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//. Dee 1stra 

HET SCHEIKUNDIG ONDERWIJS EN ONDERZOEK 
TE GENT V O C R DE KOMST VAN A . K E K U L £ IN 1858* 

Over de geschiedenis van de benoeming van August Kekule aan de 
Rijksuniversiteit te Gent in 1858 en over het werk dat hij in deze Gentse 
periode (1858-1867) presteerde, heeft Jan Baptista Gillis uitvoerig onderzoek 
gedaan.' 
Na het overlijden van D.J.B. Mareska, titularis vandeleerstoelscheikundete 
Gent, op 31 maart 1858, had Jean Servais Stas, professor aan de Militaire 
School te Brussel en raadgever van de minister, aangedrongen om de 
vakature te laten innemen door een jonge, veelbelovende buitenlandse 
scheikundige. Stas was er immers van overtuigd. dat er in Belgie, buiten 
L. Melsens,- die ziekelijk was, geen enkele geschikte persoon te vinden was, 
die in staat zou zijn om naast het theoretisch onderwijs ook het praktisch 
wetenschappelijk onderzoek te verzorgen en te leiden.' 
Ondanks heel wat moeilijkheden slaagde Stas erin Kekule te laten benoemen 
in de vakature Mareska. Het is interessant van Kekule te vernemen in welke 
toestand hij het laboratorium voor de scheikunde aantrof. Hij schrijft 
hierover in een brief gedateerd op 16 november 1858 en gericht aan zijn 
persoonlijke vriend K. Weltzien:'' 

"Die Universitat ist Susserlichein Palast, innerlichaber Nichtsals Mangel an Raum. Sozwar. 
dass dasChemischeDepartement mil einem Saalals I.aboratorium(8 Meter langundeben so 
breit). einem etwas kleineren fur PrSparate und einem Zimmer fur den Professor und die 
Wagen noch verhaltnissmassing[sic]gut bedacht ist . . . vom Fensteraushat man die Aussicht 

*Voordracht gehouden tijdens de voorjaarsvergadering van het Genootschap Gewina op 
28 april 1979 te Breda. 
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le Gent en de oprichting van het eersle onderrichlslahoralorium voor scheikunde in Belgie. 
(Verhandeling vande Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen. LetterenenSchone 
Kunsten van Belgie, Klasse der Wetenschappen. 2e serie no. 62 (Brussel, 1959). J. Gillis, /Iu^ui7 
August Kekule ei son oeuvre. realisee a Grand de ISSS a 1867. (Verhandeling Koninklijke Aca
demie voor Wetenschappen. l.etteren en Schone Kun.sten van Belgie, 2e serie no. 37, afl. I 
(Brussel, 1966)) 

2. Louis Melsens (Leuven 1814-Brussel 1886) was hoogleraar indefysicaendechemieaan de 
£cole de medecine veterinaire de I'Etat. 

3. J. Gillis, Kekule te Gent brief van J.S. Stas aan J.B. Dumas op lOaugustus 1858,.. p.8-
9. 

4. J. Gillis, Kekule le Gem,... brief van A. Kekule aan K. WeltzienvanuitGent op4december 
1858, . .p . 38-.39. 



I l l 

auf einen Art von Hundestall. ein finsteres t.och, in welchem die Schiiler der teole du genie in 
chemischen Manipulationen unterrichtet werden... 
Im Inneren des Laboratoriums habe ich alles in schonstem Zustand d.h. blank geputzt und in 
herrlicher Ordnung angetroffen und habe seitdem die Ursache davon gefunden, dass der 
Diener darauf dressirt ist. Alles. mit dem man gerade arbeitet, wegzuraumen Unter den 
Praparaten... Nichts in auch einigermassen brauchbarem Zustand .. circa 6 BecherglSser die 
Mareska vor x .lahren "von einer Reise" mitgebracht hat und die man seitdem aus heiliger 
Scheu nie gebraucht, vielmehr als Raritatstiicke in der Sammlung aufbewahrt... Da wirft 
sich denn doch wohl die Frage auf: was wie, wo und wann haben die l.eute hier gearbeit?" 

