
KRONIEK 
EEN BEZOEK AAN DE KEKULE-TENTOONSTELLING T E G E N T 

In de daartoe funktioneel optimaal uitgeruste expositieruimte van het Kunsthis-
torisch Instituut. heeft de Vlaamse Chemische Vereniging. in samenwerking met de 
Universiteit. van 25 november tot 18 december 1964 een Kekule-tentoonsteUing op 
touw gezet. Dit ter gelegenheid van de eerste eeuwverjaring der benzeenformule. 
die per 1 januari 1865 door August Kekule was ontworpen, en die zijn naam is 
blijven dragen. De promotor van deze wetenschappelijk-historische manifestatie, 
Prof. Emer. J. Gillis, had ook voor de opstelling gezorgd ; tijdens een drietal we-
ken stond hij dagelijks de bezoekers te woord, en onvermoeid heeft hij hun belang
stelling gewekt. gaande gehouden en geboeid door zijn rijke kennis van de weten-
.schappelijke. historische en anekdotische aspektcn die het werk en de persoon-
lijkheid van Kekule vertonen, vooral dan tijdens diens Gentse periode. 

August Kekule is de vader van de klassieke organische scheikunde. Daar is, ten 
eerste de invoering van het fundamentele, en nieuwe, begrip van de vierwaardig-
heid van het koolstofatoom. en van de binding van de koolstofatomen met zich
zelf. Deze kwam reeds in 1858. toen Kekule nog te Heidelberg was, tot stand. 
Daar was hij Privat-Dozent en moest met hetgeen hij met het onderricht van de 
studenten die er voor wilden betalen. verdiende, in zijn levensonderhoud voorzien 
en de kosten van zijn proefondervindelijk chemisch werk zelf betalen. 

Kekule was te Darmstadt in 1829 geboren. Door zijn familie tot het architekten-
beroep voorbestemd. zegde hij hieraan spoedig vaarwel, aangetrokken als hij was 
door het prestigieuze onderwijs van de scheikundige Justus von Liebig, te Giessen 
(1849). waar hij toen voor zijn studie vertoefde. Te Giessen bevond zich ook het 
eerste, en enige universitair chemisch laboratorium van het vasteland. Een foto 
van het buitenaanzicht van het gebouw en van het binnenaanzicht van het labo
ratorium. waarin de bedrijvigheid bHjkbaar groot schijnt te zijn, is op de expositie 
te zien. Het is de bakermat van de organische scheikunde, in het jaar 1839. 

Na verkrijging van zijn doctorstitel in de natuurwetenschap gaat Kekule op 
studiereis naar London, Parijs en Zwitserland. Spoedig komt hij naar zijn vader-
land terug. waar hij te Heidelberg aan het werk gaat, met de vrij schamele mid
delen die het privaat onderwijs hem verschaft. Te Heidelberg ontmoette hij o.m. 
Adolf Baeyer (1835-1917), die zijn leerling en medewerker werd, en in 1905 de 
Nobelprijs voor chemie zou krijgen voor zijn werk over de syntese van kleurstoffen. 

Te Heidelberg bereikte hem zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in de chemie 
te Gent (1858). Die benoeming in een Belgische universiteit heeft veel voeten in 
de aarde gehad en veel stof opgejaagd. Daarover ligt een overvloed van geschre-
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ven en fotografische dokumenten in de kast?n ter inlichting uitgestald. 

Daniel Mareska was in maart 1858 vrij jong gestorven. Deze hoogleraar in de 
chemie was in hoofdzaak geneesheer. en het betaamde dat thans naar een volbloed 
chemicus werd uitgezien om dc leerstoel in te nemen. Wie zich daarvoor meest 
inspande was Jan S. Stas uit Leuven. de paus van de toenmalige chemie in Belgie. 
Deze begon met zelf de vrijgekomen Gentse leerstoel te weigeren. en zette onmid-
dellijk een campagne ten gunste van Aug. Kekule op touw : jong, dynamisch, 
wetenschappelijk. knap docent. komt uit de beste chemische school van Europa. 
heeft reeds voornaam werk op zijn aktief, enz., vele en grote troeven. Justus von 
Liebig schreef een aanbeveling waarmce de kandidaat de wereld rond kon gaan 
en alle medekandidaten vloeren. 

