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\Mortelt in de maag'..Zijn minder gelukkig"e l""dg.;;r;il;;;
Llaprers, markres de Vauvenarguez, de achttiende_eeuwse
morali
maar I
lgfkok
nen. V
wetenschappelijk en zijns inzier

Jean Anthelme Brillat-Savarin e755-rgz6), de vermaarde
culinaire auteur, die overiger, -...-á. p..r'i"r, d. t;ll.p.lheeft gehanteerd, is ond.r ireer beroemd'geworden d^oo, ir.t

Hrjzelrwaseenland-en*.n.r",T.[J,ì"î1*'"ir:J,ïð:J j;
de fameuze kok. Als deze laatste ,i ..r, niet met zijn po,,.rr.n
pannen, messen en menu's naar het -Weense 

Congiei ,vr¡as ge_
nodigd om de heren, de amorele Talleyrand,oooråp, ,. ,p¡i*
en te laven, hoe zou dan toen, in rgr4-'r5, Euroia rr.id..ld
zijn?

</--XRILLAT-SAVARIN EN EZAU DC FTANSC SChriiVCr
Antoine .Rivarol (r753-r8or) heeft ons nagelaren d"t ,d. gl.ri

coffier heeft ons aan het begin van

3:Jiil:t"fl ln:lä;';l:Íîî,1
En dit is nog maar een vuistje Franse uitspraken, dat gemak_



kelijk internationaal tot handenvol voorbeelden. zou zijn op te
,ro.i.n. Uitspraken over de invloed van ons voedsel op lichaam

en geest, op cultuur en politiek, op techniek en onderzoek, op

hanãel en industrie. Van de schotel linzen, dieJacob zijn twee-
lingbroer Ezau voorhield en waardoor hrj Israels aartsvader
*.id, tot het zakje Vivonex Standaarddieet van hoge voe-
dingswaarde in ultra comPacte vorm, dat astronauten op hun
reízen door de ruimte meekrijgen, is de grote betekenis van ons

voedsel en van de samenstelling daarvan merkbaar.
Elke dag wordt het aantal voedingsmiddelen vermeerderd.

Vaak verandert onze eetgewoonte. In gunstige en ongunstige
zin. Het Griekse symposion, het drinkgelag na de maaltijd, is
uitgegroeid tot een wetenschappelijke samenkomst. Maar hoe

lang 
"ullen 

wij nog 'tafelen', nu al velen des avonds voor het

tv.-toestel het bord op de knieën nemen?

Maar goed of niet goed, het neemt niet weg dat naarmate
de voedingsmiddelengro eí zich voortzet, deskundig onderzoek
en kwaliteitsbewaking bij het bedrijfsleven, toezicht van de

overheid en belangstelling van de consumentenorganisaties ge-
lijke tred zullen houden. Hiermee zljn w1j bij het onderwerp
van dit geschrift gekomen. Wat is die Voedingsorganisatie rNo
waarven op het titelblad sprake is en wat is rN o?

Het antwoord doet onder meer zien dat voedsel en voedings-
onderzoek óók nog te maken hebben met oorlog en vrede...



æ,flt-¿ ENTRALE oRcANrsArrE TNo In r9r7, het derdejaar van de Eerste Wereldoorlog, .was ons lan.l hoewel ni.t
rechtstreeks bij het krijgsg
de toevoer van voor het
overzeese goederen. De geda<
eigen produktiviteit werdin vr
kunde van de Koninkl

::ffii".*,þ":#î1ï""- "", ;:tåïå:i#"ff1:Tsamenwerking voor de beoefer ãnr.h"p iå l.i f."_
t tussen geleerden van nationale
dens een zitting van de genoem_
rgezeten door de Leidse hoog_
:. H. Â. Lorentz, werd de vraãs
J nodig alle kracht rr"n *.r.nl
ederland beschikt, te doen zoe_
om uir de weinig beschikbare
; mogelijk nut re trekken?,

oor de toenmalige minister van
Binnenlands e Zaken, onder wiens departement-ook het onder_
wijs en de wetenschapressorteerden, òpgedragen aan een staats_
commlssle, wearvan dr. Lorentz voorzitter werd. De tweede
voorzitter was eveneens een hooglerear teLeiden, dr.p.Zee_
man, ev
niet min

Toen
het eers
Visser, mede dat de commissie r



gaan. Hoewel zij vele rapporten had geschreven had de rege-

ring van haar werk nauwelijks notitie genomen!
Het duurde tot halverwege rg23, tot de vermelde vraag

commissie bestond uit de heren prof. dr. F. A. F. C.'Went (voor-
zitter), prof. dr. G. van Iterson (secretaris), prof. J.H.Aber-
son, dr. F.E.Posthuma, prof. ir. Is.P. de Vooys en dr. F.C.
'Waller. Met ir. A. de Mooij ACzn. als toegevoegd adviseur,
heeft deze commissie het graaf- en spitwerk kunnen verrichten
voor de bouw van wat nu bekend staat als de Nederlandse Or-
ganisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek'
Het eerste bestuur van deze organisatie is in r93z door de toen
fungerende minister van Onderwijs, mr. J.Terpstra, geinstal-
leerd.

De taak van de organisatie zou zljn:'bevorderen dat het van
haar uitgaande natuurwetenschappelijk onderzoek op de doel-
matigste wijze dienstbaar wordt gemaakt aan enig volksbelang
of enige tak van volkswelvaart'.

AMENwERKING Bij rNo wordt op drie gebieden

semengewerkt: wetenschap,
tenschap stelt haar kennis, h
delen en de overheid haar
Bovendien oefent die overheid toezicht.

,P4luzoNDERE oRGANIsi{rlEs Naast de centrale or-
gãnisatie rN o zijn in de loop der jaren vier bijzondere organisa-
ii.t ontrt""tr door de Centrale Organisatie 'overkoepeld'. Het
ztjn de tie (1934), de Voedingsorganisatie
(ts+o), sorganisatie (rs+ó) en de Gezond-
heidsor beschikking van deze organisaties



::aa1 ïim veertig gespecialiseerde instellingen, zoals institu_
ten, laboratoria en werkgroepen, verspreid J,oe. ,r..r.hillenJe
plaarsen in ons land. Vaã me.t "f ""rih..ft ,*" *ii.";;;_*:g:n tot welke gebieden van he t roegepasr naruurwe tenschao_

f_erUf Snaerzoek 
zij vooral diende dooi te dringen en in welËe

rn mrndere mate.
Middelgrote en kleine. bedrijven, die zelf over beperkte

onderzoekmogelijkheden b.rchiËken, konrr.n rno problemen
"?îtl..SS.,n ter oplossing, als daarvoor gespecialir.å¿.-L.rrni,
ot Duzondere ap.pararuur nodig is. Dat gèldt zowel voor deaaroappelrndustrle brjvoorbeeld, als voor een bij brandzichzer{
dovende papierbak. ies extrêmer r. to,r.h.nt.'W'aarmee 

bemoeit zich rNo nu, in het bijzonder ten behoeve

,eeld, niet alleen op het eebied
raar ook op dat ,rån *oãn_ .n

(vinylchloride) voorkomen. Of
aan huid o{9gg" kunnen veroorzaken. Zij bestudeerr de even_
tueel 

.schadelijke kante.n van g.-"rb.r.iermende middel.n;
van kleurstoffen en andere zogîn"amde 

"àdiri.rr.n i; i;;;jmiddelen; maar zij ,o.kt ooÈ.raar voedselbro.r.r..¡ ;.;-J.
mens, ook in de ontwikkelingslanden.

ç! tv,t :ErLrcHErD EN MTLTEUBEHEER Zij onderzoektde
veiligheid ten aanzien van stralinoseevââr. .1.i. i, l,.t 1",,;"L^,,
den, die in de fabriek, kanroor
in haar vermogen is, die te garr
uitvoerende macht zou moeten
dat de naem rNo nog al eens al
EPPE

men
rreer de naam rNo te zoeken.rN milieu en goed energie_



beheer. Wat dat laetste betreft, z1j zoekt bijvoorbeeld naar

alternatieven, zoals het gebruik van zonne-energie voor huis-

van onze krijgsmacht, zowel w

gezegdvan dãman, zijn uitrusting, zljn waPen en zijn vervoer'
- 

Op het gebied van bijzondere a,PParaturen is rxo een mees-

,.r. En -"f b.t..ft d. ,tãlkrge"ondheid en het ziekenhuiswezen

in het brjzonder heeft de or
de grenzen. Van zeer veel
rNo op het gebied van de

redenen waarom de organisatie
en dag veel werk verricht word
lingssamenwerking.

