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Voorwoord

De laatste jaren staat de Hondsrug in het centrum van
de belangstelling. Op 17 november 2015 kreeg het
gebied de officiële status van UNESCO Global
Geopark, de erkenning voor de bijzondere betekenis
als geologisch verschijnsel. De Hondsrug behoort
namelijk tot de mega-scale glacial lineations: tientallen meters hoge, honderden meters brede en tien tot
honderd kilometer lange, glaciale ruggen uit de
Saale-ijstijd. Naast de Hondsrug kennen we in
Drenthe nog de ruggen van Tynaarlo, Rolde en Zeijen,
die als gevolg van ijsstromen tijdens het Laat-Saalien
zijn ontstaan.
Bij het eerste initiatief – in 2013 – is het Geopark de
Hondsrug nog beperkt tot de provincie Drenthe. Het
noordelijkste punt van de Hondsrug blijft buiten
beschouwing want de provincie Groningen en de
gemeenten Groningen en Haren doen niet mee.
Gelukkig herzien de Groningers twee jaren later hun
standpunt. Ongetwijfeld zal de mening van stedelijk
wethouder Joost van Keulen een rol hebben gespeeld
bij de beslissing:
Iedereen die de 4 Mijl van Groningen wel eens heeft
gelopen, weet dat het laatste stuk in de Herestraat
richting Grote Markt het meeste pijn doet. Midden
in de stad voel je de Hondsrug dan letterlijk in de
kuiten. Het is goed dat deze laatste ontbrekende
schakel nu deel uitmaakt van het Geopark.
Hoe het ook zij, net op tijd voor de officiële erkenning
in 2015 behoort het hele gebied van de Hondsrug –
vanaf de Noorderbegraafplaats in Groningen tot
Nieuw-Schoonebeek in het zuidwesten van Drenthe
– tot het Geopark.
Vooral het noordelijk gedeelte van de Hondsrug staat
aan het eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw
in de belangstelling van hoogleraren en burgers van
de stad Groningen die in Helpman en Haren stenen
en fossielen verzamelen. De Hondsrug is het onderwerp van talloze lezingen, publicaties en prijsvragen.

Waar komen de stenen vandaan en hoe zijn ze daar
terecht gekomen? Niet alleen Groningers hebben
belangstelling, ook buitenlanders komen in die tijd
naar Groningen om de stenen van de Hondsrug te
bestuderen. In 1778 bezoekt de Zwitserse geoloog Jean
de Luc de stad en hij beklimt de Martinitoren om te
kijken uit welk gebergte de stenen met fossielen
afkomstig zijn.
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat in het begin
van de 19e eeuw in Groningen een groeiende belangstelling voor geologie bestaat wat resulteert in het
samenstellen van een geologische kaart van de provincie Groningen. Aanvankelijk is de kaart onderdeel
van een prijsvraag die de provinciale Commissie van
Onderwijs in 1822 uitschrijft, met als onderwerp: het
schrijven van een schoolboek over de Natuurlijke Historie van Groningen, met bijzondere aandacht voor
het ontstaan van het land en de oorsprong van de
wierden.
In 1825 besluit de Commissie van Onderwijs om los
van de publicatie over de Natuurlijke Historie een
geologische kaart van de provincie Groningen samen
te stellen. De geologie en de kennis van de grondsoorten staan echter nog in de kinderschoenen en de kartering loopt dan ook een forse vertraging op – pas in
1837 verschijnt de geologische kaart. Veel gegevens
zijn bewaard gebleven, onder andere een kaart uit
1830 van de stad Groningen en Haren waarop de
Hondsrug is gekarteerd.
De kaarten met de resultaten van de kartering maken
deel uit van de collecties van de Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen (Archief
Acker Stratingh), het Universiteitsmuseum en de Groninger Archieven. Ze geven een schitterend beeld van
de stand van het geologisch onderzoek en de kennis
van de grondgesteldheid in het begin van de 19e
eeuw. Alle kaarten zijn in deze publicatie opgenomen
– de vroegste voorbeelden van een geologische kartering in Nederland.
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Naast de universiteit spelen In het begin van de 19e
eeuw verschillende genootschappen in Groningen
een belangrijke rol bij het natuurwetenschappelijk
onderzoek. In Groningen is verder de provinciale
Commissie van Onderwijs actief met het verzamelen
van gegevens over uiteenlopende onderwerpen. In
het eerste hoofdstuk gaan we na welke bijdrage
genootschappen en commissies leveren aan het
onderzoekklimaat in de stad en welke vorderingen in
die periode worden gemaakt op het gebied van geologie, archeologie en cartografie.
Een prijsvraag van de Commissie van Onderwijs voor
het schrijven van een schoolboek over de Natuurlijke
Historie van de provincie Groningen ligt in 1822 ten
grondslag aan de geologische kartering van Groningen. De commissie vraagt de inzenders in de publicatie ook een kaart op te nemen met de grondsoorten
en de wierden in de provincie. Men is geïnteresseerd
in de vraag: zijn de wierden natuurlijk of zijn ze door
mensen opgeworpen? Venhuis1, Acker Stratingh2 en
Westerhoff3 ontvangen de uitgeloofde prijs. De twee
laatstgenoemden krijgen in 1827 bovendien subsidie
voor opgravingen om de vragen over de wierden te
kunnen beantwoorden. Hoewel daarover geen publicatie is verschenen proberen we in hoofdstuk 2 de
resultaten van hun onderzoek te achterhalen aan de
hand van brieven en verspreide publicaties.
Aangezien in de publicatie van Venhuis geen kaart
was opgenomen en de publicatie van Acker Stratingh
en Westerhoff op zich laat wachten, onderneemt de
Commissie van Onderwijs tussen 1825 en 1830 zelf
twee pogingen om de grondgesteldheid van de provincie Groningen te karteren. Naast enkele goede
resultaten leveren de karteringen een reeks van problemen op. Hoe zal men de verschillende grondsoorten op eenduidige wijze omschrijven? Wat verstaat
men onder darg, roodoorn, moerige grond en knip- of
knikklei? Welke kleuren moet men voor de
grondsoorten kiezen?

