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DE NEDERL. CHEM. VEREENIGING TIJDENS
MIJN S E C R E T A R I A A T .
De Redactie-Commissie doet mij het verzoek, iets
van mijne herinneringen als oud-secretaris der Nederl.
Chemische Vereeniging in het Herdenkingsnummer
te willen neerschrijven.
Het is reeds 24 jaar geleden, dat ik tot secretaris
der Vereeniging gekozen werd; ik nam deze functie
gedurende de jaren 1905, 1906 en 1907 waar. Sinds
dien is bijna het vierde eener eeuw voorbijgegaan.
Men kan zich eenigermate een denkbeeld van dit tijdvak vormen, als men bedenkt, dat ik secretaris was
lang vóór den wereldoorlog, in een tijd toen de haren
en de rokken van onze weinige vrouwelijke leden nog
lang waren.
Bij mijn optreden als secretaris kon de Ned. Chem.
Vereeniging nog niet als de vertegenwoordigster van
de Nederlandscne chemici beschouwd Worden; daarvoor was haar ledental (ongeveer 200) nog te gering.
Mijn eerste daad als secretaris was dan ook, een
poging aan te wenden om het ledenaantal uit te breiden. Daartoe werd in het begin van 1905 aan de
chemici, niet-leden, eene circulaire verzonden, met
eene opwekking om lid te worden. Het succes van
deze circulaire was niet onbelangrijk. Terwijl einde
December 1904 Jiet ledenaantal 230 bedroeg, was dit
einde December 1905 tot 293 en einde December 1906
tot 340 gestegen. Aangaande het ledenaantal per
einde December 1907 bezit ik geen cijfers, maar men
kon in 1908 toch zeggen, dat de toenmalige chemici
in hoofdzaak tot de Ned. Chem. Vereeniging waren
toegetreden.
Een gunstig verschijnsel was het, dat ook de jongere chemici van hunne belangstelling voor onze
Vereeniging blijk begonnen te geven, door als lid toe
te treden. Dit was vooral aan onzen toenmaligen
voorzitter, Prof. Aronstein te Delft, te danken, die
de nieuwe scheikundige ingenieurs, onmiddellijk nà
hun examen, met de noodige tact op het bestaan van
de Ned. Chem. Vereeniging wees.

Vergelijk ik in mijne herinneringen onze Vereeniging uit die jaren met thans, dan meen ik als voornaamste verschilpunt wel de oprichting van de Chemische Kringen en van de Sectie's voor verschillende
onderdeden der scheikunde te moeten noemen. Zonder twijfel stichten beide soort van lichamen groot
nut. Een voordeel van de oprichting van de sectie's
is de doorvoering van een zeer gewenschte specialisatie in het uitgebreide gebied der Scheikunde. Deze
specialisatie brengt evenwel min of meer eene scheiding tusschen de leden onderling met zich mede
Hieraan kan m. i. tegemoet gekomen worden, door op
de beide Algemeene Vergaderingen onderwerpen van
meer algemeenen aard, die de belangstelling van alle
leden bezitten, te behandelen, zooals dit ook vroeger
het geval was.
Ook door de groote uitbreiding van het ledental
heeft de Vereeniging eene onvermijdelijke verandering ondergaan. Tengevolge van het drukkere bezoek
van de vergaderingen is het meer intieme karakter
van de Vereeniginy iets verminderd. Een 20 jaar
geleden kenden de bezoekers van de vergaderingen
elkander vrijwel allemaal, terwijl de meesten zelfs in
vriendschappelijke verhouding tot elkander stonden.
Met groot genoegen herinner ik mij de vrij talrijke
vergaderingen van het Dagelijksch Bestuur en van
het Algemeen Bestuur. Deze werden steeds door de
beide redacteuren, Jorissen en Reicher, bijgewoond,
een tweetal, zoo onafscheidelijk aan elkander gebonden, dat een nieuw lid den heer Jorissen zelfs als Dr.
Jorjssen-Reicher aansprak.
Met weemoed herdenk ik de vele, mij bekende,
bestuursleden en andere leden van onze Vereeniging,
die sinds mijn secretariaat zijn heengegaan, in het
bizonder mijn voorzitter Prof. Aronstein en mijne
beide penningmeesters, Mej. Dr. Grutterink en Dr.
Hoyer.
Groningen, April 1928.
D. J. HISSINK.