Dit schrijven geeft zeker geen voUedig beeld van de stand van het scheikundig 
onderzoek te Gent, omdat Kekule alleen het laboratorium van Mareska 
beschrijft en niet het laboratorium van diens medewerker F. Donny; alhoewel 
uit de brief blijkt dat dit laboratorium toch zeer slecht behuisd schijnt te zijn. 
Over de situatie van het onderwijssysteem schrijft Kekule in een brief van 
november 1860, eveneens gericht aan Weltzien' over: ".. .das Unterrichts-
wezen und von der Faulheit des hiesigen System...". 
In deze bijdrage zal dieper ingegaan worden op de twee voornaamste 
oorzaken van de erbarmelijke toestand waarin het scheikundig onderwijs en 
onderzoek te Gent terechtgekomen was voor de aanstelling van Kekule. 

Het universitair onderwijs- en examensysteem in Belgie. 

Tijdens de Nederlandse periode (1817-1830), werden in Belgie de 
akademische graden, deze van kandidaat en deze van doctor, door de 
Universiteiten zelf toegekend.*' Na de onafhankelijkheid veranderde de 
universitaire situatie voUedig: naast twee rijksuniversiteiten, te Luik en te 
Gent werden twee vrije universiteiten opgericht. Te Mechelen werd in 1834 
een katholieke universiteit opgericht die in 1835 naar Leuven overgeplaatst 
werd en te Brussel kwam een universiteit tot stand, gebaseerd op "het vrij 
onderzoek". De rivaliteit tussen de universiteiten bracht ook een wantrouwen 
met zich mee voor wat betreft de gelijkwaardigheid van de uit te reiken 
diploma's. Tijdens de lange parlementaire diskussies, die de uitvaardiging van 
de eerste organieke wet voor het hoger onderwijs voorafgingen, namelijk de 
wet van 27 September 1835 (wet de Theux), werd tamelijk snel een kompromis 
bereikt voor het probleem van de toekenning van de akademische graden. 
Deze toekenning zou niet door de U niversiteiten zelf gebeuren, maar wel door 
Centrale jury's die te Brussel zouden zetelen. Over de samenstelling van deze 
jury's werd echter gedurende verschillende dagen hardnekkig gediskussierd. 
Na bewogen debatten werd beslist dejury voor elke discipline jaarlijkssamen 
te stellen. De jury's zouden bestaan uit zeven leden: twee aangeduid door de 

5. J.Gillis, Kekule te Gem brief van A, Kekule aan K. Weltzien vanuit Gent op 19 
november 1860,.. p. 73-75. 

6. A. Sluys, Geschiedenis van het onderwijs in de drie graden in Belgie tijdens de Fransche 
overheersing en onder de regering van Willem I. (Gent: A. Siffer, 1912). p. 334-338. 
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Kamer van Volksvertegenwoordigers, twee door de Senaat en drie door de 
Regering.' Op 15 juli 1849 (wet Rogier) werden deze Centrale jury's 
vervangen door zgn. Gemengde Jury's. De leden van deze jury's werden 
aangesteld door de Regering, maar werden voor een gelijk aantal gekozen 
tussen de professoren van het officieel (of rijks) en het vrij onderwijs." 
Dit gecentraliseerde en eenvormig examensysteem had als gevolg dat de 
professoren in de verschillende universiteiten hun studenten bijna uitsluitend 
voor deze examens moesten voorbereiden, Elke universiteit had er belang bij, 
om zoveel mogelijk studenten te kunnenaantrekkenenstreefdeernaareenzo 
groot mogelijk aantal van hen te laten slagen. Uit een brief van de 
Administrateur-Inspekteur van de Universiteit te Gent, Th. Derote, gericht 
aan Kekule voor zijn komst te Gent, blijkt deze bezorgdheid:' 

II est une circonstance sur laquelle je crois utile d'appeler des ii present voire attention. Par 
suite de notre syst&me d'e.xamens pour la collation des grades academiques un cours doit 
embrasser, dans I'espace d'une annee academique dans de certaines proportions, I'ensemble 
de la science. L'enseignement a des allures moins libres qu'ailleurs. Les examens se font 
devant des professeurs des quatre universites et il importe que les interSts des eleves ne 
puissent pas el re compromis." 

