbare aarde. schreef het verder in 
dat jaar af, en liet het drukken in -4 deelen in 1860. Het werd in het hoog~ 
duitsch vertaald en eene andere, verkorte editie gaf GRIMM. Ik kan naauw~ 
lijks zelf gelooven, dat ik die 4 deelen in één jaar geschreven en datzelfde jaar 
er alles voor gelez.en heb, wat er voor Igelezen is, en het is · toch waarheid, 
d_at ik vóór 1859 geen letter daarvoor op het papier had." Door J. IM. VAN 
BEM~ELEN is twintig jaren na MULDER's heengaan eene zeer waardeerende 
historisch~kritische beschouwing van dit werk in de Verhandelingen dezer 
Akademie gegeven, en nog heden worden door de mannen van het vak 
daaraan woorden van grooten lof gewijd 29). 

Men zal licht inzien, dat na al het voorgevallene de toestand voor 
GUNNING op Leeuwenbergh onhoudbaar was geworden; hij verliet dit labo~ 
ratorium in 1857 voor goed. Daar hij in de Technische School te weinig 
ruimte tot voortzetting zijner onderzoekingen vond, richtte hij met steun van 
eenige vrienden op het bolwerk Manenborg eene werkplaats in, in een nog 
heden zeer pittoresk gelegen huis. Zie PI. IV. Uit de Archieven der ge~ 
meente Utrecht is mij gebleken, dat GUNNING in dit huis een aantal verbe~ 
tering en had ,doen aanbrengen, en de Gemeente het aan d.ezen voor den 
tijd van zes jaren tegen eenen huurpijs van veertig gulden per jaar had 
afgestaan 30). 

Dit ter toelichting van de thans volgende brieven. 

Utrecht, 6 Julij 1861. 
EdelGroot Achtbare Heerenl 

Op de Series lectionum der Hooge School voor den aanstaanden cursus zijn de volgende 
woorden geplaatst: "Chemiae experimentalis et theoreticae partem, quae a Chemiae 
Professore non traditur, docere paratus est J. W. GUNNING, Chemiae Lector, in Labora~ 
torio suo Manenborg." 

2 8 ) Z ie b.v.: Methodiek voor chemisch en bacteriologisch Drinkwateronderzoek door 
Dr. P. A. MEERBURG, Directeur van het Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid, 
en Dr. A. MASSINK, Hoofd der chemisch-bacteriologische Afdeeling van het Rijksbureau 
voor Drinkwateronderzoekvoorziening. Groningen, 1934. Blz. 24. 

29) Zie J. M. VAN BEMMEL EN, Verhandelingen der Kon. Akademie van Weten!chap
pen te Amsterdam. Eerste Serie 7, 1901. 

30) Nieuw Gemeente-Archief te Utrecht. Notulen van den Raad van Utrecht 1861. 
Eerste Halfjaar A.N. 14 F. 126 en 127. 



PLAAT IV 

Laboratorium Manenborg te Utrecht 

G. J. MULDER 
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Behalve het laatste zijn die woorden op vorige Series opgenomen geweest. Ik heb er 
steeds bezwaren tegen gehad, en het toevoegsel doet mij eindelijk de vrijheid nemen. die 
bezwaren te brengen onder de aandacht van UEdelGrootAchtbaren. 

Er is eene uitstekende gelegenheid tot praktische oefeningen van we ge de Hoogeschool 
voor Scheikunde in leven; eene private inrigtlng is nutteloos; hare openbare aankondiging 
op de officiële Series geeft een zonderlingen schijn naar buiten, breekt de eenheid van 
het onderwijs, die zoo wenschelljk is, en treedt op het gebied der regten. waarin 
UEdelGrootAchtbaren. naar aanleiding van de Besluiten op het Hooger OnderwijS, mij 
%00 welwillend en volhardend hebben gehandhaafd. 

Er wordt door mij onderwijs gegeven veel breeder dan het Besluit heeft bedoeld. en 
er is geen essentieel deel der scheikunde. wat ik niet zelf onderwijs; terwijl het overige 
wordt aangevuld onder mijne leiding en voor mijne verantwoording. Niemand klaagt over 
mijn onderwijs. integendeel, ik oogst daarvan welwillendheid in bij de studenten en van 
UEdelGrootAchtbaren alle blijken van goedkeuring. -

.. Chemiae experimentalis et theoreticae pars. quae- a Profe-ssore non traditur", is eene 
aankondiging. dat ik aan de behoefte doe ontbreken, dat ik mijn pligt niet naar eisch vervul. 

Nu er bovendien eene private inrigting voor het onderwijs der Hoogeschool In schei
kunde wordt aangekondigd. komt het mij voor. dat het wenschelijk is, dat de geheele 
aankondiging van de Series verdwijne. opdat niet elk jaar iets nieuws worde inge
schoven en alzoo bereikt worde wat UEdelGrootAchtbaren van mijn leven aan de Hooge
school tot nu toe zoo heuschelljk hebben afgewend. 

Over antecedenten in deze aangelegenheid hier iets optenemen, is voor UEdelGroot
Achtbaren onnoodig. daar nog voor ruim een jaar UEdelGrootAchtbaren mij vereerd 
hebben met de toezending van een stuk, waarin dezelfde zaak behandeld is. -

Mogten UEdelGrootAchtbaren meenen. dat er nog iets aan het onderwijs in de Schei
kunde ontbreekt, ik zal het met dankbaarheid vernemen en daarin voorzien. -

Ten slotte heb ik de eer hierbij te voegen. dat ik de boven vermelde aankondiging noch 
in den senaat, noch bij de Faculteit besproken heb. omdat geen van deze twee corporatiën 
met de handelinge:t van een lector iets te doen heeft. 

Wanneer er verschil is over aangekondigde lessen tusschen Hoogleeraren. beslissen 
UEdelGrootAchtbaren. Hier geldt het eene aankondiging van een lector. waaromtrent 
de Besluiten niets gebieden. 

