
VE APOn-lEKE'R, HET ONTSTAAN EN VE EVOLUTIE 
VAN VE VOEVSELCtlElvlIE IN 13ELGIE 

Prof. H.A. Deelstra 

1. Inleiding 

Alvorens het onderwerp te behandelen is het nodig om "voedselchemie" te definiëren en in het kort 
de algemene ontwikkeling van deze scheikundige discipline te bespreken. 

Voedselchemie kan aanzien worden als een onderdeel van de brede discipline van 
voedselwetenschappen (Bromatologie). Andere onderdelen zijn o.a. voedselfysica, 
voedselmicrobiologie, voedseltechnologie en voedselwetgeving. De voedselchemie is in de eerste 
plaats geïnteresseerd in de samenstelling van eetwaren, zowel kwalitatief als kwantitatief, 
nochtans geldt dit ook voor de verschillende dynamische aspecten van voedsel, b.v. veranderingen 
in het voedsel tijdens het rijpen, het verouderen en het bederf en zelfs tijdens industriële en 
huishoudelijke bereidingen. Veel van deze wijzigingen zijn toe te schrijven aan biochemische 
reacties, maar kunnen ook toegeschreven worden aan zuiver chemische reacties b.v. 
bruiningsreacties en vetoxidatie. 

De ontwikkelingen in de voedselchemie hangen uiteraard nauw samen met deze van de chemie 
zelf. Een beter inzicht in de voedselchemie kwam dan ook tot stand naarmate de scheikunde een 
exacte wetenschap werd. Verschillende externe redenen hebben de ontwikkeling van de 
voedselchemie in de 1900 eeuw gestuwd, waaronder de problemen die samengingen met een 
efficiënte landbouw en veeteelt én de problemen die gesteld werden door de algemene 
gezondheid van de bevolking. 

Gedurende de 19d• eeuw werd de landbouw steeds meer chemisch georiënteerd. 
Landbouwchemie kreeg de grootste stimulans door de toepassingen van het onderzoek van 
Justus Liebig (1803-1873). Liebig was een belangrijke wetenschapper die van 1830 tot 1840 
bijdroeg tot de ontwikkeling van de organische chemie. Dankzij de nieuwe organische analytische 
methoden werd een systematische studie opgezet om inzicht te verwerven in de samenstelling van 
tal van organische stoffen waaronder levensmiddelen. Terloops moet ook onderlijnd worden dat 
Liebig het belang inzag van de rol van anorganische elementen voor de groei van planten. Hij ligt 
dan ook aan de basis van de opkomst van de industriële productie van kunstmest. Gedurende de 
tweede helft van de 19de eeuw werden landbouwkundige onderzoekscentra opgericht met als 
meest bekende "de Rothamsted Experimental Farm" in Engeland (1837) en het "Weende Instituut" 
in Duitsland (1865). In België werd in 1872 te Gembloux een Landbouwkundig station opgericht, 
dat onder leiding stond van dr. Arthur Petermann (1845-1902)1. Eén van de belangrijkste 
landbouwindustrieën waar de scheikunde op het eind van de 19de eeuw een enorme rol speelde 
was de suikerindustrie2

• 

Een tweede maatschappelijk aspect, dat het ontstaan van de voedselchemie stimuleerde, waren 
de algemene gezondheidsproblemen die zich stelden in verband met de eetwaren. In de grote 
steden in de Oudheid: Rome, Athene, maar ook Alexandrië, Byzantium en Bagdad, bestond reeds 
een georganiseerde marktcontrole. In ons land is een eerste keu re over de controle van eetwaren 
te Antwerpen gekend van 13123

• Dit was nog vóór de oprichting der gilden, die voor het bekomen 
van een monopolie vanwege de overheid verplicht waren zich aan specifieke reglementen te 
houden. Nadat in de Franse periode de gilden verdwenen waren, volgde een tijdperk van bijna 
honderd jaar, waarin van een georganiseerd toezicht op eetwaren geen sprake was. De 
toenemende bevolking, die zich steeds meer centraliseerde in de steden, als gevolg van de 
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industrialisatie, alsook de grootschalige industriële productie van drank- en eetwaren, waren een 
vruchtbare basis voor de vervalsing van eetwaren. 

Zo ontstonden er steeds meer epidemieën en ziekten als gevolg van vervuild drinkwater en 
eetwaren die vervalst of bedorven waren. Als reactie op deze toestanden ontstonden 
groeperingen, vaak hygiënisten genoemd. De rode draad doorheen de debatten van deze 
hygiënisten was preventie. Reeds in 1802 werd door de Parijse gemeenteraad een "Conseil de 
Salubrité" (Raad voor Hygiëne) opgericht, in ons land gevolgd door de in 1836 te Luik opgerichte 
"Conseil de Salubrité Publique"4

• 

Het economisch principe van de industrie van het "laissez faire" bracht desastreuze gevolgen met 
zich mee, die vaak ook te maken hadden met de gebrekkige kennis om de fraude vast te stellen5

• 

Aangezien de industriële revolutie in Engeland startte, ondervond men daar ook de eerste 
negatieve gevolgen inzake voedselvervalsingen. In 1820 publiceerde de in 1800 geïmmigreerde 
Duitse apotheker Fredrick Accum (1769-1838) zijn bekende boek over de vervalsing van eetwaren 
en de giften die in de keuken gebruikt werden 6. Het boek kende een groot succes. De hetze die hier 
op volgde verplichtte Accum het land te verlaten. 

