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Waartoe dient wetenschap?
Ter inleiding

Als onderwerp van maatschappelijke aandacht duiken de relaties tussen universitei-
ten en de industrie de laatste decennia geregeld op in de media. De vraag hoe de 
universele en onpartijdige aanspraken van de wetenschap te verenigen zijn met de 
particuliere belangen van het bedrijfsleven houdt de publieke opinie steeds opnieuw 
bezig. Zozeer zelfs dat uitgesproken wetenschappelijke conclusies vaak met scepsis 
worden bekeken, vanuit de gedachte dat ze gestuurd kunnen zijn door niet-weten-
schappelijke belangen. Dit is des te sterker het geval zodra de conclusies onhoudbaar 
blijken of niet bewaarheid worden, zoals bleek tijdens de grieppandemie in de win-
ter van 2009/2010. 

Viroloog Ab Osterhaus, die als adviseur van de Nederlandse overheid nauw be-
trokken was bij een ongekend grootschalige griepprikcampagne, werd in het najaar 
van 2009 beticht van banden met de farmaceutische industrie. De scepsis rondom het 
nut van de dubbele griepprik voor delen van de Nederlandse bevolking werd gevoed 
door het uitblijven van grote nadelige gevolgen van de pandemie. Osterhaus had de 
grootste moeite hard te maken dat hij geen persoonlijke voordelen genoot van de 
door hemzelf geïnitieerde voorzorgsmaatregelen. Naast zijn dienstverband aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, werkte de viroloog immers ook voor het aan de 
universiteit gelieerde bedrijf ViroClinics. Hij bezat daarvan ook certificaten van aan-
delen en profiteerde dus mee van het succes van het bedrijf, dat tests uitvoert om de 
werking van vaccins tegen virussen te controleren – onder andere die tegen het Mexi-
caanse griepvirus.1 ‘Osterhaus heeft nu elke schijn tegen,’ oordeelde de Telegraaf 
daarop, ‘zijn reputatie is besmet geraakt door belangenverstrengeling. Als regerings-
adviseur heeft hij iedere geloofwaardigheid verloren.’2 Vanwege deze beeldvorming 
was hij op 29 oktober 2009 zelfs lijdend voorwerp van een spoeddebat in de Tweede 
Kamer met minister Ab Klink van Volksgezondheid.3 

Hoewel modieuze termen als valorisatie en derdegeldstroomfinanciering anders 
doen vermoeden, is de verstrengeling van universitair onderzoek en het bedrijfsleven 
niet nieuw. Zij is zo oud als de industriële belangstelling voor wetenschappelijk on-
derzoek en vind haar oorsprong in de vroege twintigste eeuw. Hetzelfde geldt voor 
het risico van belangenverstrengeling. Ook destijds al lokte het buitenuniversitaire 
engagement van wetenschappers sceptische reacties uit. 

Het gevaar van belangenverstrengeling was in sommige opzichten een even onwel-
kom als onvermijdelijk gevolg van de banden tussen universitaire onderzoekers en 
bedrijven. Hoe dit kon gebeuren, maakt deze studie duidelijk aan de hand van het vi-

1  http://www.erasmusmc.nl/overerasmusmc/veelgestelde.vragen.osterhaus/.
2  ‘Besmet’, De Telegraaf 30-09-2009, 3.
3  Zie bijvoorbeeld: ‘ “Viroloog Osterhaus is niet rijker geworden van Mexicaanse griep” ’, www.volkskrant.nl, 
01-10-2009, 2; ‘Osterhaus mocht al niet meebeslissen over griep’, nrc Handelsblad, 30-09-2009.
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tamineonderzoek in het Interbellum. Ook voor de huidige tijd bezit dit boek daar-
mee een zekere relevantie. De Nederlandse overheid dringt immers steeds sterker 
aan op samenwerking tussen universiteit en industrie en valorisatie van academisch 
onderzoek. De ontwikkeling van het vitamineconcept in deze periode dient als tref-
fende casus om de consequenties van de groeiende verstrengeling te illustreren. Vita-
mines brachten voeding veel nauwer in verband met gezondheid dan daarvoor werd 
gedaan. Daarmee vormden vitamines voor veel medische en andere wetenschappers 
aanleiding zich met de voedingsstoffen bezig te houden en contacten aan te gaan met 
bedrijven die hun kennis konden omzetten in gezonde en nuttige producten.

Vitamines als casus

De ontdekking van vitamines heeft zich over tientallen jaren uitgestrekt. Al eeuwen-
lang werden mensen geteisterd door ziektes – oogaandoeningen, scheurbuik – die 
later het gevolg bleken van vitaminegebrek. Toch werd de opmaat voor serieus on-
derzoek naar vitamines pas eind negentiende eeuw geleverd door de toenemende be-
langstelling van wetenschappelijke zijde voor met name de tropische zenuwziekte 
beriberi en de botaandoening rachitis, ook bekend als de Engelse ziekte. De gedach-
te dat zij niet werden veroorzaakt door een bacteriële infectie of giftige stof bleek in 
de door de ideeën van Robert Koch en Louis Pasteur gedomineerde gezondheidsleer 
moeilijk te accepteren. Dat mensen daarbij ziek konden worden door de afwezigheid 
van een stof, in plaats van de aanwezigheid van een ziekteverwekker, maakte de den-
komslag alleen maar moeilijker. Bovendien kon geen enkele onderzoeker zijn meer 
terughoudende collega’s overtuigen door deze stofjes daadwerkelijk te laten zien. 

Rond de eeuwwisseling lieten meer en meer onderzoeken geen andere vaststelling 
toe dan de conclusie dat vitamines wel degelijk bestonden – en bovendien van levens-
belang waren. Tegen de tijd dat in 1912 de naam ‘vitamine’ werd geïntroduceerd, 
waren wetenschappers die zich met vitamines – en dus met voeding – bezighielden 
zich overal ter wereld wel bewust dat hun negentiende-eeuwse ideeën over voeding 
en gezondheid herziening behoefden. Vitamines brachten daarmee een paradigma-
verschuiving teweeg binnen het min of meer ontsloten gewaande wetenschappelijke 
veld van de voeding. 

Deze ontwikkeling is, ook dankzij het niet onbelangrijke aandeel van Nederlandse 
wetenschappers aan het allereerste vitamineonderzoek, in Nederland vrij goed on-
derzocht.4 De opkomst van het vitamineconcept vormt een niet te negeren aspect 
van de voedingsgeschiedenis, medische geschiedenis en landbouwgeschiedenis. De 
wetenschapshistorici Annemarie de Knecht-Van Eekelen en Harmke Kamminga, de 
voedingswetenschapper Adel P. den Hartog en sociologe Anneke van Otterloo heb-
ben in dit verband belangwekkende publicaties op hun naam staan.5 De laatste stelt 

4  B.C.P. Jansen, Het levenswerk van Christiaan Eijkman 1858-1930 (Haarlem 1959); J.F. Reith, ‘Christiaan 
Eijkman en Gerrit Grijns’, Voeding 32 (1971) 180-195; C. den Hartog, ‘Perioden in de ontdekking en waarde-
ring van vitamines’, Voeding 41 (1980) 45-55; C. den Hartog, ‘Perioden in de ontdekking en waardering van 
vitamines – deel 2’, Voeding 41 (1980) 89-95; R. Luyken, ‘Voedingsonderzoek in voormalig Nederlands-Indië. 
B.C.P. Jansen (1884-1962)’, Voeding 56, 5 (1995) 19-22; Kenneth J. Carpenter, Beriberi, white rice, and vita-
min B (Berkeley e.a. 2000).
5  A.P. den Hartog, ‘Constante en veranderende elementen van de Nederlandse eetcultuur: groente tussen tra-
ditie en trend’, in: idem ed., De voeding van Nederland in de twintigste eeuw. Balans van honderd jaar wer-
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in een samen met De Knecht-Van Eekelen geschreven artikel ook de vroege relatie 
tussen voedingswetenschap en industriële voedselproductie aan de orde. Hun arti-
kel ‘ “What the body needs”: developments in medical advice, nutritional science and 
industrial production in the twentieth century’ noemt vitamines slechts zijdelings, 
maar de auteurs laten duidelijk zien hoe het belang van wetenschappelijk onderzoek 
vanaf het Interbellum voor de voedingsmiddelenindustrie groeide. Evenals hormo-
nen en andere nieuw ontdekte biologische stoffen, verleidden vitamines de voedings-
middelenindustrie in ongekende mate tot nieuwe producten en reclamemethoden en 
luidden zij de opmars in van de farmaceutische industrie. Een gedegen wetenschap-
pelijke fundering van de gezondheidsclaims die ze aan hun producten verbonden, 
was voor deze bedrijfstakken van groot belang, betogen Van Otterloo en De Knecht-
Van Eekelen.6