ó", .rroo, el dele genoemde activiteiten verbindingen in de

vorm van dwarsverbanden, met andere organisaties en institu-
ten bestaan, moge duidelijk zijn'

Ook op 't tebied van toegepast ne rrurwetenschappelijk

o.rd.rroek is nièmand'alleen op de wereld'.
De geschiedenis van ruo is een historie-op zichzelf' Naar

wij aa nheid van haar vijftigste ver-

¡^id^ afgeschreven, voortbouwend

äp h.t zij vermeld, dat oP grond van

dà ,og.t""-de regeringsnota 'Hoofdlijnen rno' (op z3 sep-

te-bei ry77 door het kabinet Den UYI

zoekpotentieel van de centrale or.ganisa

man en vrouw groot, nog meer zal moet 
,

op de maatscha*ppeh.1ke õntwikkeling en behoeften dan voor-
hàen. Daa.t"e hèefi men het zelfs wenselijk geacht tot een

herverdeling van de ruo-organisaties in zogenaamåe hoofd-

groepen over te gaan. Een hoofdgroep is een bundeling van

í.rrtitot..t die vooi velen herkenba ar zijn oP een bepaald werk-
terrein en goede relaties hebben met bepaalde sectoren in de

samenlevin!. De organisatie die het eerst volgens deze opzet

tot een hoofãgroep is geworden, is de Voedingsorganisatie rNo'



r lt,l :oEDrNc rN ooRlocsrrJD Het is opmerkelijk
dat de gedachte aen een speciale .,rã.dirrr..,.oaniqrtie in Lo¡

e

v



was het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogs-

tijd. Dit brir."o had oude rechten, het bestond al sinds sePtem-

ber r938.
Voo. d. instandhouding van de volksgezondheid had de

overheid, ten aanzien .\r"tt d. voedselvoorziening een drietal

de produktie van voedingsmiddelen in eigen land dat zij voor

de voedselvoorziening het meeste nut zouden geven'

den Berg en ir. S.L.Louwes, steunden vanuit hun officiele
functie liet denkbeeld ruo in staat te stellen werkzaamheden

hun inzichten kunnen overdragen oP een overigens klein getal

leerlingen, dat met recht 'nourri
Ondãr deze leerlingen waren begìn van

de werkzaamheden vãn de voedi grljke bU-

dragen tot de uitbouw van die organisatie en ven haar eerste

insiituut, het crvo, hebben geleverd. Het zijn dr. M. vanEeke-
len en dr. C. Engel, beiden bioloog.

Nadat de heer Van Eekelen assistent was geweest bij prof'
Wolff, bij wie hij was gePromoveerd over de opname, he-t

gebruik en de aficheiding van vitamine c in het menselijk
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de smaak, en het uiterlijk behouden blijven, bestudeerd wordt
hoe het bederf, hetzij van microbiologische, hetzij van chemi-
sche aard, bestreden kan worden, het verlies aan voedingsstoÊ

fen kan worden voorkomen, etcetera. Deze problemen zijn er

altijd, in oorlog en in vrede.
ó. g.ot. mãeilijkheid was echter dát er oorlog was' én be-

zetting, toen de Voedingsorganisatie rNo werd opgericht- En

,ord.i plichtplegingen wes kort daarvoor het brjbehorend in-
stituut, het Cènti""l Instituut voor Voedingonderzoek (crvo)
rNo te lJtrecht, geopend.

Niet alle voedingsmiddelen die onderzocht zouden moeten

worden waren verkrijgbaar. De kans op gebrek aan bepaalde

nutriênten lag voor de deur. De bestrijding van elke vorm van

bederf was aiuter dan ooit. Er zouden voedingsmiddelen uit
grondstoffen worden gehaald, die normaliter- geen bron voor
voedingsmiddelen waren-wéér een ander probleem..'

De heer Van Eekelen begon. Hij wist veel van vitamine c.

Hij dacht erover drs. Engel, zljn collega-essistent in het Hygië-
nisch Laboratorium van prof. Wolff, te vragen hem te helpen-

Drs. Engel, die een proefschrift over de werking van vitamine
E juist gereed had maar nog officieel moest promoveren, wist
oðk veel van nutriênten af. Maar hij was krijgsgevengene en

niet direct beschikbaar. De heer Van Eekelen kende uit het ge-

noemde laboratorium ook de heer Th. F. Hendriks, een erveren

analist, die ook bereid was het avontuur te wagen' Als deze

publikatie verschijnt viert de heer Hendriks, chef-inkoPer van

het ctvo, zijn veertigjarig werkjubileum!
En zo begon het cIVo, het instituut van een organisatie, die

er toen nog niet officieel \Mas; want Pas oP 3 juli r94o kwam de

Voedingsorganisatie rNo tot stand, bij beschikking van,de
toenmalige secreteris-generaal van Sociale Zaken. Die be-

schikking is op r9 maart r964 vervangen door een besluit van

de staatsiecretaris van Sociale Zaken& Volksgezondheid'

vervulde
links en

ITAMI
de heer

rechts in

NE c Naast de functie van onderzoeker
Hendriks meteen die van inkoper. Hij sloeg

wat nodig wes voor de inrichting van een

r4



laboratorium . Zoveel, dat het instituut er de oorlog mee door-

r5



zoek van de inmiddels wet groter ge\Morden staf in het crvo
bleek dat de bewuste kinderen het eiwit van de tarwekorrel
niet konden verdragen. Dat eiwit werkt bij hen als een vorm
van vergif. De ziekte kan voorkomen worden door de petiën-
ten een dieet voor te schrijven waarin helemaal geen tarwe
voorkomt.

NTwTKKELTNGEN NA DE BEVRIJDTNG De Voe-
dingsorganisatie r N o heeft, be grij pelij kerwij ze, onder oorlo gs-
en bezettingsomstandigheden geen grote vlucht kunnen ne-
men. De kleine groep medewerkers in het instituut, de weten-
schapsmensen van het eerste uur, heeft pas narg45 voorzichtig
gekoesterde plannen kunnen verwezenlijken. Op papier leek
de groep overigens niet zo klein. De loon- en salarisstaten in de
kast bij de heer Van Eekelen vermeldden praktisch alle namen
van de rNo-medewerkers in Den Haag en elders. Het bezig

-casu quo onmisbaar-zijn ten bate van de voedselvoorziening
was namelijk een vrij waterdichte garantie dat iemand, hoe hij
dan ook werkelijk bezig was, niet voor gedwongen arbeid in
het land van de vijand te werk zou worden gesteld.

ERSTE VERHUIZING Hoezeer de heer Van EeKe-
len, de directeur van het crvo, det ook wilde, aan uitbreiding
van ruimte in het oude Hygiënisch Laboratorium viel niet te
denken. Na de bevrijding echter kon verhuisd worden naar het
naast gelegen laboratorium, Catharijnesingel 6r. Wij zien dan
dat het werk zich met spoed in twee hoofdrichtingen beweegt.
Richtingen, die traditioneel zijn bij voedingsonderzoek, na-
melijk voedingsfysiologie en voedingsmiddelenanalyse, che-
misch en microbiologisch. Later werd bijzondere aandacht be-
steed aan de bij beide behorende voedingsmiddelentechnologie.