Daarom vervoeg ik mij ook tot UEdelGrootAchtbaren, zonder iets vooraf gedaan te 
hebben. met het bescheiden verzoek, diezelfde bescherming van UEdelGrootAchtbaren in 
een' nuttigen tak van onderwijs in deze te mogen blijven ondervinden. die ik In alle andere 
gevallen dankbaar heb genoten, zoolang ik aan deze Hoogeschool heb verkeerd. 

Met alle onderscheiding heb ik de eer mij te noemen 

Aan Hunne Edel Groot Achtbaren 

UEdelGrootAchtbaren 
dw. dienaar 

G. J. MULDER. 
de Heeren Curatoren der Hoogeschool te Utrecht. 

Series Lectionum. 
Utrecht. den 16 Julij 1861. 

Naar aanleiding der bezwaren door UHGeI. bij missive van den 6den dezer ingebragt 
tegen de plaatsing der aankondiging van den Lector J. W. GUNNING zooals deze op de 
Series Lectionum der Hoogeschool voor den aanstaanden Cursus voorkomt, zien wij ons 
verpligt UHooggel. te kennen te geven, dat wij voor 's hands bezwaar hebben gevonden 
in de geheele weglating dezer aankondiging. als reeds ten vorigen jare, toen daartegen 
bij ons geene bezwaren zijn ingebragt. door ons toegestaan; dat evenwel de woorden in 

laboratorio suo Manenborg, daarin niet zijn goedgekeurd. omdat dit Laboratorium aan 
Curatoren niet als eene Academische inrigting bekend is, en niet staat onder Academisch 
bestuur. 
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Wij hebben het voornemen in onze eerste bijeenkomst te onderzoeken. welke maatregelen 
voor ·het vervolg te dezer zake te nemen zijn. 

Aan den Hooggel. Heer 
Dr. G. J. MULDER. 

Hoogleeraar 
te Utrecht. 

Curatoren der H.S. te Utrecht. 

Utrecht. den 16 JulJj 1861. 

Curatoren der H.S. te Utrecht verleenen toestemming tot het afdrukken van nevens
gevoegde Series Lectionum, onder dit voorbehoud. dat van de aankondiging van den 
Chemiae Lector J. W. GUNNlNG. worden weggenomen de woorden: in laboratorio suo 
Manenborg. welk laboratorium aan Curatoren niet als eene Academische inrigting bekend 
is. en niet staat onder Academisch bestuur. 

Ministerie van 
Binnenlandsche Zaken. 

No. 134 
5de Afdeeling 

Onderwijs Kunsten en Wetenschappen. 

Namens Curatoren voornd 
De Secretaris 

v. H. 

·a.-Gravenhage. den 19 Augustus 1862. 

Ik heb de eer UEGA. te berigten. dat bij Koninklijk Besluit van den 4 dezer No. 64. 
op voordragt van Zijne Excellentie den Minister van Financiën. de Heer DR. J. W. 
GUNNlNG. Lector in de Scheikunde aan Uwe Hooge School. op eene jaarwedde van 
f 1400. is benoemd tot Adviseur voor wis. natuur en scheikundige Zaken bij het 
Departement van Financiën met vergunning om Zijne residentie voortdurend te Utrecht 
te houden. en voormelde Jaarwedde gelijktijdig te genieten met die als Lector bij Uwe 
Hooge School. 

Aan Heeren Curatoren der Hooge School 
te Utrecht. 

Vertrouwelijk. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
Namens den Minister 

(Onleesbaar) 

Utrecht. den 19 September 1861. 

Bij onze missive van den 16den dezer hebben wij UHGeI. het voornemen medegedeeld. 
om in onze eerste bijeenkomst te onderzoeken welke maatregeien voor het vervolg ter 
zake van het onderwerp in die missive behandeld. zouden te nemen zijn. Uitgaande van 
het denkbeeld. dat het niet wenschelijk mag worden geacht. dat ieder jaar. bij de aan
bieding der Series Lectionum aan de goedkeuring van ons Collegie. de aankondiging 
der Lessen door den Heer GUNNING te geven. uit hoofde van den spoed die alsdan de 
zaak vereischt. niet met de vereischte zorg kan worden behandeld. hebben wij gemeend. 
dat eene regeling van het Academisch Onderwijs. dat door den Heer GUNNING zou 
kunnen worden verstrekt. ten hoogste wenschelijk was. Met het oog evenwel op onze 
beschikking van November 1860. en het betoog door UHooggel. bij de missive van den 
6den JulJj gevoerd. zien wij geene aanleiding tot aanwijzing van eenige lessen. en zoude 
het denkbeeld 't welk het naaste voor de hand ligt. dit zijn. dat onder deze omstandig
heden op het ontslag van den Heer GUNNING als Lector en Assistent aan deze Hooge
school behoort te worden aangedrongen. 

WIJ gevoelen intusschen dat ook zoodanige beschikking derzelver eigenaardige 
bezwaren zal .met zich brengen. en wij voeden den twijfel. of zoodanige afloop in het 
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algemeen wenschelijk mag worden geacht. en of die wel door UHooggel. zou worden 
gewenscht. Alvorens derhalve in deze zaak definitief eenige beschikking te nemen, 
verzoeken wij UHooggel. ons wel vertrouwelijk te willen mededeelen. of zoodanige 
afloop door UHooggel. wenschelIjk zou worden geoordeeld. 

Aan den Hooggel. Heer 
den Heere G. J. MULDER 
Hoogleeraar in de Scheikunde 

te Utrecht. 

Edel Groot Achtbare Heerenl 

Curatoren der HS. te Utrecht 
Namens dezelven 

De Secretaris 
v.H. 

Utrecht. 23 September 1861. 

Ik ben UEdelGrootAchtbaren hoogst erkentelijk voor den brief. dien ik de eer had te 
ontvangen. en gevoel er mij ten zeerste door aan UEdelGroot Achtbaren verpligt. 

