
Deze maand, september 2004, is het 50 jaar geleden
dat in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Am-
sterdam het eerste congres op het gebied van de klini-
sche chemie werd gehouden. Het congres, georgani-
seerd door de toen nog zeer jonge NVKC, werd
geafficheerd als ‘First European Congress on Clinical
Chemistry’ maar zou later als ‘First IFCC Interna-
tional Congress’ bekend worden (1). Dit eerste con-
gres heeft belangrijk bijgedragen aan de ontwikkeling
en de positie van de klinische chemie, ook in Neder-
land. Met dit congres werd de nieuwe discipline en
de status van de klinisch chemicus als specialist, ge-
lijkwaardig aan de medisch specialist, definitief ‘op
de kaart gezet’. In dit artikel een terugblik! 

De ontwikkeling van de techniek en de invoering van
nieuwe communicatiesystemen (telegrafie, telefonie)
en transportmiddelen (spoorwegen, stoomschepen)
maakten dat tegen het einde van de 19e eeuw de we-
reld snel ‘kleiner’ werd. Die verkleining was maat-
schappij-breed en had betrekking op zowel handel als
bankwezen, religie, menselijke verhoudingen als -niet
in het minst- de wetenschappelijke wereld; een soort
‘globalisering-avant-la-lettre’. Gevolg van de toege-
nomen contacten was de noodzaak afspraken te ma-
ken; internationaal geldende afspraken op het gebied
van terminologie, nomenclatuur, eenheden et cetera.
Nog in de 19e eeuw werden de eerste internationale
samenwerkingsverbanden opgericht en vonden de
eerste internationale congressen plaats. En dat op zeer
verschillend gebied: meteorologie (1873), auteurs-
recht (1880), notariaat (1895), zeerecht (1897). In
1875 was er al een internationaal bureau voor maten
en gewichten opgericht.

Internationalisering van de chemie: IACS en IUPAC
Voor zover bekend vond in 1860 in Karlsruhe een
eerste internationale bijeenkomst plaats op het gebied
van de chemie, in 1889 gevolgd door een tweede, nu
in Parijs. De aanwezigen waren nog vooral op per-
soonlijke titel uitgenodigd. In de jaren daarna werden
in tal van landen nationale organisaties opgericht -de
KNCV in Nederland dateert uit 1903- en groeide de
behoefte aan een internationaal orgaan. In 1911 vond

in Parijs de eerste bijeenkomst plaats van de IACS,
de International Association of Chemical Societies.
De organisatie was evenwel geen lang leven bescho-
ren; met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
kwam er een einde aan de IACS. In 1919 was er een
heroprichting maar nog in datzelfde jaar ging zij op
in een nieuw overkoepelend orgaan, de International
Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Kort
daarna werd IUPAC lid van de International Council
of Scientific Unions (ICSU), een allesoverkoepelend
orgaan op het gebied van wetenschap en techniek.
IUPAC kende, na een overigens trage start (2), een
snelle groei; niet alleen het aantal participerende na-
tionale organisaties nam toe, maar de explosieve
ontwikkeling van de (deelgebieden van de) chemie
bracht met zich een vérgaande differentiëring van
taken en doelstellingen en daarmee de instelling van
vele commissies en subcommissies. Maar zoals eer-
der de Eerste Wereldoorlog de beloftevolle ontwikke-
ling van de IACS had geremd, zo gebeurde dat op-
nieuw met betrekking tot de IUPAC in 1938 met het
uitbreken van Wereldoorlog II. Onmiddellijk na het
einde van de oorlog werden pogingen ondernomen
om de IUPAC weer tot leven te wekken (3).