Het was de geneesheer A.H. Hassall (1817-1894), soms de eerste voedselanalyticus genoemd1
, 

die in 1855 in een reeks artikels in het medisch tijdschrift 'The Lancet" op het gevaar wees van 
vervalste eetwaren. Dit was de aanzet voor het Britse parlement om in 1860 een besluit- het eerste 
op wereldvlak - te publiceren in verband met "het voorkomen van vervalsing van eet- en 
drankwaren". In 187 4 werd er een officiële organisatie opgericht, de "Society of Public Analyst" met 
als tijdschrift 'The Analyst"8

• In Duitsland werd de eerste wet gepubliceerd in 1879. In de Verenigde 
Staten van Amerika kwam onder de bezielende leiding van Harvey Wiley (1844-1932) in 1906 de 
"Food and Drug Act" van kracht9

• 

Tegen het einde van de 19d0 eeuw was de hele wetenschappelijke wereld in beweging gekomen. 
Congressen over hygiëne, geneeskunde, farmacie en toegepaste scheikunde volgden elkaar op. 
De vervalsingen van de eetwaren en de kwaliteit van het drinkwater kwamen regelmatig aan de 
orde. 

2. Voedselchemie en farmacie in België 

2.1 Algemene in leiding 

Aan de Universiteit van Leuven, opgericht in 1425 werd in 1685 een leerstoel opgericht over de 
scheikunde. Deze leerstoel kende aanvankelijk slechts titularissen die snel door promoveerden 
naar een interessantere leerstoel in de faculteit geneeskunde. De enige uitzondering is de vijfde 
titularis D. Sassenus (1672-1756), apotheker, die van 1718 tot aan zijn dood de plantkunde en de 
scheikunde onderwees. In 1740 werden in zijn laboratoria de minerale waters van Marimont 
geanalyseerd. 

Vanaf het Franse bewind, op het einde van de 18de eeuw, werd de controle over de gezondheid ( of 
de kwaliteit) van de eetwaren toevertrouwd aan de gemeentelijke instanties. Tijdens de vereniging 
met Noord-Nederland werden "provinciale commissies voor geneeskunde" opgericht (12 maart 
1818) die o.a. als doel hadden de gezondheid van de bevolking te bevorderen 10. 
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Deze commissies, die bestonden uit artsen en apothekers, hadden verschillende opdrachten. De 
meeste aandacht werd besteed aan epidemische ziekten. Zo hebben de apothekers L. Stoffels 
( 1764-1853) en zijn leerling F. Verbert ( 1769-1854) zich zeer verdienstelijk gemaakt tijdens de 
cholera-epidemie in 1832. Ook mogen J.-B. van den San de (17 46-1820) en P.J. Van Bavegem 
(1758-1855) vernoemd worden als bekwame scheikundigen die aangeslagen vervalste eetwaren 
ontleedden 11

• 

2.2. De Belgische apothekers en de voedselchemie 

Dat de Belgische Onafhankelijkheid in 1830 een goede zaak was voor de Belgische apothekers is 
reeds uitvoerig beschreven door dr. L. Vandewiele (1910-2004)12. Inderdaad, de liberale grondwet 
liet toe dat vrije verenigingen opgericht werden. Reeds in 1835 werd de Antwerpse Apothekers
vereniging opgericht, gevolgd door analoge verenigingen in heel wat steden. Belangrijk was 
evenwel dat verschillende van deze beroepsverenigingen beroepsbladen uitgaven. In 1845 
verscheen het Journal de Pharmacie d'Anvers met als redactieleden J. Pypers, J.F. Mollyn, H.F. 
Siroux, J.A. Vander Heyden en F.L. Acar, allemaal markante figuren in de beginperiode van de 
Antwerpse Apothekersvereniging 13

• 

In 1857 volgde dan de Bulletin de la Société de Pharmacie de Bruxelles met als redacteur N. Gille, 
die in 1850 professor werd aan de Rijksveeartsenijschool te Kureghem. In 1859 werd het redactie
comité aangevuld door dr. apr. Th. Belval. In deze beroepsbladen kwam het onderwerp van de 
vervalsing van eetwaren regelmatig aan bod in een speciale rubriek "la Merciologie", waarin 
regelmatig originele bijdragen verschenen van verschillende Belgische apothekers. 

In 1848 publiceerde de Antwerpse hoofdapotheker van het militair ziekenhuis F.C. Acar (1809-
1881) zijn "Traité des Falsifications des substances Médicamenteuses et Alimentaires et des 
moyens de les reconnaître" (303 blz.). Na een bespreking van anorganische en organische 
geneesmiddelen worden er een 60-tal bladzijden besteed aan de vervalsing en detectie van 
eetwaren (boter, bier, koffie, chocolade, tarwemeel, zetmeel, melk, brood, suiker, thee, azijn en 
wijn)14. 