Dat dit examensysteem funest was voor de kwaliteit van het onderwijs in de 
scheikunde werd door J.S. Stas erg aangevoeld. In een brief aan zijn vroegere 
leermeester J.B. Dumas beklaagt hij zich hierover:'" 

. , . l.'enseignemenl de lachimiclaisseenormement adesirer: Dansaucunetablissement, soil 
de I'etal soit libre. il n'y a d'enseignemenl scientifique proprement dit Les cours sont donnfes 
uniquemenl en vue des examens que doivent subir les 61eves qui se destinent soit a la 
medecine. soit aux mines, soit au genie ci\il. l.'esprit scientifique fait reelement d^faul 
c'est comme si le but du haul enseignement ^lait de dresser les elfeves a subir plus ou moins 
bien des examens comme des chiens a qui on apprenl a faire des lours" 

Met dezelfde wet van 1849 werd ook een maatregel uitgeschreven in verband 
met de voorwaarden om ingeschreven te worden aan de universiteit. Om tot 
het hoger onderwijs te worden toegelaten moest de leerling uit het middelbaar 
onderwijs eerst een soort certifikaat behalen, het zgn. "gradual d'elfeve 
universitaire". De bedoeling van deze innovatie was zeker niet slecht, maar de 
nogal encyclopedische ondervragingsmethode die toegepast werd, had als 
gevolg dat de hoogste jaren van het middelbaar onderwijs volledig ontwricht 
werden, omdat men zich tijdens deze periode volledig toelegde op dit 
"ingangsexamen". 
Tenslotte werd in 1857 het hoger onderwijs nog verder geteisterd door de 

7. T. Luyckx. "De eerste organieke wel op het Hci'ger Onderwiis in Belgie". De Brug. juni-
oktober (1960). p. .39-40. 

8. G.Sanders. Rijksuniversiteit te Gem 1817-1967 {Gent. Rectoraat. 1967), p. 25. 
9. J. Gillis. Kekule te Gent.... brief van Th. Derote. administrateur-Inspecteur. aan Kekulf te 

Heidelberg op 23 October 1858. p. 34. 
10. J. Gillis, Kekule te Gent.... brief van J.S. Stas aan J.B. Dumas op 5 September 1858. p. 15. 
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invoering van de zgn. leergangen met certificaat.'' Door deze maatregel werd 
een onderscheid doorgevoerd tussen de gedoceerde vakken: enerzijds de 
vakken voor dewelke examens moesten afgelegd worden, anderzijds vakken 
waarvoor het voldoende was een soort aanwezigheidsattest voor te leggen. 
Voor deze laatste vakken werd slechts een fysieke aanwezigheid gevergd, 
waardoor de student al zijn aandacht kon toespitsen op die vakken, waarover 
hij bij het einde van het akademiejaar door de gekombineerde examenjury 
zou ondervraagd worden. Professoren die vakken doceerden, waarvoor de 
student toch geen examen moest afleggen, konden slechts totaal ontmoedigd 
raken, terwijl de professoren, die hun studenten moesten voorbereiden voor 
het examen, geen mogelijkheid hadden om nieuwe theorieen te onderwijzen, 
omdat ze alleen bekommerd mochten zijn om hun studenten voor te bereiden 
op die vragen, die door de juryleden zouden gesteld worden en op die 
antwoorden die door deze leden zouden aanvaard worden. 