Internationalisering van biochemie en klinische
chemie: IUB en IFCC
Niet lang na de oprichting van IUPAC had de organi-
satie een Commission on Biological Chemistry inge-
steld. Ook het werkterrein van deze commissie, die
zich aanvankelijk vooral bezig hield met zaken op het
gebied van nomenclatuur, breidde zich snel uit, maar
onduidelijk is of en in hoeverre zij betrokken was bij
de organisatie van het eerste International Congress on
Biochemistry, in augustus 1949 in Cambridge. Feit is
dat dit congres een groot succes was en de directe aan-
leiding werd tot de oprichting van een International
Union of Biochemistry (IUB). Feit is ook dat deze IUB
al snel toenadering zocht tot de eerder genoemde Inter-
national Council of Scientific Unions, de ICSU. On-
duidelijk is of de IUB onder de paraplu van de IUPAC
wilde blijven dan wel als een zelfstandige organisatie
wilde worden opgenomen binnen de ICSU. De situatie
moet in elk geval verwarrend zijn geweest, zowel voor
IUPAC, IUB als ICSU. Die verwarring bestond nog
steeds toen in juli 1952 in Parijs het 2nd International
Congress on Biochemistry werd georganiseerd.
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Zoals al eerder biochemici zich hadden ingezet om
hun vakgebied als een eigen, zelfstandige discipline
te profileren (4) en door internationaal overleg te ko-
men tot een eigen organisatie, zo deden dat in het be-
gin van de jaren vijftig de klinisch chemici. Op dat
moment was er al een aantal nationale verenigingen
voor klinische chemie opgericht, o.a. in Nederland
(1947) en Scandinavië (1947) en in de Verenigde
Staten (1948). Tijdens een IUPAC-bijeenkomst in
september 1951 in New York werd het idee gelan-
ceerd om te komen tot een Commission on Clinical
Chemistry. Het initiatief ging uit van de Biological
Chemistry Section van IUPAC en met name van haar
toenmalige voorzitter Arne Tiselius. Het kwam inder-
daad tot de oprichting van een voorlopige Commis-
sion on Clinical Chemistry. De Engelse hoogleraar
Earl J. King werd tot voorzitter benoemd, Warren
Sperry (VS) en Paul Fleury (F) tot leden. Uitgangs-
punt was dat “there was need for an international
body which, with the backing and the support of the
Union, could pull together and coordinate the activi-
ties of the very few known national societies of clini-
cal chemistry, and incourage the formation of such
societies in other parts of the world”. Ook was men
van mening dat “the chemists and biochemists who
worked in hospitals and clinical departments of medi-
cal schools were now sufficiently numerous as to
warrant drawing them together in some sort of orga-
nisation and hold periodic meetings, which might
well be on an international scale”. Het was de bedoe-
ling een en ander tijdens het 2nd International Con-

gress on Biochemistry in juli 1952 in Parijs te forma-
liseren; bij dat congres werd een groot aantal klinisch
chemici verwacht. Het zou in Parijs inderdaad komen
tot de instelling van een IUPAC-Commission on Cli-
nical Chemistry maar -méér dan dat- ook tot de op-
richting van een International Association of Clinical
Biochemists, IACB. In deze IACB zouden naast twee
IUPAC-leden ook een viertal vertegenwoordigers van
de bestaande dan wel nog op te richten nationale ver-
enigingen voor klinische chemie zitting nemen (5).
Niet iedereen was gelukkig met de voorstellen en de
te voorziene gang van zaken. Met name de Neder-
landse deelnemers -maar zij niet alleen!- dr. J.C.M.
Verschure en drs. H. Peters waren van mening dat het
aandeel van congresgangers “who actually were em-
ployed as clinical chemists and heads of hospital
laboratories” in de IUPAC-commissie wel aan de erg
magere kant was. Met name vreesden zij een te grote
inbreng van aan universitaire instellingen en wellicht
zelfs aan commerciële bedrijven verbonden (klinisch)
chemici. Zij benadrukten de positie en de belangen
van de in de ‘gewone’ ziekenhuizen en vanuit die
praktijk opererende collegae. Zij besloten een ander
geluid te laten horen en zo kon het gebeuren dat tij-
dens dat congres in Parijs er min of meer tegelijker-
tijd twee bijeenkomsten plaatsvonden met dezelfde
doelstelling: een zelfstandige en internationaal er-
kende status voor de klinische chemie. Er was de of-
ficiële IUPAC-bijeenkomst, door King c.s. belegd in
een zaaltje van de Sorbonne, en een meer informele
‘cocktailparty’, door Verschure c.s. georganiseerd in
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Figuur 1. Omslag en titelblad First European Congress on Clinical Chemistry, Amsterdam 1954.