Het eerste initiatief dat het Belgische parlement nam in verband met de vervalsing der eetwaren, 
was het uitvaardigen van de wet van 17 maart 1856. Door deze wet werd de vervalsing van 
eetwaren omschreven als een misdrijf dat moest bestraft worden. Deze wet had echter meer te 
maken met het beteugelen van de concurrentievervalsing dan met de volksgezondheid. Het 
toevoegen of het onttrekken van ingrediënten aan eetwaren werd strafbaar. Het grote probleem 
bleef echter het feit dat er geen controleorganismen voorzien waren om de vervalsing 
onweerlegbaar aan te tonen. 

De persoon die vooral vanwege zijn autoriteit in België de basis legde van de voedselchemie is 
ongetwijfeld J.B. Depaire (1824-1910). Deze veelzijdige apotheker werd in 1864 professor aan de 
Ecole de Pharmacie, die deel uitmaakte van de Medische Faculteit van de Universiteit van Brussel, 
waarvan hij ook van 1886-1888 rector was. Hij was lid van de Academie voor Geneeskunde (1855), 
van de Hoge Gezondheidsraad (1855) en werd in 1854 verkozen als lid van de Brusselse 
gemeenteraad. J.B. Depaire overtuigde in 1856 de Brussels burgemeester, Ch. De Brouckère 
(1796-1860), van de noodzaak om een laboratorium op te richten, wat gebeurde door een 
beslissing van de gemeenteraad van 1 O mei 185615

• Dit controlelaboratorium werd ingericht in het 
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Brusselse stadhuis en begon met de activiteiten in 1871. Andere steden volgden zoals Antwerpen 
(1875), Gent (1887), alsook Brusselse gemeenten zoals Ukkel, Schaarbeek en Anderlecht. 

2.3. Het Internationale Congres voor Farmacie te Brussel in 1985 

De organisatie van de internationale congressen voor Farmacie werd in 1865 gestart te Brunswijk 
in Duitsland op een initiatief van de keizer van Rusland. Het tweede congres vond plaats te Parijs in 
1867, het derde en het vierde congres werden gehouden respectievelijk te Wenen in 1869 en in 
Sint-Petersburg in 1874. Het vijfde internationale congres voor Farmacie werd te Londen 
gehouden in 1881. Het belangrijkste thema dat in deze reeks congressen aan bod kwam was het 
opstellen van een Internationale Farmacopee. Naast de noodzaak om een internationale 
farmacopee op te stellen kwam - zoals in de twee vorige congressen - ook de farmacieopleiding 
aan bod. Tijdens de discussies werd de wens geuit om de opleiding tot apotheker uit te breiden o.a. 
met voedselanalyse 16

• 

Op het einde van het vijfde internationale congres was er slechts één uitnodiging gekomen om het 
zesde congres te organiseren, nl. vanwege de voorzitter van de Amerikaanse Farmaceutische 
Vereniging. De organisatoren van het vijfde congres meenden dat een bijeenkomst in Philadelphia 
(VS) moeilijk zou zijn wegens de grote afstand. Men gaf de voorkeur aan Brussel, Rome of Genève. 
Uiteindelijk werd Brussel met unanimiteit gekozen als plaats waar het zesde internationaal congres 
voor farmacie gehouden zou worden 17

• N. Gille (1818-1899) durfde deze beslissing niet meteen 
meedelen aan de Association Générale Pharmaceutique de Belgique. Deze werd pas duidelijk 
toen op 5 november 1892 de proceedings van het vijfde congres officieel ontvangen werden. De 
Belgische apothekers vroegen zich ernstig af of zij in staat zouden zijn het zesde congres te 
organiseren. Dankzij het feit dat in 1885 te Antwerpen een universele tentoonstelling gehouden 
zou worden, werd einde 1884 beslist het zesde congres te organiseren met als voorzitter D.A. Van 
Bastelaer ( 1823-1907). 

De algemene secretaris van het congres en uitgever van de "Compte Rendu", apotheker E. Van de 
Vijvere, schreef in de inleiding van het congresboek niet zonder trots: "Le comité d'organisation du 
congrès crut que l'on devait inscrire deux questions présentant un haut intérêt public: l'on mettrait à 
l'ordre du jour la question des falsifications des denrées alimentaires et cel Ie des eaux potables ... 
Ie comité fut d'avis que les pharmaciens par leurs études chimiques, etc ... sont tout spécialement 
aptes à élucider ces questions"17

". 

Tijdens het congres te Brussel (1885) werden vier algemene vergaderingen gehouden en vier 
specifieke werkgroepen georganiseerd. Twee van de vier algemene vergaderingen waren gewijd 
aan de problematiek van de volksgezondheid. Het eerste thema was de strijd tegen de vervalsing 
van eetwaren (rapport van Th. Belval (1832-1897)) en het tweede thema handelde over de kwaliteit 
van het drinkwater (rapporten van E. Van de Vijvere en van Ch. Bias (1849-1926) en Edm. Van 
Melckebeecke (1843-1915)). Een derde thema handelde over de opleiding tot apotheker. L. De 
Nobele (1849-1926) had hiervoor een uitvoerig rapport opgesteld waarin hij het farmaceutisch 
onderwijs in 22 landen vergeleek. 