Ondanks de problemen ziet men kans om tussen 1826
en 1828 drie provinciale kaarten samen te stellen
waarop de grondgesteldheid is ingekleurd. De commissie is nog niet tevreden over het resultaat en men
besluit in 1829 fragmenten van de kaart van Beckeringh voor een nieuwe kartering van de grondgesteldheid te gebruiken. De problemen en resultaten
van deze karteringen komen in hoofdstuk 3 aan de
orde.

1
2
3

Remmert Aljes Venhuis (1796–1892),
onderwijzer in Kloosterburen.
Gozewinus Acker Stratingh (1804–
1876), arts in Groningen.
Rembertus Westerhoff (1801–1874), arts
in Warffum.

In 1830 lijkt het de commissie raadzaam om te
wachten met een nieuwe kartering, totdat een goede
kaart van de provincie gereed is. Een gedetailleerde
kaart van de provincie Groningen, samengesteld door
het kadaster onder leiding van Jappé, verschijnt na
enige vertraging in 1835 – de eerste 1 : 50 000 kaart van
een Nederlandse provincie. Zodra de kaart gereed is
pakt de Commissie van Onderwijs de kartering van de
grondgesteldheid weer op. In hoofdstuk 4 bespreken
we op welke wijze de commissie de derde kartering
organiseert en hoe de gegevens worden verwerkt. In
dit hoofdstuk zijn de bodemkaarten van 57 Groninger
gemeenten opgenomen. Gegevens uit de brieven van
de burgemeesters dienen als toelichting bij de
kaarten.
Kennelijk vindt de Commissie van Onderwijs de kaart
van Jappé niet geschikt als basis voor de geologische
kaart. Te groot, een saai kaartbeeld, niet op het
noorden georiënteerd, of zijn het de onvolkomenheden, zoals fouten in de naamgeving van dorpen en
gehuchten? In ieder geval geeft de commissie de
voorkeur aan het samenstellen van een nieuwe basiskaart die in 1837 gereedkomt. In de laatste fase ontstaan opnieuw problemen: weinig instellingen en
personen hebben belangstelling voor de kaart en uiteindelijk zal men slechts een gering aantal kaarten
inkleuren. In hoofdstuk 5 zullen we nagaan hoe de
kaart tot stand komt, welke aspecten van het Groninger landschap de aandacht krijgen en hoe men de
kaart waardeert.
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Zie hoofdstuk 5 en tabel 5.1.
Universiteitsbibliotheek (UB) Groningen, Archief Acker Stratingh. In het
archief Acker Stratingh is ook een
groot aantal schetskaarten van Theodorus Beckeringh uit de periode 1748–
1777 aanwezig. Die kaarten zijn in een
aparte atlas uitgegeven (Hillenga,
Reinders en Van der Woud 2016).
Mondelinge mededeling in 2003 van
Jan Henry De Vey Mestdagh (1919–
2005), Rijksarchivaris te Groningen.
Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (GA), toegang 889.

De geologische kaart van Groningen uit 1837 staat aan
het begin van de geologische en bodemkundige kartering in Nederland. Hoe ontwikkelt de kartering in
Nederland zich? Kunnen we de kaart van 1837 vergelijken met latere kaarten? In hoofdstuk 6 zullen we
kort ingaan op de plaats die de kaart inneemt binnen
de Nederlandse geocartografie. Verder komen aspecten aan de orde die in de 19e en 20e eeuw een rol
spelen bij de classificatie, kartering en het samenstellen van geologische en bodemkaarten.
Van de geologische kaart van 1837 zijn ongeveer
twintig exemplaren bewaard gebleven in openbare
collecties.4 De definitieve versie kwam tot stand aan
de hand van een geologische kartering op schaal
1 : 50 000 die in 1836 in alle gemeenten van de provincie Groningen is uitgevoerd.
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De resultaten van de kartering, in de vorm van ingekleurde kaartfragmenten met brieven van de burgemeesters van de gemeenten als toelichting, zijn in de
collectie van de Universiteitsbibliotheek Groningen te
vinden.5 Van de ongekleurde basiskaart was in de
jaren ’50 van de 20e eeuw nog een groot aantal exemplaren aanwezig in het Rijksarchief Groningen, maar
ze zijn helaas opgeknipt tot handige fiches.6
Voor gegevens over bodemkartering en het samenstellen van de geologische kaart in de periode 1822–
1837 is het archief van de Provinciale Commissie van
Onderwijs geraadpleegd.7 Daarnaast zijn kaarten in
verschillende collecties bestudeerd. Het onderzoek
had tot doel om het unieke kaartmateriaal van de
eerste geologische kartering in Nederland in de vorm
van een atlas te publiceren.

Geologische kaart of bodemkaart?
In de notulen van de provinciale Commissie van
Onderwijs is in de periode 1825–1839 sprake van het
samenstellen van een geologische kaart, een term
die ook in deze atlas wordt gebruikt. Hoewel bij de
kartering in 1836 gegevens over de ondergrond
worden vermeld, gaat het in wezen om een oppervlaktekartering van de dagzomende afzettingen. In
de toelichting zegt Acker Stratingh dat op de kaart
de Grondgesteldheid, zoo als die zich voornamelijk aan
de oppervlakte voordoet, door kleuren, volgens eene bijgevoegde Aanwijzing, (is) voorgesteld.1 De belangstelling voor de kartering zal bij de leden van de commissie vooral zijn ingegeven door de mogelijkheden
van toepassing bij het onderwijs in de landhuishoudkunde.2 Dat komt ook tot uiting bij de ‘geologische en agronomische’ kaart van de gemeente Winschoten die in 1855 verschijnt.3

In de 19e eeuw is nog niet sprake van een onderscheid tussen geologie en bodemkunde.

