
KRONIEK 

D E AUGUST KEKULE-HERDENKING T E BONN 
(15-17 sept. 1965) 

Dc hoogdagcn van het Kekule-Feier, naar aanleiding van de hondcrdjarige publi-
catie van de beroemde benzeenformule, vielen .samen met de Algcmene Vergadering van 
het Gcsellschaft Deutscher Chemiker. Niet minder dan 2600 cheraici, die 23 Staten 
vcrtegenwoordigden namen er aan deel. 

Op 15 .September had de openingsvergadering van het KekulS-Feier plaats in de 
leestzaal van de Beethovenhalle te Bonn. De Voorzitter. Prof. Dr. Richard Kuhn van 
Heidelberg, hield de welkomstrede aan de vertegenwoordigers van talrijke geleerde 
genootschappen en begroette evenecns vier aanwezige Nobelprijzen: Butenandt, Otto 
Hahn, Staudinger en Lord Todd. 

Prof. Winnacker, in naam van de Duitse wetenschappelijke grocperingen en Lord 
Alexander Todd, in naam van dc buitenlandse verenigingen, brachten hulde aan de 
nagedachtenis van August Kekule en sloten zich in voile erkentelijkheid aan bij deze 
manifestatie ter zijner eer. 

Drie medailles werden daarna officieel toegekend door de G.D.Ch. : de Otto 
Hahn-prijs aan Prof. Dr. Erich Hiickel, uit Marburg, voor zijn quantcn-theoretische 
berekeningen over t algemeen en in het bijzonder voor deze in verband met de ben-
zcenmolecule; de Adolf von Bacyer-prijs aan Prof. Dr. Franz Sondheimer uit Cambridge 
in Engeland. voor zijn chemische bijdragen op het gebied van de steroiden ; de Gmelin-
Beilstein-prijs aan prof. em. Dr. J. Gillis uit Gent, voor zijn historische opzoekingen in 
verband met Kekule. Tevens werd een fac-simile schilderij van het portret van Kekule 
door kunstschilder Angeli aan de Heer Gillis overhandigd als geschenk aan de Gentse 
Universiteit. 

Twee voordrachten werden daarna gehoudcn, de eerste door Prof. R. Wizinger-
Aust uit Bazel, getiteld : ,,August Kekule, Leben und Werk — Erkenntnisse und 
Probleme um eine chemische Vision ' ; de tweede door Prof. C. Wurster uit Ludwigs-
hafen. getiteld ; ..Die heutige Bedeutung der Bcnzolchemie". 

s Anderendaags, in voltallige vergadering, hield Prof. J. Gillis een voordracht over : 
,,Kekules Wirken in Gent". In de Sectie Ge.schiedenis der Scheikunde werden tevens de 
volgende onderwerpen behandeld : door Prof. em. B. Helferich uit Bonn : de geschie-
denis van de chemie aan deze Universiteit. door Dr. K. Scherf uit Ludwigshafen-am-
Rhein over de betekenis van de alchemistische ring-symbolick voor de conceptie van de 
benzeenformule door Kekule, door Dr. K. Saftien over de adviezen van Kekule als 
expert-scheikundige. 

Alle deelnemers ontvingen een facsimile weergave van een manuscript van Kekule 
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dat dagtckcnt van 1883 en destijds slechts ten dele werd afgedrukt in Licbigs Annalen. 
Het staat volkoinen in verband met de constitutie van benzol. 

De Kckule-Bibliothek van dc Bayer-fabricken te Leverkuscn kon cvcncens worden 
bezichtigd. Zij is een der nicest uitgebreide collecties op het gebied van de chemie en 
omvat ongeveer 200.000 bockdelen, 5.200 pcriodieken en meer dan 50.000 dissertaties. 
Een facsimile van de satirische uitgave van de z.g. ,,Berichte der Durstigen Chemischen 
Gcsellschaft, 1886" werd evcncens aan enkele bezoekers ter hand gestcld. 

Een prcntkaart, met de afbcelding van het Kekule-monument voor het Chemischcs 
Institut werd. onder omslag met twee 10 Pfg bcnzol-postzcgels. afgestempeld op datum 
van 15 September 1965. Het vormt ccn blijvende herinnering aan deze feestelijke herden-
king. 