Onder het voorzitterschap van D. Van Bastelaer werd tijdens de plenaire zittingen (er waren 728 
personen ingeschreven) uitvoerig gedebatteerd. Op de slotzitting werden de voorgestelde moties 
unaniem goedgekeurd. De motie in verband met het eerste onderwerp hield in dat men 

8 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 57 Nr 114 2008 



aanbevelingen deed om in alle landen grondig chemisch onderzoek uit te voeren omtrent de juiste 
samenstelling van de eetwaren, met inbegrip van de maximaal toelaatbare afwijking op deze 
waarden. Over de kwaliteit van het drinkwater waren de debatten heftiger. Er werd verwezen naar 
het Congres over Hygiëne, dat in 1852 te Brussel werd gehouden, waar J.S. Stas (1813-1892) 
reeds gesproken had over de karakteristieken waaraan drinkwater moest voldoen. Men kwam 
echter niet tot een akkoord over de normen voor drinkwater, wel over de te gebruiken 
analysemethoden. 

Over de verbetering van de opleiding kwamen sprekers uit verschillende landen aan het woord. De 
noodzaak om in deze opleiding te voorzien in voedselanalyse kan niet beter weergegeven worden 
dan met de woorden van prof. Schaër, de Zwitserse vertegenwoordiger: "que Ie congrès émette de 
voeu, que partout Ie programme contienne d'une manière obligatoire des cours théoriques et 
pratiques, se rapportant à la connaissance et à !'examen des denrées alimentaires, afin de 
démontrer de plus en plus, aux autorités comme au public, que Ie pharmacîen est Ie personnage Ie 
plus apte et qualifié à ce genre d'expertises ... "17b. 

Een van de vier werkgroepen had als onderwerp "Scheikundige problemen in verband met de 
hygiëne en de openbare gezondheid". Het is interessant vast te stellen dat de contaminatie van 
voedsel en drank door metalen aan de orde kwam. Enerzijds werd de problematiek besproken van 
de invloed van het gebruik van loden leidingen voor de kwaliteit van het drinkwater, alsook 
loodbevattende pigmenten op keukenpotten en op de kwaliteit van de erin bewaarde en bereide 
levensmiddelen. Anderzijds werden de gevolgen van het gebruik van koperzouten voor het "groen 
maken" van bepaalde groenten besproken. Naast andere onderwerpen (toevoeging van gips aan 
wijn, de vervalsing van boter) werd veel aandacht besteed aan het voorstel van P.E. Van Hamel
Roos om een internationaal tijdschrift uit te geven genoemd "Revue internationale de falsifications 
des denrées alimentaires et des boissons". Ondanks de kritiek op dit voorstel die voornamelijk 
betrekking had op de eventuele reactie van de media en het publiek wanneer zij op de hoogte 
gebracht zouden worden van de enorm veel voorkomende vervalsingen, werd het voorstel 
doorgespeeld naar een commissie, die hierover later verslag zou moeten uitbrengen. 

De gedetailleerde gegevens omtrent dit congres van 1885 zijn opgenomen in de "Compte Rendu", 
die 905 bladzijden telt en 235 bladzijden als bijlagen 18

• Wanneer men nagaat wat de invloed was 
van dit zesde congres in vergelijking met de volgende congressen in Chicago (1893), Brussel 
(1897), Parijs (1900) en Brussel (1910), dan kan men zonder meer stellen dat de voedselchemie 
het belangrijkste onderdeel van de discussies vormde 19

• 

2.4. Concours International de Bruxelles ( 1888) 20 

Mede onder invloed van talrijke congressen waar de problemen van de openbare gezondheid aan 
bod kwamen (Brussel, 1875), (Genève, 1877), (Amsterdam, 1879), (Den Haag, 1894), (Brussel, 
1885), en Wenen (1887) en de dynamische Belgische afgevaardigde, apotheker en doctor in de 
wetenschappen, Th. Belval (1832-1897) werd er op initiatief van de dienst van de Volksgezondheid 
(Ministerie van Binnenlandse Zaken) in 1888 (directeur-generaal, kabinetchef E. Beco) een "Grand 
Concours Internationale" gehouden te Brussel over het probleem van de eetwaren : hun bederf en 
vervalsing. Er werd een modellaboratorium ingericht waarbij de vier "chimistes éminents" van de 
vier universiteiten betrokken waren, nl. A. Jorissen (1853-1925) (Luik), E. Dubois (1842-1892) 
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(Gent), J.B. Depaire (î 824-1910) (Brussel) en Ch. Bias (1839-1919) (Leuven). Eveneens werden 
een reeks openbare conferenties georganiseerd (1 september - 9 oktober 1888). Naast enkele 
algemene spreekbeurten behandelden de verschillende sprekers achtereenvolgens de 
problematiek van de vervalsing van verschillende eetwaren (boter en margarine, bier, saccharine, 
drinkwater, paddenstoelen, siropen, melk, vlees, geestrijke dranken en peper). Negen sprekers 
hadden een opleiding als apotheker, twee waren landbouwingenieur, twee waren veearts, twee 
waren geneesheren en twee waren doctors in de natuurwetenschappen. Tijdens de openingsrede 
van J.B. Depaire over "de noodzaak om maatregelen te nemen voor het verzekeren van de 
beteugeling van de vervalsing der eetwaren" bepleitte de spreker de noodzaak om "chemici" te 
vormen die een specifieke opleiding gevolgd hadden in de voedselchemie. 