1
2

In 1903 wordt Van Baren in Wageningen aangesteld
als hoogleraar Delfstof- en Aardkunde. Hij is degene
die in 1919 aan de wieg staat van de ‘agrogeologie’
dat zich onder zijn opvolger Edelman ontwikkelt tot
‘bodemkunde’, een discipline die in de tweede helft
van de 20e eeuw een snelle ontwikkeling doormaakt. In het artikel Soil maps of the Netherlands
beschouwen Hartemink en Sonneveld de geologische karteringen door Acker Stratingh en Staring in
de 19e eeuw als een eerste fase van bodemkartering en gebruiken de term geological soil maps.4

3
4
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Acker Stratingh en Van der Vegt
1839, 19.
In de toelichting bij veel kaarten
bestaat zowel aandacht voor delfstoffen als voor de eigenschappen
van de bodem vanuit landbouwkundig oogpunt. Zo wordt het
grootschalig afgraven van veen
genoemd ten behoeve van de productie van turf als brandstof. Daarnaast maakt men melding van het
delven van keien en stenen voor
wegenaanleg en het afgraven van
klei en potklei voor de fabricage
van bakstenen en dakpannen. De
eigenschappen van de bodem en
ondergrond komen in een aantal
toelichtingen uitvoerig aan de
orde, waarbij in geval van
onvruchtbare of moeilijk te bewerken grond ook wordt aangegeven
op welke wijze grondverbetering
kan plaatsvinden.
Zie hoofdstuk 6.
Hartemink en Sonneveld 2013,
zie hoofdstuk 6.
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1

Onderzoek, initiatieven
en samenwerking

Snelle ontwikkelingen op het terrein van de natuurwetenschappen leiden in het
begin van de 19e eeuw tot het instellen van nieuwe leerstoelen aan de Nederlandse
universiteiten. Daarnaast bestaat een groeiende belangstelling voor archeologie
en geologie wat in 1818 resulteert in de benoeming van Reuvens tot hoogleraar
archeologie in Leiden, terwijl Van Breda in 1835 aan dezelfde universiteit wordt
benoemd tot hoogleraar geologie.1
Evenals andere steden kent Groningen in de eerste helft van de 19e eeuw een reeks
van genootschappen, zoals het Natuurkundig Genootschap, waar hoogleraren,
burgers en studenten elkaar geregeld ontmoeten. Uit de onderwerpen van
voordrachten bij de genootschappen blijkt dat in Groningen grote belangstelling
bestaat voor geologie, oudheidkunde en archeologie. Het hoeft dan ook niet te
verbazen dat de Provinciale Commissie van Onderwijs het initiatief neemt voor
het samenstellen van een geologische kaart van de Provincie Groningen die in 1837
gereedkomt.
In dit hoofdstuk besteden we kort aandacht aan de rol die universiteit,
genootschappen en de Commissie van Onderwijs spelen bij het onderzoek in
Groningen. Verder gaan we in op de ontwikkelingen binnen de cartografie, geologie
en archeologie in het begin van de 19e eeuw.
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1.1
Aan de universiteit worstelen studenten en hoogleraren met het Latijn, de voertaal bij colleges en ook de
taal die gangbaar is bij het schrijven van een proefschrift. Alleen bij nieuwe studierichtingen, zoals
Natuurlijke Historie en Landhuishoudkunde zijn de
colleges in het Nederlands.2 Bij de genootschappen
bestaat de mogelijkheid om het onderzoek in de moedertaal te presenteren: veel voordrachten vormen de
basis voor wetenschappelijke publicaties. Verder
speelt het Natuurkundig Genootschap een belangrijke rol bij het proefondervindelijk onderzoek.

De aandacht voor praktijkgericht onderwijs in Groningen blijkt ook uit de samenwerking van de universiteit met de academie voor teeken-, bouw-, toegepaste
werktuig- en zeevaartkunde die in 1797 is opgericht.10
Universitaire studenten kunnen het onderdeel toegepast werktuigkundig onderwijs vanaf 1830 volgen bij
Van Cleeff, die als lector aan de Academie Minerva is
verbonden; ook dit onderwijs wordt in het Nederlands gegeven.11 Naast hun taken aan universiteit en
academie zijn Van Swinderen, Uilkens en Van Cleeff
lid van de provinciale Commissie voor Onderwijs,
waarvan ook Westendorp en Wester deel uitmaken.12
Zij spelen een belangrijke rol bij het tot stand komen
van de geologische kaart van de provincie Groningen
die in 1837 verschijnt.

Universiteit

Juridisch genootschap Pro Excolendo Iure Patrio

Na de Franse tijd wordt de Groninger Universiteit in
1815 onderdeel van het nationaal bestel van hoger
onderwijs.3 In het Organiek Besluit van 1815 staan de
regels voor een vast onderwijsprogramma, evenals
het aantal hoogleraren en hun bezoldiging. Verder
staat de taal vermeld waarin de colleges worden
gegeven en worden de benodigde voorzieningen
genoemd zoals bibliotheek en hortus.

Naast de Groninger universiteit spelen twee genootschappen in de eerste helft van de 19e eeuw een
belangrijke rol bij de wetenschapsbeoefening: het
juridisch genootschap Pro Excolendo Iure Patrio en
het Natuurkundig Genootschap. Beide genootschappen bestaan nog steeds en leiden een bloeiend
bestaan. Pro Excolendo is het oudste van de twee; het
is opgericht in 1761.13 De activiteiten van het Genootschap ter bevordering van de Natuurlijke Historie
beperkten zich tot de periode 1822–1830.