Het krachtig ter hand genomen voedingsmiddelenonderzoek
bestudeerde de samenstelling en de eigenschappen van de verse
en toebereide levensmiddelen. Het had tevens tot onderwerp

r6



r, Meel en Brood en voor Vis_.echt twee nieuwe 
"fdelineenOIiên en Vetten .n ..n .,rãál
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$Ëä *EEDE TIJDPERK zo was' geenszins ongem-erkt'

ñ.i,#¿. tiidperk ån dt Voedingsorganisatie en haar Insti-

tuten aangebroken.
In het midden van de jaren vijftig verliet dr' Van Eekelen

fr", . t"" teneinde ""t opä'"tht rltn ãe Wereld Voedsel .Orga-

;i;;,;.-t;;, t. ko,,åt" aanvaarden' die hem als adviseur

voor de Thaise regering naar

het clvo en voor hem Persoo
'wetenschaPpelijke decoratie' latr

1..'"""¿.ïo.äi.,g,o'g""t'*:ï)".,'å j:i'r:?ï'.îil]î.r.,"
in leidinq breidde het 'instru-

]*", ., Jok,,oot medewerkers

n uit te werken, waarbij niet
est bedwongen kon
initiatieven van de

liike werkwijzen.
men hand over hand

luwe aPParatuur oP het gebied

van gaschromatografie' Het c
..".ã. instrumenten een van d

welke roeP het vandaag de <

daardoor kànden behalve voedi

seanalyseerd en oP hun effecte:
" Vooï diverse fabrikanten, ir
ses uitgevoerd ten bate van hur

officiile certificaten konden v
ezette o
rbij distillatie, extractie, adsorptie en

hoá.n op moderne wijze werden toe-
,, *idd.l van kolom- en gasfase-

ij voor de scheiding van comPo-

tt t¡ de hierboven genoemde

tstrumenten en aPPâratuur' Een

ren wes het analYseren van hout-
n vis en vlees.

r8



Het onderzoek naar geur_ en smaakafwijkingen, het zoge_naamde organoleptische"onderzo.t , *o.ii .riet alleen voor de
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klanten van het clvo verricht' producenten van voedings-.en

g.;ot-idd.len, fabrikant.r, 'o"n machines voor die branche'

7.rrro..r-^atschappijen, verpakkingsindustrieën, schadever-

zekeraars ..t .*pèitir.bore"ur, net, ook de consument duikt

hier nu een Proever, als het voor-

naamste lid ente' Ervaren, geselec-

teerde proe ' 
nemen aan bovenver-

melde ånde rwerking met het Psychologisch

i"Ior"torlom van de Utrechtse lJniversiteit voor de research

naar het wezen van reuk- en smaakgevoeligheid kwam in de

loop der jaren mede tot stand.

Ñ""st'dit smaak- en geuronderzoek heeft zich in de na-

oo.logr. ¡".en het microbiologisch onderzoek sterk uitgebreid'

ootrít.å van microbieel bedãrf werden opgespoord, teneinde

de hvsiênische toestand van voedingsmiddelen vast te stellen.

oit oiderroek en de adviezen daaruit volgend-doorgegeven

aan de klanten-hebben, ook weer ten bate van de consument,

oedselvergiftiging gestimuleerd' Dat bac-

e omzettingen te 'ffeeg kunnen brengen

produkten met name bij snijworst na veel

duidelijk'

LrEN EN vErrEN Met een enkel woord is de afde-

i.r*oru..r, alsmeãe wat betreft de kwaliteitsasPecten ven

lirrg-O-lie"-.n Vetten al genoemd. In dit verband moet de naam

,r"i ¿r. ir. F. D. Tollenaãr vermeld worden, een pionier op dit
g.bi.a, die zich op het bewuste^terrei.n g19te. ervaring heeft



- ppn"ll.nd is telkens weer bij zulke onderzoeken de nuchrere
kijk, die de crvo-medewerkers in de onderscheiden labora-
toria bezitten. Hun w
kreten, die niet altijd
nodig te weten dar ie
kan zijn voor zijn gezondheid
hier aan de bekende halva-prod
de hoeveelheid 'vol', is een eenvoudige rekensom. Dat frituur_
vet niet meervoudig mag-gebruikt worden, maar na bepaalde
t¡d vervangen moet worden, is wel nodig te weten. De åonsu_
ment, maar ook de producent van brjvoJrbeeld patat, kan dat
onder meer weren door voorlichting die het úoorlichtings_
bureau voor de Voeding geeft; dit bui."u wordr ,g.rro.J;ãoi,
de Voedingsorganisatie rño.

lrÍ"*r, het 
_visserrjonderzoek was verplaarsr naar lJmuiden

bleek het Utrechtse onderkomen te krap te zijn rroo-, d. op_
bouw van het vlees- en vleeswar.nond.rro.k.-H., 

""¿. n"i,
was te .klein geworden. Intussen was in de gemeente Zeist het
ruime landgoed van de familie De pesters-door de Organisa_
tie aangekocht. In éên der daarop staande viila's richíten de
vlees- en vleeswarenonderzoek.., ,i.h in, onder leiding 

""; ;.B. Krol, later hooglerear te Utrecht, nog later dir.ct.ur"rr"n het
CIVO.

__ 
W.! zullen mr nagaan wat er in een aantal groepen van de

voedingsorganisatie verricht werd en wordt i-t.t i.tr.kki.rg
tot graan, meel en brood, vis en visprodukten, vlees en ,rl..rl
produkten.

mi dde l e n w a a rm e de de he e r 
". 

ffl d 1ï i:,, î'.: :: ;;.' lllt -
laboratorium bezighield was brood. Hij bepaalde de hoeveel-
heid eiwitten daarin en vergeleek die meì de op een tabel
aangegeven en noodzakelijke percentages.

. Y"r het symbolisch met brood te béginnen? Brood speelt in
het.leven zo'n belangrijke rol, dat wij zelfs het spreekwoord
hebben dat de dood van de een het biood voo, dL ander kan



zijn... Waarschijnlijk hebben de Egyptenaren voor het eerst

gi"".r tot brood verwerkt. Het bijbels verhaal over de bakker

én de schenker, een droom van de farao, zet al de combinatie

, die in de christelijke religie zo'n grote
politiek en techniek zijn als het ware
èt het brood mee gebakken. Van de da-

gen van de eerste ongezuurde koeken tot het verse kadetje van

vandaeg.
Wat zit er in brood, dat wij niet missen kunnen? Eiwitten

onder andere, kalk, ijzer, fosfor, natrium, koolhydraten, vita-
mine n (met
en roggebro
dige cellulo
neemt, naer
Gemiddeld eet de Nederlander zo'n honderdzestig gram brood
per dag. Vroeger, het werk, was

ãit vertruik grote ckbarshebben
eerst de stukkenz boterhammen

langzaam aan tot museums lkinderen zret

men nog wel eens een bote nemen.
In'Wãgeningenbezit d rNo een be-

langrijk onderzoekcentrum, inclusief een proeffabriek en een

laboratorium, in het Instituut voor Graan, Meel en Brood (I crurn).

Zijn hoofdtaak is het verrichten van wetenschappelijk sPeur-

werk, dat gericht is op problemen, die zich voordoen bij de

verwerking van grenen.
Op landbouwkundig gebied betekent dit onder meer het ver-

krijgen van graan van betere kwaliteiten voor industriële ver-
werking. Als voorbeeld kan genoemd worden terwe met een

betere bakkwaliteit. Op maalderijgebied wordt gekeken naar
de juiste fabricage van mengvoeders. Voor de consument van
nog directer belang is de bereiding van voedingsmiddelen waar
meel of bloem de hoofdgrondstof vormen-brood, koek, be-
schuit, biscuit, macaroni en dergelijke. Ten slotte beweegt het
instituut zich op het vlak van de graanchemie.

De bezoeker komt niet alleen in scheikundige laboratoria,
hij vindt tot zijn verrassing een complete maalderij en bakke-
rrj, waar geschoolde mulders en bakkers dichter dan elders bij
elkaar te vinden zijn. Want hier wordt gemalen en gebakken
als onderdeel van het vrije speurwerk ofin opdracht ven over-
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brood! 'Het is een kwestie van aangeneme geur, wearaan men

meteen het produkt herkent. Korstbrood geurt meer dan plaat-
brood, witiebrood intenser dan bruinbrood. Toch zou dat
bruinbrood beter zijn dan dat wittebrood. In wezen is dat ook

zo. Het meel voor het bruinbrood wordt niet uitgemalen, de

belangrijke stoffen in de tarwe komen hier in het brood. Maar
als de tarwe geheel of gedeeltelijk wordt uitgemalen en een

deel van de tarwekorrel (het scutellum), dat éên Procent van
het gewicht van die korrel uitmaakt, maar toch tweederde van
de hoeveelheid vitamine Br van de gehele korrel bevat, niet in
het brood komt, ja dan is er verlies. Bruinbrood bevat Per hon-
derd gram o,rJ mg vitamine nr, witbrood maar o,Io mg.

'We schrijven niet dat wittebrood niet gezond zou zijn. Wit-
tebrood als het enige voeàsel is niet gezond, maar als dagelijks
voedsel, niet het enige, is het goed eten. Bruinbrood daaren-
tegen werkt beter naar de stoelgang en datisbelangrijk-enhet
wordt belangrijker nearmate men ouder wordt. Maar ook hier
geldt: ieder zijn smaak. Vandaar een uitgebreid acceptatie-
onderzoek naar het wearom en het waarom niet van bruin-
brood.

