
Personalia Dr. Anske Lam (1860-1918) 
 
Dr. A. Lam. Den 1sten Augustus was het 25 jaren geleden, dat Dr. Lam, thans directeur, als scheikundige 
werd verbonden aan den Gemeentelijken Keuringsdienst van Voedingsmiddelen te Rotterdam. 
Dit feit werd ons eerst weinige dagen voor genoemden datum bekend, zoodat het volgende slechts is 
samengesteld uit gegevens, die in korten tijd verkrijgbaar waren. 
Dr. Anske Lam werd 1 Mei 1860 te Leeuwarden geboren; hij bezocht daar de H.B.S. en daarna het 
gymnasium te Zevenaar, waar hij na 2 jaren het eindexamen aflegde. In 1880 kwam hij als student aan de 
Universiteit te Groningen; van 1886 tot 1887 was hij daar assistent van Prof. Tjaden Modderman, in 1888 
promoveerde hij tot doctor in de scheikunde op een proefschrift, getiteld „Bijdrage tot de kennis der 
directe verbindingen”.  
Van 1888 tot 1893 was hij leeraar aan de gemeentelijke H.B.S. te Veendam. In laatstgenoemd jaar werd hij 
benoemd tot scheikundige aan den juist ingestelden Keuringsdienst van Voedingsmiddelen te Rotterdam. 
Van 1895 tot 1902 was Dr. Lam tevens leeraar aan de Rotterdamsche Kookschool, terwijl hij van 23 Aug. 
1916 tot 1 Mei 1918 tevens directeur is geweest van het Distributiebedrijf te Rotterdam. 
Vermeld zij nog, dat Dr. Lam secretaris is geweest van de Codex-commissie, welke functie hij later 
verwisselde met die van voorzitter. 
Hij was verder de eerste voorzitter van het Genootschap ter bevordering van melkkunde, waarvan hij een 
der oprichters was (13 April 1908). Daarnaast zijn nog andere functies door hem bekleed; herinnerd zij 
slechts aan die van voorzitter der Nederl. Chemische Vereeniging. 
 

[Lijst met publicaties] 
 
Ten slotte nog iets over den door Dr. Lam geleiden keuringsdienst. 
Deze werd ingesteld bij besluit van den Raad der gemeente Rotterdam van 9 Februari 1893, een besluit 
uitgelokt door het toenmalige raadslid den Heer C. E. van Stolk. Aanvankelijk bestond het technisch 
personeel uit een scheikundige (Dr. Lam) en vier marktmeesters, fungeerend als keurmeester; een kamer in 
het hoofdgebouw van het Openbaar Slachthuis, welks directeur de administratieve chef van den dienst 
werd, diende als werkplaats. Alle voedingsmiddelen, uitgezonderd vleesch, werden onder contrôle van Dr. 
Lam gebracht, doch aanvankelijk werd alleen het onderzoek bepaald tot de melkcontrôle en het 
microscopisch onderzoek van enkele andere voedingsmiddelen, in afwachting van de inrichting van nieuwe 
werklokalen, welke in November 1894 in gebruik werden genomen. De groote stijging van het aantal te 
onderzoeken monsters bleek al spoedig wetenschappelijke hulp te eischen; eerst werd daarvoor een 
assistent-scheikundige voorloopig, later (in 1903) definitief aangesteld. 
Bij raadsbesluit van 19 Maart 1908 werd de Keuringsdienst onder een afzonderlijken directeur (Dr. Lam) 
gesteld; een crediet werd toegestaan tot het verbouwen en inrichten van het gebouw aan den Westzeedijk 
592 tot laboratorium, waarheen in Juli 1908 de dienst werd overgebracht. Het is daar dat de jubilaris op 
den 1sten Augustus gehuldigd is. 
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Dr. A. Lam. Den 20sten September is te ’s-Gravenhage plotseling overleden Dr. Anske Lam, directeur-
scheikundige van den Gemeentelijken Keuringsdienst van voedingsmiddelen te Rotterdam, over wiens 
jubileum - toen hij 25 jaren aan genoemden Dienst verbonden was, eerst als scheikundige, daarna als 
directeur — in dit Weekblad eenige mededeelingen verschenen (15, p. 972—974, 1003). Een kort 
levensbericht, waaraan een publicatielijst was toegevoegd, is toen tevens opgenomen. Eenige weinige 
feiten kunnen daaraan nog worden toegevoegd; Dr. Lam was voorzitter van de Vereeniging van directeuren 
van keuringsdiensten, hij maakte deel uit van de Commissie van scheikundigen voor den suikeraccijns en 
van die tot onderzoek van koffie- en theesurrogaten. Een aantal jaren was hij secretaris van het 
Rotterdamsch Natuurkundig Genootschap. Hij was lid van het Bataafsch Genootschap te Botterdam, terwijl 
de Rotterdamsche Chemische Kring in hem een van zijn vooraanstaande leden verliest. 
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