Een omissie vertoont de literatuur als het gaat om de specifieke relatie tussen we-
tenschap en industrie in het vitamineonderzoek, althans voor zover het de Neder-
landse situatie betreft.7 Internationaal vormt deze casus daarentegen een actueel en 
geliefd onderzoeksobject. Zo is Kamminga verantwoordelijk voor baanbrekende 
publicaties over de geschiedenis van het vitamineonderzoek. Ze heeft specifiek ge-
schreven over de wijze waarop het vitamineonderzoek in Groot-Brittannië in het 
Interbellum belangrijke voortgangen boekte dankzij overeenkomsten tussen weten-
schappelijke, medische, sociale en industriële belangen.8 Ook de Britse historica Sally 
Horrocks heeft diverse artikelen geschreven over de samenwerking tussen vitamine-
onderzoekers en de industrie in Groot-Brittannië tussen beide wereldoorlogen.9 Zij 
maakt daarin aannemelijk wat de motivaties hiervoor waren: de industrie, die weten-
schappers nodig had om status te verlenen aan de gezondheidsclaims van zijn pro-
ducten en de wetenschappers die via samenwerking controle konden behouden op 

ken aan voeding en gezondheid (Wageningen 2001) 109-119. Zie van Den Hartogs hand o.a. ook: ‘De beginfase 
van het moderne voedselpatroon in Nederland i’, Voeding 41 (1980) 334-342, ‘De beginfase van het moderne 
voedselpatroon in Nederland ii’, Voeding 41 (1980) 348-357, ‘Voedingsinformatie in reclame. Een analyse van 
85 jaar voedingsmiddelenadvertenties’, Voeding 50 (1989) 224-229; A.H. van Otterloo, ‘Nieuwe producten, 
schakels en regimes 1890-1920’, in: J.W. Schot e.a. eds., Techniek in Nederland in de twintigste eeuw iii. Land-
bouw, voeding (Zutphen 2000) 249-261 en ‘Prelude op de consumptiemaatschappij in voor- en tegenspoed 
1920-1960’, in: idem, 263-279; J.J. van Binsbergen en A. de Knecht-Van Eekelen, ‘Voedingsleer en ziekte in 
de medische geschiedenis van de afgelopen eeuw’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 143 (1999) 2204-
2207, A. de Knecht-Van Eekelen, Naar een rationele zuigelingenvoeding. Voedingsleer en kindergeneeskunde 
in Nederland 1840-1914 (proefschrift; Nijmegen 1984), A. de Knecht-van Eekelen, ‘Het Vitaminen-Laborato-
rium’, Gewina 19 (1996) 43-45.
6  Annemarie de Knecht-Van Eekelen en Anneke H. van Otterloo, ‘ “What the body needs”: developments in 
medical advice, nutritional science and industrial production in the twentieth century’, in: Alexander Fenton 
ed., Order and disorder: the health implications of eating and drinking in the nineteenth and twentieth centu-
ries (Edinburgh 2000) 112-144.
7  Ook het door Frank Huisman en Rein Vos geredigeerde themanummer van Gewina ‘Farmacie: wetenschap, 
industrie en markt’, 22 (1999) besteedt geen expliciete aandacht aan vitamines. Wetenschapshistoricus Ton van 
Helvoort heeft verschillende publicaties op zijn naam staan over de geschiedenis van de biochemie en haar rela-
tie met de industrie, maar concentreert zich veelal op de naoorlogse periode. Zie bijv. zijn Biochemie tussen nut 
en cultuur. De ‘triple helix’ van de Nederlandse biowetenschappen (Voerendaal 2002).
8  Harmke Kamminga, ‘Vitamins and the Dynamics of Molecularization: Biochemistry, Policy and Industry 
in Britain, 1914-1939’, in: Soraya de Chadarevian en Harmke Kamminga eds., Molecularizing Biology and Me-
dicine. New Practices and Alliances 1910s-1970s (Amsterdam 1998) 78-98.
9  Sally M. Horrocks, ‘The Business of Vitamins: Nutrition Science and the Food Industry in Inter-war Bri-
tain’, in: Harmke Kamminga en Andrew Cunningham eds., The Science and Culture of Nutrition, 1840-1940 
(Amsterdam en Atlanta 1995) 235-258; ‘Nutrition Science and the Food and Pharmaceutical Industries in In-
ter-war Britain’, in: David Smith ed., Nutrition in Britain. Science, scientists and politics in the twentieth century 
(Londen en New York 1997) 53-74.
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de ontwikkeling van het vitamineonderzoek. De bredere context van de wisselwer-
king tussen wetenschap, industrie en overheid in het voedingsonderzoek in Groot-
Brittannië, waarin Horrocks’ onderzoek valt, leveren de bundels die op basis van drie 
conferenties sinds eind jaren negentig zijn verschenen.10 

Om een beeld te krijgen van de impact die vitamines hadden op de Amerikaanse 
samenleving is het werk van Rima D. Apple van onovertroffen waarde. Met name 
in haar boek met de veelzeggende titel Vitamania. Vitamins in American Culture11 
laat zij zien hoe vitamines centraal kwamen te staan in het beeld van goede gezond-
heid dat in de twintigste eeuw gestalte kreeg. Het belang van wetenschappelijk on-
derzoek was essentieel in de totstandkoming van dat beeld, al trekt Apple de tref-
fende conclusie dat het daarbij minder om de kennis zelf ging, dan om de autoriteit 
van de wetenschap als retorisch en marketingtechnisch instrument. Duitstalige his-
torici als Beat Bächi en Heiko Stoff leggen vaak het accent op de sturende rol van de 
overheid bij industrieel-wetenschappelijke samenwerking.12 Zij hebben erop gewe-
zen hoe vitamines, met name door de nationaal-socialistische heerschappij in Duits-
land na 1933, kon worden gekoppeld aan een politiek idee van de meest gezonde en 
krachtige mens.

Het doel van dit boek is de Nederlandse situatie te beschrijven. Ook in Nederland 
veroorzaakte de nieuwe vitamineleer in de jaren twintig en dertig een krachtenspel in 
het vitamine- en voedingsonderzoek. Door de latere opkomst van een vitamineindu-
strie dan bijvoorbeeld Duitsland of de vs en door een overheid die zich van oudsher 
zoveel mogelijk afzijdig hield, kreeg die hier een specifiek karakter. Waar de belofte 
die van vitamines uitging aanvankelijk vooral door wetenschappers werd onderkend, 
nam de industrie vanaf eind jaren twintig de dominante positie in het vitamineonder-
zoek van hen over. Dit dwong de universiteiten hun verhouding met de industrie op-
nieuw te definiëren.

Kennisproductie – modellen en werkelijkheid

Om die verhouding onder woorden te brengen, is traditioneel de tweedeling gebruikt 
van ‘maatschappelijk nut’ tegenover ‘wetenschap om haar eigen wil’, of van toege-
past tegenover zuiver onderzoek. Dat met deze terminologie een scheiding wordt 
gecreërd die in werkelijkheid niet als zodanig voorkomt, hebben wetenschapshisto-
rici en -sociologen de afgelopen decennia overtuigend bewezen. Het ‘lineaire model’ 
is genoegzaam afgedaan als fabel.13 Dat ooit wijdverbreide model beschreef techno-
logische vooruitgang als iets dat begint bij zuiver wetenschappelijke overwegingen 

10  Kamminga en Cunningham eds., The Science and Culture of Nutrition; David F. Smith ed., Nutrition in 
Britain. Science, Scientists and Politics in the Twentieth Century (Londen en New York 1997); Alexander Fen-
ton ed., Order and disorder: the health implications of eating and drinking in the nineteenth and twentieth cen-
turies (Edinburgh 2000). Deze laatste bundel behandelt, met bijdragen van onder andere De Knecht-Van Eeke-
len, Van Otterloo en Den Hartog, ook de situatie in andere Europese landen, waaronder Nederland.
11  Rima D. Apple, Vitamania. Vitamins in American Culture (New Brunswick 1996).
12  Beat Bächi, Vitamin C für alle! Pharmazeutische Produktion, Vermarktung und Gesundheitspolitik (1933-
1953) (proefschrift; Zürich 2009); Heiko Stoff, ‘ “Dann schon lieber Lebertran”. Staatliche Rachitisprophylaxe 
und das wohl entwickelte Kind’, in: Nicholas Eschenbruch e.a. eds., Arzneimittel des 20. Jahrhunderts. Histo-
rische Skizzen von Lebertran bis Contergan (Bielefeld 2009) 53-76; Heiko Stoff, Enzyme, Hormone, Vitamine. 
Eine Geschichte der Wirkstoffe auf der Basis der dfg-geförderten Projekte, 1920-1970 [te verschijnen].
13  David E. Nye, ‘From Science to Industry? Flaws in the Linear Model’, Isis 97 (2006) 543-545, aldaar 543.
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voortgekomen ontdekkingen in universitaire laboratoria en eindigt bij de industriële 
toepassing daarvan in nieuwe technologie. Dit is een veel te schematische en simplis-
tische voorstelling van zaken gebleken. Zo komen de industrie en vooral de consu-
menten er als passieve gebruikers van respectievelijk wetenschappelijke ontdekkin-
gen en technologische vernieuwingen nogal bekaaid van af. Tegelijkertijd wordt de 
universiteit als enige bolwerk van wetenschap opgevat, dat bovendien volkomen vrij 
lijkt van externe invloed. Samenwerkingsverbanden tussen de universiteit en indu-
strie worden in het model volkomen genegeerd.

Als er al zoiets als een lineair model heeft bestaan, dan vóór de Tweede Wereld-
oorlog. Hierop komt – zonder te diep op de nuances in deze problematiek te willen 
ingaan – het onderscheid neer tussen wat wel de twee ‘modes’ van kennisproductie 
is genoemd.14 De vooroorlogse, ‘Mode 1’, wijze van kennisvermeerdering lijkt in dit 
model enigszins op wat men zuivere wetenschap zou kunnen betitelen: gegrond-
vest op door wetenschappelijke nieuwsgierigheid gedreven, academisch onderzoek. 
‘Mode 2’ staat model voor de naoorlogse kennismaatschappij, waarin wetenschappe-
lijke vernieuwing plaatsvindt in een interdisciplinaire ‘context van toepassing’. 