Het middel. door UEdel GrootAchtbaren genoemd. om een einde aan de bezwaren te 
maken. die anders zeker tot aan mijn dood zullen bestaan. is teregt door UEdelGroot~ 
Achtbaren geoordeeld. aan bedenking onderhevig te zijn. en ik mag met bescheidenheid 
de bede tot UEdelGrootAchtbaren rigten. naar de verwezenlijking daarvan niet te willen 
trachten. Ik geloof niet meer. dat wij in een tijd leven. waarin zulk een maatregel 
onbevangen kan beoordeeld worden. maar dat er gevolgen van" te wachten zijn. wier 
nadeel niet kan worden voorzien. 

Wat mij persoonlijk betreft: men heeft mij in deze zaak alle mogelijke phasen doen 
dool'loopen. zoodat het mij onverschillig zijn zou. wat er mij van geworden zou. indien 
de persoon in kwestie zou worden ontslagen. 

Maar UEdelGrootAchtbaren zouden bij de tegenwoordige wereld er vele bezwaren 
van hebben. en ik meen den geest. ook van onze Univerliteit. genoeg te kennen. om die 
bezwaren als nadeelig voor het heil der Hoogeschool aantezien. 

De beschermers der middelmatigheid - ik ben er zeker van - zouden. zoo het ontslag 
mogt worden verkregen. den persoon in kwestie eerst doen worden tot een slachtoffer 
en daarna tot een held van den dag. en de bona causa zou daardoor veel schade kunnen 
lijden. -

In dezen stand van zaken - ik gevoel het na de ontvangst van den heuschen brief 
van UEdelGrootAchtbaren - is het mijn pligt. UEdelGrootAchtbaren niet meer te 
adieren over eene aangelegenheid. waarin ik zelf wel palliatief. maar geen radikaal licht 
zie. 

Dit mag ik hier niet verzwijgen. dat van de komst van den Heer MIQUEL alhier. 
mijne stelling in de Faculteit weder is. zooals zij de eerste zestien jaren van mijn verblijf 
aan de Hooge School was: geen belangzoekende kan meer iets met vrucht ondernemen. 
En de uitnemende brief van UEdelGrootAchtbaren. dien ik thans de eer heb. te 
beantwoorden. is mij een vernieuwd teeken van de gerustheid. die ik hebben kan in het 
eerlijk volbrengen van mijne ambtspligten. onder de leiding van UEdelGrootAchtbaren. 

Met alle onderscheiding heb ik de eer mij te noemen 

Aan Hunne EdelGrootAchtbaren 

UEdelGrootAchtbaren 
dw. dienaar 

G. J. MULDER. 

de Heeren Curatoren der Hooge School te Utrecht. 

Utrecht. 12 JulY 1864. 
Excellentiel 

Toen ik het voorregt had. op de audientie van 9 July 1.1. de aandacht van Uwe 
Excellentie te mogen bepalen bij mijne maatschappelijke positie. werd mij door Haar 
schriftelijke mededeeling van de aangevoerde feiten gevraagd. 
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Het Uwer Excellentie toen overhandigde stuk, naar mij voorkomt in vorm mi::lder 
geschikt, veroorloof ik mij thans te doen volgen door de hierbij gaande memorie, in welke 
dezelfde zaak met eenige meerdere uitbreiding wordt behandeld. 

Dat ik de vrijheid heb genomen, dit stuk niet langs den gewonen weg aan Uwe 
Excellentie aán te bieden, zal naar ik hoop, met het oog op de teederheld der zaak, door 
Haar worden gebillijkt. 

Ik heb de eer mij eerbiedig te noemen 

Van Uwe Excellentie 
de gehoorzame dienaar 
(w.g.) J. W. GUNNING 

Aan Zijne Excellentie, den Heere Mr. J. R. THORBOCKE, 
Minister van Binnenlanclsche Zaken. 

Memorie ingediend aan Zijne Excellentie 
den Heere Mr. J. R. THORBECKE, Minister 
van Binnenlandsche Zaken. 

In het volgende worden Uwer Excellentie zoo beknopt mogelijk de voornaamste 
bijzonderheden medegedeeld van mijne betrekking tot den Hoogleeraar MULDER, zooverre 
de kennis daarvan noodig is tot eene juiste waardering van mijne tegenwoordige maat~ 
schappelijke positie. 

In het jaar 1845 als Student in de medicijnen ingeschreven, ben ik door den omgang met 
den Hoogleeraar MULDER er weldra toe gebragt, om mij geheel te wijden aan de beoefe~ 
ning der natuurwetenschappen, bepaaldelijk van de Scheikunde. In het jaar 1849 werd 
ik door Heeren Curatoren benoemd tot assistent van mijnen leermeester en heb ik in die 
qualiteit deel gehad aan bijna alle Scheikundige onderzoekingen gedurende de daarop 
volgende vijf jaren in het Laboratorium der Utrechtsche Hoogeschool verrigt. In 1853 
gepromoveerd, werd ik onmiddellijk op aandrang van den Hoogleeraar voorgedragen 
tot Lector in de Scheikunde, welke benoeming in February 1854 volgde. Reeds toen echter 
was de vroeger zoo vriendschappelijke betrekking tusschen den Hoogleeraar en mij, ten 
gevolge van farniJleaangelegenheden die inmiddels hadden plaats gegrepen. min of meer 
gestoord en de daaruit ontstaande vijandige gezindheid nam zoo snel toe, dat aan den 
Rectoralen maaltijd op gen dies natalis der Academie in Maart van dat jaar 1854 de 
Hoogleeraar MUWER niet schroomde om in mijne tegenwoordigheid in een dronk openlijk 
daarvan te doen blijken. Niettemin liet de Hoogleeraar, die dienzelfden dag zijne betrek~ 
king had neergelegd, weinige dage:! later naar buiten 's lands vertrekkende, de zorg voor 
het geven der lessen en het beheer over het Laboratorium, zonder eenige nadere instructie 
aan mij over. Ik vervolgde al de lessen van den Hoogleeraar en bestuurde de verdere 
werkzaamheden tot aan de terugkomst des Hoogleeraars eenige maanden later. 