Er hangt nog altijd iets in de lucht van 'wittebrood is defti-
ger'. Het is niet keihard te bewijzen; wel is duidelijk geworden
dat mensen met hogere inkomens eerder bruinbroodeters zijn
dan hun medeburgers die iets minder verdienen. Misschien
denken de bruinbroodliefhebbers langer ne over hun eetge-
woonten, lezen ze er meer over. Een consumentenonderzoek
doet zien dat er meer bruin dan wit wordt gevraagd, maar de

fabrikant en de bakker op de hoek hebben dat nog niet zo ge-
merkt. De verkoop van bruin blijft nog onder die van wit.

Hoewel er in de meer tropische gebieden minder brood ge-

geten wordt als dagelijks voedsel, wordt door de landen daar

wel tarwe gelmporteerd uit het \ /esten. Dat is een dure zaak.

Volksvoedsel moet bij de hand groeien! Daarom heeft ook het
Wageningse Instituut zich bemoeid met het malen en verwer-
ken van tarwe vervengende meelsoorten in de ontwikkelings-
gebieden. Van cassavezetmeel en van soja bijvoorbeeld is in de

experimenteerbakkerij brood gebakken. De verteerbaarheid
en het eiwitgehalte is ongeveer gelijk aan die van bruinbrood.
In het kader van de bestrijding van de ondervoeding is dat een

belangrijk gegeven. In vroegere koloniên, waar het westers
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meer perspectief in dan werd vermoed.
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de organoleptische eigenschappen, zijn voorneme Punten van
research.

serveermiddelen.

Een enkele keer doet het instituut onderzoek naer een toe-
gepeste vismethode, maar daarin wordt geen regelmatige oP-

ãrãcht gezien. Soms wordt aandacht besteed aan de vangst-
gronden, dit in verband met de kwaliteit van de vis.'Want om
die kwaliteit geet het altijd bij de Voedingsorganisatie rNo.
IJet zel niet velen bekend ztjn dat de overheid over een rederij
beschikt, die enige schepen bezit voor experimenteel werk ten
bate van de visserij. Op een van die schepen, de 'Tridens'wordt
aan medewerkers van het Instituut voor Visserijprodukten gast-

vrijheid verleend voor technologisch onderzoek in kleine labo-
ratoria aan boord.

Dat medewerkers buitengaats gaan vindt zijn reden in het
precies willen weten hoe de er-
weg mee gebeurd is. Nu mo len
dat voor elk onderzoek het rdt
geknoopt, de meeste onderzochte vis komt via de commerciële
vaart op de laboratoriumtafels terecht.

Het instituut doet ten dienste van het bedrijfsleven en dat is
uiteindelijk ook ten dienste van de consument, wetenschappe-
lijk en technologisch werk.

De vriesbedrijven en de visverwerkingsbedrijven aan de wal
komen met vragen betreffende de technische toerusting. Ze
variëren van de lay-out van een bedrijfinclusiefde beoordeling
van de bouw- en installatiekosten tot de meest eenvoudige be-



handelingswijze. Zoals dat in het geheel van rNo gebeurt, be-
taalt dan het bedrijf voor het advies dat het uit IJåuiden ont-
vangt.

'aanspreken'.

ten vastzttten.

te verstaan!
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LEES EN vLEESpRoDuKTEN Niet lang na de vijf-
tiende verjaardagven de Voedingsorganisatie werd op beschei-
den schaal een afdeling Vlees en Vleesprodukten in het cIVo
'geopend'. Zij bestond uit een eenvoudige kamer met een dak-

raam, dat her afdelingshoofd nu niet direct veel uitzicht bood.
Maar hij was enthousiast genoeg om zichzelf uitzicht te ver-
schaffen, waartoe de toenmalige directie hem stimuleerde.

Al terstond werden contacten met de industrie oPgenomen'

Bestaande instituten op het onderhavige gebied werden gebun-
deld in de 'Researchgroep voor Vlees en Vleeswaren tl,to', die
daarvoor onder meer fondsen van het Produktschap voor Vee
en Vlees ontving. Gesteund door de wetenschap omtrent vlees

en de ervaring, onder andere opgedaan op de Slagersvakschool
en in de vleesverwerkende industrie, was het al spoedig ge-
'wenst de afdeling verder in te richten in de villa'Oirschot'op
het door de Voedingsorganisatie aangekochte terrein in Zeíst,
waar late r het grote gebouw van het c IVo zou verrijzen.

'Wat was de opzet van de Vleesafdeling, die vanaf r9ó3 de

naam Nederlands Centrum voor Vleestechnologie kreeg? We-
tenschappelijk onderzoek verrichten op het gebied van vlees en

vleeswaren en de resultaten vertalen in de richting van de

industrie; voorts de overheid te adviseren en al díê vraagstuk-
ken te bezien en zo mogehjk op te lossen die niet op het lijst-
je stonden van het Proefstation voor het Slagersbedrijf. ,A.an de

problematiek van het fokken en mesten van vee werd daarom
geen aandacht besteed. In het kort: zaken van vleestechnolo-
gie, vleeskwaliteit, vleeschemie, vleesmicrobiologie. Andere
werkzaamheden waren: adviezen geven inzake het bouwen
van slagerijen, slachthuizen en vleeswarenbedrijven, van koel-
en vrieshuizen; hygiéne bevorderen bij slachten, uitsnijden,
vervoer en opslag; adviezen geven voor pekelen, verpakken,
fermenteren, roken, steriliseren enzovoorts. Werkzaamheden
zoals wij die ook zegen te lJmuiden, maar dan op vis en vis-
produkten betrekking hebbend.

Een interessant onderzoek, dat enige jaren heeft geduurd, is

gericht ge\Meest op een geheel nieuwe bereiding van droge
worst, snijworst. Dit produkt werd tot voor kort alleen bij de

slager gemaakt in de wintermaanden, totale produktie circa
tweeduizend ton. De bederfrisico's weren groot en de worst
was veelal zes weken oud voordat hij verkocht kon worden.



Door speciale bacteriën te benutten, ongeveer als bij kaas en
yoghurt, lukte het in één à twee weken worsten te bereiden die
niet bederven. Ze kunnen het hele jaar door gemaakt worden
en dat gebeurt nu in een hoeveelheid van bijnã twintigduizend
ton per jaar. Dat is een vorm van innovatle die is 

""n!.s1"g..r.Het produkt is nu vaak een kwaliteitsprodukt.
Duidelijk wordt het ook voor de consument als we als voor-

beeld van zorg noemen een onderzoek naar het vleesgehalte
van kroketten. De naam 'vleeskroket' is gebonden ""r 

.rroor-

waarden. Een vleeskroket is alleen een vleeskroket als er vlees
in zit. Dat lijkt logisch, maar die logica is wellicht anders dan
verwacht wordt. \Mant in een vleeskroket moet tenminste vijf
procent gekookt vlees zitren. Honderd procent vlees laat ziãh
niet tot kroket verwerken.

. .'Waarom ploffen kroketten soms? Naarmate de paneerlaag
dikker is. Goed, zulke zaken worden voor de induitrie op dã
Vlees- en andere afdelingen te Zeist bekeken in nauwe samen-
werking met de afdeling .A,lgemene Technologie. En wie een
snackfabriek zou willen opbouwen kan hier zijn vleesnodige
wijsheid halen.

ffiiF|.tEuwBouw rN zErsr Terloops vermeldden wrj
reeds de nieuwbouw in Zeist. Nog onder het c lvo-directoraat
van de heer Van Eekelen werd uitgekeken naar een grotere
ruimte voor de verschillende laboratoria. Het stond wel vast
dat een geheel nieuw gebouw zou moeten worden opgetrok-
ken. Aanvankelijk had men her oog op een bouwte..éi.r i.r h.t
zuiden van de stad Utrecht, tot onverwacht een aanbod binnen-
kwam van een groot terrein aan de Utrechtseweg in Zeist, het
landgoed van de familie De Pesters, waarop twee villa's ston-
den 'Oirschot' en 'Nuova'. De laatste $/as nog in handen van
de orde van de 'Broeders der Lie fde', die er een opleidingsinsti-
tuut voor fraters in gevestigd hadden en de villa'Fatima'doopten.

Vandaag wordt de verziende blik van clvo-directie en be-
stuur van de Voedingsorganisatie nog geprezen vanwege de
aankoop van genoemd terrein. Die aankoop geschiedde inry57.
Dat men zat te springen om ruimte bewees wel het feit dat
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direct ná de aankoop de afdeling Vleestechnologie al naar de

villa'Oirschot' verhuisde.
Tussen rgJJ en '60 was overigens de dagelijkse taak van het

Instituut uitgebreid met het opstellen ven een gedegen pro-
gramma van ersen, waeràan de nieuwe behuizing had te vol-
doen. Met het ontwerp daarvan werd belast het architecten-
bureau van de heer J. Wiedijk te Wageningen, dat in de jaren
zestig ook het Instituut voor Visserijprodukten zou bouwen.