De geringe aandacht voor de historische realiteit in dit model heeft veel kritiek 
opgeleverd – ook na een verfijning van het uit 1994 stammende concept in 2001.15 
In plaats van ‘Mode 2’ is daarom ook wel de triple helix voorgesteld als beeld van 
de verstrengeling van universiteit, industrie en overheid.16 De meerwaarde van deze 
concepten en modellen ligt ontegenzelijk in het besef dat wetenschap geen eenzijdige 
zaak is (geweest) van de universiteiten. Zeker in het farmaceutische en voedingson-
derzoek dat in dit boek centraal staat, is de vraag gerechtvaardigd of er ‘ooit’ sprake 
kan zijn van ‘zuivere wetenschap’ – om de scherpe titel van een publicatie van Jor-
dan Goodman over deze problematiek te parafraseren.17 Goodman concludeert dat 
de discussie over het onderscheid tussen zuivere en toegepaste wetenschap daarom 
‘steriel, irrelevant en historisch misleidend’ is.18

Vanuit een sociologisch standpunt mag dit onderscheid steriel en irrelevant voor-
komen, maar historisch misleidend is het niet. Wie met een historisch-hermeneuti-
sche blik naar de rol van wetenschap en van de universiteiten in de samenleving kijkt 
– en dat is wat dit boek beoogt – ziet dat het begrip van zuivere wetenschap wel de-
gelijk een zekere realiteit bezat. Ook als dit beeld als bron van technologische ver-
nieuwing tekortschiet, speelde het een rol in het nadenken over de functie van de uni-
versiteiten door de betrokkenen zelf. Waartoe dienen deze academische instellingen 
– en meer in het bijzonder: universitaire laboratoria? Zijn het onderwijsinrichtingen, 

14  M. Gibbons e.a., The new production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary 
societies (Londen 1994).
15  H. Nowotny, P. Scott en M. Gibbons, Rethinking science: knowledge in an age of uncertainty (Cambridge 
2001). Een voorbeeld van kritiek op het model is van de Duitse historica Margit Szöllösi-Janze, die de wortels 
van de kennissamenleving veel vroeger plaatst: M. Szöllösi-Janze, ‘Science and Social Space: Transformations 
in the Institutions of Wissenschaft from the Wilhelmine Empire to the Weimar Republic’, Minerva 43 (2005) 
339-360, aldaar 342-343.
16  H. Etzkowitz en L. Leydesdorff, ‘The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a 
Triple Helix of university-industry-government relations’, Research Policy 29 (2000) 109-123. 
17  J. Goodman, ‘Can it Ever be Pure Science? Pharmaceuticals, the Pharmaceutical Industry and Biomedical 
Research in the Twentieth Century’, in: J.P. Gaudillière en I. Löwy eds., The Invisible Industrialist. Manu-
facturers and the Production of Scientific Knowledge (Basingstoke 1998) 143-166. Zie ook de veelzeggende ti-
tel van Van Helvoorts Biochemie tussen nut en cultuur. De ‘triple helix’ van de Nederlandse biowetenschappen 
(vgl. noot 7).
18  Goodman, ‘Can it Ever be Pure Science?’, 160.
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waar hoogleraren hun studenten het handwerk van hun wetenschappelijke discipline 
aanleren? Zijn het vrijplaatsen voor onderzoekers om zich ongestoord te wijden aan 
de mysteries van hun vakgebied? Of behoren laboratoria, gefinancierd met publiek 
geld, zich in te spannen voor de publieke zaak – wat daaronder ook wordt verstaan?

Deze vragen werden sinds de opkomst van de onderzoekslaboratoria eind negen-
tiende eeuw opgeroepen. De antwoorden erop zijn nooit eenduidig geweest – maar 
daarom niet minder van belang, omdat er uiterst reële beslissingen op waren geba-
seerd over de financiering of de grenzen van universitair onderzoek. Mede hierom 
stonden bestuurders van universiteiten niet altijd op een lijn met hun wetenschap-
pelijke personeel als het ging om wat aan de laboratoria moest gebeuren. De colleges 
van curatoren die de openbare Nederlandse universiteiten voor 1970 in naam van de 
rijksoverheid (of in het geval van de Universiteit van Amsterdam, in naam van de ge-
meente) beheerden, trachtten doorgaans het karakter te waarborgen van de academie 
als onderwijsinstelling. Ook het wetenschappelijk onderzoek in de laboratoria werd 
hieraan ondergeschikt gemaakt. Dit behoorde in eerste plaats het onderwijs te die-
nen. Onderzoek in opdracht van de industrie hoorde volgens de curatoria daarom in 
principe niet thuis aan universiteiten, zeker als het enkel ging om het met tests of con-
troles faciliteren van toepassingen.

Deze opvattingen leefden in de eerste decennia van de twintigste eeuw bijvoor-
beeld zeer sterk aan de Universiteit van Amsterdam. De hoogleraar farmacologie 
van die universiteit, Ernst Laqueur, botste herhaaldelijk met de curatoren over zijn 
samenwerking met de geneesmiddelenproducent Organon in Oss. Laqueur was in 
1923 een van de oprichters van het bedrijfje, maar naarmate de productie van Orga-
non groeide, bekeek met name curator C.C. Delprat de blijvende symbiose tussen 
het bedrijf en de hoogleraar met argusogen. De universiteit ‘moet ervoor waken’, zo 
schreef hij zijn mede-curatoren in 1926, ‘dat het wetenschappelijk universiteitslabo-
ratorium niet ontaardt in een laboratorium, dat werkt in opdracht van een handels-
firma’. In 1923 mocht de ontwikkeling van insuline, waarmee Organon met hulp van 
Laqueur was begonnen, nog van grote betekenis zijn geweest. Drie jaar later was 
de betrokkenheid van Laqueur-farmaco-therapeutische laboratorium in Amsterdam 
niet meer noodzakelijk. Het zou zich volgens Delprat weer moeten beperken tot 
‘zuiver wetenschappelijk onderzoek’. Dat hield niet alleen een verplichting in wat het 
soort onderzoek aanging, maar ook de financiering ervan. Het zou de ‘zuiverheid’ 
ten goede komen, aldus Delprat, als Laqueurs laboratorium dit onderzoek, ‘dat het 
uit eigen beweging op touw zet’, geheel ‘uit universitaire subsidie bekostigt’.19

Delprats opvatting paste ook in de beeldvorming over en de taakverdeling tus-
sen de universiteiten en de Technische Hogeschool in Delft. David Baneke schrijft 
in zijn proefschrift Synthetisch denken dat de universiteiten immers ‘belang [had-
den] bij een heldere taakverdeling: zuivere wetenschap op universiteiten en toege-
paste wetenschap op hogescholen’.20 Onder de kop ‘Beroepsonderzoekers’ in deze 
inleiding wordt de verhouding tussen de universiteiten en de technische hogeschool 
verder uitgelicht.

19  C.C. Delprat aan College van Curatoren [CvC], 7 januari 1926, ACUvA 170.
20  David Baneke, Synthetisch denken. Natuurwetenschappers over hun rol in een moderne maatschappij, 
1900-1940 (Hilversum 2008) 61.
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Tussen zuiverheid en nut

Zo speelde het ideaal van ‘zuivere wetenschap’ een belangrijke rol in de bescherming 
van de waarden van de universiteit. In de praktijk viel het evenwel niet altijd mee de 
‘zuiverheid’ van de universiteit te waarborgen. Vaak strookte de idee van wat univer-
siteiten zouden moeten zijn nu eenmaal niet met de beperkingen of behoeftes in de 
realiteit. De toestroom aan studenten dijde sinds het einde van de negentiende eeuw 
buitengewoon uit. In 1890 studeerden rond 2300 studenten aan een van de Neder-
landse universiteiten in Leiden, Utrecht, Groningen of Amsterdam. In 1910 waren 
dat er bijna 3700. Twintig jaar later telde Nederland al bijna tienduizend studenten.21 
Tezelfdertijd kampte het Nederlandse hoger onderwijs vrijwel continu met financi-
ele beperkingen. Het gevolg was dat hoogleraren in deze decennia veel klaagden over 
de hoge onderwijsdruk en een gebrek aan ondersteunend personeel. De eind negen-
tiende eeuw ingerichte laboratoria barstten met de toenemende aantallen studenten 
in de daaropvolgende decennia niet zelden uit hun voegen. De eisen die de zich in 
hoog tempo ontwikkelende wetenschap aan laboratoriumonderzoek stelde, maak-
ten het nieuw bouwen van laboratoria echter tot een uiterst kostbare aangelegenheid. 
Het vooruitzicht op extra financiële middelen waarmee samenwerking met de indu-
strie doorgaans gepaard ging, kwam de colleges van curatoren onder deze omstandig-
heden goed van pas – al wilden ze dat niet altijd toegeven.

Deze vorm van samenwerking kon daarentegen om begrijpelijke redenen vaker re-
kenen op een gul onthaal van het wetenschappelijke personeel. Hoogleraren en an-
dere academische onderzoekers pleitten sneller dan de curatoren voor wetenschappe-
lijk onderzoek met maatschappelijk nut. Zij voelden zich, bijvoorbeeld als medicus, 
daartoe verplicht aan de samenleving of gebruikten het nut-aspect in die zin als reto-
riek om aardsere motieven mee op te tuigen. Het vermeende nut van onderzoek gaf 
hoogleraren de gelegenheid zich een legitimatie te verschaffen zich op een bepaald 
onderzoeksterrein te begeven, hun werknemers te mobiliseren en de uitgaven te doen 
die ze daarbij nodig achtten. Zo voerde Laqueur verschillende van deze argumenten 
op in een reactie aan het curatorium in 1931, nadat ook de Amsterdamse gemeente-
raad vraagtekens had gesteld bij het werk dat Laqueur op zijn laboratorium liet uit-
voeren voor Organon. Volgens Laqueur konden slechts door samenwerking tussen 
wetenschap en industrie resultaten worden bereikt van ‘grote wetenschappelijke be-
tekenis en praktisch-therapeutische waarde’.22 Bovendien zou het onderzoek dat La-
queur op zijn laboratorium wilde uitvoeren zonder die samenwerking ‘vrijwel on-
mogelijk’ zijn. De enorme hoeveelheden grondstoffen waaruit hij bijvoorbeeld zijn 
insuline filterde, had hij nooit zelf kunnen bekostigen. Nu leverde Organon hem die 
voor niets.