Inmiddels had de Hooge Regering bezwaren gemaakt tegen het verleenen van het 
door den Hoogleeraar gevraagde ontslag, ten gevolge waarvan deze zijn verzoek introk 
onder voorwaarde dat behalve mij nog twee anderen als assistenten zouden worden 
benoemd, om het onderwijs in zijne plaats te geven. Daartoe werden aangewezen de 
Heer dr. C . L. VLAAJNDEREN. thans in Indie werkzaam en de Heer dr. A. C. OUDEMANS 
Jr., onlangs benoemd tot Hoogleeraar te Delft. Er werd door den Hoogleeraar eene 
instructie vastgesteld ter regeling en verdeeling der werkzaamheden, waarbij ik in het 
oogloopend werd teruggezet in mijne functiën, en ik had het alleen aan de consideratie 
van mijne medeassistenten te danken dat mij de eerste keuze werd gelaten in de te geven 
lessen. 

Met uitzondering van een tijdsverloop van eenige maanden volgende op eene tijdelijke 
verzoening, ben ik sedert in de uitoefening mijner werkzaamheden aan het Laboratorium 
grooteiiJks belemmerd door de stemming waarin de Hoogleeraar te mijnen opzigte 
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verkeerde. Niet alleen moest ik zijn raad en ondersteuning derven. maar ook het verrigteli 
van wetenschappelijke onderzoekingen werd mij door het isolement. waarin ik geplaatst 
was, hoogst moeyeliJk gemaakt, terwijl ik voorts geheel was uitgesloten van de leiding 
der practische oefeningen. die in het Laboratorium ten behoeve der Studenten werden 
gegeven. 

Die stemming had doorgaande den vorm van wantrouwen en niet zelden zelfs uitte 
de Hoogleeraar onverholen zijne overtuiging dat mijn streven geen ander doel had dan om 
Z.H.Gel. te verdringen uit zijne maatschappelijke stelling. 

In Maart 1857 condpieerde de Hoogleeraar een brief aan het Collegie van H.H. 
Curatoren, waarin de destijds inderdaad ordeloozen toestand van het Laboratorium - een 
natuurlijk gevolg trouwens van het feitelijk tusschen vier personen verdeelde en daardoor 
hoogst onregelmatige toezigt - werd uiteengezet, en in wellcen brief. die mij ten lezing 
werd toegezonden, ik als de eenige en uitsluitende oorzaak daarvan werd aangewezeD, 
hoewel bij de instructie mij elk toezigt formeel was ontnomen. 

Om mij onbekende redenen is die brief evenwel niet verzonden. maar heeft de Hoog. 
leeraar zich bepaald tot de mededeeling aan mijne mede assistenten. Intusschen grepen 
gedurig tooneelen van meerder of minder belang plaats. die de toenemende vijandigheid 
des Hoogleeraars jegens mij openbaarden. 

Noch de bemoeyingen van gemeenschappelijke vrienden. noch een uitvoerig schrijven 
van mij. waarin ik al het mogelijke aanwendde om des Hoogleeraars inzigten te wijzigen 
en zijne verdenking weg te nemen. mogten baten en in November van het genoemde jaar 
had er eene uitbarsnng plaats. wier bijzonderheden het niet voegzaam is te beschrijven. 
maar die. gepaard gaande met grove beleedigingen. ten aanhoare mijner eigene discipelen, 
mij noopten mijne lessen te schOl'sen en aan het Collegie van Curatoren onderzoek van 
mijn gedrag te vragen. 

Op welke wijze dit onderzoek is in het werk gesteld en hoeverre het zich heeft uit· 
gestrekt. heb ik nimmer vernomen. Zeker is het evenwel dat alleen de toenmalige 
President, de Heer VAN EWlJK. getracht heeft door persoonlijke bespreking met mij de 
zaak nader te leeren kennen en mij daarbij zijne vrees te kennen gaf. dat H.H. Curatoren, 
hoewel geene werkelijke schuld bij mij vindende. niettemin in deze zaak wel geene andere 
dan eene voor mij ongunstige beslissing zouden kunnen nemen. Eenigen tijd daarna, toen 
iDderdaad eene beslissing kwam. waarbij ik in het ongelijk gesteld en van verder onderwijs 
ootheven werd, en later toen mij gelast werd de sleutels van het LaboratOl'ium overtegeven. 
en wat mijn privaat eigendom was. van daar terug te nemen. verzocht mij dezelfde Heer 
Voorzitter in die beslissi:lg te berusten. mij verzekerende dat deze maatregelen de 
gevolgen waren geenszins van de overtuiging van mijne schuld, maar van den drang 
der omstandigheden. en dat de tijd mij gewis herstel of vergoeding zoude aanbrengen. -

Aan de geopende groeve van dezeII grijsaard. wiens gunstig getuigenis omtrent mij 
vermoedelijk nog kan worden gestaafd, beproefde ik eenge maanden later eene laatste 
poging om den Hoogleeraar tot verzoening te stemmen. maar even als vroeger zonder 
gevolg. -

Naarmate evenwel de tijd verliep zonder tot eene herstelling mijner Academische 
functien te leiden. begon ik mij meer en meer te wijden aan de Technische School alhier, 
aan wellce ik eenJge.!l tijd lessen in de Scheikunde gaf. en trachtte overigens waar ik koo 
der Academie nuttig te zijn, 't geen mij echter. mede door gemis aan hulpmiddelen voor 
het onderwijs. niet anders gelukte dan van tijd tot tijd onder den vorm van private 
Colleges of lessen aan mijne woning. Intusschen slaagde ik er in aan de Technische School 
eeDe hoewel hoogst onaanzienlijke werkplaats te verkrijgen. die ik later voor een klein 
maar op zich zelf staand Laboratorium verwisselde uit eigen middelen met enkele substdieo 
opgerigt. en waarin ik datgene begon te doen wat mij het meest voor de hand lag, de 
beoefening der practische niJverheids scheikunde; het gelukte mij daar leerlingen te ver
zamelen meest aanstaande fabriekanten. waardoor de aandacht der industriëlen zich op 
mijne inrigting vestigde en mij allengs een aantal op niJverheidszaken betrekking hebbende 
oaden:oekingen werden opgedragen. waardoor. alsmede door de later verkregen betrek-
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kingen van Adviseur bij de Nederlandsche Handelmaatschappij en die van Adviseur voor 
Wis--, natuur~ en scheikundige zaken bij het Departement van fInancien, ik het voorregt 
heb gehad eene rijke ervaring op te doen van onze fabrieken en onze Scheikundige 
nijverheid in het algemeen. 