J. oaiis. 

VERSLAG OVER H E T Xlde INTERNATIONAAL C O N G R E S 
VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE W E T E N S C H A P P E N 

Het Congres had plaats in Polen, nl. te Warschau, Torun, Kieke en Krakau van 
24 tot 31 augustus 1965. Het secretariaat van het Congres was ondergebracht in de 
lokalen van het Instituut voor de Gcschiedcnis van de Wetenschappcn en de Techniek 
te Warschau. De vergaderingen hadden plaats te Warschau en te Krakau in de Univer-
siteitsgebouwen. Het aantal deelnemers overtrof de 700 en bchoorde opvallend tot 
twee grote blokken : die van het Oostcn en die van het Westen. 

De sterkste vcrtcgcnwoordiging kwam uit de Slavische landen. vooral uit Polen 
(200), de U.S.S.R. (103), Tsjcchoslowakije (46), Hongarijc (14), Roemenie (10) en 
Bulgarije (7), Uit Oost-Duitsland waren er 34 deelnemers tegen 14 uit West-Duitsland. 
Uit de Wester.se wereld was dc opkomst iets klcincr, doch niettcmin nog redelijk groot : 
U.S.A. (85). Groot-Brittanie (55), Frankrijk (41), Italic (15). Japan (6). Nederland 
had 14 vertegenwoordigers, Bclgii? enkel dric ; de profcssoren P. Bockstaele (Leuven), 
J. Gillis (Gent) en D. Tits (BrusscI). Dc twee laatstgcnocnidcn hidden een medede-
ling, respectievehjk in Sectie 3 van de exacte wetenschappcn en in Sectie 2 van de 
humane wetenschappcn. 

De Voorzitter van het Congres. Prof. Bogdan Suchodolski, opcnde het Congres in 
het auditorium A. Mickievicz van de Universiteit met een welkomsgroet tot dc aanwc-
zigen, waarna de Ondervoorzitter van de Staats-raad, Prof. Stanislaw Kulczynski. de 
inleidende rede hield, eerst in bet Pools daarna in het Frans. In naam van de ,.Interna
tional Council of Scientific Unions" (I.C.S.U.) en van de Academic voor Wetenschap
pcn van Polen, werd het woord gevoerd door prof. Ignacy Malecki. Daarna werden er 
nog vier voordrachten gehoudcn. De eerste. met als titel ,,De gcschiedcnis der weten
schappcn, bron van mctodologischc gcneralisaties". werd uitgesproken door Prof. 
Tadeusz Kotarbinski, Voorzitter van het Nationaal Komitee van Polen voor de Gc
schiedcnis en de Filosofie der wetenschappcn, aangcslotcn bij de International Union of 
History and Philosophy of Science (I.U.H.P.S.). De tweede: ..Towards a science of 
science", werd, in naam van prof. J.D. Bcrnal door ziekte verhinderd. voorgelezen door 
Dr. A.L. Mackay van de University of London. De laatste waren twee necrologieen, de 
ene, van ,,Alexandre Koyrc — historicn de la revolution astronomique". door Prof. Rene 
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Taton, dc twccdc van .,Wassili Zubov, homme et savant", door Prof. A.P. Juskievic 
uit dc U.S.S.R. Hierbij werd bekend gemaakt dat de Sarton-mcdaillc als postume 
hulde was toegekend aan Wassili Zubov door de Academic Internationale d'Histoire 
des Sciences. 

Na deze plechtighcid werd aan de nationale afgevaardigden door de Rector een 
receptie aangebodcn in het centraal paleis van de universiteit. In de hall van het rec-
toraatsgebouw werd een tentoonstelling van recente publikaties over de gcschiedcnis 
der wetenschappcn ingehuldigd. Te midden van talrijke bockcn en tijdschriften uit de 
LI.S.A., Groot-Brittanie, Frankrijk en dc U.S.S.R., was Bclgie evcncens goed vcrtegen-
woordigd, vooral met dc werken uitgcgeven door het Nationaal Centrum voor Gcschie
dcnis der Wetenschappcn en met de publicaties van de Bestendige Commissie voor de 
Gcschiedcnis der Wetenschappcn van dc Koninklijke Vlaamse Academic. 

