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MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP 

IN MEMORIAM PROF. DR. JAN-BAPTISTE GILLIS (1893-1978). 

Op 25 augustus 1978 overleed te Oostende Dr. Jan-Baptiste Gillis, emeritus
hoogleraar en ere-rektor van de Rijksuniversiteit te Gent. Hij was geboren te 
Aaden op 8 augustus 1893 en studeerde chernie en botanie aan de Rijksuniver
siteit te Gent en aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. 
In 1918 promoveerde hij tot doctor in de scheikunde, in 1922 tot doctor in de 
plantkunde. 
Achtereenvolgens was hij docent (1923) en gewoon hoogleraar (1932) in de ana
Iytische scheikunde aan de Gentse universiteit. In 1939 stichtte hij de Vlaarnse 
Chemische Vereniging, waarvan hij de eerste voorzitter werd. 
Deze Vlaamse chemicus had grote belangstelling voor de geschiedenis van zijn 
yak. Hij was een trouwe bezoeker van de vergaderingen van GeWiNa, waarvan bij 
in 1961 tot corresponderend lid werd benoemd. Zijn talrijke chemisch-histori
sche onderzoekingen publiceerde hij o.m. in het Pharmaceutisch Tijdschrift voor 
Belgle, Industrie Chimique BeIge, De Bmg en de Verhandelingen van de Klasse 
der Wetenschappen van de Koninklijke Vlaamse Academie. Hij schreef over de 
Gentse periode van de Duitse organici August KekuIe (1858-1867) en Adolf 
von Baeyer (1858-1860), alsmede over de Belgische chemici Jean Servais Stas en 
Leo Hendrik Baekeland. 
Enige van zijn artikelen zijn uitgegroeid tot kleine monografieen: "Kekule te 
Gent, 1858-1867. De geschiedenis van de benoeming van August KekuIe te Gent 
en de oprichting van het eerste onderrichtslaboratorium voor scheikunde in 
Belgle" (Verh. Klasse Wetensch. Kon. Vl. Acad., 1959); "Lettres d'AdolfBaeyer 
it son ami Jean Servais Stas" (Memoires de la classe des sciences de I'Academie 
Royale de Belgique, 1960), "Leo Hendrik Baekeland. Verzamelde oorspronke
lijke documenten" (Verh. Kon. Vl. Acad., 1956). 

H.A.M. Snelders 

AGENDA: 
(de met een * gemerkte aankondigingen zijn voor de eerste maal opgenomen) 

1979 

*Pasen-eind mei: Tentoonstelling rond Jan Ingen-Housz. Stichting Stede1ijk 
museum voor Geschiedenis en Oudheidkunde, Grote Markt 19, 
Breda. 

* 14 april-26 september: Christiaan Huygens (1629-1695). Een quaestie van tijd, 
Museum Boerhaave, Steenstraat 1 A, Leiden. 

20-21 april: Conferentie Maatschappijgeschiedenis 1979. 
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Op 20 en 21 april 1979 organiseert de Stichting Maatschappijgeschie
denis in het Evert Kupersoord te Amersfoort een conferentie over 
het thema Techniek als factor in de maatschappelijke verandering 
in Nederland van ca. 1870 tot heden. 
De term techniek dient men in dit verband ruim te interpreteren: er 
wordt o.m. onder verstaan de middelen tot beheersing van de mate
riele omgeving, van de sociale verhoudingen, intermenselijke relaties 
en van de individuele gevoelens van de mens. De Stichting is een 
samenwerkingsverband van zes orgattisaties: 
1. Studievereniging voor Sociaal·Economische Geschiedenis. 
2. Nederlandse Vereniging tot Beoefening van de Sociale Geschiede-

nis, 
3. Historisch-Demograf"Ische Studiekring, 
4. Werkgroep voor Noord- en Oostzeehandel, 
5. Historisch-Geografische Afdeling van het Koninklijk Nederlands 

Aardrijkskundig Genootschap, 
6. Vereniging voor Landbouwgeschiedenis. 
De leden van deze organisaties ontvangen persoonlijk een uit!l0di· 
ging. De deelneming staat ook voor andere belangstellenden open, 
voor zover het maximum aantal deelnemers flOg niet is bereikt. 
Men kan een uitnodigingsformulier met nadere gegevens over de con· 
ferentie, deelnemersprijs en wijze van aanmelden aanvragen bij de 
secretaris van de Stichting, pia Nederlands Agronomisch-Historisch 
Instituut, Vismarkt 40, 9711 KT Groningen, tel. 050 - 11 41 02. 

24 april: Medisch-Historische Club, "Huize Heyendael", Geer! Grooteplein 
Noord 9, Nijmegen. 
20.00 uur: drs. W .. Dekkers, Het fysiologische den ken van F.J.J. Buy
tendijk (1887-1974). 

28 april: VOOljaarsvergadering GeWiNa, Breda. 
PROGRAMMA: 
10.00 uur: algemene ledenvergadering. 
11.00 uur: opening wetenschappelijke vergadering. 
11.15 uur: dr. P. Smit (Amsterdam), Jan Ingen-Housz, een Bredase 
medicus en bioloog. 
11.45 uur: dr. Alb. J.M. Smulders (Breda), Historische ontwikkeling 
van de medische rarnpenhulp. 
12.30 uur: gezamenlijke lunch. 
14.00 uur: drs. K. van Berkel (Culemborg), Spiegheling en Daet bij 
Beeckman en Stevin. 
14.30 uur: prof. dr. H.A. Deelstra (Wilrijk), Het scheikundig onder
wijs en onderzoek te Gent voor de komst van A. KekuIe in 1858. 
15.00 uur: drs. A.S.H. Breure (Leiden), J.G.S. van Breda, een univer
seel geleerde uit de 1ge eeuw. 
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16.00 uur: Bezoek aan de tentoonstelling rond Jan Ingen-Housz in 
het museum te Breda. 

* 12 mei: Elfde Medisch-Historische Dag. Medisch Encyclopaedisch Instituut, 
Vrije Universiteit, Van der Boechorstraat 7, Amsterdam. 

*29 mei: Medisch-Historische Club, Nijmegen. 
20.00 uur: F. de Maar, tandarts, 25 eeuwen geschiedenis van het in
strument voor tandextractie. 

22-25 augustus: Symposium Huygens, Amsterdam. 