Maar uit Frankrijk kwamen aanbevelingen opzetten om een andere kandidaat 
aan te bevelen. J.-B. Dumas. E. Chevreuil en Th. Pelouze, alien leden van het 
Instituut de France, en grote tenoren van de wetenschap. namen het op voor 
Fr. Donny, een autochtoon Gentenaar. Nu trok de lokale pers het zich aan ; Le 
Bien Public is tegen Kekule, Le Journal de Gand is pro. De Privat-Dozent uit 
Heidelberg wordt benoemd ; de bul is op de tentoonstelling te zien. Uit Heidelberg 
kondigt hij, op 29 oktober 1858, de beheerder-opziener van de universiteit tegen 
begin november zijn aankomst te Gent aan. 

Einde november 1858 vangt Kekule zijn kolleges in de scheikunde aan. In de 
ten toon liggende brieven. die hij naar zijn Duitse leermeester en tal van vrienden 
.stuurde, vangt men een blik op van de situatic die hij te Gent aantrof. Een labo
ratorium voor het praktisch onderwijs in de chemie was er niet. voor het weten
schappelijk onderzoek evenmin. Er was wel ergens een ruimte die tegen de komst 
van dc nieuwe hoogleraar in de verf was gestoken. maar geen instruraentarium. 
enkel een paar kapotte proefbuizen en een slijpsteen. 

Kekule heeft zijn ervaring met zijn eerste kollege neergeschreven. Hij was niet 
gewoon Frans te .spreken en moest zich bijzonder inspannen opdat zijn onderwijs 
daaronder niet zou lijden. en vooral de spotlust van het studentenvolk niet zou 
prikkelen. De studenten jouwden wanneer hij binnenkwam. In een brief naar 
Justus von Liebig lezen wij : In der ersten Vorlesung, verfiihrten zu Anfang und 
zu Ende die Zuhorer einen Skandal wie die Bevolkerung des Paradieses bei uns 
thut wenn die Pepita tanzt : wahrend der Vorlesung aber sf>errten sie die Mauler 
auf, dass es ein wahres Vergniigen war. Het adres van de afzender luidt : Rue 
des Champs 72, Gand. W e zijn november 1858. 

De herrie luwde, wanneer spoedig bleek dat Kekules onderwijs dynamisch en 
oorspronkelijk was. Ook voor een laboratorium spande hij zich in : hij moest het 
uit de grond stampen, geld van het universiteitsbeheer loskrijgen. ruimte zoeken. 
bouwplannen ontwerpen en voorleggen. bedienden aanwerven. medewerkers zoe
ken. Na een paar jaar slaagde hij erin dat zozeer betrachte laboratorium gein-
stalleerd te krijgen: 1860. Een nieuwe verdieping met uitzicht op de binnenkoer 
van het universiteitsgebouw in de Volderstraat werd voor hem opgetrokken. In 
1862 werd daar, onder de gebinten en het balkwerk van het dak. behuizing voor 
het studentenlaboratorium ingericht. 
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Dat laboratorium was er ook de aanleiding toe dat Kekule te Gent weldra in 
het huwelijk zou treden. Het zit hem namelijk zo. Te Gent was er tijdens de dag 
geen gas ter beschikking. en een chemisch laboratorium zonder gasbranders is 
niet denkbaar. Dan maar de direkteur van de gasfabriek, een zekere heer Drory, 
aangcklampt. Het gas kwam er. Middelerwijl had de drieendertigjarige Kekule de 
ncgentienjarige dochter Stefanie-Cornelia Drory leren kennen, en was hij met haar 
in het huwelijk getrcden op 24 juli 1862. Een zoon werd op 1 mei 1863 geboren ; 
twee dagen later stierf de jonge moeder. 

Te Gent woonde Kekule op wat toen de Dierentuindreef heette, thans F. D. 
Rooseveltlaan 12. Hij verenigde weldra rondom zich een kring van medewerkers 
die door zijn innemende persoonlijkheid, maar vooral door zijn onderwijs en zijn 
vvctenschappelijke aktiviteit. aangetrokken waren. 