Onderzoekklimaat in Groningen
1

2
3
4

5
6

7

8
9

10

11

12

13

14

15
16

Caspar Jacob Christiaan Reuvens
(1793–1835), hoogleraar archeologie in
Leiden. Jacob Gijsbertus Samuël van
Breda (1788–1867), hoogleraar geologie
in Leiden.
Landhuishoudkunde is de oude benaming voor landbouwkunde.
Van Berkel 2014, 513–531.
Petrus Driessen (1753–1828), hoogleraar scheikunde; Jacob Baart de la
Faille (1757–1823), hoogleraar wis-,
natuur- en sterrekunde; Theodorus
van Swinderen (1784–1851), hoogleraar
natuurlijke historie en secretaris van
de provinciale Commissie van Onderwijs; Jacobus Albertus Uilkens (1772–
1825), hoogleraar landhuishoudkunde
en lid van de provinciale Commissie
van Onderwijs.
Van Berkel 2014, 525–527.
Van Berkel 2014, 655. Pas in 1859 wordt
aan alle hoogleraren de mogelijkheid
gegeven het onderwijs in het Nederlands te geven.
Van Berkel 2014, 639–641. Sibrandus
Stratingh (1785–1841), hoogleraar
scheikunde.
Van Berkel 2014, 642–645.
Van Berkel 2014, 645–646. Herman
Christiaan van Hall (1801–1874), hoogleraar landhuishoudkunde en lid van
de provinciale Commissie van
Onderwijs.
Van Berkel 2014, 652–653. Vanaf 1830
Academie van Beeldende Kunsten,
Bouw-, Toegepaste Werktuig- en Zeevaartkunde, de latere Academie
Minerva.
Jan van Cleeff (1788–1862), lector Academie Minerva, schoolopziener en lid
van de provinciale Commissie van
Onderwijs.
Nicolaas Westendorp (1773–1863),
predikant in Losdorp, oudheidkundige, schoolopziener en lid van de
provinciale Commissie van Onderwijs; Hendrik Wester (1752–1821),
onderwijzer in Oude Pekela, schoolopziener en lid van de provinciale
Commissie van Onderwijs.
Scheltema et al. 1961. Over de genootschappen in Groningen, zie Van
Berkel 2014, 441–487.
Een overzicht van de voordrachten bij
Pro Excellendo gedurende een
periode van 225 jaar is samengesteld
door B. S. Hempenius-Van Dijk en
K. F. Hofstee (1986).
Westendorp 1846.
Vos 1961.

Het onderwijs aan de drie hogescholen in Leiden,
Utrecht en Groningen wordt verzorgd binnen vijf
faculteiten. De natuurwetenschappen krijgen een
stevige plaats aan de Groninger universiteit. Naast de
bestaande leerstoelen – scheikunde (Driessen) en
wis-, natuur-, en sterrenkunde (Baart de la Faille) –
komt in 1814 een nieuwe leerstoel in Groningen
beschikbaar voor Natuurlijke Historie (Van Swinderen) en in 1815 voor landhuishoudkunde (Uilkens).4
De portretten van de vier hoogleraren staan afgebeeld
als figuur 1.1–1.4.
De nieuwe opleiding landhuishoudkunde is gedurende twee jaar een verplicht onderdeel voor studenten theologie, maar die verplichting wordt in 1831
weer geschrapt. In de beginjaren ontplooit Uilkens
een grote activiteit en hij zorgt voor een collegezaal,
laboratorium, kabinet van werktuigen en een tuin.5
Het onderwijs in de landhuishoudkunde wordt vanaf
1815 in het Nederlands gegeven; later geldt dat ook
voor natuurlijke historie en scheikunde.6
Bij de natuurwetenschappen is veel aandacht voor
praktijkgericht onderwijs, hoewel het chemisch laboratorium van de hoogleraar scheikunde Driessen wel
erg bescheiden is en zijn opvolger Stratingh
(figuur 1.5) een eigen laboratorium inricht in zijn huis
aan de Ossenmarkt.7 Anders ligt het bij natuurlijke
historie en landhuishoudkunde. Dankzij de inspanningen van Van Swinderen komt een natuurhistorische collectie tot stand die in de loop der jaren groeit
en een rol speelt bij het onderwijs natuurlijke historie.
Geregeld is behoefte aan een nieuw onderkomen
voor de uitdijende collecties.8 Ook Uilkens brengt met
vergelijkbare energie een collectie landbouwwerktuigen en -instrumenten bijeen, die door zijn opvolger
Van Hall (figuur 1.6) wordt uitgebreid.9
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1 Onderzoek, initiatieven en samenwerking

Pro Excolendo organiseert geregeld bijeenkomsten
waarbij een van de leden een voordracht houdt. Veel
teksten van voordrachten zijn bewaard gebleven
evenals lijsten van sprekers, het onderwerp van de
lezing en de datum van de voordracht.14 Uiteraard
zijn in de eerste plaats juristen lid van het genootschap en de voordrachten hebben in het algemeen
een juridisch thema als onderwerp. Toch maken ook
niet-juristen lid deel uit van het genootschap en de
onderwerpen waarover zij spreken vallen vaak buiten
het juridisch domein. Zo zijn in het begin van de 19e
eeuw Van Swinderen, Uilkens en Westendorp lid en
vanaf de jaren ’40 van de 19e eeuw Westerhoff en
Acker Stratingh.
Westendorp en Acker Stratingh houden bij Pro Excolendo een reeks voordrachten over oudheidkundige
en historische onderwerpen. Westendorp spreekt in
1817 over De oude begraafplaatsen en grafheuvels in
Munsterland en Drenthe en in 1829 geeft hij een Overzigt over de Romeinsche Oudheden in de Noordelyke
Provintien van ons Vaderland. De laatste voordracht
verschijnt als deel 6 in de gedrukte verhandelingen
van het genootschap.15 De eerste voordracht van
Acker Stratingh in 1845 gaat over het onderwerp De
beteekenis der woorden Terp en Dorp en in 1848
spreekt hij over De stichters der Hunnebedden. Daarnaast behandelt hij rechtshistorische onderwerpen.
Een belangrijk thema binnen het genootschap is de
‘Kwelderkwestie’ waarover in de bundel ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van Pro Excolendo een
uitvoerig artikel verschijnt.16 Bij de kwelderkwestie
gaat het om de vraag wie de eigenaar is van de kweldergronden langs de Groninger Waddenkust: de Staat