Op ro november r9ór werd het eerste beton gestort, eenjaar
later kwam de vleugel gereed waar de afdeling Biologie en

Toxicologie proeven kon verrichten. Deze vleugel werd dan
ook direct in gebruik genomen, eerst mede door de afdeling
Microbiologie. Juni I963 kwam een tweede vleugel klaar en in
september r9ó4 een der hoofdvleugels. Beide delen werden
direkt na het gereedkomen betrokken. 'Weliswaar was toen het
nijpende huisvestingsprobleem voor het grootste gedeelte op-
gelost, de decentralisatie-Utrecht was nog niet opgeheven!-
maakte het werken er niet gemakkehjker op. Februari r965 was
het gehele Instituut verhuisd, al ontbrak aan het nieuwe ge-
bouw nog één vleugel.

Tijdens het maken van de eerste plannen voor nieuwbouw
stond voorop de indeling van het crvo-laboratorium zo uni-
verseel mogelijk te houden, opdat later nieuwe ontwikkelingen
gemakkelijker in te passen zouden zljn.

Een netto vloeroppervlak van 7 5oo rnz was beschikbaar voor
de ruimten voor onderzoek. De hulpruimten, voor instrument-
makerij, bibliotheek, administratie, directie, kantine enzo-
voorts, moesten het met 35oo m2 doen. Dat waren al r r ooo m2.

Bruto gemeten was het gehele laboratoriumoppervlak 14 ooo

m2 groot, met een bruto inhoud van óo ooo m3. Zeker zouden er
z5o à 3oo personen hun werk kunnen verrichten.

In r9ó5 bestond de Voedingsorganisatie vijfentwintig jaar.
Zeven jaar daarvoor was dr. C. Engel directeur van het c IVo

geworden, toen dr. Van Eekelen voorzitter werd van de Voe-
dingsorganisatie. Geleidelijk worden in die tweede periode
meer specifieke afdelingen in het instituut zichtbaar, al is er
niet direct sprake van een straffe organisatie, waarin ieder weet
wââr zljn plaats precies is en wélke zijn verantwoordelijkheid.
De 'pioniers- en avonturiersgeest'van de eerste decennia was
nog niet geheel uitgeblust. Bijzondere interessen van medewer-
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kers werden gestimuleerd. Plannen op lange termijn waren niet
zo rnzweng.

De afdelinge
en Vetten (dr.
Krol) zijn voor
steund door de
onaanzienlijk werenscheppelijk en technologisch onderzoek.

clvo vrijwel
voedsel en vo
een speciale
Dat was nodi
gen ne r eventueel giftig werken van allerlei nieuwe chemi-
sche stoffen en nieuwe behandelingsmethoden van voedings-
middelen.

ling Biologische Toxicologie in verschillende landen, zoals de
Verenigde Staten van Noord-Amerika, Groot-Brittannië,
Japan en'West-Duitsland, toegepast. In ons land en in die staten
is de vraag van de industrie naar zulk toxicologisch onderzoek
van voedingsmiddelen sterk gestegen.

cHADELTJKE sroFFEN Grote en internationale
bekendheid verkreeg het Instituut door zijn geavanceerd roxi-
cologisch onderzoek. Dat onderzoek wordt verricht teneinde
een zo goed mogelijke indruk te krijgen van het gevaar dat
schadelijke stoffen in de samenleving opleveren. Die stoffen
komen niet alleen voor in het voedsel (men spreekt dan van
contaminanten en additieven) maar ook in het milieu waarin
mens en die r leven.
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Eén voorbeeld van onderzoek in het cIVo moge duidelijk
maken hoe belangrijk het werk is, hier verricht. Het gaat in dit
voorbeeld over de evaluatie van eventueel schadelijke effecten
van industrieel geproduceerde eiwitten met behulp van micro-
organismen. British Petroleum had daarvoor een produktie-
methode gevonden waarbij zij, op basis van paraffine uit aard-
olie, als substraat (d.i. voedingsbodem) cellen van gist laat
groeien. De eiwitproduktie in de wereld zou daarmee tenzecr-
ste worden bevorderd. In de eerste plaats zouden de industrieel
vervaardigde eencellige eiwitten voor de diervoeding kunnen
worden gebruikt. Gedurende vele jaren is een groot deel van
het toxicologische arsenaal van het clvo voor het onderhavige
onderzoek ingeschakeld gelveest.

Het produkt is onderzocht zoals waarschijnlijk tot dusver
geen enkel potentieel voedingsmiddel is onderzocht. Schade-
lijke effecten konden niet worden aangetoond.

Praktisch gesproken kan gezegd worden dat dit industrieel
bereide eiwit onschadelijk is. Z¿lhet nu ook beschikbaar wor-
den gesteld in het kader van de wereldvoedselvoorziening? Dat
hangt af van de bereidheid van de regeringen om voor deze

produktie een vergunning te verlenen. De eerste ervaring is

niet hoopgevend te noemen. Op Sardinie is voor de produktie
een bedrijf gebouwd. De Italiaanse regering heeft echter be-
zweer tegen het project. En nadat de sl honderden miljoenen
in de gehele opzet had geinvesteerd, heeft deze onderneming
zichdaarna uit het project teruggetrokken...

De gezondheid van de mens kan worden beÏnvloed door het
binnendringen van stoffen in het lichaam, die daarin niet thuis-
horen. De mond, de huid en de luchtwegen zijn de toegangs-
wegen voor die stoffen. Met name is het onderhavige onder-
zoek in het crvo gespitst op stoffen met kankerverwekkende
eigenschappen. Op de lijst van doodsoorzaken neemt die ziekte
de tweede plaats in. De 'omgeving'van de mens is voor een
deel oorzaak van de ziekte, met name zijn chemische stoffen
oorzaak, maar tevens kunnen schuldig zijn bepaalde omzettin-
gen ven stoffen ín het lichaam.

Als een van de voornaemste oorzaken van longkanker wordt
het roken van tabak genoemd. In combinatie met alcoholge-
bruik heeft dat roken invloed op het ontstaen van slokdarm-



kanker. 'Waterdichte bewijzen daarvoor zijn nog niet gevon-
den. In wezen zijn er maer een paar vormen van kanker, \Ã/aer-
van men naar een oorzaak kan wijzen. Die oorzaken zijn dan
het genoemde rc¡ken, al of niet in combinatie mer alcoholge-
bruik, en het blo<¡t staan aan bepaalde industriêle processen.
Vermoed wordt dat de 'omgeving'van de mens, maar dan'om-
geving' in de meest brede zin van het woord, invloed heeft op
het ontstaan van bepaalde vormen van kanker.

Kanker is niet te wijten aan één factor. Luchtverontreini-
ging, invloed van straling, doch ook voedingsgewoonten kun-
nen een rol spelen. Men neemt ean, zegt dr. R.Kroes van het
cIVo, dat voeding in veertig procent van alle gevallen van
kanker een rol speelt. Zonder dat gezegd kan worden wélke
voeding wélke vorm van de ziekte veroorzaakt. Bij een onder-
zoek n¿ar verschillen in voeding met het oog op de genoemde
ziekte is gebleken, dat bij de Zevendedagsadventisten, die nier
roken, en op een dieet leven waarin vlees, vis, koffie, thee en
melk weinig of geheel niet voorkomen, een groot aantal vor-
men van kanker beduidend minder voorkomt dan bij overige
bevolkingsgroepen.

Vanwege het crvo is gepubliceerd dat proeven op dieren
hebben aangetoond, dat een dieet met een laag vetgehalte, of
dat nu dierlijk of plantaardig is, minder bepalend is voor het
optreden van spontane tumoren, dan een dieet met hoog vet-
gehalte. Niet alleen in het crvo, ook in andere laboratoria is
aangetoond dat vet, eiwit en vlees en een bepaalde hoeveelheid
voedingsvezel invloed hebben op het ontstaan van colonkanker.

In voedsel kunnen natuurlijke stoffen als voedingscomponent
voorkomen, maar ook natuurlijke stoffen, die er eigenlijk níêt
in thuishoren, màar die moeilijk zíjn te verwijderen, zoge-
naamde contaminanten. Ook komen er stoffen in voor, die op
zichzelf niet kankerverwekkend zijn, rnaar in het lichaam of
het voedsel door reactie met andere produkten kankerverwek-
kende produkten kunnen vormen.