Ik magt voorts ondervinden dat de ongunstige beslissing van H.H. Curatoren geen 
nadeeligen invloed uitoefende op de stemming mIjwaarts der publieke opinie. Nimmer 
werd, zelfs niet door H.H. Curatoren eenige zinspeling gemaakt op de overigens vreemde 
positie van een Lector aan de Hooge School, die eene bezoldiging geniet en geen 
Academischen werkkring heeft. De regterlijke magt, hoogere en lagere besturen gingen 
voort als vroeger mij als openbaar leeraar der Scheikunde te beschouwen door in vOOl:~ 
komende gevallen mijne adviezen te vragen of onderzoekingen van mij te verlangen. Het 
Provinciaal Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen benoemde mij tot 
zijnen algemeenen Secretaris, en in de Stedelijke Commissien van onderwijs en hygiëne 
had ik de eer jaren achtereen zitting te hebben. 

Intusschen verzuimde ik geene gepaste gelegenheid om H.H. Curatoren mijnen wensch 
kenbaar te maken om, met eerbiediging van de regten en prerogatieven des Hoogleeraars, 
terug te keeren tot het Academisch Onderwijs, maar mogt daar op nimmer een bevredigend · 
antwoord ontvangen. Ik meende echter daarbij op te merken dat op de bij H.H. Curatoren 
inkomende stukken mij betreffende, 't zij van mij zelven, of ook van anderen uitgaande 
het advies van den hoogleeraar MUWER werd gevraagd. Daar ik als Lector in geene 
de mi:1ste legale betrekking tot den Hoogleeraar in de Scheikunde meen te staan, geloof 
ik deze omstandigheid te moeten beschouwen als een gevolg van de in 1854 afzonderlijk 
op mij genomen verpligtingen als assistent tot het geven van lessen, hoewel de daaruit 
voortvloeyende betrekking tot den Hoogleeraar feitelijk is opgeheven. Ik verzocht echter 
naar aanleiding daarvan mijn ontslag uit laatst genoemde betrekking, hetgeen mij evenwel 
zonder opgave van redenen werd geweigerd, zelfs nadat ik vrijwillig afstand had gedaan 
van dat gedeelte mijner bezoldiging, dat mij uit het Academisch fonds werd verleend. -

Geene der i::! deze memorie voorkomende bijzonderheden zoude mij intusschen hebben 
bewogen om mijne bezwaren in ruimeren kring bekend te maken dan de loop der zaak 
buiten mijn toedoen tot nog toe had medegebragt. Steeds was het mijne meening dat de 
tijd en eigen werkzaamheid mij ten slotte zouden terugvoeren tot mijne vroegere of eene 
daarmede aequivalente stelling bij het openbaar o:lderwijs in Scheikunde. De uitvoering 
der Wet op het middelbaar Onderwijs scheen daartoe eene welkomen aanleiding te kunnen 
worden. Had deze wet mij reeds aanleiding gegeven een Cursus te openen voor Hoofd 
Onderwijzers die zich wenschen te bekwamen tot het erlangen der bevoegdheid om 
middelbaar onderwijs in Scheikunde te geven, welke Cursus door een twaalftal hoorders 
met vrucht wordt bijgewoond, - ik grondde op de ervaring omtrent onze Scheikundige 
nijverheid, die ik door den loop mijner omstandigheden in verschillende betrekkingen heb 
kunnen opdoen, op mijne tienjarige ondervinding als onderwijzer, inzonderheid in ind~ 
striele Chemie en op het gunstig onthaal dat een door mij uitgegeven oorspronkelijk 
Leerboek der Scheikuttde heeft mogen vinden, de hoop in aanmerking genomen te zullen 
worden, wanneer voor de te vestigen Polytechnische School nieuw onderwijzend personeel 
voor Scheikunde benoodigd mogt wezen. 

Wanneer ik nu mijne sedert meer dan zeven jaren aangenomen afwachtende houding 
verlaat en mijne bezwaren aan Uwe Excellentie als de hoogste bevoegde magt meen te 
moeten voordragen, dan geschiedt dit omdat te gelijk met het vervallen van bet zoo even~ 
genoemde vooruitzigt aan de Hoogeschool te Utrecht de gereede aanleiding ontstaan is om 
bij het vervullen van de plaatsen der Heeren OUDEMANS en D1BBlTS mij op eene meer 
da.'! immer vroeger in het oogloopende wijze voorbijtegaan, waardoor hoogst waarschijnlljk 
mijne vreemde betrekking tot de Hoogeschool, ook bij het allengs in vergetelheid geraken 
van de aanleiding daartoe, in een voor mij ongunstig daglicht zoude geplaatst worden. -

Zoolang niet bewezen is, dat hetgeen mij in en na November 1857 is aangedaan, naar 
regt en billijkheid is geschied, vermeen ik het regt te hebben en verpllgt te zijn de stoffelijk 
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en zedelijk nadeelige gevolgen, die de naaste toekomst voor mij hebben kan, zoo veel in 
mijne magt is, te moeten afweren. 