1.1 Petrus Driessen.

1.2 Jacob Baart de la Faille.

1.3 Theodorus van Swinderen.

1.4 J. A. Uilkens.

1.5 Sibrandus Stratingh.

1.6 Herman C. van Hall.

of de landbouwers die eigenaar zijn van de binnendijkse gronden die aan de kwelders grenzen? Zodra
de Staat der Nederlanden deze kwestie in 1842 aan de
orde stelt, staat het onderwerp bij het genootschap op
de agenda.
Al op 26 april 1842 houdt Paehlig een verhandeling
over De opvordering der schorren en aanwassen door
het Domein in het begin dezes jaars gedaan tegen
onderscheidenen landgebruikers in deze Provincie.17
Pas honderd jaar later wordt definitief beslist dat het
recht op aanwas berust bij de eigenaren van de aangrenzende binnendijkse gronden en niet bij de staat.
Het onderwerp leeft ook bij Westerhoff, die een duidelijk standpunt inneemt getuige de titel van zijn
voordracht voor Pro Excolendo: Onze Minister van
Financien is waarschijnlijk door dwaling tot het doen
der opeisching van de Kwelderlanden geleid. Die eisch
is niet gegrond en strijdig met den inhoud van Art. 538
Code Napoleon, waarop men zich in dezen beroept.
Ook zijn latere voordrachten voor het genootschap
hebben de aangeslijkte gronden en bedijkingen als
onderwerp. Voor zover bekend heeft hij geen voordracht gehouden over ‘zeespiegelstijging’, waarover
hij in een brief aan Acker Stratingh melding maakt.

Natuurkundig Genootschap
In het begin van de 19e eeuw is in Groningen een
aantal genootschappen actief die in 1830 samengaan
in het Genootschap ter bevordering der Natuurkundige Wetenschappen; uit 1862 dateert de naam
Natuurkundig Genootschap. De oudste telg is het
Natuur- en scheikundig Gezelschap dat op 28 februari
1801 is opgericht op initiatief van de 16-jarige student
Theodorus van Swinderen en zijn studievrienden
Warmolt en Johannes Tonckens, Sibrandus Stratingh,
Jan Gerard Woldringh en Onno Joost Sickinge. Het
studentengezelschap komt geregeld bijeen voor het
doen van proeven en experimenten, onder andere het
oplaten van luchtbollen in 1804, waarover in de
gedenkboeken van het Natuurkundig Genootschap
de nodige verhalen te vinden zijn.18
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Johannes Ernestus Paehlig (1789–
1859), procureur en advocaat in Groningen.
Smit 2001; Van Berkel 2014, 476–479.

In 1810 fuseert het Natuur- en Scheikundig Genootschap met het Natuurkundig Gezelschap (van 1808 tot
1810 Natuuronderzoekende Maatschappij); ze gaan in
1810 samen verder onder de naam Natuur- en Scheikundig Genootschap. Vanaf 1822 is ook nog een
Genootschap ter bevordering der Natuurlijke Historie
actief, wederom een initiatief van Van Swinderen,
totdat de drie genootschappen in 1830 fuseren tot het
Genootschap der Natuurkundige Wetenschappen.
Ondanks de verwarrende situatie van elkaar soms
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Catalogus 1865.
Verslag 1927, 4.
Verslag 1827, 5.
Noorder- en Zuiderbegraafplaats.
Verslag 1827, 5.
GA toegang 1454, inv. nr. 97.
J. Rutgers, schoolopziener en lid van
de Commissie van Onderwijs;
M. J. Adriani, schoolopziener en lid
van de Commissie van Onderwijs.
Gustaaf Willem baron van Imhoff
(1705–1750), gouverneur van de provincie Groningen; Willem Frederik
Lodewijk baron Rengers (1789–1859,
gouverneur van de provincie Groningen.
Hendrikus Kremer, onderwijzer in
Zuidhorn en Finsterwolde, heeft een
groot aantal schoolboeken voor het
lager onderwijs geschreven, zie de
opgave van de uitgever J. Oomkens in
de uitgave van de ‘Plaatsbeschrijving’
van 1831.

concurrerende gezelschappen zijn veel personen lid
van meer dan een genootschap.
In de eerste helft van de 19e eeuw bestaat een duidelijke band tussen de Groninger universiteit en het
Natuurkundig Genootschap. De hoogleraren in de
natuurwetenschappen zijn allen actief in het Natuurkundig Genootschap. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de bijeenkomsten van het genootschap de
geijkte plaats zijn voor de presentatie van experimenten en bevindingen. De voordrachten zijn vaak het
uitgangspunt voor wetenschappelijke publicaties. Zo
draagt Van Hall in 1840 zijn bundel Redevoeringen
over de Geologie en Delfstofkunde op aan de mede
leden van het Genootschap ter bevordering van de
Natuurkundige Wetenschappen, in wier midden deze
redevoeringen voor een groot gedeelte zijn uitgesproken.
Ook beschikt het Genootschap over een groot aantal
‘instrumenten en toestellen’ die op 7 januari 1865
onder de hamer komen. De catalogus van de veiling
biedt een fraai overzicht van het brede onderzoeksveld waarop het genootschap zich richt. Onder de
stukken bevinden zich naast twee Maagdenburger
halve bollen, drie cartesiaanse duiveltjes en vier
transparante voorstellingen uit de geologie.19