2.5. Het onderwijs in de voedselchemie in België 

Ter gelegenheid van het î 50 jaar bestaan van de start van de universitaire opleiding van apotheker 
in 1999 werd de strijd om deze universitaire titel en de evolutie van de programma's voor de 
opleiding van apotheker uitvoerig besproken 21

• Hier moet nog even aandacht gevraagd worden 
voor de oprichter van de "Ecole Spéciale de Pharmacie" in 1842 in de Faculteit Geneeskunde van 
de Université de Bruxelles. De oprichter en de directeur van deze school was apotheker A.D. de 
Hemptinne (1781-1854), waarover J.S. Stas in een nota schreef dat hij na studies bij J.B. Van Mons 
te Leuven en onderzoek te Parijs bij A.F. Fourcroy en N.L. Vauquelin op 23 juli 1806 te Brussel het 
diploma van apotheker behaalde22

• Als lid van de provinciale medische commissie voor de provincie 
Brabant (1825) deed hij onderzoek naar de kwaliteit van drinkwater te Brussel. Hij voerde in 
opdracht van de stad Brussel onderzoek uit omtrent de vervalsing van eetwaren. Hij was één van de 
mede-oprichters van de Académie Royale de Médecine in 1842. 

De noodzaak om een opleiding te organiseren waarin de analytische chemie toegepast werd op de 
eetwaren met het oog op het bestrijden van de vervalsingen werd steeds groter. In de Academie 
voor Geneeskunde (Académie de Médecine) kwam de problematiek van de vervalsing der 
eetwaren vanaf 1873 herhaaldelijk aan bod. Zij adviseerde de regering om in elke provincie 
laboratoria in te richten en zij verklaarde dat de opleiding van de apotheker het meest geschikt was 
om de controles uit te voeren door een vak aan het curriculum toe te voegen dat zou handelen over 
de analyse van eetwaren23

• 

De eerder reeds vernoemde provinciale commissies voor geneeskunde werden bij wet van 31 mei 
1880 hervormd. Zij moesten voortaan waken over de zuiverheid van de eetwaren. De apothekers, 
die deel uitmaakten van deze commissies, vonden dat het vak "Analytische Chemie", dat in hun 
opleiding voorzien was sedert 1876, moest uitgebreid worden met colleges over de toepassing van 
dit vak op de eetwaren. Te Luik startte A. Jo rissen (1853-1920), vanaf 1883-84 met een facultatieve 
cursus "Altération et falsifications des substances alimentaires". Te Gent werd vanaf 1886 een extra 
cursus gedoceerd door E. Dubois (1842-1892), getiteld : "Recherches des falsifications des 
denrées alimentaires" en te Brussel werd in 1887 A. Herlant (1850-1927) benoemd voor het vak 
"Etude chimique et microscopique des denrées alimentaires et des boissons (théorie et 
pratique)"24

• 

Het jaar 1890 is een belangrijk jaar voor de officiële status van de voedselchemie in België. Op 10 
april 1890 werd een wet uitgevaardigd die het onderwijs in belangrijke mate hervormde. De wet 
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herzag de verschillende curricula. Dit was eveneens het geval voor de opleiding tot apotheker. 
Dankzij o.a. de actieve inzet van D. Van Bastelaer, lid van verschillende farmaceutische 
beroepsverenigingen en sedert 1863 lid van de "Academie voor Geneeskunde", werd in deze wet 
officieel een verplichte cursus opgenomen. Bij wet van 17 oktober 1890 werden aan de 
Rijksuniversiteiten te Gent en te Luik, respectievelijk E. Dubois en A. Jorissen benoemd als titularis. 
Aan de Vrije Universiteit te Brussel bleef A. Herlant de titularis, terwijl aan de Katholieke Universiteit 
van Leuven de cursus verdeeld werd over Ch. Bias (1839-1919), die de anorganische aspecten 
zou doceren en G. Bruylants (1850-1925), die de organische aspecten voor zijn rekening nam. (In 
de bijlage zijn voor de Belgische Universiteiten de opeenvolgende titularissen van dit vak vermeld). 