Maar Laqueur vond in de jaren twintig en dertig een niet zelden uiterst sceptisch 
curatorium tegenover zich. Aan dezelfde hoofdstedelijke universiteit vond het idee 
om via de instelling van een bijzonder lectoraat in de sociale verzekeringsgeneeskun-
de toegepaste wetenschap in het onderwijs aan te bieden in de jaren dertig ook onder 
het wetenschappelijk personeel nauwelijks steun.23 Aan de Utrechtse universiteit on-

21  G. Jensma en H. de Vries, Veranderingen in het hoger onderwijs in Nederland tussen 1815 en 1940 (Hil-
versum 1997) 187-205.
22  E. Laqueur aan CvC, 13 juni 1931, ACUvA 170.
23  Peter Jan Knegtmans, ‘Onderwijs, wetenschap en particulier initiatief aan de Universiteit van Amsterdam, 
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dervond de fysicus Leonard Salomon Ornstein diezelfde decennia hoegenaamd geen 
enkele belemmering in zijn talloze pogingen de universiteit sterker te laten aanslui-
ten aan industrie en maatschappij. Met dat doel hield hij redes en schreef hij talloze 
artikelen in vak- en dagbladen. Meer nog dan dit bracht hij de samenwerking met het 
bedrijfsleven en met overheidsinstellingen op zijn laboratorium op grote schaal in 
de praktijk, zoals Han Heijmans in zijn proefschrift heeft laten zien.24 Het Utrechtse 
college van curatoren legde hem hierbij niets in de weg. Ook in het geval van de bac-
terioloog Lodewijk Karel Wolff, die in deze studie een prominente plek heeft, trad 
het curatorium niet naar voren met zijn opvattingen over de functie van de universi-
teit. Zo had Wolff, eveneens nauw verbonden met Organon, heel wat minder uit te 
leggen dan Laqueur in Amsterdam.

Tegen deze achtergrond doemt het beeld op van wetenschappers en universiteits-
bestuurders die hun werk uitoefenden tussen wens en werkelijkheid, soms handig la-
verend, meestal schipperend. Bevlogenheid en calculatie gingen vaak hand in hand. 
Het is deze dubbelzinnigheid die ertoe leidt, dat concepten als het zelfbeeld of de 
functie van de moderne universiteiten niet te licht kunnen worden gehanteerd. Met 
name historicus Bert Theunissen heeft er in verschillende publicaties, zoals zijn stu-
die ‘Nut en nog eens nut’. Wetenschapsbeelden van Nederlandse natuuronderzoekers 
uit 2000, op gewezen hoe misleidend de wetenschapsbeelden van hun historische 
subjecten voor wetenschapshistorici kunnen zijn.25 Om een gefundeerd beeld te krij-
gen van de motivatie van wetenschappers en van de wijze waarop universiteiten zich 
in de samenleving positioneerden, is het daarom van wezenlijk belang nauwgezet de 
krachten te onderzoeken die van invloed waren op de wetenschapsbeoefening. Dat is 
het achterliggende oogmerk van dit boek. 

Het laat zich daarbij leiden door de stelling dat de opvattingen over de functie 
van de wetenschap, die voor een belangrijk deel hun oorsprong vonden in de late 
negentiende eeuw, in het interbellum door de realiteit werden ingehaald. Het was 
de tijd waarin industriële research in Nederland opkwam, evenals de maatschap-
pelijke en politieke behoefte aan wetenschappelijke experts. De ontwikkeling van 
vitamines van abstracte, puur wetenschappelijke entiteiten naar algemeen bekende 
geneesmiddelen en gebruiksgoederen dient in deze studie als casus voor deze veel 
bredere trend. De veranderingen in het Nederlandse wetenschapslandschap in het 
Interbellum dwong zowel academische wetenschappers als de colleges van cura-
toren een antwoord te formuleren op de vraag waarvoor hun instellingen nu wer-
kelijk waren bedoeld. Dat antwoord werd door de wetenschappers die in dit boek 
centraal staan – en zij vormden de meerderheid in het vakgebied van het voedings-
onderzoek – vooral pragmatisch geformuleerd. Dit gold ook voor de curatoren die 
eerder uitgesproken waren in hun opvattingen over de taak der universiteiten, zoals 
hierboven al is aangeduid. Al betekende dit niet dat de toenadering tot industrie en 
samenleving zich voltrok zonder consequenties voor de autonomie die de univer-

1920-1950, in: P.J. Knegtmans en A.J. Kox eds., Tot nut en eer van de stad. Wetenschappelijk onderzoek aan de 
Universiteit van Amsterdam (Amsterdam 2000) 79-105, aldaar 102-3.
24  H.G. Heijmans, Wetenschap tussen universiteit en bedrijfsleven. De experimentele natuurkunde in Utrecht 
onder W.H. Julius en L.S. Ornstein 1896-1940 (1994).
25  Bert Theunissen, ‘Nut en nog eens nut’. Wetenschapsbeelden van Nederlandse natuuronderzoekers, 1800-
1900 (Hilversum 2000). Zie ook Bert Theunissen en Frans van Lunteren eds., Zuivere wetenschap en praktisch 
nut. Visies op de maatschappelijke betekenis van wetenschappelijk onderzoek rond 1900. Themanummer van 
Gewina 17 (1994).
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siteiten sind eind negentiende eeuw had gekenmerkt. Met de opkomst van samen-
werkingsverbanden in hun verschillende vormen trad het hierboven al aangestipte 
probleem van belangenverstrengeling naar de voorgrond. Ook hierop gaat dit boek 
uitgebreid in.

Onderzoekers en researchers

Het onderstaande betoog sluit aan bij een historiografie binnen de Nederlandse we-
tenschaps- en universiteitsgeschiedenis die zich al geruime tijd richt op de ideeën 
over zuivere wetenschap en de rol van maatschappelijk nut binnen de moderne uni-
versiteiten. Vanwege diverse en vaak parallelle ontwikkelingen vormen de late negen-
tiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw daarbij de voornaamste achter-
grond, deels in gang gezet door de Wet op het Hooger Onderwijs van 1876.

Deze wet markeert een fundamentele verandering aan de Nederlandse universitei-
ten. Zij hadden zich geleidelijk ontwikkeld van onderwijs- en opleidingsinstellingen 
tot inrichtingen waarin wetenschappelijk onderzoek centraal kwam te staan. Hoog-
leraren werden meer dan alleen maar docenten; het doen van onderzoek werd een 
wezenlijk bestanddeel van hun beroep. Het produceren van nieuwe kennis werd hun 
doel. Met het onderzoekstraject konden ze hun vak bovendien aanschouwelijk ma-
ken voor studenten. Langzaamaan kregen wetenschappers aan universiteiten de kans 
zich te manifesteren als onderzoeker, voor wie het geven van onderwijs niet meer 
louter prioriteit had.26

De professionalisering van de beroepsgroep van onderzoekers werkte speciali-
sering en schaalvergroting in de hand. Dat uitte zich vanaf 1880 onder meer in de 
oprichting van nieuwe natuurwetenschappelijke en geneeskundige laboratoria.27 In 
Amsterdam werd in 1891 een nieuw laboratorium geopend voor de scheikundige 
J.H. van ’t Hoff; in Leiden  breidde Heike Kamerlingh Onnes zijn cryogene labora-
torium bij stapjes en beetjes uit tot een centrum dat alom aanzien genoot en in Gro-
ningen werd een laboratorium neergezet voor onderzoek naar röntgenstralen. Deze 
verschilden van de vorige generatie laboratoria, doordat ze vaak beter waren inge-
richt voor onderzoek. Daarbij waren ze, vanwege de hoge kosten voor apparatuur en 
materiaal, meestal uitgerust voor een specifieke onderzoekslijn.28

Studenten werden in deze laboratoria in staat gesteld het doen van natuurweten-
schappelijk en geneeskundig onderzoek in laboratoria aan den lijve te ondervinden. 
Hiermee werd tegemoet gekomen aan een belangrijke vernieuwing uit de wet van 

26  P.J. Knegtmans, Professoren van de stad. Het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam, 1632-
1960 (Amsterdam 2007) 304. Zie, in uitgebreidere vorm over de thematiek van deze en de volgende paragraaf 
ook: Pim Huijnen, ‘Universiteit, bedrijfsleven en de opkomst van de beroepsonderzoeker, 1880-1940’, in: L.J. 
Dorsman en P.J. Knegtmans eds., Onderzoek in opdracht. De publieke functie van het universitaire onderzoek 
in Nederland sedert 1876 (Hilversum 2007) 23-38.
27  J.J. Hutter schrijft in zijn kwantitatieve onderzoek naar wetenschappelijke laboratoria, dat ongeveer de 
helft van de universitaire laboratoria in dat tijdvak tussen 1905 en 1930 is opgericht. “Vooral de oprichtingsac-
tiviteit in de periode 1915-1930 was groot.” J.J. Hutter, ‘Nederlandse laboratoria 1860-1940, een kwantitatief 
overzicht’, Werkplaatsen van wetenschap en techniek. Industriële en academische laboratoria in Nederland, 
1860-1940. Themanummer van het Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, 
wiskunde en techniek 9 (1986) 150-174, aldaar 154.
28  Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie. De man van het absolute nulpunt (Amsterdam 
2005) 551.