Genootschap Natuurlijke Historie
Het Genootschap ter bevordering der Natuurlijke Historie is actief van 1822 tot 1830. Tijdens maandelijkse
bijeenkomsten houden de leden voordrachten en ze
berichten over pas verschenen publicaties en opmerkelijke voorvallen. Een verkoping van voorwerpen
van uiteenlopende aard op het werkterrein van het
genootschap is een maandelijks weerkerend punt op
de agenda. Tijdens het bestaan van het genootschap
verschijnt jaarlijks een gedrukt Verslag van den Staat
en Werkzaamheden over het voorgaande jaar.
In het verslag krijgen de werkzaamheden van commissies ruime aandacht. Zo lezen we in het verslag
van 1827 dat de commissie Fauna Groningana weer
vele dieren heeft gevonden.20 Groningen lijdt in 1826
onder een malaria-epidemie – Groninger ziekte – die
bijna 3000 mensen het leven kost.
Alhoewel de warme zomer van 1826 voor den mensch zoo veel kwaads veroorzaakt heeft, schijnt hij
toch voor sommige diersoorten bijzonder gunstig
gewerkt te hebben; men zag hier althans zeer vele
insecten, die men anders zeldzaam of meestentijds
in het geheel niet vond.
De warme zomer pakt echter slecht uit voor het werk
van de commissie Flora Groningana omdat de leden
van de commissie – artsen – vanwege de epidemie
weinig tijd hebben voor hunne geliefkoosde bezig
heden, zoals het kweken van in het wild groeiende
planten op een stuk land dat daarvoor is toegewezen.21
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Ook voor de leden van de commissie Lithologia
Groningana is 1826 een goed jaar vanwege de aanleg
van twee nieuwe begraafplaatsen buiten de stadsomwalling in verband met de malaria-epidemie
(figuur 1.7).22
De Commissie tot de Mineralogie en Geologie vond
een nieuw veld van ontdekkingen voor zich, in den
aanleg van de twee nieuwe begraafplaatsen beide
op de hoogte van den hondsrug, die rijke bron van
versteeningen en steenen in de nabijheid dezer stad,
welke reeds aanvankelijk bij het graven der grachten zoo veel versteeningen opleverden en verder bij
iedere nieuwe delving nieuwe doen vooruitzien.
Vermoedelijk varen ook de grafdelvers op beide
begraafplaatsen wel bij deze onverwachte ontwikkelingen. Naast belangstelling voor flora, fauna en geologie zien we binnen het genootschap aandacht voor
Meteorologie.
De notulen en verslagen maken melding van de lezingen tijdens de vergaderingen. Zo houdt Acker Stratingh op woensdag 7 november 1827 een lezing over
de Geologische grondgesteldheid dezer Provincie en op
2 juni 1828 spreekt hij over de Alluvische gronden
voornamelijk dezer Provincie.23 Ook de korte berichten getuigen van belangstelling voor geologie, zoals
de volgende vermelding op de vergadering van
woensdag 7 oktober 1829: Dr. Stratingh heeft ons een
stuk potklei vertoond, dat te Zuidbroek op eene diepte
van 96 voeten gevonden is … Het zijn vooral Van Swinderen en Van Hall die een groot aantal lezingen voor
hun rekening nemen en zorgen voor de bloei van het
genootschap.
In 1827 neemt het genootschap het initiatief tot het
uitschrijven van een programma voor het vervaardigen van een Panorama en relief van de provincie Groningen. In hoofdstuk 3 gaan we uitvoerig in op de reliëfkaart die het resultaat is van dit programma. Een
hoogtepunt in het bestaan van het genootschap is
toch wel de jaarvergadering van 3 juni 1829 in de promotiezaal van de latijnse scholen. Voor een zeer
talrijk auditorium houden voorzitter Van Swinderen
en vice-voorzitter Acker Stratingh een lezing. Zowel
voor als na de lezingen laat zich een schoon orchest
horen. ’s Avonds volgt nog een maaltijd waaraan een
groot aantal leden deelneemt.
Toch ontstaat het gevoel dat bij dit bloeiend genootschap de wetenschapsbeoefening niet mag lijden
onder de gezelligheid; in 1830 gaat het genootschap
Natuurlijke Historie op in het Genootschap der
Natuurkundige Wetenschappen.

Commissie van Onderwijs
Vanaf 1815 beschikt iedere provincie over een commissie voor het toezicht op het onderwijs. De schoolopzieners van de zes schooldistricten in de provincie
Groningen zijn lid van de commissie. In de jaren ’20
van de 19e eeuw zijn dat Van Swinderen, Rutgers,

1.7 Kaart waarop stukken grond staan aangegeven voor de aanleg van de Noorder- en Zuiderbegraafplaats in
Groningen in verband met de malaria-epidemie van 1826.

Uilkens, Westendorp, Adriani en Van Cleeff; zij
hebben als schoolopziener rechtstreeks contact met
onderwijzers in de provincie.24 Vanaf 1821 fungeren de
gouverneurs van de provincies als voorzitter van de
commissie, in Groningen: Van Imhoff (van 1821 tot
1830) en Rengers (van 1830 tot 1850).25
De Commissie van Onderwijs is onder andere verantwoordelijk voor het vaststellen van examens, het
afnemen van examens aan onderwijzers, het openen
en sluiten van scholen en het nemen van ‘disciplinaire’ maatregelen. Verbetering van het lager onderwijs is het voornaamste doel van de commissie.
Onder de bezielende leiding van de secretaris – Van
Swinderen, hoogleraar Natuurlijke Historie – ontplooit de commissie ook andere initiatieven, zoals het
uitschrijven van prijsvragen, het houden van enquêtes waarvoor de schoolmeesters de benodigde gegevens verzamelen en de oprichting van gedenktekens
voor Adolf van Nassau en schoolopziener Wester.
Een goed voorbeeld van de activiteiten is de prijsvraag die de commissie in 1818 uitschrijft voor een
schoolboek over de ‘Plaatsbeschrijving’ van de provincie Groningen; daaraan bestaat bij het lager
onderwijs een duidelijke behoefte. De schoolonderwijzer Kremer26 ontvangt voor zijn inzending den

gouden Eerepenning en twintig Dukaten terwijl twee
andere inzenders – Gelling en Rijkens – een zilveren
erepenning krijgen.27 Het schoolboek van Kremer
– Beknopte Aardrijks- en Geschiedkundige Beschrijving der Provincie Groningen – verschijnt in 1818.28
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De Commissie van Onderwijs is van mening dat
behoefte bestaat aan een herdruk van het schoolboek,
maar wel met verbeteringen en aanvullingen. In de
vergadering van 12 oktober 1825 besluit de commissie
dan ook om zes exemplaren van het boekje van
Kremer (Beschrijving dezer Provincie) met wit papier
te laten doorschieten en de leden te verzoeken daarbij
aantekeningen te maken van hetgeen zij over ieder
dorp of plaats voor verbetering vatbaar oordelen bij
den herdruk.29 De sterk uitgebreide herdruk verschijnt in twee delen: deel 1 in 1831 en deel 2 in 1837.30
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In de herdruk zijn bovendien gegevens uit de schoolmeesterrapporten van 1828 verwerkt.31 De bekende
enquête van 1828 telt een lange reeks van vragen met
vaak uitvoerige reacties van 177 onderwijzers.32 Vraag
9 van de enquête luidt: Welke is de grondsgesteldheid
in de uitgestrektheid van uw kerspel? hooger en dieper?
De antwoorden op deze vraag hebben niet bijgedragen aan het tot stand komen van de geologische kaart
van 1837, maar zijn wel verwerkt in de tweede druk