Het onderwijs in de scheikunde 

Tijdens de nederlandse periode moest men alleen tijdens het doctoraatsjaar in 
de fakulteit wis- en natuurkunde een kollege volgen in de "toegepaste 
scheikunde" (art. 44) en vooraleer men in de fakulteit geneeskunde toegelaten 
kon worden moest men in de fakulteit wis- en natuurkunde een 
voorbereidend jaar doen tijdens hetwelk de student een kollege over "de 
gronden der algemene scheikunde" (art. 43) moest volgen.'^ 
Na de toepassing van de nieuwe organieke wet in 1835, moesten alle studenten 
in de fakulteit wetenschappen, ook die welke zich voorbereidden op de 
geneeskunde, het vak volgen, dat getiteld was: "la chimie organique et 
inorganique". In de doctoraatsjaren stond er geen scheikunde meer op het 
leerprogramma.'^ 

Doorde in 1849 ingevoerde maatregel betreffendedetoelatingsvoorwaarden 
tot de universiteit, maar ook door de moeilijke sociale periode rond 1850, 
nam het aantal studenten jaarlijks af in de fakulteit wetenschappen. Dit was 
echter niet het geval bij de in 1836 opgerichte speciale ingenieursschool, die in 
Gent het monopolie kreeg voor de aflevering van diploma's van burgerlijk 
ingenieur. Doordat dit diploma heelwat meer toekomstmogelijkheden kon 
bieden dan dat van doctor in de natuurwetenschappen of in de wis- en 
natuurkunde, daalde het aantal studenten in de fakulteit wetenschappen nog 
meer. In deze speciale scholen waren uitgebreide kursussen over de industriele 
scheikunde voorzien, die echter volledig technisch gericht waren. De interesse 

11. G. Sanders, Rijksuniversiteit Gent.... p. 25. 
12. Reglement op de inrigting van het Hooger Onderwijs in de Zuidelijke Provincien van het 

Koninkrijk der Nederlanden. (Gent: Houdin, 1817), p. 30-32. 
13. J.B. Nothomb. Rapport sur I'instruction superieure en Belgique. presente aux chamhres 

legislatives le 6 avril 1843. Tome 11. 
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van de studenten voor het diploma van doctor van de fakulteit 
wetenschappen nam nog verder af nadat op 17 juni 1850 de wet Rogier 
bepaalde dat het middelbaar onderwijs zijn leraars niet langer mocht 
rekruteren bij de afgestudeerden van de fakulteit, maar bij de geaggregeerden 
uit een daarvoor speciaal in te richten onderwijs. De studenten van deze te 
Gent opgerichte "ecole normale des sciences" bekwamen een algemene 
opleiding aan de universiteit, maar een geeigende opleiding in de 
normaalschool.'^ 
Het enige positieve en stimulerende feit tijdens de periode na 1835 en v66r de 
komst van Kekule te Gent, was de herinvoering van de interuniversitaire 
wedstrijden op l3oktober 1841. Met deze wedstrijden keerdementerugnaar 
het lofwaardige initiatief dat bestond tijdens de nederlandse periode en dat tot 
doel had de studenten aan te moedigen in hun studies. 

De professoren in de scheikunde 

Het succes van het onderwijs en dus ook van het onderzoek hangt niet alleen 
af van het onderwijs- en examensysteem, maar wordt ook in belangrijke mate 
mede beinvloed door de persoonlijkheid, de bekwaamheid en de inzet van zij 
die het onderwijs en onderzoek verzekeren. Daarnaast is een zekere traditie 
van onderwijs en onderzoek nodig om boven de middelmaat uit te groeien. 
Voor de oprichting van de rijksuniversiteit te Gent in 1817 was de scheikunde 
te Gent nooit onderwezen geworden. Wel bestond er tijdens de franse periode 
(1804-1813) in de "ecole de medecine, de chirurgie et de pharmacie" een 
leergang farmaceutische chemie waar achtereenvolgens een zekere Beyts en P. 
Verbeeck les gaven.''^ 
Bij de aanstelling van de eerste professoren voor de nieuw opgerichte 
universiteit, werd Frans Verbeeck (1779-1848) benoemd met het oog op de 
koUeges in de schei- en natuurkunde van de fakulteit wis- en natuurkunde.'* 
Verbeeck verkoos echter benoemd te worden voor de koUeges in de anatomic 
in de fakulteit geneeskunde." Omdat de tijd begon te dringen, het was reeds 
einde juli 1817, stelde Repelaer van Driel koning Willem I vooromdeduitser 
Hauff te benoemen.'"J.C.F. Hauff (1766-1846) was leraar wiskunde aan het 
gymnasium te Keulen." Repelaer van Driel schreef in zijn verslag aan de 