Het is dus niet anders dan eene poging tot pligtmatige zelfverdediging, die mij de 
toevlugt heeft doen nemen tot Uwe Excellentie, van Uwer regtvaardigheid mag verwacht 
worden dat, zoo een intestellen onderzoek tot geene ongunstige resultaten, betreffende 
mijn persoon, leiden mogt, in de bestaande vacaturen te Utrecht niet zal worden voorzien 
zonder dat door Haar gelijktijdig een maatregel ten mijnen aanzien genomen worde, 
waardoor mijne eer en mijne toekomst voor verdere schade worden beveiligd. -

Utrecht 
12 July 1864. 

Dr. J. W. GUNNINO, 
Lector in de Scheikunde 
aan de Hoogeschool te 
Utrecht. 

Niet slechts uit de strijdvaardigheid, welke in de zooeven meegedeelde 
brieven aan den. dag treedt, maar ook uit de lijst zijner publikaties van dien 
tijd blijkt, dat MULDER z.ich weer geheel .. fit" voelde. Tal van verhandelin
gen en brochures over onderwerpen van chemischen, en zuiver maatschap
pelijken aard verlieten in die jaren het laboratorium Leeuwenbergh. waar
onder vooral die over .. Het geneeskundig Onderwijs", en over "Studium 
generale" de aandacht hebben getrokken. En daarnaast gaat hij voort, 
GUNNING zooveel mogelijk te dwarsboomen, al was hun persoonlijk kon
takt reeds in 1857 geheel verbroken. 

Voor mij ligt het Archief van Curatoren van het Athenaeum Illustre te 
Amsterdam uit het jaar 1864, dat o.m. de notulen en brieven bevat, betrek
king hebbende op de vervulling der vakature, welke zou ontstaan door het 
aftreden (1865) van den hoogleeraar in de chemie aldaar. EDOUARD HENRI 
VON BAUMHAUER 31) • 

Ter aanbeveling van GUNNING voor dit professoraat waren de volgende 
brieven ingekomen: 

Utrecht, 9 October 1864. 
Weledel Grootachtbare Heeren, 

De belangstelling, door mij toegedragen aan den Heer DR. J. W. GUNNINO doet mij, 
hoewel schroomvallig, de vrijheid nemen, bij gelegenheid van de aanstaande vervulling 
der betrekking van Hoogleeraar" in de Scheikunde aan het Athenaeum Illustre, eenlge 
regelen te zijnen behoeve aan UEdAchtb. te rigten. Zelf geen scheikundige zijnde, vermeet 
ik mij niet, over zijne verdiensten als zoodanig een oordeel te vellen, hoewel de gunstige 
wijze, waarop zijn Leerboek der Scheikunde door deskundigen is beoordeeld en in de 
scholen opgenomen, zeer tot zijn voordeel spreken. Met overtuiging mag ik echter als 
VetZorger der Technische School en lid der Gezondheidscommissie alhier eene verklaring 
omtrent zijne werkzaamheden in die beide instellingen afleggen. Sedert vele jaren Is het 
onderwijs in de scheikunde aan de Technische School aan den Heer GUNNING opgedragen 
geweest. Hij heeft steeds den meesten Ijver in het geven zijner lessen betoond en zich als 
bekwaam docent doen kennen. Zelfs heeft hij zich niet bepaald bij de hem aangewezen 
taak. maar uit eigen beweging en zonder vergoeding praktische oefeningen ingerigt, 
waaraan de leerlingen der twee hoogste studiejaren, die dit verlangden, deel konden 
nemen, waardoor het hem ook gelukt is, lust en liefde voor zijne wetenschap bij zijne 
leerlingen optewekken. 

81) Zie ERNST COHEN, Chem. Weekbl. 37, 486 (1940). 
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Dezelfde ijver is door den Heer GUNNING als lid der Gezondheidscommissie aan den 
dag gelegd. Bij alle onderwerpen van scheikundigen aard, en de meeste behooren daartoe, 
was hij de vraagbaak der Commissie. Zijne welgemotiveerde praeadviezen werden 
gewoonlijk zonder eenige wijziging door de Commissie overgenomen en stelden haar in 
staat, de vele door de Stedelijke Regeering aan haar gerigte vragen naar eisch te 
beantwoorden. 

Indien ik mij bij UEd.Gr.Achtb. aan onbescheidenheid mogt hebben schuldig gemaakt 
door mij te veroorloven, een oordeel uittespreken zonder daartoe geroepen te zijn, vraag 
ik opregtelijk verschooning. Mijn eenige drijfveer was belangstelling in den Heer GUNNING, 
die mij toeschijnt in de maatschappij nog niet den wetenschappelijken rang bereikt te 
hebben, waarop zijne verdiensten hem aanspraak geven. 

Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zIj:!. 
Uw EdelAchtb. Dw. Dienaar 

R. VAN REES. 

De ondergeteekende. van 1 Aug. 1850---1 Jullj 1.1. directeur aan de Technische School 
te Utrecht, verklaart bij deze: 

dat de Heer Dr. J. W. GUNNlNG van Aug. 1854 tot op dit oogenblik bij genoemde 
Inrigting de betrekking van docent in de theoretische en toegepaste Scheikunde heeft 
waargenomen; 

dat de Heer GUNN~NG gedurende dien tijd In die betrekking met de meeste voortvarend
heid en nooit verflaauwden ijver is werkzaam geweest en steeds ten hoogste bereidwillig 
zich heeft vertoond in het verleenen van hulp en bijstand bij ontstentenis van andere 
docenten der school; 

dat de wijze van voordragt als ook de opgewektheid. waarmede de Heer GUNNlNO 
zijn onderwerp behandelde. uitermate geschikt was. om zijn leerlingen liefde voor de 
studie der scheikunde Inteboezemen; 

dat dan ook de resultaten zijner bemoeijngen uitmuntend mogen worden geheeten, aan
gezien bijkans alle leerlingen der Inrigting meer dan middelmatige, de meesten zelfs voor
treffelijke kundigheden op dit gebied der natuurwetenschappen onder zijne leiding hebben 
verworven; 

dat ondergeteekende, dientengevolge, en zijnde zelf met het onderwijs In de Scheikunde 
door eene meer dan dertigjarige ondervinding vertrouwd, n,let aarzelt, den Heer J. W. 
GUNNING als een der uitmuntendste docenten In de Scheikunde te erkennen; 

dat hij van dat alles gaarne openbare getuigenis aflegt. ten einde de Heer GUNNINO 
daarvan gebruik make, waar en waartoe hem zulks schijnt dienstig te zijn. 

