Op vrijdag 28 november 2008 organiseren de Chemie-Historische Groep (CHG) van de
Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) en de Sectie Historiek van de
Scheikunde van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) een
symposium over:

Eten en drinken: steeds gezonder?
Historische aspecten van voedselveiligheid en -kwaliteit en hun
gevolgen.
Gedurende de negentiende en twintigste eeuw hebben vele chemici, apothekers,
(vee)artsen en overheden zich gebogen over de kwaliteit en veiligheid van het voedsel.
Vervalsingen en contaminaties kwamen niet zelden voor. Als reactie daarop kwamen
wettelijke regelingen en werden controlelaboratoria opgericht. Voeding is een van de
belangrijke terreinen waarop de opkomende, zich professionaliserende natuur- en
medische wetenschappen zich maatschappelijk konden bewijzen. Op het symposium
komt aan de orde welke activiteiten er in Vlaanderen en Nederland werden ontplooid.
Maar daar laten we het niet bij. Minstens zo interessant is de vraag wat dit allemaal heeft
opgeleverd. Levensverwachting en gezondheid zijn in twee eeuwen onmiskenbaar
toegenomen. Maar welke rol heeft de verbeterde voedselveiligheid en -kwaliteit daarbij
gespeeld?
Programma:
10.15-10.45

Ontvangst en koffie.

10.45-11.30

Hendrik Deelstra (Universiteit Antwerpen), ‘Chemische aspecten van
voedselveiligheid en de specifieke wetgevingen in België: een historisch
overzicht.’

11.30-12.00

Wim Van Craenenbroeck (ex-Antwerpse Waterwerken), ‘Hoe zuiver is
water? Kwaliteitseisen voor drinkwater door de eeuwen heen.’

12.00-13.30

Lunch.

13.30-14.00

Peter Scholliers (Vrije Universiteit Brussel), ‘Constructie van
voedselkwaliteit: experts, publiek en lokale overheid in Brussel in de 19e
eeuw.’

14.00-14.30

Peter Koolmees (Universiteit Utrecht), ‘Vleeskeuring in Nederland
omstreeks 1900: veeartsen als hygiënisten?’

14.30-15.00

Pim Huijnen (Universiteit van Amsterdam), ‘Voedselcontrole als taak van
de wetenschap: de werkzaamheden van twee Nederlandse
voedingsinstituten, 1918-1945.’

15.00-15.15

Thee/ koffie.

15.15-16.00

Isabelle Devos (Universiteit Gent), ‘Voedingskwaliteit en levensstandaard
in de 19e en 20e eeuw.’

16.00-17.00

Borrel.

Datum:

Vrijdag 28 november 2008 , 10.15-17.00 uur

Plaats:

De Rooi Pannen, Kaakstraat 1, 5623 AD Eindhoven
Tel. 00-31-13-850 6555 (vragen naar Anouk Schrauwers)
www.derooipannen.nl

Route:

Het complex is gelegen aan de Kaakstraat, hoek Europalaan/
Montgomerylaan.
Openbaar vervoer: vanaf NS-station Eindhoven CS, buslijnen 1
(Achtse Barrier), 2 (Blixembosch) of 9 (Breugel), of streekbus 142
(Tilburg). (reistijd ca. 10 minuten vanaf station).
Auto: zie routebeschrijving locatie Eindhoven op
www.derooipannen.nl. De parkeerplaatsen zijn gratis.
Er is ook hotelaccomodatie aanwezig in het complex, tegen een hele
redelijke prijs (€48,- à €57,-). Zie website.

Kosten deelname: Voor leden van de Chemie-Historische Groep of de Sectie Historiek
van de Scheikunde bedragen de kosten € 15,- (incl. warme driegangen lunch, thee, koffie, borrel).
Voor niet-leden bedragen de kosten € 35.-, desgewenst inclusief een
gratis lidmaatschap voor 2009.
Aanmelden:

Nederlandse deelnemers: tot uiterlijk dinsdag 11 november 2008,
door overmaking van uw bijdrage op bankrekening 30.54.14.801
t.n.v. A.H.M. Kayen / CHG te Barendrecht. U dient zich tevens op te
geven bij Ernst Homburg, e.homburg@history.unimaas.nl (evt. 043388 3314) (dit om u in geval van overtekening snel te kunnen
bereiken).
Vlaamse deelnemers: tot uiterlijk dinsdag 11 november 2008, door
overmaking van uw bijdrage op bankrekening 735.0206149.12
t.n.v. KVCV Sectie Historiek, Celestijnenlaan 200F, 3001 Heverlee.
U dient zich tevens op te geven bij Eric Van Schoonenberghe,
eric.vanschoonenberghe@skynet.be (dit om u in geval van
overtekening snel te kunnen bereiken).