Een voorbeeld is het nitraat, dat in bepaalde groenten, zoals
spinazie, postelein, en prei in vrij hoge gehalten aanwezig is.
Nitraat wordt in de mondholte voor een deel tot nitriet om€!e-
zet. Dit nitriet kan reageren met secundaire en tertiaire ami-
nen, die ook in voedsel kunnen vc'rorkomen, waardoor nitros-
aminen ontstaen. Een aantal van deze nitrosaminen is kanker-
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verwekkend brj dieren. Dat is proefondervindelijk aangetoond.

MAAKSToFFEN EN KLEURSToFFEN In ons voedsel
konrcn ook stoffen voor, die toegevoegd zijn, zogenaamde ad-
ditieven. Kleur- en smaakstoffen bijvoorbeeld. Ook kunnen er
stoffen in ons dagelijks voedselpakket komen, afì<omstig van de
verpakking, of van planteziektenbestrijdingsmiddelen, welke
op bepaalde gewassen zijn gespoten. De'Warenwet verbiedt in
het algemeen toevoe€iing van stoffen die gevaar opleveren voor
de gezondheid. Als van stoffen maar vermoed wordt dat zij
kankerverwekkend zijn, wordt toevoeging aan het voedsel niet
toegestaan. Men weet daar vandaag meer over dan vroeger.
Botergeel is jarenlang aan boter toegevoegd, nu is het ver-
bodèn. En de reden is dat de bewuste stof kankerverwekkende
eigenschappen bezit.

Het bereidingsproces van voedsei kan eveneens aanleiding
zijn tot vorming van kankerverwekkende verbindingen. Het
roken van vlees en vis, braden en grillen van vis en vlees zijn
niet geheel zonder gevaer voor her ontstaan van, zlj het dan
ook geringe, hoeveelheden carcinogenen. En bij de bereiding
van bepaalde vleesprodukten door middel ven toevoeging van
nitriet, kunnen nitrosaminen ontstaan, hoewel in zeer geringe
hoeveelheden, die carcinogeen zijn.

Uit het crvo wordt daarom de vraag vernomen of het kleu-
ren van voedsel wel nodig is, ofbepaalde processen zoals roken
en grillen niet zodanig moeten worden aangepast dat de ont-
wikkeling en vorming van carcinogene stoffen minimaal aan-
wezig, of geheel afwezigzijn.

Hoewel -en dat is dan toch weer een lichtstraal in deze wel
wat sombere paragraaf-wijziging in onze gewoonte om tabak
te roken en alcohol te drinken is van veel groter effect op het
terugdringen van de kanker bij de mens ¿"i ¿. veranderii-rg in
onze eetgewoonten, welke laatste overigens niet mi'reten wor-
den verwaarloosd.
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In het algemeen kunnen voedsel, niet in het drinkwater

(
Í
,1
å ARTZIEKTEN EN VAATZIEKTEN Het is wel een

osrrrEVE EN NEGATTEVE KwALrrErr In de pro-
gramma's van de Voedingsorganisatie, met name in de vaandels
van haar instituten, staat bovenaan: kwaliteit.

'Wat is dat? Dat is de aantrekkelijkheid en de voortreffeLjk-
heid van een produkt. Dat is een produkt van betere grondstof,
van zuiver basismateriaal, waarbij de benaminpS kwaliteit zo-
wel op het produkt als op de grondstof kan slaan. Maar het
woord heeft ook te maken met de produktie. (ln dat geval her-
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inneren we ons een uitspraak van onze oma, die vond dat men
met roomboter wel stenen bruin kon bakken. Ilet zal wel ver-
band gehouden hebben met de royale hand van grootvader in
de botervloot.)

Kwaliteit behoeft niet duur te zìjn.Iets van 'natuurlijke oor-
sprong' behoeft niet vanwege die afkomst méér kwaliteit te
bezitten dan een industrieel produkt. En zo zijn er meer mis-
verstanden opgetreden met betrekking tot kwaliteit. Kwaliteit
moet men zowel objectief als subjectie f zíen.In wezen is kwa-
liteit een relatief begrip, doch laten wij niet filosofisch afdwa-
len. Kwaliteit is kortweg: de mate van geschiktheid voor een

gesteld doel.
'W'at de kwaliteitsaspecten van voedingsmiddelen betreft, is

er een onderscheid in een negetieve kwaliteit als het geet om
kwalijke hoedanigheden en een positieve kwaliteit als het gaat
om de waardering van geur en smaak bijvoorbeeld en een tech-
nologische kwaliteit als een goede verwerkbaarheid van de

grondstoffen in het geding is.
Kwaliteit van voedingsmiddelen wordt zodoende in de In-

stituten bezien uit het oogpunt ven: samenstelling en identiteit;
afwezigheid van eantoonbare schadeh.lkheid; mate ven aan-
trekkelijkheid boven een noodzakelijk minimum.

Wat wordt onder negatieve kwaliteit verstaan? De afwezig-
heid van schadelijke of als onaangenaam ondervonden con-
centraties van biologische of chemische bestanddelen, ook de
afwezigheid van misleiding of vervalsing.

'Wat onder positieve kwaliteit? Aanvaardbare eigenschap-
pen die betreffen de vorm, de smaak en de voedingswaarde, die
uitgaan boven een noodzakelijk geacht minimum.

Wat is technologische kwaliteit? Deze heeft te maken met
de mate van geschiktheid van agrarische grondstoffen om in-
dustrieel of ambachtelijk te worden verwerkt.

Om nog even te verwijlen bij de door ons op tafel gebrachte
grootvaders botervloot: als de boter daarin sterk is geworden
is dat een negatief aspect van de kwaliteit. Is de houdbaarheid
bijzonder goed gebleken gedurende enige tijd, dan is dat een
positieve waardering en is er sprake van positieve kwaliteit.
Zou grootvader de stenen hebben kunnen bruin bakken wes er
ook nog sprake van technologische kwaliteit gev/eest!

Kwaliteitsonderzoek van voedingsmiddelen is een van de
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De consument mag en zal van de overheid verwachten dat
zrj hem beschermt regen onveilig, onhygienisch, vervalst of
hoe dan ook onaanvaardbaar voedsel, waar dat dan ook van-
daan industrie stelt er een eer in produkten
af te ede kwaliteit, dat wil zeggån volgens
verw ument en in overeenstemming met de
eisen
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zo'n groot aental wes bij de plannen van de nieuwbouw in Zeist

'baas' over de Voedingsorganisatie met haar instituten, Weten-
in de pap.
Haag nogal kenmerkt, was
Lustwarande. Ook de band

, was vdat aangehaald. Daar-
ste

Li-
de

andere kant liet hij een door hem bezielde staf achter' De wan-
kelmoedigen had-hg moed gegeven en geinspireerd, bij allen

had h¡ heì geloof in de waarde van hetvoedingsonderzoek ver-
sterkt.

Directeur van het c Ivo werd prof. ir. B. Krol, die in r95ó als

kostengrenzen al min of meer gegeven. Het meest om ruimte
verlegen was de afdeling Biologische toxicologie.

Na wikken en wegen door 'Den Haag'kwam een bedrag
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beschikbaar van ruim f ro 6oo ooo. De architect, die de eerste
bouw had verzorgd, kreeg
vloeroppervlak te realiseren
de aanbesteding kon plaats v
nisatie twee zeer gewaardeer
Mameren en dr. Gorter, zeer betreurd door hun vrienden en
medewerkers. In het kader van een interne reorganisatie waren
b-egin ry77 tot onderdireceur benoemd drr. fr7.¡.Klopper en
dr. R. Kroes.

In mei 1979 werd de nieuwbouw technisch opgeleverd en op
4 september van dat jaar in gebruik g.no-..r. 1I.t l..r.r*.n'_
aandeel van de ruimte ging naar de Biologische toxicologie.
Intussen wes een interne reorganisati. g....d gekomen, dielot
resultaar had dat er nu werkelijk sprake was v"an afdelingen en
secties, met afdelingshoofden en secriehoofden. Het *.il k..,r,
nu beter overzien worden, beter 'gepland', terwijl de onder_
linge hulp duidelijker werd. Bovettáiån w.rd 

""ndächt 
besteed

aan het stimuleren van de werkzaamheden in bepaalde afdelin-
gen, zoals die van Voeding.