14. P. Lambrechts, "De wet van 1890-1891 en haargeestelijkeachtergrond",£)<'flrMg, October 
1967, p. 62. 

15. J.B. Nothomb, Rapport... 1843. Tome 1, partie I, XIV. 
16. Gazette van Gend\an 3 maart 1817: "F. Verbeeck van onzegeneeskundige schole is door 

den Koning benoemd tot professor in de Universiteyt van Gend voor de faculteit wis- en 
natuurkunde." 

17. Algemeen Rijksarchief Den Haag, Archief 2650, brief van 17 augustus 1817 aan de 
Commissaris Generaal van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

18. Algemeen Rijksarchief Den Haag, Nr. 1528, Voorstel van 28 juli 1817. 
19. Liber Memorialis Universite de Gand. Notices biographiques. (Gand: L. Vanderpoorten, 

1913), II, p. 9-10. 
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koning, dat hem niemand bekwamer voorgekomen was. 
"Ik mag mij evenwel niet ontveinzen dat mij klachten zijn ter oorengekomen 
wegens zijn ongemakkelijk humeur", voegde hij er echter aan toe. 
Hauff was inderdaad een zeer merkwaardige figuur. J.R.Thorbecke, die les 
gaf in de fakulteit rechten, schreef in een brief aan zijn ouders, gedateerd op 3 
februari 1826:2" 

". . . Onder mijn ambtgenoten is buiten twijfel de meest energieke. heldere, wetenschappelijk 
gevormde kop een Duitscher, Hauff. professor in de physica en de chemie. Met denzelven ben 
ik op zeer goeden, zelfs hartelijke voet. daar zijn hart gewisselijk edel en hel beste van de 
wereld is. Maar daarbij is hij in andere opzigien een allerwonderlijkst, onrustig, bijna 
harrewarrig man en wordt in zijne handelswijze, die maar ten halve op de academie gerigt is. 
door vele individuele en persoonlijke drijfveren bestierd...". 

Hauff had inderdaad voortdurend konflikten met zijn studenten en met zijn 
koUegas. Op de koop toe was Hauff erg geinteresseerd in de geneeskunde. 
Dankzij een zelf gekonstrueerde luchtpomp, die gebruikt kon worden tijdens 
operaties, kreeg hij van de U niversiteit van Leuven de titel van doctor honoris 
causa in de geneeskunde. Hauff meende dat hij door het bezit van deze titel 
het recht had op het uitoefenen van de geneeskunde, wat hem in enorme 
moeilijkheden bracht met de orde der geneesheren . . . Voor het scheikundig 
onderwijs te Gent schijnt Hauff geen enkele bijdrage geleverd te hebben.-' 
Door het decreet van 13 mei 1825 werd te Gent een nieuwe leergang opgericht 
over "de toepassing van de scheikunde op de nuttige kunsten".22 Voor deze 
kursus werd op 1 mei 1826 C.A. Bergsma (1798-1859) benoemd.2' Bergsma 
was een zeer beloftevoUe aanwinst, maar hij gaf in feite geen koUeges aan de 
universiteitsstudenten, maar wel aan mensen die reeds in de Industrie 
werkten.-* Zijn verblijf te Gent was verder van zulke korte duur, slechts vier 
jaar, dat zijn invloed zeer gering moet genoemd worden. Belangrijk lijkt ons 
wel, dat zijn preparator, Mareska, later hoogleraar in de scheikunde werd. In 
hoeverre Bergsma bijgedragen heeft aan de scheikundige vorming van 
Mareska is niet bekend. 