Delft, den 12. Octbr. 1864. 
D. GROTHE. 

Professor in de Mechanische Technologie 
aan de Polytechische School. 

Curatoren besloten. dat een van hen, Mr. JAN HEEMSKERK AZN. (de 
latere Minister). die met MULDER zeer bevriend was, eene poging zou 
doen. met dezen te spreken. Bij dit onderhoud noemde MULDER de namen 
van eenige middelmatigheden. waarop HEEMSKERK de vraag stelde: "En 
GUNNING?" Toen MULDER hierop zeide: "Loop naar den drommel". was 
HEEMSKERK's antwoord: "Dan weet ik genoeg" 32) . GUNNING werd be
noemd. 

Aan den vooravond zijner intrede als hoogleeraar te Amsterdam voelde 
GUNNING behoefte nog ééne poging tot verzoening te doen. Hij schreef 

1I~) Archief der Familie GUNNING. 
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MULDER eenen brief, zoo roerend schoon, a1s alleen hij, en als alleen een 
diep religieus mensch als hij kon schrijven, met eene 'gansch wonderlijke 
vermenging van waardigheid en teederheid, van waarachtigheid en toe~ 
geefIijkheid, van vereering en zelfrespekt. Die brief is nooit verzonden; 
hij berust in het familie~archief der familie GUNNING. Toen de schrijver 
hem had onderteekend, overmande hem het gevoel. dat die bladz.ijden vol~ 
komen onvruchtbaar zouden wezen; hij kende het harde karakter van 
MULDER maar al te goed. 

"In 1865", zoo schreef deze laatste, "gevoelde ik reeds de kiem van eene 
ongesteldheid, die mij mijne laatste levensdagen bezwaart: alle beweging 
werd mij moeijelijk, in 'klimmende mate moeijelijker, en in den aanvang van 
1867 was dit tot zulk een hoogte gestegen, dat ik een jaar verlof bekwam, 
ongevraagd; voorts dat ik mij van Utrecht verwijderde en naar Apeldoorn 
ging, en daar in 1868 mijn ontslag als Professor vroeg en bekwam, en mij 
toen vestigde te Bennekom bij Wageningen." 

Gedurende zijne laatste levensjaren werd hij door ziekte zwaar geteisterd. 
"Niet ontwikkelde podagra was de grond van mijne ligchamelijke stoornis 
en er was eerst een afwisselen tusschen duizelingen en hartkloppin'gen, 
totdat de eersten meer en meer ophielden, en de laatsten meer en meer toe~ 
namen en een toestand schiepen, die voor niemand aangenaam kan zijn. 
Na het jaar 1872 werd mij meer en meer alle beweging ontzegd, zoodat ik 
al spoedig mijne kamer niet meer verlaten kon, en thans, aan het einde van 
het jaar 1877, sedert jaren ook in die kamer niet de geringste beweging meer 
heb kunnen nemen. Daarbij voegde zich vóór drie jaren ,eene snelle daling 
van het ,gezigtsvermogen van mijn regteroog, zoodat mij eerst het lezen en 
schrijven moeijelijk en weldra onmogelijk werden en ik nog wel licht van 
duisternis kon onderscheiden, maar overigens onder de blinden moest ge~ 
rekend worden. De onregelmatige beweging van mijn hart en de benaauwd~ 
heden namen toe" 33). Zoo luidt de beschrijving, welke MULDER zelf van 
zijnen toestand heeft gegeven. 

Desniettegenstaande vond hij nog de kracht tot het di'kteeren van zijne 
brochure "Getuigenis in zake Hooger Onderwijs", welke bliik geeft van 
de onveranderde helderheid van zijnen geest. 

Den 18den April 1880 is hij heengegaan. Vier dagen later werd hij ten 
grave gedragen te de ,Bilt 34) . 

Hoe zeer vervreemd hij van zijne naaste omgeving was geraakt, wordt 
wel op zeer schrijnende wijze onderstreept door de volgende bekendmaking 
van zijn verscheiden in de bladen: 

In den vroegen morgen van den 18. April is Dr. G. J. MULDER, Oud
Hoogleeraar inden ouderdom van ruim 77 jaren te Bennekom overleden. 

22 April 1880. 

Wegens betrekking buiten's lands eerst heden geplaatst. 

83) Levensschets (:tie Aanteekening 1) blz. 271 VVo 

M) Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad van 22 April 1880. 
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Wanneer ik in de voorafgaande bladzijden op MULDER'S gezondheids
toestand in de verschillende perioden van zijn leven de aandacht heb 
gevestigd. is zulks geschied naar aanleiding van eene opmer,king van den 
bekenden klinikus WILHELM EBSTEIN te Göttingen. die in 1904 in zijn 
werkje "Die Gicht des Chemikers JACOB BERZElIUS" 35). waarin hij ook 
de jicht van RUBENS. KÄSTNER. TIECK. GOETHE en FREDERIK DE GROOTE 
tot onderwerp van bespreking maakt. EBSTEIN merkt aldaar op: "Der Ver
fasser kann ~icht umhin. sein Bedauern schon an dies er Stelle darüber 
auszudrücken. dass eine grosse Reihe von Lebensbeschreibungen grosser 
Männer auf deren körperliche Zustände so wenig Rücksicht nimmt. Für 
die Beurteilung grosser Männer sind derartige Dinge keineswegs gleich
gültig. Gerade die Gicht gehört zu den Krankheitszuständen. welche den 
betreHenden Individuen einen eigenartigen Stempel aufdrücken und zu 
ihren Nachteil von nicht Sachkundigen gedeutet und als Charakterfehler 
aufgefasst werden". 

