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Voorwoord

Hoe komt een historicus bij vitamines terecht? Het eerste initiatief voor het onder-
zoek waarvan dit boek de neerslag vormt, komt van de Amsterdamse historici Anne 
Kox en Péjé Knegtmans. Samen hadden zij al vaker gepubliceerd over de maatschap-
pelijk en/of industriële betrokkenheid van universitaire wetenschappers in de periode 
vóór de Tweede Wereldoorlog. Zij vroegen mij een promotieonderzoek te verrich-
ten dat zou uitstijgen boven het niveau van individuele wetenschappers die hiervan in 
meer of minder incidentele mate blijk hadden gegeven. De aanvankelijke opzet van 
mijn onderzoek was op bredere schaal te kijken naar de idee van wetenschap die uni-
versitaire onderzoekers koesterden in de decennia na de totstandkoming van de mo-
derne universiteiten eind negentiende eeuw.

Enerzijds bleek die opzet wel erg breed voor een promotieonderzoek. Ze zou een 
systematische studie vergen naar de levenslopen van alle hoogleraren – al waren die 
aan het begin van de twintigste eeuw qua aantallen niet te vergelijken met de huidige. 
Anderzijds kreeg ik na verloop van tijd de indruk dat de meest in het oog springen-
de biografieën in dit verband al waren uitgediept, met publicaties over of onderzoek 
in uitvoering naar wetenschappers als de natuurkundigen Leonard S. Ornstein, Hei-
ke Kamerlingh Onnes, Hendrik Lorentz, Paul Ehrenfest, de farmacoloog Ernst La-
queur, de scheikundige Hugo Rudolph Kruyt of de bioloog F.A.F.C. Went.

De voedingswetenschap bleek onontgonnen gebied als het ging om wetenschappers 
die samenwerkten met de opkomende industrie of zich anderszins op maatschappe-
lijk vlak engageerden. Toch waren in het interbellum – de periode waarop mijn on-
derzoek zich mettertijd concentreerde – voedingsonderzoekers actief die zich op di-
verse wijze nuttig trachten te maken. De meeste hoogleraren in dit specialisme zelfs, 
zo bleek. Toch kwamen mensen als B.C.P. Jansen, Lodewijk Karel Wolff of Evert 
Gorter in bovenstaand rijtje niet voor. Tegelijkertijd maakte het voedingsonderzoek 
in de eerste helft van de twintigste eeuw met de ontdekking van vitamines een paradig-
maverschuiving door. Die zorgde niet alleen voor een ongekende bloei van het vak-
gebied, maar ook voor een groeiende maatschappelijke en industriële relevantie van 
de voedingswetenschap. Zo gingen bedrijven relatief vroeg met vitamines aan de haal. 

Zo bleek het voedingsonderzoek een spannend terrein om me, het uitgangspunt 
van mijn promotieonderzoek indachtig, op te richten. De keuze voor dit vakgebied 
stelde me bovendien in staat boven het niveau van individuele wetenschappers uit te 
stijgen. Tegelijkertijd kon ik met de opmars van vitamines – en de belofte die daarmee 
voor de diverse protagonisten gepaard ging – een verhaal vertellen dat in de histori-
ografie van de wetenschapsgeschiedenis in deze vorm tot dusver ontbrak. Het resul-
taat vindt u op de volgende pagina’s.

Bij mijn onderzoek en het schrijven van dit boek heb ik veel hulp gehad, waarvoor 
ik iedereen – en een aantal hier nader te noemen mensen met name – zeer dankbaar 
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ben. In de eerste plaats de medewerkers van de archieven, die me meestal vriendelijk 
en altijd hulpvaardig ter zijde stonden in Amsterdam, Assen, Den Haag, Groningen, 
Haarlem, Leiden en Utrecht. In het bijzonder wil ik de medewerkers van het Voe-
dingcentrum danken voor hun hulp en bereidwilligheid me toegang te verschaffen tot 
het archief van zijn vroegste voorloper, het Nederlands Instituut voor Volksvoeding. 
Daarnaast gaat mijn speciale dank uit naar Robert van Vlijmen, die me als beheerder 
van de Organon-archieven – zo ongeveer de enige plek waar de roemruchte naam 
Organon nog in ere wordt gehouden – altijd zeer welkom heeft geheten in Oss. Ik 
ben Annemarie de Knecht-Van Eekelen erg erkentelijk voor haar bereidwillige hulp, 
informatie en de verhalen over haar vader. Ook Adel den Hartog dank ik voor zijn 
vriendelijke en royale ondersteuning.

De afgelopen jaren heb ik ook van velen anderen de hulp ingeroepen om informa-
tie in te winnen, over bepaalde ideeën te sparren of om teksten te laten lezen. Mijn 
dank gaat naar hen uit, in het bijzonder naar Patricia Faasse, Ernst Homburg, Leen 
Dorsman, James Kennedy, Piet de Rooij, Ton Nijhuis en Daan Wegener. Anja van 
Leusden van Uitgeverij Verloren dank ik voor de flexibele en professionele begelei-
ding van de uitgave van dit boek, Robbert de Witt voor de snelle en grondige correc-
tie van de drukproeven. Ook Kiek Bigot en Hans Roze wil ik hier bij name noemen, 
omdat zij op hun eigen wijze eveneens in niet onbelangrijke mate aan de wieg hebben 
gestaan van mijn promotieonderzoek.

Van mijn begeleiders Anne Kox en Péjé Knegtmans heb ik de afgelopen jaren zeer 
veel geleerd. Alleen al daarom hebben zij hun taak als promotor meer dan vervuld 
– een promotieonderzoek blijft tenslotte een leertraject. Zonder hun enthousiasme, 
adviezen en zeker ook hun kritische commentaar was dit project niet geslaagd. Ik 
koester warme herinneringen aan onze veelvuldige ontmoetingen en gesprekken en 
waardeer het uitermate hoe hun deur altijd voor me heeft opengestaan.

Toch kan ik niemand meer bedanken dan Katharina. Zij bleef altijd geduldig als ik 
weer vaker aan mijn bureau ging zitten dan beloofd. Zij hield me talloze malen de rug 
vrij als ik me onttrok aan het nauwgezette schema, waarmee de dagindeling met twee 
jonge kinderen nu eenmaal gepaard gaat. Ik bewonder haar – zelf ook bezig met een 
promotieonderzoek – daar enorm voor en hoop de schuld bij gelegenheid in te kun-
nen lossen. Ergens is het spijtig dat mijn promotieonderzoek is afgerond, want onze 
lotsverbondenheid als promovendi leverde bijzondere gesprekken en ervaringen op. 
De totstandkoming van dit boek is door dit alles in hoge mate ook haar verdienste.

Tot slot dank ik Emma en Josefine voor hun blijheid en aanstekelijke enthousias-
me, waartegen geen tegenspoed bestand is.