Om er slechts enkele te vermelden : W . Korner, die later hoogleraar werd te 
Palermo en te Milaan, en te Gent de ontdekking van de substitutie-isomerie bij 
de benzeendcrivatcn op zijn aktief schreef. De oorspronkelijke preparaten waren 
op de Gentse tentoonstelling te zien ; de etikctten door hemzelf geschreven waren 
onder de oorlog 1914-1918 veranderd; voorts Teodoor Swarts, die hier Kekules 
opvolgcr werd. In een van de vitrines staat men sympatiek te kijken naar de 
groepsfoto van Kekule met zijn ploeg medewerkers : allemaal gebaarde of gebakke-
baarde mannen. met openstaande jas, hangketting van het ene horlogezakje naar 
het andere dwars over hun ondervest, met zwarte breedpijpige akkordeonbroeken, 
mode 1866, Kekule was na het ernstige werk een joviaal man, die met zijn assis-
tenten zeer studentikoos omging. De Wapens van Zeeland op de Koornmarkt 
was hun stamcafe. Hij dronk er met hen Duits bier, dat hij uit zijn vaderland liet 
komen omdat het ter plaats niet te vinden was. Te Gent werkten eveneens de 
bovenvermelde Adolf Baeyer, en Waltere Spring, de latere hoogleraar in de 
scheikunde te Luik. 

De Gentse periode van Kekule was zeer vruchtbaar, misschien vanuit een we
tenschappelijk standpunt de vruchtbaarste. omdat hij nog jong was en men meestal 
jong is als men zijn beste wetenschap voortbrengt. De geleerde muntte uit door 
zijn onderwijs. dat ver uitstraalde door de geestdrift die hij voor zijn vak kon 
wekken. door de vernieuwing die hij in de organische chemie bracht met de ont
dekking van het geheim der benzeenmolekulc. waarvoor hij te Gent de struktuur-
formule ontwierp en demonstreerde. 

Te Gent schreef Kekule zijn Lehrbuch der organischen Chemie, dat te Erlangen 
in eerste uitgaaf verscheen in 1859. De eerste mededeling over de benzeenmole
kulc bracht hij op 27 januari 1865 in de Societe Chimique te Parijs, waarvan 
Pasteur voorzitter was. Het korte maar beroemde stuk lag op de tentoonstelling : 
Sur la Constitution des Substances organiques. Het is de geboorteakte van de 
organische chemie, en van de nijverheid die er haar ontstaan aan te danken heeft. 
In hetzelfde jaar 1865 schreef hij in de Annalen der Chemie und Pharmacie een 
stuk: Uebcr die Constitution der aromatische Verbindungen. 

Hoe Kekule op de idee van de benzeenformule gekomen is, waar en hoe de 
koolstofatomen aan elkaar gebonden zijn, wordt op de tentoonstelling voorgesteld : 
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het anckdoti.schc en het histori.schc incngcn rich daar dooreen. De karikaturistcn 
zijn er op gcsprongen en hebben dc meest vcrnuftige tekeningen en schetsen 
inecngestoken om het viziocn. dat Kekule over de zogcnaamde « ringvorming * 
zou gehad hebben. weer te gcven. Dc legcndc van dc zes apen, die de zes kool
stofatomen vcrbccldcn, met hun armen. poten en staarten die de vierwaardigheid 
inoetcn verbcelden, is een stukjc van fijne humor waar een grond van waarach-
tigheid niet aan ontbrcekt. Waarheid en legende zijn nu moeilijk te achterhalen, 
maar dc benzccnring met zijn zes koolstofatomen en zijn zeer bijzondere bindingen. 
is een wcrkclijkheid. Dczc scktor van dc Gentse tentoonstelling is niet de minst 
aantrekkclijkc : bockcn. tijdschriftcn. grafickcn. illustraties. be.schciden allerhande 
getuigen van dc ovcrvlocdige dokumcntatie die door de promotor werd samen-
gcbracht. 

Bekend is dat Kekule in het jaar 1867 Gent vcrlict voor Bonn. Hij was tocii 
op het toppunt van zijn leven. en zonder twijfel de eerste scheikundige van zijn 
tijd. Tc Bonn werd hij direkteur van een nicuw chemisch instituut; hij zou er 
op 13 juli 1896 ovcrlijden. zcvcncnzcstig jaar oud. In het plantsocn voor dat 
instituut werd hij in 1903 gestandbeeld. 

Kekule .stond in betrekking met de komponist Borodin, die ook scheikundige en 
geneesheer was. Hun wcgcn hadden malkaar gekruist vanaf Heidelberg. Hoe die 
."icntimcntclc bladzijde, die tot de pikante parachemie behoort, beschreven werd en 
hoc het bckendc stuk Prins Igor van Borodin daar dc wecrslag van ondcrging, 
vcrncemt men in een hoekjc van dc tentoonstelling. Aan hen die daar belang in 
stellen gccft dc promotor alle gewenstc uitleg. terwiji ergens achter ccn bcschutting 
van palmcn en transparanten zachtc Borodinmuziek weerkUnkt. 