18 waartoe dient wetenschap?

1876: het werd voortaan de bedoeling studenten te vormen tot zelfstandige weten-
schapsbeoefenaars. Zij werden op een onvergelijkbaar hoger niveau opgeleid dan de 
studenten een generatie eerder. Ambitieuze natuurwetenschappers die zich als on-
derzoeker wilden kwalificeren, deden dat tot dusver nog in de regel in het buiten-
land. De laboratoriumdirecteuren Van ’t Hoff, Kamerlingh Onnes en bijvoorbeeld 
de bioloog Hugo de Vries waren tijdens of na hun studie naar Duitsland uitgeweken 
om vertrouwd te raken met de onderzoekspraktijk. Die praktijk kregen de studenten 
in het vervolg aan hun Nederlandse universiteiten zelf onderwezen. 

Voor natuurwetenschappers brak in deze tijd de bloeiperiode aan van de zuivere 
wetenschap. In relatieve rust konden zij zich in hun laboratoria wijden aan specifieke 
onderzoeksvragen. Eindelijk kregen zij de kans hun theorieën experimenteel te toet-
sen. Ad Maas heeft niettemin recent benadrukt dat het van de ambitie van individuele 
wetenschappers afhing in hoeverre ze de mogelijkheid benutten die de wet hen bood 
dit onderzoek uit te voeren, – daarmee trachtend de finalistische lijn te doorbreken 
tussen de wet van 1876 en de reeks van Nobelprijzen die Nederlandse natuurwe-
tenschappen rond de eeuwwisseling ten deel vielen.29 Feit blijft dat onder de weten-
schappers die hun kans op het doen van onderzoek grepen, spoedig baanbrekende 
successen werden geboekt – zoals Kamerlingh Onnes’ vondsten op het gebied van 
extreem lage temperaturen. 

De vraag naar het maatschappelijke nut van dergelijk onderzoek speelde voor de 
experimentatoren een ondergeschikte rol. Volgens de Rotterdamse wetenschapssoci-
oloog Bastiaan Willink zou deze generatie wetenschappers het principieel niet accep-
teren onderzoek te verrichten om zijn praktische toepassingen. Dit is erg sterk uitge-
drukt, aangezien hoogleraren zich voor bijvoorbeeld de knaw wel degelijk inlieten 
met toegepaste vormen van onderzoek. Maar het geeft wel de toon aan, zeker als het 
gaat om de verhouding tussen universitair onderzoek en het bedrijfsleven. Terwijl 
hoogleraren zich vaak niet bekommerden om de toepassingen van hun onderzoek, 
werden zij hiertoe van zijde van de industrie immers ook nauwelijks uitgenodigd, al-
dus Willink in zijn studie over de ‘de tweede Gouden Eeuw’ in de Nederlandse na-
tuurwetenschappen tussen 1870 en 1940.30

Toch hingen de ontwikkelingen in het hoger onderwijs en de wetenschap nauw sa-
men met de veranderingen in de Nederlandse samenleving in de tweede helft van de 
negentiende eeuw. De industrialisatie die in die tijd op gang kwam, vond niet alleen 
plaats  in de nijverheid, maar ook binnen de landbouw, de geneeskunde en bijvoor-
beeld de bouw. Die sectoren maakten tegen de achtergrond van een sterk groeiende 
bevolking – van drie miljoen omstreeks 1850 tot meer dan vijf miljoen rond 1900 – 
stuk voor stuk een proces door van schaalvergroting en technologisering. De steden 
groeiden sterk, de mobiliteit steeg, en daarmee de behoefte aan betere infrastructuur, 
nieuwe technieken en voorzieningen. In de landbouwsector zorgde de economische 
crisis sinds 1870 voor moderniseringsimpulsen als mechanisering en experimenten 
met nieuwe gewassen. Tegelijk begon de nijverheid zich steeds sterker te organiseren. 

29  Ad Maas, ‘Civil Scientists: Dutch Scientists between 1750 and 1875’, History of Science 48 (2010) 75-103. 
Zie voor een soortgelijke nuancering van het belang van de Wet op het Hooger Onderwijs ook: idem, ‘Tach-
tigers in de wetenschap: Een nieuwe kijk op het ontstaan van de “Tweede Gouden Eeuw” in de Nederlandse 
natuurwetenschap’, Tijdschrift voor geschiedenis 114 (2001) 354-376.
30  Bastiaan Willink, De Tweede Gouden Eeuw. Nederland en de Nobelprijzen voor natuurwetenschappen 
1870-1940 (Amsterdam 1998) 204.



waartoe dient wetenschap? 19

Er ontstonden sectorbrede organisaties of instellingen, waarbinnen bedrijven afspra-
ken maakten over inspectiestandaards en normen voor kwaliteitscontrole. Nieuwe 
technieken en productieprocessen moesten immers worden uitgeprobeerd, verbeter-
de voedings- en geneesmiddelen worden gecontroleerd. Dit werkte een groeiende 
behoefte aan tests en controles in de hand. Deze werden gepubliceerd in daartoe op-
gerichte vakbladen. 

Verschillende sectoren stimuleerden de stichting van gespecialiseerde onderwijsin-
stellingen, zoals in de zuivelsector, de suikerindustrie en de bouw. De voedingsmid-
delenindustrie kwam in die tijd onder toenemende invloed te staan van wetenschap-
pelijke ontwikkelingen op het gebied van hygiëne en van kennis over voedingsstoffen. 
De controle hiervan bevorderde de oprichting van proefstations, zoals het zuivel-
proefstation dat in 1889 werd opgericht in Hoorn. Ook in Wageningen, Maastricht 
en Groningen werden rijkslandbouwproefstations gevestigd. Veel onderzoek vond 
daarnaast plaats in particuliere laboratoria, die vooral rond de eeuwwisseling uit de 
grond schoten.31 Andere sectoren organiseerden hun kwaliteitscontrole in individu-
ele controlelaboratoria. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de bierbrouwerijen, de 
graan-, meel- en broodfabrieken, in de margarine-industrie en de gistfabrieken. In 
enkele gevallen leidden deze procedures tot technische innovaties. Op deze wijze 
konden controlewerkplaatsen zich ontwikkelen tot heuse researchlaboratoria, al 
moesten zij het in deze tijd stellen zonder structurele wetenschappelijke supervisie.32 

Het aantal bedrijven dat zich rond de eeuwwisseling bewust begon te concentreren 
op innovatief onderzoek was in Nederland op de vingers van één hand te tellen. Het 
gold bijvoorbeeld voor de Nederlandse Gist en Spiritusfabriek (ngsf) in Delft, die 
wordt beschouwd als het eerste Nederlandse bedrijf met een eigen microbiologisch 
laboratorium. De stichting daarvan in 1885 had tot doel de kwaliteit van gist te ver-
beteren via nieuwe grondstoffen en processen. Het bedrijf had de gepromoveerde bi-
oloog Martinus Willem Beijerinck aangesteld om het onderzoek te leiden, waarmee 
hij één van de eerste hoogopgeleide wetenschappers werd met een baan in de Neder-
landse industrie. 

Voor de Eerste Wereldoorlog had de ngsf slechts gezelschap van de Koninklijke/
Shell en van Philips als het ging om bedrijfseigen onderzoek. Het Engels-Nederland-
se oliebedrijf liet in 1906 een chemisch researchlaboratorium bouwen om zich te ver-
zekeren van de aanstelling van de jonge chemisch ingenieur W.C. Knoops. Deze had 
een methode gevonden om het destillatieproces van ruwe Borneo-olie naar kerosine 
te verbeteren. Door hem met het laboratorium een aantrekkelijke werkplek aan te 
bieden, zorgde de Koninklijke ervoor dat deze kennis niet in handen viel van rivalise-
rende bedrijven. Twee jaar later liet ook de gloeilampenfabriek uit Eindhoven een be-
scheiden chemisch laboratorium bouwen, gevolgd door een natuurkundig laborato-
rium in 1913. Evenals in het geval van de Koninklijke/Shell was Philips mede door de 
groeiende internationale concurrentie gedwongen tot eigen innovatieve research. Pe-
ter Baggen, Jasper Faber en Ernst Homburg hebben deze prille ontwikkeling van de 

31  Ingrid Vledder, Eddy Houwaart en Ernst Homburg, ‘Particuliere laboratoria in Nederland. Deel 1: Op-
komst en bloei 1865-1914’, neha-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 62 (1999) 249-
290, aldaar 254.
32  Heijmans, Wetenschap tussen universiteit en bedrijfsleven, 118; Van Otterloo, ‘Nieuwe producten, schakels 
en regimes’, 254; P. Baggen, J. Faber and E. Homburg, ‘Opkomst van een kennismaatschappij’, in: J.W. Schot 
e.a. eds., Techniek in Nederland in de twintigste eeuw vii. Techniek en modernisering. Balans van de twintigste 
eeuw (Zutphen 2003) 141-173, aldaar 146-150. 
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industriële research in Nederland nauwkeurig beschreven in hun artikel ‘Opkomst 
van een kennismaatschappij’ als paragraaf binnen de onvolprezen en uitputtende se-
rie Techniek in Nederland in de twintigste eeuw.33