Van 1830 tot in 1835 werd de fakulteit wetenschappen aan de Gentse 
universiteit door de Voorlopige Regering geschorst. Omdat de studenten, die 
geneeskunde wilden studeren, door deze schorsing verplicht waren hun 

20. J. Brandt-Van der Veen ed. Het Viorhecke-archief. 1798-1872 deel 111. p. 25. (Werken 
Historisch Genootschap, 4e serie. no. 8 (Utrecht, 1967)). 

21. J. Brandt-Van der Veen ed, Thorhecke-archief. deel HI, p. 71. 

22. H. Deelstra, "De wet van 31 mei 1825 of de invoering van het technisch onderwijs aan de 
hogere scholen in de Zuidelijke Nederlanden", Acta Oct. Conv. GfWi.Va,(Amsterdam, 1978). p. 
27-32. 

23. H. Deelstra, De School van Kunsten en .Ambachten (1826-1835) aan de Gentse 
Universiteit. (Gent, Archief R.U.G., 1977), p. 25. 

24. H. Deelstra, "Honderdvijftig jaar scheikunde te Gent", CTiemifAfflganne 2 (1976), p. 172-
176). 
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kandidaatsdiploma te behalen te Luik, werd een vrije fakulteit van de 
wetenschappen opgericht. In deze vrije fakulteit, waar alleen de 
kandidaatscoUeges gedoceerd werden, werd de scheikunde onderwezen door 
Edward Jaequemijns (1806-1874)-'^6 Jaequemijns was een zeer goed 
scheikundige, die echter na slechts enkele maanden les gegeven te hebben 
wegens zijn orangistische opvattingen in de gevangenis terechtkwam, Zijn 
koUeges werden overgenomen door D.J.B. Mareska (1803-1858). Mareska 
had niet alleen in 1826 het diploma van doctor in de wetenschappen behaald, 
maar ook in 1830 het diploma van doctor in de geneeskunde.-' Bij de 
definitieve inrichting van het universitair onderwijs in 1835 werd te Gent J.B. 
van Mons (1765-1842) benoemd als gewoon hoogleraar. De aanstelling van 
de reeds zeventigjarige Van Mons was eerder symbolisch. Van Mons heeft 
dan ook nooit in Gent gedoceerd en werd onmiddelijk na zijn benoeming tot 
het emeritaat toegelaten. Naast Van Mons waren twee geaggregeerden 
aangesteld: D.J.B. Mareska voor de algemene scheikunde en L.G. De 
Coninck (1802-1887) voor de toegepaste scheikunde.2« Reeds in oktober 1836 
verliet De Coninck Gent voor Luik en kwam de volledige leeropdracht van de 
scheikunde neer op Mareska. Eerst gaf Mareska zowel les in de fakulteit 
wetenschappen als in de speciale scholen. Vanaf 1852 moest Mareska ook nog 
les geven aan de Normaalschool voor de wetenschappen. Naast deze 
leeropdrachten oefende Mareska een drukke privepraktijk uit als geneesheer 
en vanaf 1838 was hij eveneens benoemd als hoofdgeneesheer vande Centrale 
Gevangenis te Gent. Mareska heeft verder zeer veel bijgedragen aan de 
verbetering van de hygienische levensvoorwaarden van de arbeidersbevol-
king zowel in de fabrieken als tijdens de verschillende tyfus- en 
dysenteriepidemieen, die Vlaanderen rond 1850 teisterden. Mareska heeft 
ook veel aandacht besteed aan de aardappelplaag, die van 1845 tot 1847 in 
Vlaanderen heerste, alsook aan de gevolgen van de ondervoeding.^' Als 
geneesheer heeft Mareska zich ongetwijfeld zeer verdienstelijk gemaakt. Hij 
werd door L. Elaut de pionier van de sociale geneeskunde in Vlaanderen 
genoemd.3" 