een naar wordt gezegd chique appartement aan de
Boulevard Axelmans. Verschure was gedwongen naar
dit appartement uit te wijken toen een eerder ver-
leende goedkeuring voor een zaal in de Sorbonne was
ingetrokken; de ruimte bleek plotseling geclaimed
door het IUPAC Committee on Clinical Chemistry!
Voor zowel King als Verschure bleek later de eigen
bijeenkomst een groot succes.
Het was duidelijk dat er iets moest worden uitgepraat
en voor de eerste bijeenkomst van het bestuur van de
nieuwe IACB, in juli 1953 in Stockholm gehouden,
werd dan ook dr. Verschure uitgenodigd. Kennelijk
werden tijdens die bijeenkomst -met King als voor-
zitter, Wootton als secretaris en Fleury, Josephson en
Sobel als leden- de plooien gladgestreken. Overeen-
gekomen werd dat vooralsnog twee leden van het be-
stuur van IACB door IUPAC zouden worden aange-
wezen maar “it was envisaged that the Committee
should eventually consist entirely of elected national
representatives …”. De bijeenkomst in Stockholm
kende nog een andere, door niemand voorziene uit-
komst: het besluit op korte termijn te komen tot een
internationaal congres op het gebied van de klinische
chemie. Was het op uitnodiging van King of was er
een aanbod van Verschure? Hoe dan ook, besloten
werd de organisatie ervan aan Nederland toe te ver-
trouwen. En passant werd dr. Verschure toegelaten tot
het IACB-bestuur als national representative.

Amsterdam, september 1954: de voorbereiding
Het toenmalige NVKC-bestuur was allerminst geluk-
kig met de toezegging van Verschure, in die jaren
voorzitter van de vereniging. De omstandigheden
lieten het naar haar oordeel ook eigenlijk niet toe.
“De schrik sloeg de overige bestuurleden in de benen.
Niet alleen hadden we nog maar een gering aantal
leden, doch ook slechts een kapitaal van f 50,- in
kas”, zoals de toenmalige penningmeester, dr. Th.
Strengers jr., het verwoordde. Er was echter geen weg
terug. Een commissie van voorbereiding werd inge-
steld, bestaande uit de bestuursleden ir. O. Meule-

mans, dr. H. Neumann, dr. Th. Strengers en dr. J. de
Wael. De commissie nam de zaken voortvarend ter
hand. Subsidies werden aangevraagd en mogelijke
sponsors benaderd. De huisbankier, Theodoor Gilis-
sen, werd verzocht de financiële kant te verzorgen en
het reisbureau Lissone Lindeman ingeschakeld voor
de in het programma op te nemen excursies. De
‘Amsterdam Hostesses’ zouden een ‘ladies programme’
verzorgen. Het was nu zaak de bestaande nationale
verenigingen voor klinische chemie te informeren.
Afgesproken werd dat het congres drietalig zou zijn
en inderdaad, vanaf het eerste ‘Application Form/
Bulletin d’Adhésion/Anmeldeformular’ verscheen alle
informatie met betrekking tot het congres in zowel
het Engels, het Frans als het Duits. De congreskosten
zouden f 25,- bedragen en f 10,- voor de partners van
de deelnemers. Bepaald werd dat het congres zou
plaatsvinden van donderdag 23 september tot en met
28 september en wel in het Koninklijk Instituut voor
de Tropen, Mauritskade 63 in Amsterdam. Het week-
einde van 25 en 26 september zou in het teken staan
van een aantal excursies. Met betrekking tot het
wetenschappelijke programma werden twee thema’s
geselecteerd die naar het oordeel van de organisatie
van groeiende betekenis waren voor de (toekomstige)
praktijk van de klinische chemie: isotopen in het kli-
nisch-chemisch laboratorium en fysische meetmetho-
den in hun relatie tot klinisch-chemische problema-
tiek. Aan elk van de thema’s zou een symposium van
twee dagen worden gewijd. De organisatie stelde zich
ook voor een expositie van voor het vakgebied rele-
vante instrumenten onderdeel van het congres te ma-
ken; daarbij zouden -misschien uit een oogpunt van
de beschikbare ruimte- alleen instrumenten van Ne-
derlands fabrikaat worden getoond!
Blijkbaar voldeed het simpele feit van een te organise-
ren congres op het terrein van de dan nog jonge klini-
sche chemie in een behoefte; in februari 1954 waren
al 708 voorlopige inschrijvingen binnen. Met de defini-
tieve inschrijvingen wilde het echter minder vlotten.
Zozeer zelfs dat prof. Noyons, in 1947 initiatiefnemer
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Figuur 2. Overzicht Grote Zaal Tropeninstituut tijdens ope-
ningszitting congres; achter de bestuurstafel dr. J.C.M. Ver-
schure, ir. O. Meulemans, dr. Th. Strengers, dr. E. de Jong, dr.
H. Neumann. Achter de katheder dr. J. de Wael, voorzitter van
het organiserend comité.