2.6. De "Association Beige des Chimistes" 

2.6.1 . Het ontstaan van de vereniging en de oprichting van werkgroepen 

Op 30 maart 1887 werd door enkele chemici, werkzaam in de suikerindustrie, het initiatief 
genomen om de scheikundigen in België samen te brengen. Het eerste doel was om een 
overeenkomst te bereiken over een harmonisatie van de analyse van suiker in suikerbieten. In feite 
ligt dus de voedselchemie aan de basis van de twee thans bestaande verenigingen voor 
scheikunde in België25

• 

In de eerste opgerichte werkgroep, nl. over "suiker", werd aanvankelijk uitsluitend gedebatteerd 
over de verschillende aspecten van de suikeranalyse, maar vanaf 1888 kwamen alle aspecten aan 
de orde die te maken hadden met de verhoging en verbetering van de suikerproductie. Tijdens de 
bijeenkomst van 5 september 1888 werd een oproep gedaan om een aparte werkgroep op te 
richting over de "vervalsing van de eetwaren". Op de eerste bijeenkomst van deze werkgroep op 20 
maart î 889 bleek een overweldigende belangstelling. Tijdens de vergadering werden 86 nieuwe 
leden voorgesteld, waaronder 45 apothekers. De vier titularissen over voedselchemie, alsook de 
toekomstige professoren waren aanwezig. Het bureau bestond uit D. Van Bastelaere, voorzitter, en 
A.Jorissen, secretaris26

• 

De leden van de werkgroep "eetwaren" waren zeer actief. In de werkgroep werd aandacht besteed 
aan de vervalsing van vooral boter, maar ook van koffie en van chocolade, terwijl verschillende 
voordrachten gehouden werden over de bereiding en de eigenschappen van "peptonen". 
Vanzelfsprekend werd veel aandacht besteed aan de belangrijke maatregelen en gevolgen van de 
wet van 4 augustus 1890 betreffende de "vervalsing van eetwaren". 

Ook al was men reeds op 17 juli 1887 van plan een werkgroep over landbouwchemie op te richten, 
toch werd de installatie uitgesteld, omdat de belangrijkste specialisten nog geen lid waren van de 
Vereniging. Toen A. Petermann lid werd volgde onmiddellijk de oprichting van de derde werkgroep, 
die zich vooral richtte naar specifiek landbouwkundige aspecten, zoals bv. de bepaling van fosfor in 
kunstmest. 

In 1890 ontstond een nieuwe werkgroep die eerst de naam kreeg van deze van de "fermentatie
industrieën" en later die van "biologische chemie". In deze werkgroep werden onderwerpen 
behandeld zoals "de samenstelling en de productie van azijn", "de analyse van granen, mout en 
bier", ... Omdat er in de werkgroepen gemeenschappelijke onderwerpen waren, zoals b.v. de 
invloed van metalen tijdens de bereiding van dranken en ook een standpunt over de bereiding van 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 57 Nr 114 2008 11 



azijn, werden gemeenschappelijke werkvergaderingen belegd. 

2.6.2. Het eerste Internationale Congres voor Toegepaste Chemie te Brussel-Antwerpen in 1894 

Van in 1882 werd gestart met de voorbereiding van een gepland Internationaal Congres te 
Brussei21

. De verschillende werkgroepen discussieerden tijdens hun vergaderingen vooral over het 
opstellen van vragen, die het dringendst een antwoord nodig hadden : 10 voor de werkgroep 
"suiker", 9 voor de werkgroep "landbouwchemie", 5 voor de werkgroep "eetwaren" en 6 voor de 
werkgroep "biologische chemie". 

Tijdens het congres waren de 397 deelnemers verdeeld over de vier werkgroepen : "suiker" (150) ; 
"landbouwchemie" (64); "eetwaren" (83) en "biologische chemie": (73). Uiteindelijk kwamen niet 
alle voorgestelde vragen aan bod. Voor wat betreft de voedselchemie kan opgemerkt worden dat 
dit onderwerp in alle werkgroepen behandeld werd. In de werkgroep suiker werd ruime aandacht 
besteed aan de uniformisatie van de analyse van suiker in suikerbieten en suikerriet (rapport van F. 
Strohmer). In de werkgroep landbouwchemie werd-voor een eerste keer- de analyse van melk 
en zuivelproducten besproken (rapport van Lescoeur). De werkgroep biologische chemie 
behandelde tezamen met de werkgroep eetwaren het probleem van de bacteriologische analyse 
van drinkwater (rapport van E. Malvoz) (1862-1938). De werkgroep eetwaren behandelde 
achtereenvolgens: technieken om het juiste smelt- en stollingspunt van vetten te bepalen (rapport 
van H.Spinette), verschillende methoden om de zuiverheid te bepalen van peper (rapport A. 
Herlant), van boter (rapport J. Wauters) en om de onzuiverheden in gedistilleerde dranken te 
identificeren en te bepalen (rapport van A. Jorissen). Tenslotte werd er na discussie een werkgroep 
belast met het voorstellen van het nemen van maatregelen om vervalsingen van eetwaren te 
voorkomen. 