Enkele mnanden voor dc opening van het Congres was het tweede nummcr van het 
tijdschrift Organon vcrschenen. Het werd uitgcgeven door de afdcling Gcschiedcnis 
der Wetenschappcn van het Poolsc Instituut voor dc Geschiedenis van de Wetenschap
pcn en de Techniek in samenwerking met de I.U.H.P.S. Dit nuramer bevat in extcnso de 
inleidende algcmene voordrachten die op vijf vcr.schillcndc Symposia van het Congres 
werden uitgesproken. Dc onderwerpen en dc plaats van bijccnkomst van dczc Sympo.sia 
laten we hier volgen : 

1. Historische ontwikkeling van dc mctodologischc problemcn welke gemcenschap-
pclijk zijn aan de natuurlijke en aan de socialc wetenschappcn, (Krakau) ; 

2. Traditionele en nieuwe gcgevens uit dc cosmologie van Copcrnic, (Toriin, dc 
geboortestad van Corpernicus) ; 

3. Het werk van Albert Einstein, (War.schau) ; 

4. De oude techniek van dc ijzerproduktic, (Kielcc, centrum van archcologische 
sidcrurgische vindplaat.sen) : 

5. Het vcrledcn en dc toekomst van de wetenschap, (Krakau). 

Hetzclfde nummcr van Organon gaf ccn algemeen ovcrzicht van de ontwikkeling der 
Poolsc wetenschap. haar archief. bronnen en bibliografie. Het vrocgtijdig vcrschijnen 
van dit nummcr mag als een golukkig initiatief beschouwd worden dat de beste dien-
.sten aan de congrcslcdcn heeft bewczen. 

Bij hun aankonist te Warchau verstrekte het .secretariaat aan dc Icdcn twee boek-
delcn met de korte inhoud van de meer dan vierhonderd aangckondigde mcdedclingen. 
Deze waren in vijf sectics ondergebracht : 

1. Geschiedenis der Wetenschappcn en haar algcmene problemcn ; 

2. Geschiedenis der humane wetenschappcn (kulturele antropologie, sociologie, 
psychologic, etnologie) ; 

3. Geschiedenis van de exacte weten.schappcn, van dc aardrijkskunde, de geofysi-
ca en de geologic ; 

4. Geschiedenis van de biologische wetenschappcn : 

5. Gcschiedcnis van de techniek en van de toegepaste wetenschappcn. 
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Samen bevatten beide boekdclen 594 bladzijden. Van dc 418 resume's zijn cr 195 In het 
Engels, 130 in het Frans, 93 in het Russisch. Aldus konden de specialisten van te 
vorcn een selectie maken van die onderwerpen waarin zij het meest belang stelden. 

De eigenhjke lezingen werden in het Engels. in het Frans. of in het Russisch voor-
gcdragen. Voor de congresleden van het westerse blok bood de laatste taal ernstigc 
mocilijkheden. daar er geen gelijktijdige vertaaldienst aanwezig was. Voor de Sym
posia was dit anders en stonden koptelefoons met vertaling ter beschikking. 

Voor dc publicatie in extenso van de tekst der mededelingen en der discussies 
zorgen de ,.Actes du XI Congres" in de ..Collection des Travaux de I'Acadcmie Inter
nationale d Histoirc des Sciences' . 

In de loop van het Congres kon deelgenomcn worden aan verschillende bezoekcn 
of uitstappen. Te Warchau had een receptie plaats in het paleis Staszic van de Poolse 
Academic en werden bezoekcn gebracht aan het bistorisch museum van de Stad, aan 
het oude park en paleis van dc koningen van Polen te Wilanow, residentie uit de XVIle 
en XVIIIe eeuw. aan het paleis en park Lazicnki, aangelegd door Koning StanLslaw 
Poniatow.ski. aan het museum Frederic Chopin met bijhorend piano-concert. Te Krakau 
werden bezoekcn gebracht ann het Wavel-slot. kastecl van dc eerste koningen van 
Polen, aan de katedraal met het rctabcl Wit Stwosz, aan het museum van de 600 jaar 
oude Jagcllon-Universiteit, met een beroemde collectie wereldbollen (o.m. twee van 
Mercator), aan het Nationaal Museum en aan het museum voor de geschiedenis van de 
farmacie. Overal is men getroffen door de grote zorg van de Poolse Staat voor het 
restaureren en onderhouden van de kultuurhistorische monumenten. 