Deze mcrkwaardige en enige Kekule-tentoonsteUing die een ruim bezoek van 
bclangstellende kenners en genicters tc bcurt vicl. ging door in een omraming van 
opgczctte scheikundige apparaten uit Kekules tijd. De laboratoriumtafel waaraan 
hij wcrktc was er. zijn zctcl. zijn balans. zijn schrijftafel. Voorts droogstoven, 
Woulfese flessen. absorptiebuizen, toevloeitrechcrs, exsiccatoren, bolkoelers, droog-
torcns, Florcntijn.se vazen. scheidingsapparaten. zeer primitieve stookovens, ver-
brandings- en vcrwarmingsapparaten met houtskool, droogschijven, ontelbare gla-
zcn apparaten uit de kinderjaren van dc organische chemie, Er was genoeg om er 
urcn bij tc mijmcren. 

Aan dc wanden onder dc passendc belichting foto's van grote scheikundigen, 
met Kekule in het midden, met Leo Baekeland die een dochter van T. Swarts 
huwde, met Fr. Swarts de fluorheraut, van wie wij en zoveel andere van mijn 
gcneratic anorganische en organische chemie kregen. van Jean-Servais Stas die 
Kekule naar Gent haaldc, van Louis Pasteur, van J.-B. Dumas die Kekule liefst 
tc Gent niet benoemd zag. 

Statisticken en kurven ontbraken niet. Zij moesten de ontzaglijke vlucht van 
dc organische chemie, van dc kleunstoffenchcmie. van dc industricle wercldexpan-
sic der chemie duidelijk maken. De tijdgenoten van Kekule worden opgerocpen in 
beeld en diagram, in boek, in spotprent, namen waarmedc men vertrouwt is, en 
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\ cui wie Kekule dc invloed ondcrging of die onder zijn Iciding studecrdcn en ex-
pcrimcnteerden: Wohler. Liebig. Van t Hoff. Wallach. En overal de typische 
zeshoek. de benzeenring. bcbloemd en gesicrd met kronkelende lianen of wingerd, 
als de allerindividueelste expressie van het allerindividueelste chemische pioniers-
wcrk dat August Kekule van 1858 tot 1865 te Gent had gekoncipcerd en verwc-
zcnlijkt. 

In het bekendc en veel gebruikte Chemie-Lexikon van H. Rompp, vijfdc uitgaaf, 
1962. twecdc deel. kolon 2533 staat bij de naam van Kekule een overgeeflijkc 
druk- (of oplettcndheidsj fout. Hij zou prof, in de chemie geweest zijn te Genf 
(Geneve). Laten wij dat in alle eksemplaren, die ons onder de handen komen. 
verbeteren, er is maar een letter mis. niet Genf maar Gent. 

Vlak daaronder leest men dat er te Leverkusen ccn grote chemische Kekulc-
biblioteek bestaat, met meer dan 190.0(X) banden en rond de 50.0(X) dissertaties, 
2.200 vaktijdschriften. enz. Zij omvat o.m. de private biblioteek van de grote 
scheikundige : met haar 7.000 banden vormde deze het beginfonds voor een enige 
vakbiblioteek. die ter beschikking staat van elkeen die wetcnschappehjk werk 
verricht. 

Onder de pen van Prof. J. Gillis noteren wij uit de korte syllabus van de ten
toonstelling : « De invloed van Kekule op onderwijs en wetenschap in Belgie en 
in Europa is ontzaglijk geweest ». Wa t de zuivere wetenschap en wat de industrie 
aan deze man te danken hebben. laat zich moeilijk onder woorden brengen. Dat 
hij zijn werk aan de Gentse universiteit verrichtte, is een parel aan haar kroon 
in de tweede helft van dc negentiende eeuw. 

Een bewijs te meer dat de wetenschap inlernationaal is. Dc Duitser kwam te 
Gent doceren, hij had moeitc met de taal om zich verstaanbaar te maken bij een 
jonge generatie die hem in het aangczicht uitlachte. Hij overwon. Hij keerde van 
de grond. die hem gastvrijheid en werkgelegenheid geboden had, naar zijn vader
land terug. Daar werd o.m, in 1964 een postzegel, hem en de benzeenring ter ere, 
uitgegeven. Hier werd op ccn desbetreffend verzoek niet gunstig beschikt. En toch 
behoort hij tot een van dc onzcn. 

L. Elaut. 
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