NTwTKKELTNcSSAMENwERKTNG Na de Tweede
Wcreldoorlog heeft de Voedingsorganisatie zich ook bezíg-
gehouden met de studie van de voeáingstoestand in de ovei-
zeese-rùksdelen. Samenwerking met artsen, uitgezonden naar
verschillende streken om ter plaatse orrd..ro.Ète verrichten
(prof. dr. R.Luyken wes een van hen) diende tot coördinetie
van het onderzoek.

De laatste jaren worden projecten uitgevoerd in het kader
van de ontwikkelingssamenwerking. Hulp wordt verleend bij
het opzetten van nieuwe voedingsprojecien, die ondersteunå
kunnen worden door meer dan één ò rvb-afdeling. Specialisten
van de Instituten van de Voedingsorganisatie reil.ennaar Azië,
Afrika en Zuid-Amerika, ondè. "nd... om daar keurings-
diensten te organiseren, hulp te bieden brj de bouw rr"r, vo.diel-
producerende bedrijven, bevolkingsondèrzoeken re verrichten
en buitenlanders te trainen in hei bemannen van diensten en
produktiecentra.
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Ook komen aanstaande voedingsfunctionarissen wel naar de

Instituten hier te lande om cursussen te volgen. De villa 'Fati-

ma' (de voormalige Villa Nuova) op het ctvo-terrein strekt
hun wel tot gastenverblijf.

Ultimo 1979 beleefde de Voedingsorganisatie, nog voor haar

ming van dr. G.Klein, oud-staatssecretaris van Onderwijs en

heid en Milieuhygiëne, met de ¡;eorganiseerde Ontwikkelings-
samenwerking en met het'Wetenschapsbeleid, zoals dat enige
jaren geleden door de overheid is uitgestippeld.- 

Verblijdend is het verschijnsel dat de consument zich van het
bestaan van de Voedingsorganisatie steeds meer bewust is ge-

worden als van een kompas waaroP hij veilig varen kan, als het
gaat om de kwaliteit van zijn dagelijks levensmiddelenpakket.

Na de jongste reorganisatie zal de opbouw van rNo binnen-
kort als volgt z¡n. Aan het hoofd van rNo staat een Raad van
Bestuur, die ingesteld wordt door de minister van 'Weten-

schapsbeleid. Die Raad coördineert de werkzaamheden van de
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Hoofdgroepen. De bijzondere, vroege r vrij autonome, organi-
saties zullen mettertijd verdwijnen. Dat betekent ook hei ein-
de van de 'Voedingsorganisatie'. De Hoofdgroep die nu uit de
Voedingsorganisatie rNo verrijst, heet officieel'Hoofdgroep
Voeding en Voedingsmiddelen'. Hoofddirecteur is prof. ii.
B.Krol.

De Hoofdgroep telt vier Instituten, gevestigd te Wage-
ningen, IJmuiden en Zeist. Te Wageningen het Instituut voor
Graan, Meel en Brood, directeur ir. D. de Ruiter. Te Zeist het
Instituut voor crvo-technologie, met de afdelingen Oliën,
Vetten en Margarine, het Nederlands Centrum voor Vleestech-
nologie en het - te lJmuiden gelocaliseerde - Instituut voor Vis-
serijprodukten, directeur ir. J.J. Doesburg.

Te Zeist is tevens ondergebracht het Instituut c rvo-Analyse,
weartoe behoren de afdelingen Levensmiddelenchemie, Toxi-
cologische Ä.nalyse en Microbiologie, directeur drs. W.J. Klop-

tuut voor Voedingsi>nderzoek.

wij met hen. Zowel ín Zetst als in 'Wageningen en IJmuiden is
het eenmaal in Utrecht begonnen onderzoek uitgebreid, ver-
nieuwd, aangepast aan de omstandigheden. 

'Wij willen dat aan
de hand van enkele voorbeelden nader bezien. Een actueel
onderzoek, dat nú verricht wordt is gericht op voeding ên acti-
viteiten. Wie veel eet en zich weinig beweegt, heeft het moei-
Ljker dan iemand die de mondjesmaat aanhoudt en v/eet dat
leven bewegen is.

Het geldt voor oud en jong. Niet alleen de voedingstoestand
v7n de bejaarde, maar ook van de adolescent steat op dit mo-
rlent in de bijzondere belangstelling van de Instituten. Tijdens
het samenstellen van dit geschrift wes er een onderzoek gaande
naar de eetgewoonten en naer de eventuele tekorten aan nu-
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triënten in het voedsel van in De Bijlmer wonende Surinaamse
meisjes. Bestudeerd werd op welke wijze die tekorten kunnen
worden aangevuld, door middel van een bepaald dieet. Ten-
einde na te gaan welke voeding op basis van soja de gezondheid
kunnen bevorderen en in stand houden, worden bij een groep
lJtrechtse studenten, die alleen maaltijden gebruiken met soja
bereid, de resultaten bestudeerd. Dit is een zeer intensief onder-
zoek, omdat daarin ook begrepen is de analyse van het door -

het lichaam opgenomen en weer afgegeven voedsel. Bij deze
balansstudies worden urine en faeces verzameld en met de voe-
ding geanalyseerd.

Aan het begin van het jaar r98o was afgesloten een zoge-
naamde 'total diet study', waaronder verstaan wordt een onder-
zoek na¿r de inhoud van het gehele levensmiddelenpakket, dit-
maal van veertien- tot achttienjarigen. De werkwij ze van zo'n
onderzoek houdt onder meer in, dat aankopen gedaan worden
van alle mogelijke door die bepaalde groep gebruikte voedsel.
Die wordt toebereid, gemengd en geanalyseerd, waarna be-
keken wordt waar de goede en de schadelijke elementen schui-
len, waar de risico's van een teveel of van een te weinig liggen.

Niet ver hiervan verwijderd ligt het onderzoek naar de
samenstelling van het voedselpakket van de Nederlander in het
algemeen. Dat een Teleaccursus hierop inhaakt is ook een be-
wijs dat de publiciteit op dit gebied gesteund wordt. Meer dan
in vroegere j aren, toen de organisatie met haar onderzoeken en
resultaten daarvan niet de publieke belangstellin g zocht.

Op het grensgebied van de chemie en het voedingsonderzoek
is ook meer beweging gekomen . Daar wijst bijvoorbeeld op de
uitbreiding van het onderzoek naar schadelijke stoffen in voe-
dingsmiddelen, die verband kunnen houden met de verpak-
king. De activiteiten op dat tussengebied hebben de bijzondere
belangstelling van de overheid, met name van de ministeries
van Landbouw en Visserij en van Volksgezondheid en Milieu-
hygiène. Dat er gevallen bekend zijn waarbij stoffen de oor-
zaak kunnen zljn van smaakafwijkrng zagen *U bU het voor-
beeld van de muffe eieren.

In de lijn van dit onderzoek lag ook de beantwoording van
een vraag hoe het kwam dat bepaalde zendingen rijst, anders
dan door overschrijden van de houdbaarheidslimiet, muf ge-
worden waren. Het bleek dat de jute, waarin de rijst was ver-
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pakt, afkomstig van een hennepsoort in Bangladesh, sporen
droeg van een planteziektenbestrijdingsmiddel waarmede de
vezelplant was bespoten.

aantal onderzoeken sterk gestimuleerd, zijn bepaalde verande-
ringen aangebracht in de organisatie, zijn nieuwe initiatieven
genomen.

Daar is het diepgaand onderzoek naar de risico's van de reeds
genoemde nitrosaminen. Het gaat hier om zeer geringe hoe-
veelheden. Niettemin is een onderzoek gerechtvaardigd naar
de mogeLjkheid of nitrosaminen in de menselijke maag kunnen
ontstaan. Een onderzoek dat beperkt bleef tot een 'nageboot-
ste mââg', met speeksel, maagzuren etcetera, was positief.

Vermeldenswaard is dat van andere zljde gewezen is op
eventuele blokkade van nitrosaminen in dè meãseL1k. -""g-
processen, mogelijk d.m.v. vitamine c. En zo komt deze vita-
mine, waarmede de historie van de Voedingsorganisatie min of
meer begint, na veertig jaer weer in een actuele fase...

Actueel is ook de studie met betrekking tot energie bespa-
rende basisprocessen in de levensmiddelenindustrie, zoals ver-
hitten, steriliseren, koelen enlof bevriezen. Deze processen
worden in onderdelen bekeken, in de verwachting van een mo-
gelijkheid tot betere toepassing dan tot op dit moment in de
industrie gebeurt. Met name worden de basisprocessen door-
gelicht met het oog op besparing van energie niet alleen, maar
ook in verband met het goedkoper produceren van berer houd-
bare en smakelijker levensmiddelen.