Als hoogtcpunt en tevens slot van het Congres mag het bezoek gelden aan dc 
duizend-jaar oude zoutmijn van Wieliczka en haar museum. In de grote onderaardsc 
feestzaal Warszawa. op een diepte van 80 meter, werd de slotvergadering van het 
Congres gehoudcn. Ruim zevenhonderd aanwezigen woonden eerst een concert bij van 
oude Poolse muziek. opgevoerd door het Philharmnisch Orkest van Krakau. Daarna 
namen de congresleden deel aan een gcmeenschappelijk feestmaal in dezelfde onder
aardsc feestzaal, waarna het Congres werd afgesloten door de redevoeringen van de 
Voorzitters van de Academic International d Histoire des Sciences, van de Interna
tional Union of History and Philosophy of Science en van het Xle Congres zelf. Te 
dicr gelegenheid werd meegedccld dat de Sarton-medaille werd toegekend aan Prof. 
Partington voor zijn bijdragen tot de geschiedenis van de scheikunde, Onder meer 
heeft Prof. Partington de waarneming door Johan Baptista van Helmont van minstens 
derticn verschillende gassen duidelijk in het licht gesteld. 

I. GiUis. 

ENKELE O V E R W E G I N G E N IN VERBAND M E T HET Xle INTERNATIONAAL 
CONGRES VOOR DE GESCHIEDENIS DER WETENSCHAPPEN. 

Het groot aantal aanwezigen op dit Congres, meer dan 700. toont de Internationa
le belangstelling voor de geschiedenis der wetenschap. 

Uit gesprckken is het gebleken dat in vele landen van het Oostelijk blok zowel in 
het middclbaar als in het hoger onderwijs belang wordt gchecht aan de geschiedeni.s 
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van wetenschap en techniek. Elke Academic van de verschillende Staten van de U.S.S.R. 
bezit een Instituut voor dc Geschiedenis van de Wetenschappcn en de Techniek dik-
wijls met bijhorend museum. In deze Institutcn wordt het archief, de bibliografie en de 
documentatie van de aldaar bcoefende wetenschap en techniek verzameld en eventueel 
gepubliceerd. Te Moskou kan men promoveren over onderwerpen uit de geschiedenis 
der wetenscappen. 

In de landen van het Westelijk blok wordt minder systematisch tewerk gegaan. 
In de mceste universiteiten, vooral in dc U.S.A., worden kursussen over de geschiede
nis der wetenschappcn gedocecrd en bestaat cr mogelijkheid om in die richting te pro
moveren. In Nederland b.v. is de invloed van wijlen Prof. Dijksterhuis op heden nog 
duidelijk merkbaar. 

In Belgie heeft een recent onderzoek van het Belgisch Komitee voor de Geschie
denis der Wetenschapcn. aangetoond 

1. dat de opleiding tot historici van de wetenschap p.an de universiteiten onbe-
staande is. 

2. dat een algemeen verplichte kursus over de geschiedenis der wetenschappcn, 
in de zin van het Rapport-Dijksterhuis van 1950, nergens op het leerprogram-
ma staat. 

3. dat er wel — in een beperkt aantal — kursus.sen bestaan over de geschiedenis 
van een wetenschap, die echter zcldcn verplichtend zijn. 

4. dat, met het oog op de vorming van de leraren middelbaar onderwijs, het in-
voeren van kursussen over de geschiedenis van hun vak wenselijk is. 

Ook in het middelbaar onderwijs zou het keuzevak : geschiedenis van de weten
schappcn tot alle afdelingen van de hogcre cyclus mogen uitgebreid worden. 

In Belgie gebeurt het zelden dat recipicndarissen toegelatcn worden tot het indienen 
van een onderwerp over de geschiedenis van een bepaaldc wetenschap, zowel voor het 
licentiaat als voor het doctoraat, of voor de aggregatie hoger onderwijs. 

Het ware wenselijk dat de Belgische Universiteiten een behoorlijke opleiding in 
de geschiedenis en de filosofie van de wetenschappcn en de techniek zouden tot stand 
brengen, o.m. voor de vorming van bibliotecarissen, journalisten of geleerden. Het baan-
brekend werk van de Gentenaar George Sarton verdient bij ons te worden voortgezet. 

] . Gillis. 
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