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P A U L  B A L D U C K

O
p 22 januari 2016 namen we af-

scheid van Eric Van Schoonen-

berghe, die we ons zullen herin-

neren als een toegewijde leraar, een 

dynamische voorzitter van het Hasselts 

Jenevermuseum en een gedreven voor-

zitter van de sectie Historiek van de 

KVCV.

Van Schoonenberghe studeerde (bio)

chemie aan de Katholieke Universiteit 

Leuven en behaalde zijn doctoraat in de 

wetenschappen bij prof. René Lontie in 

1965. Een gewetensvol student, maar 

ook met zin voor humor. Op de cantus-

sen van de faculteitskring Chemika was 

hij steevast de moppentapper van 

dienst. De chemicus studeerde er ook 

brouwerijtechnologie. Vandaar zijn blij-

vende interesse voor de gisting en alles 

wat daarmee verband hield, en voor de 

alchemie. 

Vanaf 1968 doceerde Van Schoonen-

berghe biochemie en algemene en indu-

striële microbiologie aan het Hoger 

Technisch Instituut Sint-Lieven in Gent 

en was er verantwoordelijk voor de afde-

ling Gistingsbedrijven. Hij werd onderdi-

recteur van de KaHo Sint-Lieven en later 

directeur Voortgezette Opleidingen. Hij 

ging met emeritaat in 2005. 

Van Schoonenberghe werd in 1993 be-

stuurslid van het Nationaal Jenevermuseum 

in Hasselt en was er voorzitter van 1997 

tot 2008. Met passie zette hij zich in voor 

de uitstraling, de inhoudelijke en materiële 

verruiming van het museum en van de 

kennis en technologie van jenever.

De chemicus was tevens voorzitter van de 

sectie Historiek van de KVCV van 2007 tot 

2012. Hij organiseerde succesvolle sympo-

sia zoals ‘Leven in de brouwerij’ (Leuven, 

2009), waar hij ook spreker was, ‘Opkomst 

van de instrumentele analyse’ (Gent, 2011) 

en, met de Nederlandse collega’s, ‘Eten en 

drinken, steeds gezonder?’ (Eindhoven, 

2008). Ook organiseerde hij de excursie 

naar de suikerfabriek in Dinteloord in 

2010. Een jaar eerder nam Van 

Schoonenberghe deel aan het 7de EU 

congres over de geschiedenis van de 

scheikunde in Sopron, Hongarije. Tevens 

was hij reeds jaren erelid van de sectie 

Voeding van de KVCV.

Van Schoonenberghe was meer dan 

tien jaar hoofdredacteur van het tijd-

schrift Cerevisia. Zijn vele publicaties en 

boeken (onder andere Het ontstaan en de 

evolutie van de alchemie in de Nederlanden, 

2007; Jenever in de Lage Landen, 1996; 

Alcohol tijdens de 19de eeuw, 2012)  

bezorgden hem de Sartonmedaille van 

de UGent en de Marcel Minnaertprijs in 

Rotterdam. In 2014 ontving hij het 

Gulden Hamerken van de Vereniging 

voor Brouwerijgeschiedenis.

Niet alleen zijn rijk gevulde loopbaan 

bezorgde Van Schoonenberghe een 

ruime waardering, maar vooral zijn 

warme, innemende persoonlijkheid. Zijn 

bezorgdheid om iedereen aan het woord 

te laten en geduldig een consensus op te 

bouwen was inspirerend.

Van Schoonenberghe droeg zeer moedig 

zijn ongeneeslijke ziekte aan de zijde van 

zijn zorgzame echtgenote, maar moest 

tenslotte alles uit handen geven. Eric, je 

blijft in onze gedachten verder leven.  |
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