
Apr. Hugo Leupe 

Toen collega Paul Larmuseau en ikzelf in 2003 ons boek NDe apotheker uitvinder// 

uitgaven, wisten we dat het niet volledig zou zijn. 

In de 'Berichten' van 'De Westvlaanse' [apothekersvereniging] werd reeds 

gesproken over de lippenstift uitgevonden door apr. Paul Baudecroux en de elixir 

Becherovska door apotheker Becher in Carlsbad. Nu hebben we er nog één 

ontdekt : de cuberdon. 

De cuberdon wordt ook nog 'Gentse neus' genoemd of 'tsjoepke', 'topneus' of 

'neuzeke', omdat de vorm gelijkt op een neus. Ze wordt in het Frans 'chapeau du 

curé' genoemd, omdat ze volgens sommigen zou uitgevonden zijn in de 19e eeuw 

door een pastoor. 

"Cuberdon" komt van 'kuper' = kegeltje. De naam 'Gentse neus' is verzonnen door 

de uitvinder apr. De Vynck uit Gent in 1873. 

Het hoofdbestanddeel is Arabische gom die te vinden is in Soedan. In het dagblad 

"De Gentenaar" lezen we de bereidingsmethode: toen de apotheker een mislukte 
' 

siroop na enkele dagen onderzocht stelde hij in 1873 vast dat die siroop na enkele 

dagen een korst bevatte terwijl de kern nog vloeibaar was. De cuberdon was 

geboren! 

De confiseur Geldhof in Eeklo, die de cuberdon maakt sinds 1954, zou de stiel 

geleerd hebben bij een kleinzoon van de uitvinder. Wekelijks verkoopt Geldof drie 

miljoen cuberdons of 45000 kg per jaar. Hun bereidingsmethode is als volgt: de 

suikermassa wordt op smaak gebracht door de fijne aroma's van framboos, rood 

fruit, arabische gom. De pyramide-vormige holtes van de typische vorm worden 

opgevuld met vloeibare suikermassa en dan gebakken in een zachte oven. Het dun 

korstje rondom is gekoelde suiker. Zo weten we dat de bereiding 7 dagen duurt en 

met 100 procent natuurlijke stoffen gemaakt is. De cuberdons mogen maar enkele 

weken bewaard worden, dan zijn ze op hun best. 
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Een andere merknaam is de cuberdon 'Leopold 1', die gemaakt worden in Seraing 

door M. Maenhout. De naam van Leopold 1 zou verwijzen naar het 150 jarig 

verleden van België, maar ook door de opkomst van nieuwe streekgerechten. 

Omdat Leopold 1 op 21 juli zijn eed aflegde, maken ze verpakkingen van 21 

cuberdons. De luxeverpakking wordt mee betaald. 

Op Google is heel wat informative te vinden. De bereiding van de 'Leopold 1' 

cuberdon is te lezen op internet en via hun webside. Ook' you tube' geeft enige 

informatie. 

Ik wens u veel genot bij het proeven van de cuberdons. 

Leupe.hugo@skynet.be 
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