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MEDEDELINGEN 

APOTHEKERSMUSEUM IN URK (NL) 

Het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed 'De Eenhoorn' aan het Folksdiep 6 in 
832 MK URK (Nederland) is vanaf heden twee dagen per maand gewoon open 
voor bezoekers: de 2e woensdag en de 4e zaterdag. 

Contacten: geschiedenis@knmp.nl 

aibmail@euronet.be 

SYMPOSIUM 13 NOVEMBER 2015 

Thema en doelgroepen 

August Kekulé, professor aan de Universiteit van Gent, maakte 150 jaar geleden, in 1865, zijn 
belangwekkende hypothese over de structuur van de benzeenmolecule bekend. De sectie Historiek 
van de scheikunde {KVCV} ziet in deze gedenkwaardige gebeurtenis een ideaal thema voor een 
symposium om haar eigen zilveren jubileum te vieren. Dit doet ze in samenwerking met de Universiteit 
Gent en haar zustervereniging in Nederland, de KNCV. 

In de voormiddag wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de hexagonale structuur van deze 
belangrijke molecule met bijzondere aandacht voor de korte verblijfperiode van Kekulé te Gent. 
Vervolgens worden de evolutie van de structuurinterpretatie in de daarop volgende jaren en de meer 
recente inzichten over de elektronenconfiguratie behandeld. 
In de namiddag komen onderwerpen aan bod die in direct verband staan met benzeen. Vóór de eerste 
hypothese over de benzeenstructuur waren er al synthetische kleurstoffen ontdekt, maar de 
toepassing kwam in een stroomversnelling door de zich snel ontwikkelende kleurstofindustrieën. Ten 
slotte worden de minder gekende overgang van sommige benzeenderivaten in geneesmiddelen en de 
milieu- en gezondheidsaspecten van benzeen en zijn derivaten behandeld. 

Dit symposium richt zich tot alle professoren, leerkrachten en studenten in de scheikunde, farmacie 
en milieuwetenschappen, alsook beleidsmakers en technici van de industrie en de overheid. Ook alle 
belangstellenden in de geschiedenis van de scheikunde, de farmacie, de industrie en de 
milieuwetenschappen zijn zeer welkom. 

Het symposium grijpt plaats in het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen te Gent, 
waar zich allerlei relicten van Kekulé bevinden. Hier zal een kleine tentoonstelling over '150 Jaar 
benzeenformule 1 opgesteld zijn. 
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