ENSORISCH ONDERZOEK STCTK VCTbTCCd EN VCT-

beterd is het zogenaamde sensorische onderzoek, dat is het on-
derzoek op het gebied van zintuiglijk waarneembare zaken als

bijvoorbeeld smaak, €teur en kleur. Regelmatig worden daar-
voor levensmiddelen, dagelijkse voeding, ean een forum van
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huisvrouwen voorgelegd, dat dan zijn oordeel geeft. In samen-
werking met de psycholoog prof. dr. E. P. Köster van de Rijks-
universite it te Utrecht en diens medewerkers wordt met onder-
steuning van chemici en analytici wetenschappelijk nagegaan
'wâarom de een zus en de ander zo reegeert wat smaak betreft.
Een voorbeeld: duidelijk is geworden dat stevigheid en mals-
heid van voedsel invloed heeft op de smaak. Iets 'smaakt niet'
omdat het taai is, hoewel op de smaak niets is aen te merken.
De studie op dit gebied beperkt zich overigens niet tot ons land
alleen. Voor het goed leren beoordelen van voedsel, juist met
behulp van de zintuigen, worden te Zeist ook cursussen ge-
organiseerd, onder andere voor consumentenclubs.

jaren zien *U bU het onderzoek die consument betrokken wor-
den. In zijn organisatieverbanden komen van zijn kant meer
vregen over de kwaliteit van zljn dagelijks voedsel. Maar ook
worden steeds mee r inlichtingen ingewonnen door de fabrikant
van levensmiddelen of door een grotere of kleinere supermarkt.
Die vragen om chemische analyses, ook om sensorische onder-
zoeken. Produkten worden dan vergeleken en naast elkaar ge-
legd. Er zijn bedrrjven die regelmatig hun produkten door het
c IVo rN o te Zeist laten controleren. Het is een directe vinger-
wij zing naar kwaliteitsbesef.

De overheid ondersteunt de laatste jaren dat streven naar
kwaliteit en kwaliteitsverbetering. Goede kwaliteit van grond-
stoffen en hoog ontwikkelde produktieprocessen bevorderen
niet alleen het welzijn van de consument, ze zljn onmisbare
schakels in de keten van afzet en export.

RoMpErsrcN,{AL Zou het trompetsignaal 'het is
voor de kok in de keuken geweest'nog bestaan? Hoe het ook
zij, voedsel moet bereid worden meesral. Deugt die bereiding
niet dan is alle voorzorg, keuze, analyse van de grondstoffen
enzovoort, ijdel geweest.



Bij de kwaliteitsbeoordeling behoort ook: r de dienstver-
lening aan de consument, de persoonlijke behandeling en de in-
formatie die hij over zijn voeding krijgt; z de presentatie en de
plaats waar de maaltijden worden gebruikt; 3 de variatie en de
keuzemogelijkheden.

Op grond hiervan en van andere gegevens heeft 'Zeist'een
groot-keukenonderzoek ingesteld in ziekenhuizen en bejaar-
dentehuizen, met het doel de organisatie van de voedingsdienst
en de kwaliteit van de voeding aldaar te verbeteren.

Een aantal 6speerpunt-ziekenhuizen' 
heeft aan dat onderzoek

willen meewerken, met het resultaat dat veranderingen en
verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Vele vragen blijven nog in onderzoek. 'Waarom laat een sol-
daat het kantine-eten staan en koopt hij liever een zakpatatin
de buurt van de kazerne? 'Waarom kunnen oudere mensen niet
wennen aan de menu's in bejaardenoorden, waar in de meeste
gevallen diëtisten waken over de voedselbereiding. Er zijn vele
oorzaken te noemen; van afstanden van keuken naar eettafel
tot het 'thuis anders gewend zljn' . Hetis moeiLjk het ieder naar
zijn smaakzin te maken. In ieder geval ligt hier nog een belang-
rijke studie verder uit te werken.

Elementen in zo'n onderzoek zijn onder meer: uiterlijk van
het voedsel, kleurencombinatie, kleur, aroma, aromacombina-
tie, kruiden, suiker, consistentie (stevigheid enlof taaiheid),
temperatuur en groottc van de portie. In elk geval heeft het
crvo-onderzoek er nog de handen vol aan, voordat alle ant-
woorden op alle vragen gegeven zijn.

Een geheel ander onderzoek houdt zich thans bezig met de
ceceo, die naast de koffie en de thee nog in vrij grote mate
wordt gebruikt, al wordt deze niet meer zo veelvuldig uit de
chocoladeketel geschonken als vroeger. Het onderzoek heeft
ook te maken me t de verplaatsing van chocoladeproduktie naar
de landen in de Derde Wereld.

CIVO lnet
fen in ons

oxrcoLocrscH oNDERZoEK Bezig blijft het
toxicokrgisch onderzoek, met speurwerk naar stof-
voedsel die risico's geven, naar stoffen die ziekten
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als kanker en hart- en vaatziekten bevorderen.
Is er werkelijk een relatie tussen kanker en ons dagelijks

voedsel? Wij weten het nog niet zeker, maar er zijn proeven
buiten de mens om genomen, die de mogelijkheid van die relatie
brj voorbaat niet uitsluiten. Het onderzoek op dit punt geniet

Prrorltelt.
Voortgang vindt ook de verbetering van de bepalingsmetho-

den voor resten van planteziektenbestrrjdingsmiddelen in le-
vensmiddelen en het onde.zoek van schadelijke stoffen in ver-
pakkingmateriaal.

brood, hoe staat het met de vis? Ook in 'Wageningen en in
IJmuiden vinden verschuivingen plaats en aanpassingen; wor-
den nieuwe methoden voor nieuw onderzoek ontwikkeld.

,\ndere soorten !Ìranen dienen zich aan voor de verwerking
tot brood, andere mengsels moeten geprobeerd worden. Het
proces van rijzen en bakken nloet aangepast kunnen worden
aan het streven naar energiebesparing, zonder dat de 'wârme
bakker' te veel in de kou komt te staan of afkoelt.

De traditionele vis op tafel is niet meer in die kwantiteit
aanwezig. Andere vis vraagt andere bewerking. De haring,
schol, bot en ton€t zljn a\ meer en meer geweken voor vroeger
minder gevraagde vissen. Deze kunnen net zo smakelijk zijn,
deze kunnen evengoed kwaliteitsvissen zijn. Onderzoek en ad-
viezen leidden al tot consumptie ven die 'andere'vis.

Zo geeft de Voedingsorganisatie, nu onder de nieuwe naam
Hoofdgroep Voeding en Voedingsmiddelen optredend, met het
élan van een veertigjarige richting aan onderzoek naar de sa-
menstelling en de bereiding van voedsel en de invloeden van
voedsel op de mens. Meer dan de helft van de activiteiten is

gericht op kwaliteitsonderzoek.
Zij is voor haar werkzaamheden gelieerd aan het Nationaal

Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier TNo, het NIBEM, en
het Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek van Industriële
biologische, Biochemische en Chemische produkten rNo (het
r ro n).
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'Zeist'onde rhoudt vele contacten met nationale instellingen,
zoals bijvoorbeeld de Voedingsraad, áe Gezondheiár."rdl d"'Warenwet, het Normalisatie Instituut, pBo-organen, alsmede
met internationale instellingen als bijvoorbeeld de Wereld Ge-
zondheids Organisatie en Wereld Voedsel Organisatie .

_..41r y.,:"schappelijk informatiecentrum ii¡" d. afdelingen
Bibliotheek, Documentarie en Publiciteit .,r"n h.t Instituui te
Zeist vrlj uniek. De nieuwste ontwikkelingen in de Voedings-
wetenschap zijn hier te bestuderen, zowel ãoor de industrie ãls
door publicisten, door consumentenorganisaties en door stude-
renden- De afdeling public relations Leijvert zich o.a. via de
media bekendheid te geven aan het interèssante werk dat in de
Instituten te 'Wageningen, 

IJmuiden en Zeist wordt verricht.
Op aanvraag worden gearne groepen bezoekers rondgeleid.
Cursussen worden gegeven op onderscheiden niveau.

Als wrj alle activiteiten van de hier beschreven organisatie
en haar instituten zouden willen samenvatten in niet Ã... d"n
zes woorden, zouden die kunnen luiden: 'Zlj waakt opdat wij
veilig eten.'
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