De Eerste Wereldoorlog speelde een sterk katalyserende rol in het begeleiden door 
universitaire wetenschappers van bedrijven bij hun eerste schreden op onderzoeks-
gebied. Dat maakt de Maastrichtse historicus Ernst Homburg duidelijk in zijn oratie 
Speuren op de tast. Een historische kijk op industriële en universitaire research.34 Zo 
steeg het aanbod aan industriële researchvacatures sterk door de oorlog. Nederlandse 
bedrijven moesten na 1914 zelf op zoek naar alternatieven voor grondstoffen of half-
fabricaten die door de handelsblokkades in toenemende mate wegvielen. Daarnaast 
viel met de beperkte invoer ook de concurrentie uit met name Duitsland weg. Oude 
bedrijven als Siemens, basf, Bayer, agfa en aeg hadden ook in Nederland een ster-
ke positie opgebouwd op de chemische en elektrotechnische markt. Door het weg-
vallen van hun producten vormden de oorlogsjaren voor veel jonge Nederlandse be-
drijven een uitstekende gelegenheid om hun marktaandeel te vergroten.35 Binnen die 
omstandigheden, zo maakt Homburg elders duidelijk, ‘boden een groeiend nationaal 
bewustzijn en een cultureel klimaat waarin men trots was op Nederlandse weten-
schappelijke prestaties, ongekende kansen voor een eenzijdige, technische visie op de 
toekomst van de Nederlandse chemische industrie’.36

Het gevolg was dat veel nieuwe onderzoekslaboratoria werden opgericht, waar-
voor exact geschoolde academici en ingenieurs werden geworven. Het aantal hoog-
opgeleide werknemers in de industrie steeg in deze jaren van 350 in 1915 tot circa zes-
honderd tien jaar later – bovenal in de chemische industrie, maar eveneens in andere 
sectoren. Ook het voedingsmiddelen- en chemisch bedrijf Noury & Van der Lande 
stichtte bijvoorbeeld een eigen laboratorium in 1916. De kunstzijde-fabrikant aku 
begon direct na de oorlog met eigen research. Deze ontwikkeling van kennisproduc-
tie in de industrie vertoonde een steeds sterker wordende stijging in de daarop vol-
gende jaren. Het is moeilijk om harde cijfers te geven over het aantal onderzoeksla-
boratoria bij bedrijven, maar het is een feit dat aan het eind van het Interbellum in 
elke sector van de Nederlandse industrie wel op structurele basis werd geïnvesteerd 
in research.37 Met enige goede wil kan de Eerste Wereldoorlog daarom de ontstaans-
periode van de industriële research in Nederland worden genoemd.38

33  Baggen e.a., ‘Opkomst van een kennismaatschappij’, 157-158. 
34  Ernst Homburg, Speuren op de tast: een historische kijk op industriële en universitaire research (inaugurele 
rede Universiteit Maastricht 2003).
35  Ibidem, 18.
36  Ernst Homburg, ‘De Eerste Wereldoorlog: samenwerking en concentratie binnen de Nederlandse chemi-
sche industrie’, in: J.W. Schot e.a. eds., Techniek in Nederland in de twintigste eeuw ii. Delfstoffenwinning, 
energie en chemie (Zutphen 2000) 316-331, aldaar 330.
37  Hutter, ‘Nederlandse laboratoria 1860-1940’, 154, 162-163; Baggen e.a., ‘Opkomst van een kennismaat-
schappij’, 164.
38  Een kwalificatie die wederom aan Homburg is ontleend. Zie: E. Homburg, A. Rip en J.S. Small, ‘Chemici, 
hun kennis en de industrie’, in: Schot e.a. eds., Techniek in Nederland in de twintigste eeuw ii. Delfstoffenwin-
ning, energie en chemie (Zutphen 2000) 298-315, aldaar 313. Deze visie wordt onderschreven door Hutter. Uit 
zijn gegevens blijkt dat sinds de Eerste Wereldoorlog het aantal wetenschappers in de industrie sterk begint te 
stijgen. ‘Veronderstellen we dat een groot gedeelte van de wetenschappers in de laboratoria van de bedrijven 
werkte, dan nam het belang van deze laboratoria dus ook pas na de Eerste Wereldoorlog flink toe. Pas toen 
konden de laboratoria op wetenschappelijke leest worden geschoeid.’ Hutter, ‘Nederlandse laboratoria 1860-
1940’, 20-21.
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Beroepsonderzoekers

Voor de bemanning van al die nieuwe overheidslaboratoria en industriële speur-
werkafdelingen kwam een sterke behoefte op aan een nieuwe beroepsgroep: die van 
de beroepsonderzoeker, de wetenschappers en afgestudeerde studenten uit het hoger 
onderwijs. Al in 1863 was de hbs gekomen om de handel en opkomende industrie aan 
beter opgeleid personeel te helpen. Met datzelfde doel was de opleiding voor burger-
lijke ingenieurs in Delft omgevormd tot Polytechnische School. Maar voor het werk 
in de nieuwe laboratoria waren zij vaak niet voldoende geschoold. Nederlandse che-
mische en technische bedrijven haalden tot zeker 1890 nog gespecialiseerd personeel 
uit het buitenland, of Nederlanders die in het buitenland waren opgeleid. Vandaar 
dat studenten die een beroep wilden vinden in hun tak van wetenschap – denk aan 
Van ’t Hoff of Kamerlingh Onnes – noodgedwongen ervaring opdeden aan universi-
teiten of industriële laboratoria in het buitenland, met name Duitsland.

‘Delft’ had weliswaar het doel studenten klaar te stomen voor het bedrijfsleven, 
maar was in die jaren te weinig specialistisch in het curriculum en bood te weinig les 
in praktisch laboratoriumonderzoek om voor werkgevers interessant te zijn. Dit ver-
anderde na 1890 langzaam, toen de nadruk op onderwijs geleidelijk werd vervangen 
door meer aandacht voor onderzoek – een ontwikkeling die werd bekrachtigd door 
de vervanging van de titel ‘technoloog’ door die van ‘scheikundig ingenieur’. In 1905 
kreeg de Polytechnische School de status van hogeschool met promotierecht. Tege-
lijkertijd groeide het aantal studenten onafgebroken.39

Het gevolg hiervan was dat Nederlandse bedrijven steeds minder afhankelijk wer-
den van het buitenland bij het aantrekken van goed opgeleid personeel. Delft leverde 
in de eerste decennia van de twintigste eeuw tientallen scheikundig ingenieurs aan 
de industrie. Ook daarin zorgde de Eerste Wereldoorlog voor een stroomversnel-
ling. Meer dan in het buitenland ontstonden tussen Nederlandse chemische bedrij-
ven dwarsverbindingen en netwerken. De overgrote meerderheid van de industriële 
scheikundigen had tenslotte dezelfde opleiding in dezelfde stad – Delft – genoten. 40

De Technische Hogeschool was door de nadruk op onderzoek en door het pro-
motierecht dat sinds 1905 met de status van hogeschool was verbonden, een geduch-
te concurrent geworden van de traditionele universiteiten. Die trachtten daarop hun 
eigen positie te versterken door de wetenschappelijke opleidingen een sterker prak-
tijkgericht karakter te geven. Dat gebeurde onder meer door personeel afkomstig uit 
de praktijk meer de ruimte te bieden. Zo werd aan de Universiteit van Amsterdam 
Andreas Smits, scheikundige bij de gemeentelijke gasfabriek, lector. Na zijn vertrek 
naar Delft in 1906 trad Alphons Steger, eveneens afkomstig uit de gasindustrie, aan 
als privaatdocent. In 1912 nam de industrieel en buitengewoon hoogleraar Hondius 
Boldingh zijn technisch-chemisch onderwijs over.41 

Amsterdam slaagde er in het begin van de twintigste eeuw van de Nederlandse uni-
versiteiten op deze wijze het beste in banden te leggen met de chemische industrie, 
mede omdat de hoofdstad daarin al een zekere traditie had opgebouwd. Sinds het mid-
den van de negentiende eeuw onderhielden de hoogleraren E.H. von Baumhauer en 
J.W. Gunning contacten met plaatselijke bedrijven. Bovendien hadden Van ’t Hoff, 

39  Homburg e.a., ‘Chemici, hun kennis en de industrie’, 305-306.
40  Ibidem, 307.
41  Ibidem, 308.
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J.D. van der Waals en H.W. Bakhuis Roozeboom Amsterdam tot het internationale 
centrum gemaakt van de fysische chemie. Het laboratorium dat Van ’t Hoff in 1891 
betrok werd onder zijn leiding en dat van zijn opvolger Bakhuis Roozeboom toonaan-
gevend in binnen- en buitenland en was zeer interessant voor de industrie.42 

De opleiding die de studenten in de laboratoria kregen en de ervaring in het prak-
tische onderzoek dat ze zo opdeden, maakten hen steeds aantrekkelijker voor de be-
drijfslaboratoria. Nadat tijdens en na de Eerste Wereldoorlog steeds meer bedrijven 
zelf aan research gingen doen, vond naast de Delfste ingenieurs zodoende een groei-
end aantal universitaire academici zijn weg naar de industrie: vlak voor de Tweede 
Wereldoorlog al bijna vijftig procent van de afgestudeerde chemici. Aan het begin 
van de eeuw was dat nog minder dan tien procent geweest.43 Bij de natuurkundi-
gen bleef dat nog een stuk minder. Philips en de Koninklijke, in die tijd verreweg 
de grootste Nederlandse werkgevers als het ging om industriële research, hadden in 
1934 respectievelijk 38 en acht fysici in dienst.44