Figuur 3. Overzicht deelnemers congres tijdens de openings-
zitting met van links naar rechts dr. J. Bottema, prof. dr. E.C.
Noyons, dr. P. Schlemper, prof. dr. F. Jordan, prof. dr. C. Bak-
ker, dr. T. van der Linden, prof. dr. J. de Boer en prof. dr. J. Kok;
de laatste drie aanwezig namens de dan Koninklijke NCV.
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Figuur 4. Overzicht programma van de symposia I en II.



en tot 1951 voorzitter van de NVKC, zich gedwongen
voelde in een persoonlijk schrijven zijn leden te be-
naderen. Hij deed dat in de van hem bekende stijl:

“Uw naam hebben wij nog niet aangetroffen op de
lijst van deelnemers aan het congres. Gij zijt toch
stellig van plan aan het Congres deel te nemen?
Bedenk, dat het UW Congres is en dat het UW
VERENIGING is die het congres organiseert. Gij
vooral, Erkende Klinisch-Chemici, zijt de gast-
vrouwen en gastheren van onze buitenlandse gas-
ten. Gij zult op het congres vele geleerden van
naam ontmoeten en nieuwe kennissen en vrienden
maken. Laat de gelegenheid, dat dit Congres in
Nederland plaatsvindt, niet onbenut voorbijgaan.
Blijft niet afzijdig. Wij rekenen ook op Uw aan-
wezigheid. Retourneer daarom bijgaand formulier
ingevuld aan de Secretaris”.

Het congres 
Twee maanden vóór het congres, op 23 juli, waren
325 definitieve inschrijvingen geregistreerd. Uitein-
delijk zouden 286 personen (350 inclusief partners)
in de lijst van deelnemers worden opgenomen. Onder
hen 94 uit Nederland. Bij bestudering van het over-
zicht van de Nederlandse deelnemers valt het grote
aantal aanwezigen op dat niet direct afkomstig was
uit de wereld van de klinische chemie; (huis)artsen,
kinderartsen, internisten, fysici, vertegenwoordigers
van de industrie, analisten. Hun aanwezigheid weer-
spiegelt de grote belangstelling die na de oorlog in
brede kring was ontstaan voor de nieuwe discipline
en de verwachtingen die waren gewekt (6).
De organisatoren waren erin geslaagd een groot aan-
tal sprekers te vinden die bereid waren een voor-
dracht te houden. Het programma voor de symposia,
die beide plaatsvonden in de grote zaal van het
Tropeninstituut, is als figuur 4 bijgevoegd. Door de
medewerking van de overheid, de gemeente Amster-
dam en een aantal bedrijven was het financiële aspect
van het congres veiliggesteld (7). Een viertal bedrij-
ven was in de hal op de eerste verdieping aanwezig
met een bescheiden expositie van hun producten (8).
Het congres werd geopend met een ontvangst in het
Rijksmuseum door het gemeentebestuur van Amster-
dam, mede namens de ministers van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen en van Sociale Zaken en
Volksgezondheid; het gemeentebestuur bood de
congresdeelnemers ook een boottocht aan door de
grachten en de havens van de stad. Het aantal deel-
nemers was nog zodanig dat op donderdag 23 sep-
tember om 12:00 uur in het congresprogramma
ruimte kon worden geschapen voor een groepsfoto
van alle participanten.
Het congres in Amsterdam werd een groot succes,
zowel voor de deelnemers als voor de organisatie. De
IUPAC, die de organisatoren overigens geen finan-
ciële toezegging had gedaan, toonde haar tevreden-
heid en ook de congresgangers lieten zich niet onbe-
tuigd. Er was veel waardering voor zowel het
wetenschappelijke als het sociale programma en dat
gold ook voor de organisatie. Zoals één van de aan-
wezigen het uitdrukte: “Bearing in mind that a world

war had finished just nine years previously, it was a
remarkable achievement in international cooperation
and set the pattern for the future.” Menig deelnemer
gaf aan behoefte te hebben aan een vervolg, of zoals
in een reactie van IUPAC: “there was already a de-
mand for further meetings”.