Reeds twintig jaren aleer EBSTEIN die woorden neerschreef, had de 
Rotterdamsche medicus Dr. K. IM. GILTAY, leerling van MULDER, toen 
deze laatste nog aan de "Klinische School" te Rotterdam doceerde, den 
weg betreden. door ESSTEIN aangeduid. 

Ook met GIL TAY was MULDER bevriend geweest, maar ook hunne 
vriendschap was op de wijze, als door SNELLEN ;geschetst (Zie boven 
blz. 16) verbroken. 

GILTAY schrijft: "Aan het eind van zijn leven heeft MULDER zeer veel 
geleden. Niet ontwikkelde jicht. schrijft hij, was de grond van zijne licha
melijke stoornissen. Jicht is eene %.iekte die het lichaam reeds zeer vroeg 
aandoet. Erfelijk is zij zeker; misschien wordt men soms buitendien wel 
reeds met de kiem geboren. Vele medici schrijven haar nog toe aan op
hooping van acidum uricum in het bloed; in navolging vooral van GARROD. 
die wel het beste latere werk. over jicht schreef. Zeker is het. dat indien de 
natuur den abnormalen toestand van het bloed. welke hij ook wezen moge. 
door aanvallen van Podagra enz. enz. niet opheft, aandoeningen van ver
schillende edele organen. vooral van het hart, er eindelijk door worden 
veroorzaakt. Die abnormale bloedstoestand heeft op het individu eigenaar
dige invloeden. De jichtaardigen zijn meestal zeer prikkelbaar, luimig, zeer 
vatbaar voor indrukken, volhardend, doordrijvend, hartstochtelijk. Een 
doel voor oogen hebbende. zijn zij rusteloos in het te bereiken. Dikwijls 
redeneeren, wikken en wegen zij niet. Zij gaan op dat doel af. als een 
kogel uit een vuurwapen, alles md zich sleepend of ...... verbrij2'.elend; zoo-
wel op het goede als op het kwade is dit van toepassing. Waarheen zij 
gedreven worden. hangt af van hunne moreele eigenschappen en de om
standigheden. Dit nu geeft ons den sleutel voor veel der handelingen van 
MULDER." 

Het ligt voor de hand, dat ik mijzelf de vraag stelde: Wordt het stand-

a6) Stuttgart, 1904. 
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punt omtrent de .. jichtaardigen" , zestig jaren geleden door GIL TAY in~ 

genomen. nog heden door de medische wetenschap aanvaard? Op mijn 
verzoek om inlichting daaromtrent, was de bekende specialist voor rheuma~ 
tische ziekten J. VAN BREEMEN, Arts te Amsterdam, zoo vriendelijk. mij 
het volgende mede te deelen: .. Naar aanleiding van uw briefje over het 
jichtig gestel, gaarne het volgende: volkomen hetzelfde standpunt ten 
opzichte van .. jichtaardigen" wordt thans nog ingenomen. Ik vind zelfs 
de beschrijving van GILTAY voor het geestelijk gedoe van jichtpatiënten 
zoo typeerend als maar mogelijk is" 36). 

Aan het hoofd van dit levensbericht plaatste ik o.a. de woorden van 
FRANÇOIS ARAGO: .. Je raconterai, et vous jugerez. vous-mêmes". Heb ik mij 
daarmede tot op dit oogenblik op het standpunt geplaatst, alleen de Archie
ven te doen spreken, toch wil ik eigen oordeel,. gevormd met gebruikmaking 
ook van dit nieuw verworven materiaal, hier geenszins onder stoelen of 
banken steken. 

De Archieven hebben ons in staat gesteld. :MULDER's optreden, en de 
gevolgen daarvan, in een bepaald geval tot in bizonderheden te leeren ken
nen. Hoevele anderen, wier beleVingen niet zijn geboekstaafd. zijn dupe 
van dergelijk bedrijf geworden?37). 

Tevens hebben de Archieven ons geleerd, welke waarde kan. worden 
gehecht aan woorden uit zijnen mond als b.v. deze: .. Ik gevoelde, dat ook 
mij veel ontbrak. en dat ik derhalve. zoo mij al wraakzucht en hoogmoed 
schandelijk voorkwamen, ik daarin en in alles ligt zou kunnen vervallen, 
indien ik niet waakte"S8). 

En mochten al sommigen dat optreden willen vergoelijken, zich beroepen
de op Madame DE STAËL'S bekende woorden: .. Tout comprendre rend très 
indulgent"39), de aureool, welke te onzent dezen talentvollen man heeft 
omgeven, zal ongetwijfeld bij objektieve beschouwing veel van haren glans 
inboeten. 

Een woord van dank aan Dr. W. A. F. BANN1ER te Utrecht. Direkteur 
van het Utrechtsch Universiteitsmuseum. alsmede aan den Heer M. E. 
'T HART. te Amsterdam, Hoofd van Administratie der Nederlandsche 
Akademie Yan Wetenschappen, voor de mij z.oo welwillend verleende hulp. 

Utrecht, Oktober 1941. VAN 'T Hopp-Laboratorium. 

36) In dezen brief merkt de Heer VAN BREEMEN nag op: .. Het Is merkwaardig hoeveel 
vooraanstaande menschen uit de wereldgeschiedenis licht of een jichtig gestel gehad 
hebben. Ik zou er zeker 50 kunnen opnoemen. Dit vraagstuk heeft philosophlsch gesproken 
mijn volle belangstelling omdat Ik mij dikwijls afvraag. waarom de wereld zich bijna 
steeds door abnormale menschen laat regeeren ... 

aT) Zie K. M. GJLTAY in zijne verhandeling, In Aanteekening 21 genoemd. 
38) Levensschets (Zie Aanteekenlng 1) blz. 271. 
38) Mad. DE STAf!L (1766-1817) In Corinne, ou J'Italie (1807). 
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