Op deze wijze vonden de industrie en het hoger onderwijs elkaar in een gemeen-
schappelijk belang. De één bood studenten een volledig nieuw en aantrekkelijk be-
roepsperspectief, de ander leverde goed geschoold onderzoekspersoneel af. Deze si-
tuatie was daarom zowel van voordeel voor de industrie, als voor de hoogleraren aan 
universiteiten. Zij hadden er baat bij dat hun studenten emplooi vonden, ook omdat 
dit hun laboratoria aantrekkelijk hield voor nieuwe studenten. Maar wetenschappers 
hielden om meer redenen rekening met de industrie. Door met de industrie in zee te 
gaan, konden wetenschappers extra financiën aanboren voor hun universitaire inrich-
tingen, of hun eigen inkomen verhogen. Nevenfuncties waren voor wetenschappelijk 
personeel van universiteiten sinds de wet op het hoger onderwijs van 1905 weer toe-
gestaan. Zij konden zich voor adviseurschappen of commissariaten in de industrie la-
ten betalen. Deze vormen van geïnstitutionaliseerde contacten tussen universiteit en 
bedrijfsleven groeiden sterk in de eerste decennia van de twintigste eeuw.45

Tot slot kan nog een drijfveer voor samenwerking worden toegevoegd. Weten-
schappers als de Utrechtse chemicus Hugo Rudolph Kruyt wezen op het nut van 
de universitaire wetenschap voor het algemeen belang. Wetenschappers konden een 
bijdrage leveren aan het bestrijden van honger, van ziektes en van sociale noden. In 
die zin vormde wetenschap ‘de motor van de moderne maatschappij en bepaalde 
[ze] het peil waarop de beschaafde natie stond,’ aldus Kruyts biograaf Geert Som-
sen.46 Vooral in tijden van oorlog en crisis traden argumenten van verantwoordelijk-
heid voor de samenleving naar de voorgrond – ook als motief samen te werken met 
de industrie. 

42  Ibidem, 309, 312.
43  Ibidem, 307.
44  Hutter, ‘Nederlandse laboratoria 1860-1940’, 170.
45  Ibidem.
46  G.J. Somsen, ‘Hooge School en maatschappij: Hugo Kruyt en het ideaal van wetenschap voor de samen-
leving’, in: L.J. Dorsman ed., Beroep op de wetenschap. Utrechtse geleerden tussen universiteit en samenleving 
1850-1940 (Utrecht 1999) 76-86, aldaar 78. Dit is een zeer beknopte schets van Kruyts beeld van de wetenschap, 
die gebaseerd is op Somsens proefschrift ‘Wetenschappelijk Onderzoek en Algemeen Belang’. De Chemie van 
H.R. Kruyt, 1882-1959 (Delft 1998).
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Consequenties

De invulling die wetenschappers sinds de vorige eeuwwisseling aan hun vak ga-
ven is met het werk van Homburg en Theunissen op veel vlakken grondig uitge-
diept. Ook het biografische onderzoek naar wetenschappers als Kamerlingh Onnes 
en Kruyt, naast die naar bijvoorbeeld Hendrik Lorentz,47 L.S. Ornstein,48 Ernst La-
queur, A.M.J.F. Michels en Jo Wibaut,49 heeft verhelderende inzichten in individuele 
wetenschapsopvattingen opgeleverd. Een aspect dat in de voorhanden literatuur gro-
tendeels onderbelicht blijft, is dat van de consequenties van onderzoek in opdracht 
voor de wetenschappelijke onafhankelijkheid. 

Allianties tussen universiteiten en met name de industrie bleven zelden zonder ge-
volgen, al was het maar door de schijn die de samenwerking bij anderen kon wekken. 
Op de academie werd het gevoel breed gedeeld dat onderzoek voor de industrie ge-
varen met zich meebracht voor de wetenschappelijke integriteit. De samenwerking 
tussen universitaire wetenschappers en de industrie bleef voor zowel de betrokken 
hoogleraren zelf als voor de colleges van curatoren van hun universiteiten daarom 
een aanhoudende kwestie van wikken en wegen, van voordelen afstrepen tegen nade-
len, van pragmatisme en principes. 

Vaak bleek uit de handelwijze van hoogleraren en curatoren, en uit de discussies 
daaromheen, goed welke opvattingen zij erop nahielden. Het curatorium moest zo-
wel het beperken of verbieden van contacten met de industrie als het toestaan daarvan 
immers kunnen rechtvaardigen. Dat gold niet minder voor hoogleraren die vooraf-
gaand toestemming vroegen voor het aangaan van dergelijke samenwerkingsverban-
den. Maar ook het gedrag van wetenschappers die zich inlieten met onderzoek in op-
dracht zonder het curatorium daarvan op de hoogte te stellen, kon veel verraden over 
de betekenis die zij daaraan hechtten. Hierom neemt het integriteitsaspect, als een 
van de meest in het oog springende gevolgen van samenwerking met de industrie, in 
dit boek een belangrijke plaats in.

Nu is het doen van morele uitspraken over de integriteit van wetenschappers die 
tachtig jaar geleden samenwerkten – en soms samenspanden – met de industrie niet 
alleen weinig zinvol, het is alles in ogenschouw genomen praktisch onmogelijk. Be-
langenverstrengeling tussen universiteit en industrie dankt zijn huidige negatieve 
connotatie voornamelijk aan de ongekend machtige positie die bedrijven in sommige 
sectoren bezitten. De farmaceutische bedrijfstak is daarvan het voorbeeld par excel-
lence, waardoor zij er geregeld van wordt beschuldigd geneesmiddelenonderzoek en 
-beleid in haar voordeel te beïnvloeden. De Groninger hoogleraar theorie en geschie-
denis van de psychologie Trudy Dehue heeft hierover in diverse vorm gepubliceerd, 
begin 2009 bijvoorbeeld met het opiniestuk ‘Onderzoekers die afhankelijk zijn van 
de farmaceutische industrie ruïneren onze gezondheid’ in NRC Handelsblad – een 
in het licht van dit boek veelzeggende titel.50 Deze positie bezaten de dikwijls recent 
opgerichte farmaceutische bedrijven vlak na de Eerste Wereldoorlog nog niet. Alleen 

47  A.J. Kox, ‘Uit de hand gelopen onderzoek in opdracht: H.A. Lorentz’ werk in de Zuiderzeecommissie’, in: 
Dorsman en Knegtmans eds., Onderzoek in opdracht, 39-52.
48  Heijmans, Wetenschap tussen universiteit en bedrijfsleven.
49  Knegtmans, ‘Onderwijs, wetenschap en particulier initiatief’.
50  Trudy Dehue, ‘Onderzoekers die afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie ruïneren onze gezond-
heid’, nrc Handelsblad, 21 februari 2009, 2e katern, 2. Zie: http://www.rug.nl/staff/g.c.g.dehue/dehue%20
onderzoekers%20afhankelijk.pdf.
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al om deze reden was de verhouding tussen wetenschappers en de (farmaceutische) 
industrie een andere.

Dit boek tracht de handelwijze van wetenschappers – en de taakopvatting van we-
tenschap die daaruit spreekt – in hun tijd zelf te begrijpen. Wat beschouwden zij als 
hun functie als wetenschapper en waarom? Hoe probeerden ze hieraan invulling te 
geven? Door de gangen van wetenschappelijke onderzoekers na te gaan, zal blijken 
hoe en waarom de ontwikkeling van het vitamineconcept het resultaat was van een 
samenspel tussen de universitaire wetenschap, het bedrijfsleven en de nationale en 
plaatselijke overheden. Deze studie laat zien wat hiervan de gevolgen waren voor de 
Nederlandse universitaire wetenschap, maar ook voor de voedingsmiddelen- en far-
maceutische industrie en de overheid. Hiermee geeft dit boek een dieper inzicht in de 
fundamentele verwevenheid van de wetenschap en haar sociale omgeving. Deze ver-
schuivende verhouding tussen wetenschap, industrie en overheid vormt tevens de lei-
draad van dit boek. Zij worden weerspiegeld in de drie blokken waarin de hoofdstuk-
ken zijn opgedeeld en waarvan hieronder een beknopte samenvatting volgt.

Hoewel Nederland het belangrijkste domein vormt waarbinnen deze interactie 
manifest werd, zij opgemerkt dat zij zich geenszins beperkte tot de landsgrenzen. 
Tussen wetenschappers onderling en tussen wetenschappers en het bedrijfsleven be-
stond een levendig internationaal contact, waarbinnen een hoge mate van uitwisse-
ling en transfer plaatshad van ideeën en methodes.

Vitamineonderzoek, de industrie en de overheid

De Eerste Wereldoorlog vormde een moeilijk te overschatten factor in de doorbraak 
van het vitamineconcept. Voedingswetenschappers uit fysiologische, medische of 
(bio)chemische hoek die nog twijfelden aan het bestaan van vitamines, raakten daar-
van op zijn laatst gedurende de oorlogsjaren wel overtuigd. Hun conventionele ken-
nis van de voedingsleer en de voorbereidingen in de voedselvoorziening bleken de 
uitbraak van met gebrekkige voeding samenhangende ziektes in de Europese landen 
niet te kunnen voorkomen. 

Ook in Nederland onderkenden voedingswetenschappers na 1918 het belang van 
meer wetenschappelijk onderzoek naar voeding en zijn relatie met bepaalde gezond-
heidsklachten. Tegen welke ziektes vormden vitamines een waarborg? Hoe waren 
zij werkzaam en in welke hoeveelheden? Welke consequenties hadden de nieuwe 
inzichten in de voedingsleer voor het optimale voedingspatroon van de bevolking? 
Hoe moesten de mensen op de hoogte worden gebracht van wat naar die kennis ge-
zonde voeding was? Wetenschappers voelden zich toenemend verantwoordelijk het 
publiek voor te lichten over de wijze waarop een vitaminerijk dieet ziektes en onge-
makken kon voorkomen. 