2.6.3. De bijdragen van de apothekers aan de ontwikkeling van de Association Beige des 
Chimistes ( 1887-1906) 

Van bij de oprichting van de werkgroep over de "vervalsing van eetwaren" op 20 maart 1889 was de 
bijdrage van de apothekers aan de ontwikkeling van de Belgische Chemische Vereniging 
indrukwekkend28

• De aangesloten apothekers waren - op enkele uitzonderingen na - allen lid van 
de werkgroep eetwaren. Tot in 1898, toen na een reorganisatie de probleemgerichte werkgroepen 
opgeheven werden, bedroeg het aantal apothekers tussen de 70 en 80% van de leden van de 
werkgroep eetwaren. Ook de publicaties in het tijdschrift "Ie Bulletin de l'Association Beige des 
Chimistes" tonen aan dat apothekers tijdens de algemene vergaderingen regelmatig een lezing 
verzorgden, bv. G. Bruylants over de frauduleuze broodbereiding, A. Jorissen over de 
aanwezigheid van vreemde vetten in boter, A. He riant over de analyse van koffie, enz ... Zeer 
bekend is ook het onderzoek van L. Crismer (1858-1944) met betrekking tot het onderzoek van de 
botervervalsing. L. Crismer was de eerste onderzoeker die aantoonde dat men via fysicochemisch 
onderzoek boter kon analyseren. Zijn in 1896 geïntroduceerde Crismertest voor de kritische 
oplossingstemperatuur als karakteristiek voor vetanalyse, wordt thans nog beschouwd als een 
officiële analysemethode29

• 

Na het congres brak er een moeilijke periode uit voor de Belgische Chemische Vereniging. De 
oprichters van de vereniging nl. de suikerspecialisten waren ontevreden met de gang van zaken. 
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De technologische aspecten van de suikerproductie kwamen volgens deze leden té weinig aan 
bod. Het einde van het mandaat van de eerste voorzitter E. Hanuise ( 1842-1913), die zich terug trok 
om gezondheidsredenen 30 en het vertrek van de suikerspecialisten, bracht een echte malaise 
teweeg. Het was J.B. Depaire, reeds 71 jaar, die in 1895 het voorzitterschap overnam. Depaire was 
reeds in 1889 verkozen als erelid van de vereniging en genoot van het vertrouwen van zowel de 
apothekers als van de andere leden. Er werd besloten om de functie van voorzitter om het jaar te 
verkiezen. Na Depaire (1895-1896) werden de volgende professoren in de farmacie voorzitter: A. 
Herlant (1897-1898), L.L. De Koninck (1899-1900), L. Crismer (1901-1902) en A.J.J. Van de Velde 
(1903-1904). Het is dan ook duidelijk dat de Société Générale de Chimie - zoals ze vanaf 1904 
genoemd werd - niet had kunnen overleven zonder de inzet van de apothekers. Trouwens in 1898 
waren er van de 464 leden 82 apothekers en in 1905 van de 4 75 leden 95 apothekers. 

Een apotheose betekende dan ook het in 1905 te Luik georganiseerde gemeenschappelijk 
"Congrès de Chimie et de Pharmacie", door enerzijds de Association Beige des Chimistes en 
anderzijds de Association Pharmaceutique de la province de Liège. Van de twee maal zes 
organisatoren van beide verenigingen hadden negen het diploma van apotheker. Tijdens dit zeer 
geslaagde congres werden drie nieuwe ereleden verkozen : naast de industrieel Ernest Solvay 
(1838-1922), twee eminente professoren W. Spring (1849-1911) van Luik en Louis Henry (1834-
1913) van Leuven. Algemeen wordt aangenomen dat in î 905 het tijdperk van de toegepaste 
chemie eindigde en dat de algemene chemie belangrijkerwerct31

• 

2.6.4. Hoge Gezondheidsraad en Eetwaren inspectie 

De Hoge Gezondheidsraad in België, opgericht in 1845, had als onderafdeling IV, waar de hygiëne 
en andere kwaliteitsaspecten van eetwaren aan bod kwamen. Rond 1890 werd op vraag van de 
regering in deze raad een commissie aangesteld die als taak had voor elke belangrijke groep van 
eetwaren een handleiding op te stellen met methoden voor de bepaling van de samenstelling. De 
commissie die hiervoor werd aangesteld bestond uit de apothekers Ch. Bias, G. Bruylants en J.B. 
Depaire. De commissie werd uitgebreid met F. D'Hont (scheikundige), E. Hanuise (ingenieur), A. 
Herlant (apotheker), A. Jorissen (apotheker), A. Theunis (ingenieur) en J. Wauters (doctor in de 
wetenschappen). De onderwerpen en de auteurs die aan bod kwamen waren: bier en zout (Bias), 
meel, brood (Bruylants), jenever, chocolade, vetten (Depaire), melk en boter (D'Hont), suiker, 
honing, siroop (Hanuise), koffie, thee, kruiden (Herlant), wijn, conserven (Jorissen), azijn (Theunis) 
en peper, margarine en kaas (Wauters). Het document dat toonaangevend was werd gepubliceerd 
in 189532