32

28
29

31

Klaas Hindriks Gelling, 1764–1822,
onderwijzer in Bourtange; Jan Gerrit
Rijkens, 1784–1862, onderwijzer in
Leens.
Ook is een druk uit 1819 bekend.
Notulen vergadering Commissie van
Onderwijs van 12 oktober 1824 (GA
toegang 889, inv. nr. 3).
Kremer 1831; Kremer 1832. Een uitgave
met de twee delen in een band verschijnt in 1837 en 1839.
Van der Kooi 1996, 4 en 18–20. De
schoolmeesterrapporten van 1828
komen uitvoerig aan de orde in de
publicatie ‘Spiegel van Groningen’
(Boekholt en Van der Kooi 1996).
Volgens Van der Kooi (1996, 3–4) zou
Westendorp zijn belast met de vervaardiging van de geologisch kaart,
maar uit de notulen van de Commissie
van Onderwijs blijkt dat de gang van
zaken iets ingewikkelder ligt; we
komen daarop terug in de hoofdstukken 2–4.
Van der Kooi 1996, 3–6; Boekholt en
Van der Kooi 1996.
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1.9 Exemplaar van de kaart van Beckeringh uit de collectie van C. R. T. Kraijenhoff.
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Zie hoofdstuk 2.
Zie hoofdstuk 3.
Universiteitsbibliotheek Leiden,
COLLBN Port 46 N 44. Cornelis
Rudolphus Theodorus Kraijenhoff
(1758–1840), ingenieur en militair.
Van Leusen 2016, 59–61.
Uitterhoeve 2009, 171–172.

van de ‘Plaatsbeschrijving der Provincie Groningen’
van Kremer en Westendorp. Vooral dankzij het werk
van Westendorp stijgt de tweede druk van de ‘plaatsbeschrijving’ ver uit boven het niveau van een schoolboek voor de hoogste klas van de lagere school.
In 1822 schrijft de commissie een prijsvraag uit voor
een schoolboek over de ‘Natuurlijke Historie van de
Provincie Groningen’. Pas in 1827 komen twee inzendingen op de prijsvraag binnen.33 Vanwege het uitblijven van inzendingen voor de prijsvraag besluit de
Commissie voor Onderwijs al in 1825 om los van de
publicatie over de Natuurlijke Historie een geologische kaart van Groningen samen te stellen.34

1.2
Ontwikkeling van de cartografie
De cartografie boekt in het begin van de 19e eeuw
grote vooruitgang, waarvoor de grondslag al in de
Napoleontische tijd is gelegd. Twee belangrijke ontwikkelingen spelen daarbij een rol. In de eerste plaats
de opmeting van het Rijksdriehoeksnet, waarbij de
geodetische grondslag wordt gelegd voor alle Nederlandse kaarten in de 19e eeuw en ten tweede de
instelling van het kadaster in 1807, met de bedoeling
alle eigendom van grond in Nederland in kaart te
brengen.

Cartografie in de 19e eeuw
Een goed voorbeeld van de stand van de cartografie
in het laatste decennium van de 18e eeuw is een
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1.10 Detail kaart Beckeringh. De vesting Delfzijl aan de Eems met mogelijkheden voor inundatie.

1.8 C. R. T. Kraijenhoff.

exemplaar van de kaart van Beckeringh uit het bezit
van Kraijenhoff (figuur 1.8).35 Ondanks de geringe
nauwkeurigheid36 biedt Beckeringhs kaart van de
provincie Groningen voldoende basis om te fungeren
als militaire stafkaart; betere kaarten van de provincie
als geheel zijn niet beschikbaar. Kraijenhoff krijgt in
1795 een aanstelling bij het Corps ingenieurs en hij
zelf of iemand uit zijn omgeving maakt de kaart van
Beckeringh geschikt voor militair gebruik in het veld:
de nutteloze rand met borgen en het aanzicht van de
stad Groningen zijn zonder pardon afgeknipt; de vier
bladen worden opgeknipt in vijftien fragmenten en
vervolgens op een linnen achtergrond geplakt, zodat
de kaart opgevouwen mee het veld in kan (figuur 1.9).
Op de kaart is de opzet van de verdediging van Groningen in de eerste jaren van de Bataafse Republiek
vastgelegd. Langs de kust staan met een rode pen
kleine verdedigingswerken getekend die in de jaren
1795/96 zijn aangelegd. Beducht voor een mogelijke
aanval van de Engelse vloot staat ook het schootsveld
van kustbatterijen op de kaart aangegeven, zoals bij
de vesting Delfzijl (figuur 1.10). Langs de grens met
Pruissen staan kleine defensieve werken gekarteerd
– zoals de redoute bij Barnflair – om een aanval door
de hoogveengebieden te verhinderen. Inundaties
vormen een essentieel onderdeel van de verdediging
van Noordoost-Nederland.37 Door het gebruik van
verschillende kleuren, worden de kommen aangegeven om per gebied het juiste waterpeil te kunnen
stellen. Ook in de inundatiegebieden zijn kleine verdedigingswerken aangelegd om uitwateringssluizen
te kunnen verdedigen (figuur 1.11).