Excursies en sociaal programma 
Zoals eerder aangegeven was het weekend van 25 en
26 september gereserveerd voor excursies. Zaterdag
25 september stond een bezoek aan het Nationaal
Park De Hoge Veluwe en het Museum Kröller-Müller
op het programma; voor een beperkte groep deel-
nemers kon op de ochtend van die dag een bezoek
worden gebracht aan het Philips Synchro-cyclotron in
Amsterdam dan wel aan de farmaceutische fabriek
van Philips-Roxane in Weesp. Zondag 26 september
was gereserveerd voor een bezoek aan de kort daar-
voor drooggelegde delen van de vroegere ‘Zuyder-
zee’ en de Afsluitdijk; die dag werd besloten met een
diner bij Hotel Spaander in Volendam. 
Los van deze algemene excursies die voor alle con-
gresdeelnemers waren bestemd, hadden de organi-
satoren ook een ‘ladies programme’ ontwikkeld. Zij
konden de kaasmarkt in Alkmaar bezoeken, het
Mauritshuis in Den Haag, het Museum Prinsenhof in
Delft en de bloemenveiling in Aalsmeer. Zoals eerder
opgemerkt was er ook voor deze delen van het con-
gresprogramma veel waardering. Een van de deelne-
mers liet later weten zich vooral te herinneren “the
dazzling displays of Van Gogh” en zijn “first encouter
with dutch gin”. “But not both at once”, voegde hij toe!
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Tabel 1. Aantal en herkomst deelnemers (per 1 september 1954)

Land Deelnemers Partners

Argentinië 1
België 13 3
Bolivia 1
Canada 1
Denemarken 14 3
Duitsland 24 9
Egypte 1
Finland 3
Frankrijk 24 14
Groot Brittanië 46 8
Griekenland 1
India 3
Israel 3
Italië 5 2
Joegoslavië 11 3
Nederland 94 5
Noorwegen 1 1
Spanje 8
Turkije 6 1
Verenigde Staten 4
Zweden 13 10
Zwitserland 9 5

Totaal 286 64
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Figuur 5. Overzicht Nederlandse deelnemers.



Tot slot
In haar vergadering van 2 en 3 september 1958 in
Wenen besloot het bestuur van de IFCC dit eerste Eu-
ropean Congress on Clinical Chemistry in september
1954 in Amsterdam te beschouwen als het First Inter-
national IFCC-Congress. Het zal voor het Organi-
satiecomité Euromedlab 2007 ongetwijfeld een uit-
daging zijn om de lijn van het succes van 1954 in
Amsterdam en dat van 1987 in Den Haag (7th Euro-
pean and XIIIth International IFCC-congres) voort te
zetten!
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Noten

1. In 1974 zou een nieuwe reeks van Europese Congressen
worden gestart. Het ‘nieuwe’ First Congress vond plaats in
München. In 2007 zal Nederland gastheer zijn van het 17th
Euromedlab-congres.

2. De trage start had alles te maken met het einde van de Eer-
ste Wereldoorlog. België, Frankrijk, Italië, Groot-Brittanië
en de Verenigde Staten, ‘de overwinnaars’, wilden de ‘ver-
liezers’, Duitsland, Oostenrijk en Hongarije, aanvankelijk
deelname ontzeggen. Eerst in 1928, in Den Haag tijdens
het 9e IUPAC congres, georganiseerd als onderdeel van de
viering van het 25-jarig bestaan van de -toen nog niet
Koninklijke- Nederlandse Chemische Vereniging, werden
deze landen toegelaten. 

3. Ook nu werden de pogingen bemoeilijkt door de wens van
sommige lidstaten dat “… for a period to be determined
later, Germany and Japan be not accepted as members of
the Union”. 

4. De Nederlandse Vereniging voor Biochemie werd in 1927
opgericht.

5. De naam IACB zou in 1954 worden omgezet in IFCC,
International Federation of Clinical Chemistry. 

6. Zie overzicht Nederlandse deelnemers in Figuur 5. 
7. De totale uitgaven voor het congres bedroegen f 22.774,90;

de inkomsten f 17.725. Een nadelig saldo dus van f 5090,90.
De Gemeente Amsterdam, het Ministerie van O.K. en W.
en het Ministerie van Sociale Zaken hadden zich ieder
garant gesteld voor 1/3 deel van enig nadelig saldo. 

8. Zie tabel 2.
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Tabel 2. Overzicht sponsors en exposanten

Sponsors

Nederlandse regering

Gemeente Amsterdam

Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging

N.V. Instrumentenfabriek en -Handel v/h P.J. Kipp & Zonen,
Delft

Technisch Handelsbureau J.J. van Ootmerssen, Den Haag

N.V. Philips Gloeilampenfabriek, Eindhoven

Deelnemersexpositie

Nederlandse Optiek- en Instrumentenfabriek Dr. C.E. Bleeker
N.V., Zeist

N.V. Instrumentenfabriek en –Handel v/h P.J. Kipp & Zonen,
Delft

Technisch Handelsbureau J.J. van Ootmerssen, Den Haag

N.V. Philips Gloeilampenfabriek, Eindhoven