• 

De uitvoering van de wet van î 890 over de vervalsing van eetwaren betreffende de controle ging 
gepaard met heel wat moeilijkheden. Enerzijds was er het getouwtrek tussen de autonomie der 
gemeenten en de invloed van de staat, anderzijds waren de apothekers niet akkoord met het feit dat 
in 1891 J.B. André (1854-1945), ingenieur, als hoofdinspecteur aangesteld was. In 1894 werd er 
een hoofdbestuur gevormd dat moest samenwerken met een buitendienst, gevormd door 
verschillende personen die een ambtsgebied toegekend kregen. Naast de twee leden op het 
hoofdbestuur J.B. André en E.F. Grognard (1862-1925), beiden ingenieur, werden tien inspecteurs 
benoemd: acht apothekers en twee ingenieurs. Vanaf 1894 werden verschillende personen erkend 
voor de ontleding van eetwaren. Dit waren vooral professoren aan de Universiteiten. Vervolgens 
werden ook stadslaboratoria erkend. Rond 1900 waren, er 32 laboratoria erkend, die telkens 
verantwoordelijk waren voor een bepaalde groep levensmiddelen. De erkende "scheikundigen" 
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hadden een verschillende opleiding 
wetenschappen33

• 

apotheker, landbouwingenieur of doctor in de 

3. Besluit 

Als besluit kan gesteld worden dat in de tweede helft van de 19de eeuw de voedselchemie in België 
vooral gestimuleerd werd door de problemen die te maken hadden met de vervalsing van eetwaren. 
Het waren de apothekers die aanvankelijk een hoofdrol speelden. In 1890 werd het onderwijs in de 
voedselchemie een verplicht vak in de opleiding tot apotheker. Tegen het einde van de 19de eeuw 
kwamen er echter andere disciplines naar voor met interesses voor de voedselchemie, terwijl bij de 
apothekers het eerste enthousiasme eerder begon af te nemen. 

De discipline "voedselchemie" in de opleiding tot apotheker bleef noodzakelijk omdat het diploma 
van apotheker in aanmerking kwam voor de functie van inspecteur der eetwaren. Door een K.B. in 
1980 werd plots het diploma van apotheker afgeschaft voor deze functie. Deze beslissing had een 
belangrijke invloed op het onderwijs in de voedselchemie : het analytisch aspect was niet meer 
noodzakelijk en het onderwijs werd meer georiënteerd naar "bijzondere voeding" en de relatie 
tussen voedsel (als) en geneesmiddel. 

Bijlage 

Universiteit van Gent (U.G.) 
Faculteit geneeskunde ( opleiding farmacie) 
1970 Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 
1886 Edouard DUBOIS 1 (1842-1892) 
1892 Maurice DELACRE 1 (1862-1938) 
1895 Euaène GILSON \ (1862-1908) 
1908 Felix DAELS (1877-1953) 
1925 Albert J.J. VAN DE VELDE (1871-1956) 
1941 Albertus DE CLERCQ ( 1903-1965) 
1946 Bartholomé V. CUVELIER ( 1905-1978) 
1976 Prosper DE MOERLOOSE (1923- ) 
1979 Jacques PIJCK 1 (1930-1994) 
1987 Carlos VAN PETEGHEM 1 (1946- ) 

Université de Lièqe (U.Lg) 
Faculté de médecine (enseignement de pharmacie) 
1883 Armand JORISSEN 1 (1853-1920) 
1820 François SCHOOFS l (1875-1959) 
1821 René VIVARIO 1 (1887-1970) 
1957 Arsène FOUASSIN I (î 908- ) 
1978 Alfred NOIRFALISE i (1937- ) 
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aaa 

Universiteit vanI.euven (KUL) 
aaaaaaaa 

1886 Gustave BRUYLANTS (partim org.) (1850-1925) 
1890 Fernand RANWEZ (partim anorq.) ( 1 866-1925) 
1925 Armand CASTILLE (1898-1973) 
1968 Robert MAES (? ) 
1972 Paul DAENENS (1934- ) 
1999 Carlos VAN PETEGHEM (1946- ) 
2000 Maurits VAN BOVEN (1942- ) 

Université Catholiaue de Louvain llouvain-en-Woluwé) (UCU 

1968 André DEFALOUE 1 (? ) 
1970 Alain LEONARD 1 (? 

1 • ) 

1975 Robert ROBERFROID i (? 
1 • ) 

1980 Nathalie DELZENNE 1 (? ) 

Bijlage 

Université Libre de Bruxelles (ULB) 

1880 Achille HERLANT 11850-1927 
1907 Léon HERLANT 11873-1968 
1945 Gaston LAGRANGE 11911-1992 
1972 Colette DORLET • 1927-
1989 Maurice VAN HAELEN (1940- ) 
2002 Pierre DUEZ · (1952- ) 

Vrije Universiteit Brussel (VUB) 

1969 1 D. Luc MASSART : (1941-2005) 

--··-·-····. 

Universitaire lnstellinçi Antwerpen (UIA - nu UA) 

1973 1 Hendrik DEELSTRA (1938- ) 

Prof. H. Deelstra 

Graaf Witgerstraat 8, B-2640 Mortsel 
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