
 

Hendrik Deelstra 

Geboren in 1938. Studeerde aan de Rijksuniversiteit te Gent en behaalde in 
1963 zijn doctoraat in de Analytische Scheikunde. Gaf les in de algemene 
scheikunde in Kongo en Burundi (1963-1972). Aan de Universitaire Instelling 
Antwerpen (UIA) gaf hij van bij de oprichting in 1972 les in het departement 
scheikunde (analytische scheikunde), het departement farmaceutische 
wetenschappen (bromatologie) en in de milieuwetenschappen. Emeritus aan de 
UIA in 2003. [Plaat A] 

 

Arsène Lepoivre 

Geboren in 1938. Studeerde aan de Rijksuniversiteit te Gent en behaalde in 
1966 zijn doctoraat in de Organische Scheikunde. Hij werd een jaar na de 
oprichting van het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA) in 1966 
wetenschappelijk medewerker bij de leerstoel organische scheikunde. In 1983 
werd hij hier hoogleraar. Emeritus aan het RUCA in 1999. [Plaat B] 



 
Eric Van Schoonenberghe 

Geboren in 1940. Studeerde aan de Katholieke Universiteit Leuven en behaalde 
in 1965 zijn doctoraat in de scheikundige wetenschappen. Hij studeerde hier 
later de brouwerijtechnologie. Gaf sinds 1968 les in de biochemie en 
microbiologie aan het Hoger Technisch Instituut Sint-Lieven te Gent. Emeritus 
aan deze instelling in 2005. [Plaat C] 

 
Paul Balduck 

Geboren in 1944. Studeerde aan de Katholieke Universiteit Leuven en behaalde 
in 1968 zijn licentiaat in de scheikundige wetenschappen. Aan de 
Rijksuniversiteit te Gent behaalde hij in 1969 het postgraduaat bedrijfsbeheer 
(Vlerick). Hij was gedurende heel zijn loopbaan actief in de 
levensmidelensector. [Plaat D] 

 



 

 

 

 
 
 

 
Schilderij van Jerry Allison (1980). 
Kekulé, wellicht in 1864, in discussie met zijn twee privé-assistenten C. H. 
Wichelhaus (1842 – 1927) en W. Körner (1839 – 1925). Theodore Swarts zit op 
de voorgrond. Aan de rechterzijde is A. Ladenburg (1842 – 1911) afgebeeld. Zie 
ook de worstvoorstelling van benzeen op het bord en het molecuulmodel in de 
handen van W. Körner. 
[Foto opgenomen door Benn Deceuninck, 2015, Museum voor de Geschiedenis  
van de Wetenschappen, Universiteit Gent]   
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Monumentale krijtbord van Kekulé, zie de uil bovenaan het bord, naast zijn 
persoonlijke stijlvolle zetel. Boven het schilderij van J. Allison hangt het 
schilderij van de 61-jarige Kekulé. 
[Foto opgenomen door Benn Deceuninck, 2015, Museum voor de Geschiedenis 
van de Wetenschappen, Universiteit Gent] 
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[Plaat G] 

  



 
 

[Plaat H] 
 



 

 

 

 

 
 

Inhoudstafel van het speciale nummer ter gelegenheid van het  
Internationaal Jaar van de Chemie, 1999. 
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[Plaat J] 
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Inhoudstafel van de studiedag ‘Instrumentele Chemische Analyse’, 2011 
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Symposium gehouden in het Nationaal Jenevermuseum te Hasselt op  
24 november 2007 

 
[Plaat N] 

 
 