1.11 Detail kaart Beckeringh. Vestingwerken en uitwateringssluizen in het noordoosten van het
Oldambt met mogelijkheden voor inundatie.
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Oldekerk
Gemeente: Oldekerk
Burgemeester: Mr. Frederic Hendrik d’Aulnis
de Bourouill (1827–1844)
Antwoord met bijgevoegde kaart: 22 augustus 1836
Kerkdorp: Niekerk
Gehuchten: Faan, De Wijk, Eekeburen, Oldekerk,
Oosterzand en Kuzemer
De gemeente Oldekerk is onderdeel van Langewold
in het Westerkwartier. Naburige gemeenten zijn:
Grootegast, Grijpskerk, Zuidhorn, Leek en Marum.
Langs de noordzijde van de gemeente loopt het
Hoendiep, de trekvaart van Groningen naar Stroobos.
Ook het Kolonelsdiep – de oude verbinding tussen
Groningen en Friesland – is op de kaart vermeld.
Op het kaartfragment is met gele kleur een noordelijke zandrug met het gehucht Oosterzand aangegeven en een zuidelijke rug waarop Kuzemer, Oldekerk
en Niekerk liggen. De ruggen worden omgeven door
een omvangrijk gebied met knipklei. Verder is een
aantal percelen als laagveen ingekleurd. Langs de
zuidgrens van de gemeente ligt een strook met hoog
opgeslibde zware klei, een afzetting in een voormalige
zeearm die tot ver in het Westerkwartier reikte. De

Wolddiep, doorsnijding van de glaciale rug tussen Westerzand en Oosterzand.
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zone met klei steekt uit boven de omgeving; het gaat
om een inversierug die op het kaartfragment als oude
dijk is vermeld.
De toelichting op de grondgesteldheid is weinig verhelderend, maar wel gaat de burgemeester kort in op
knipklei en veenderijen.
Het bruine of roodoorn duidt de teelaarde onder de
naam van knipklei aan, de kleine gedurige afwisselingen van veen en roodoorn laat niet toe die kleine
perceelen van veen telken te onderscheiden daar
waar bepaald veenderijen zijn is het kaartje met
zwart opgeteekend.
De plaats van veenderijen is door middel van een
zwart/donkerbruine kleur aangegeven, met de vermelding laagveen.
Acker Stratingh noemt op de kaart de hoogtes bij
Kuzemer en Niekerk, respectievelijk 2,5 en 2 el. De
richting van de afwatering geeft hij aan met pijlen.
Tenslotte vermeldt hij de plaats van een klooster op
de hoogte bij Kuzemer.

Bodemkartering van de gemeente Oldekerk.
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Zuidhorn
Gemeente: Zuidhorn
Burgemeester: Frans Izaäk Abresch (1813–1849)
Antwoord met bijgevoegd kaartfragment: 3 september
en 8 november 1836
Kerkdorpen: Zuidhorn en Noordhorn
Gehuchten: Wester- en Oostergast, Briltil en Okswerd
De gemeente Zuidhorn maakt deel uit van Langewold
in het Westerkwartier. Zuidhorn en Noordhorn liggen
op een glaciale rug die bijna 5 m boven het omringende kleigebied uitsteekt. Op de rug liggen verder de
buurten Wester- en Oostergast, evenals de borgen
Klinckema en Hanckema en de buitenplaats Noordwijk. Op de grens van de knipklei en het kleigebied is
de trekvaart van Groningen naar Stroobos gegraven.
Schipsloten verbinden de dorpen met de trekvaart.
De halteplaats De Bril is een gehucht dat is ontstaan
bij een til over de trekvaart. Ook op andere plaatsen
waar een sloot uitkomt in de trekvaart, is een til
gebouwd: Bloem Til, Bril Til, Paardje Til en Scheef Til.
Aangrenzende gemeenten zijn Oldekerk, Grijpskerk,
Oldehove, Aduard en Leek.
Burgemeester Abresch geeft in zijn antwoord slechts
een summiere toelichting op de grondgesteldheid in
zijn gemeente:
…. dat de donkerblaauwe kleur alle landen te kennen geeft, welke kleiachtig zijn, zoo wel het gene dat
bijzonder vruchtbaar, als dat het welk minder of
weinig vruchtbaar is; dat de lichtblaauwe kleur volgens den eisch zavelgrond aanduidt; de geele kleur

Noordhorn, bebouwing op glaciale rug.
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zand, en de bruine roestachtige kleur laag dargachtig land, waaronder zich roodoorn bevindt.
Voor de overige vragen van de commissie voor het
samenstellen van de geologische kaart verwijst
Abresch naar de schoolmeesterrapporten van 1828.
De grondsoorten zijn op het kaartfragment helder
ingekleurd en de zandrug steekt af tegen het omringende kleigebied. Op de geologische kaart van 1837 is
het reliëf van de glaciale rug door middel van arcering
geaccentueerd. Volledigheidshalve vermeldt Acker
Stratingh op het kaartfragment nog de grondsoorten
die in de gemeente voorkomen: zand, klei, zavelachtig, knip/dargachtig.
Op 31 oktober heeft de commissie nadere inlichtingen
gevraagd. Abresch antwoordt op 8 november 1836. In
de eerste plaats wijst hij op het ontbreken van de
namen Wester- en Oostergast. Ook vraagt hij aandacht voor de sloot op de grens van de dorpen Noorden Zuidhorn waarover een bruggetje ligt: het Hoogebeuntje. Enkele geografische namen zijn op het
kaartfragment foutief vermeld: Niezijl, Niezijlsterdiep
en Paardjetil.
Acker Stratingh heeft correcties op het kaartfragment
aangebracht en de kaart aangevuld. Ook vermeldt hij
twee waterpashoogtes op de glaciale rug: bij Zuidhorn 4,53 el en bij Noordhorn 4,70 el. De richting van
de waterafvoer is met pijltjes aangegeven.

Bodemkartering van de gemeente Zuidhorn.
0

0

2 km

2 km

Westerkwartier

117