Vooral in het begin, na zijn aanstelling, heeft Mareska het onderwijs in de 
scheikunde niet verwaarloosd. In de handschriftenleeszaal van de Gentse 
universiteitsbibliotheek bevinden zich denota's vande koUeges van Mareska, 

25. O. De Kerckove de Denlergem, Levensheschrijving van Ed. Jaequemijns. (Gent: Annoot-
Braeckmann, 1874). 

26. L. Elaut "Edward Jaequemijns: geneesheer, politicusen landbouwkundige",/)««o/pzivaM 
de Oudheidkundige kring van het land van Waas. 60 (1954), p. 128-147. 

27. AdQuetelet. Sciences Mathemoiiques et Physiques chez les beiges au commencement du 
XIXe Steele. (Bruxelles: Ed. Thiry-Van Buggenhout, 1866), p. 305. 

28. J.B. Nothomb, Rapport Tome H, p. 1033. 
29. Liber Memorialis, p. 30-35. 
30. L. Elaut, "Hoe Gentse geneesheren bijdroegen tot de Verheffing der Arbeidersklasse", 

Periodiek October 1957, p. 173-183. 
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zoals ze opgenomen zijn door een student Guillaume Friederichs.^' In 1848 
heeft Mareska, samen met zijn koUega natuurkunde Valerius, het leerboek 
van Friedrich Wohler (1800-1882) vertaald en met eigen notifies aangevuld 
uitgegeven.^- Hierdoor hadden de studenten in elk geval een uitstekende 
handleiding tot hun beschikking. Vanaf 1850 echter was Mareska, door het 
vele werk maar ook geplaagd door erge jichtaanvallen, verplicht zijn lessen te 
laten geven door zijn preparator Donny. Franpois Donny (1822-1896) was 
een echte autodidakt, die noch middelbare, noch universitaire studies gevolgd 
had.''' Donny was allesbehalve een goed lesgever: hij stotterde en stameldeen 
sprak verward. Het onderwijs in de scheikunde liet dan ook, de laatste jaren 
voor de komst van Kekule, veel te wensen over. 
Ook het scheikundig onderzoek beruste bijna volledig bij Donny, die in 1842 
preparator werd bij Mareska. Donny beschikte over een buitengewone 
vaardigheid voor het maken en verbeteren van allerlei fysische en chemische 
apparaten, waardoor hij in het buitenland, vooral in Frankrijk, veel 
bekendheid verwierf. Donny is echter steeds een eenzijdig ontwikkelde 
onderzoeker gebleven, die de belangwekkende proefnemingen die hij 
uitvoerde wel beschreef, maar nooit volledig kon interpreteren.^" 

Besh4it 

Bij de komst van August Kekule te Gent in 1858 bevond het onderwijs en het 
onderzoek in de scheikunde aan de universiteit zich in een miserabele 
toestand. De oorzaken van deze situatie zijn enerzijds het funeste 
examensysteem, dat geen oorspronkelijk onderwijs toeliet, anderzijds de 
geringe belangstelling der studenten, die geen toekomstmogelijkheden 
hadden als scheikundige en tenslotte het feit dat sedert de oprichting van de 
universiteit in 1817 het onderwijs in de scheikunde voornamelijk in de handen 
was geweest van twee professoren, Hauff en Mareska, die zich meer 
aangetrokken voelden tot de geneeskunde dan tot de scheikundige 
wetenschap. 
De komst van Kekule, die als lesgever 6n als onderzoeker reeds een 
internationale faam verworven had, bracht een volledige ommekeer teweeg 
en was van een geweldige betekenis voor de verdere ontwikkeling van de 
scheikunde te Gent. 
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