De Leidse hoogleraar farmacologie Evert Cornelis van Leersum, die in het eerste 
deel centraal staat, is hiervan zonder twijfel het beste voorbeeld in de jaren twintig. 
Geen wetenschapper heeft zich in Nederland rond het einde van de Eerste Wereld-
oorlog meer met de mogelijkheden van vitamineonderzoek ten behoeve van voedsel-
voorziening en volksgezondheid beziggehouden. De betekenis van vitamines voor 
de voeding, die uiteindelijk zou leiden tot een nieuwe voedingsleer, rechtvaardigde 
in zijn ogen de oprichting van een wetenschappelijk instituut. Dat moest door mid-
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del van onderzoek, onderwijs en voorlichting antwoorden vinden op bovengestelde 
vragen. Daarmee was Van Leersum in Nederland de eerste die wetenschappelijke 
voedingsleer nadrukkelijk verbond met onderzoek in opdracht en met voedselvoor-
lichting.

Van Leersums motieven kwamen rechtstreeks voort uit de miserabele voedingstoe-
stand in Nederland in de laatste jaren van de oorlog. Zij sloten aan bij het streven van 
een groeiende groep universitaire wetenschappers zich toenemend maatschappelijk 
dienstbaar te maken. In dat opzicht had zijn initiatief het tij mee. De oprichting van 
het in Amsterdam te vestigen Nederlands Instituut voor Volksvoeding (nivv) ver-
liep, met financiële steun van industrie, handel en overheid, zeer voorspoedig. Dat 
nam niet weg dat Van Leersum zijn ambities al spoedig moest bijstellen – qua ruimte, 
maar ook wat betreft financiën. Zo bleef zijn instelling afhankelijk van subsidies en 
giften. Dat het nivv ondanks opdrachten uit de industrie structureel geen sluitende 
begroting kon overleggen, luidde begin jaren dertig het voorlopige einde in van het 
instituut.

De totstandkoming en Werdegang van het Nederlands Instituut voor Volksvoe-
ding zijn niet alleen exemplarisch voor de medisch-wetenschappelijke behoefte 
naar maatschappelijk nut. Ze zeggen daarnaast ook iets over de verhouding tussen 
dit wetenschappelijk initiatief en de overheid. Die subsidieerde het instituut wel-
iswaar, maar liet de verantwoordelijkheid voor een instelling voor voedingsvraag-
stukken bewust over aan particulieren. De rijksoverheid kreeg in Nederland pas in 
de jaren dertig werkelijk oog voor de nieuwe voedingsleer en de verspreiding daar-
van onder de bevolking. Voor het nivv kwam dat te laat. Tot slot kan de ontwikke-
ling van het nivv als illustratie dienen voor de relatie tussen wetenschap en industrie 
na de Eerste Wereldoorlog, voor de groeiende rol van deskundigen en de opkomst 
van industriële research. Op het moment dat vitamineproducenten aan het eind van 
de jaren twintig behoefte kregen aan experimenten en controleonderzoek, richtten 
zij daartoe eigen laboratoria in. Het nivv verloor daarmee zijn potentiële opdracht-
gevers, die hun commerciële belangen boven Van Leersums idealen stelden. Ook 
die ontwikkeling droeg bij aan de teloorgang van het nivv. 

Niet alleen Van Leersum vond de groeiende macht van de farmaceutische- en voe-
dingsmiddelenindustrie tegenover zich. De introductie van industriële vitaminepre-
paraten heeft ook het vitamineonderzoek dat plaatsvond aan de universiteiten diep-
gravend beïnvloed. Universitaire vitamineonderzoekers werden geconfronteerd met 
aspecten rond hun vakgebied die voor hen volkomen nieuw waren, zoals marktwer-
king. ‘Er zette zich een meedogenlooze wedloop in,’ zo herinnerde de conservator van 
het laboratorium voor fysiologische chemie in Amsterdam, Hendrik Westenbrink, 
zich later van deze situatie, ‘wie het eerst, beschermd door patenten, synthetisch be-
reide vitamine op de markt zou brengen. Veel gewin stond in het vooruitzicht.’51 Vita-
mines straalden al in de eerste jaren nadat hun bestaan onomstotelijk was vastgesteld 
een zo grote belofte uit van gezondheid en genezing, dat ‘[d]e levensmiddelen- en 
geneesmiddelenmarkt, in Duitschland nog meer dan bij ons, is overstroomd met vi-
tamine-preparaten, van een groot deel waarvan de waarde geenszins vaststaat.’52 Dat 

51  H.G.K. Westenbrink, ‘Levensbericht van Barend Coenraad Petrus Jansen (1 april 1884-18 oktober 1962), 
Jaarboek Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen 1962-1963 (Amsterdam 1963) 386-400, al-
daar 394.
52  A. van Raalte, ‘Vitaminen’, De Groene Amsterdammer, 29 november (1930) 2.
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constateerde de directeur van de Amsterdamse keuringsdienst van waren Albert van 
Raalte in 1930. Deze ontwikkeling van marktwerking, wedloop en het belang van de 
‘waarde’ van vitaminepreparaten, vormt de thematiek van het tweede deel.

Aan universiteiten begon het vitamineonderzoek vanaf de jaren twintig serieuze 
vormen aan te nemen. Waar Van Leersum zich met name toelegde op de relatie tussen 
vitamines en bepaalde aandoeningen en op de controle van commerciële preparaten, 
hadden academische voedingsonderzoekers vaak grote belangen bij het achterhalen 
van de chemische structuur van vitamines. De Nederlandse chemici B.C.P. Jansen en 
W.F. Donath hadden daar in 1926 de belangrijkste voorwaarde voor geschapen door 
als eersten een vitamine – B1 – in kristallijne vorm te isoleren. Waar het concept vita-
mines voorheen nog naar iets ontastbaars, iets abstracts verwees, toonden zij de we-
reld voor het eerst een vitamine in zijn meest pure vorm. Daarop gingen vitamineon-
derzoekers aan universiteiten overal ter wereld aan de slag de andere vitamines ook 
zichtbaar te maken. Met het isoleren van vitamines werd het immers eenvoudiger hun 
chemische structuur te achterhalen. Ook industriële vitamineproducenten investeer-
den flink in deze zoektocht. De synthetisering van vitamines die met kennis van hun 
chemische samenstelling mogelijk werd, was immers de beste methode om de stofjes 
als preparaat of voedingssupplement op grote schaal en van controleerbare kwaliteit 
toegankelijk te maken voor de bevolking.

Het was vooral de enorme belofte voor de volksgezondheid die van vitamines een 
zo populair onderzoeksobject maakte. Overal ter wereld verdiepten medici, farma-
ceuten, fysiologen en chemici zich in de mysterieuze stofjes. In zekere zin kreeg het 
universitaire vitamineonderzoek daardoor eveneens de vorm van wat Westenbrink 
een ‘wedloop’ noemde, maar meedogenloos kon die in die beginjaren bezwaarlijk 
worden genoemd. Voor Jansen, die als chemisch-fysioloog aan de Universiteit van 
Amsterdam in 1929 de hoogleraar-directeur werd van het laboratorium waar Wes-
tenbrink werkte, vormde de speurtocht naar werking en structuur van de vitami-
nes toch vooral een gemeenschappelijk medisch-wetenschappelijk streven. De wed-
loop die Westenbrink tussen farmaceutisch-chemische bedrijven constateerde, was 
van een geheel andere orde. In de industrie ging het om gewin, zoals hij het noemde. 

Hetzelfde stelde Van Raalte al in 1930 niet zonder bedenking vast: ‘Zooals het met 
elk nieuw resultaat van wetenschappelijk onderzoek gaat, zoo is het ook met de leer 
der vitaminen gegaan. De handel loert op die resultaten en poogt er een winstje uit te 
slaan.’53 Cynisch waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan:

Dit nieuwe stuk wetenschap, de vitamineleer, is met zulk een snelheid door de popularisa-
tors tot het publiek gebracht, dat het de vraag is, wat in onze streken het grootste gevaar 
is: de kans op een tekort aan vitaminen of de kans op een psychische aandoening als gevolg 
van vrees voor een tekort aan vitaminen.54 

Voor veel voedingswetenschappers waren de commerciële aspecten van het vitami-
neonderzoek – zoals het groeiende belang van zaken als patenten – volkomen nieuw. 
Toch hadden ze voor hen vergaande consequenties. Universitaire onderzoekers kon-
den zich niet onttrekken aan de concurrentiestrijd, waarin farmaceutische en voe-
dingsmiddelenbedrijven die vitamines produceerden al vanaf eind jaren twintig ver-

53  Van Raalte, Vitaminen, 2.
54  Van Raalte, Vitaminen, 2.
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wikkeld raakten. Regelmatig waren zij daarbij zelfs actief betrokken, aangezien het 
relatief dure vitamineonderzoek binnen een jaar of tien nu eenmaal grotendeels door 
de industrie gedomineerd werd. ‘[O]p vele gebieden van het vitamine- en hormoon-
onderzoek’, concludeerde Westenbrink in 1938 mismoedig, ‘is de wetenschap ont-
aard in een snelheidswedstrijd, die veelal door den meest kapitaalkrachtige gewon-
nen wordt.’55 

Het was inderdaad in hoofdzaak het gebrek aan geld dat de universiteiten bij het vi-
tamineonderzoek tweede viool liet spelen. Onderzoek naar vitamines werd tot aan de 
Tweede Wereldoorlog hoofdzakelijk met behulp van proefdieren gedaan, wat proe-
ven zeer arbeidsintensief en duur maakte. De universiteiten hadden echter flink te 
lijden onder de economische crisis. Dat maakte dat vitamineonderzoek voor univer-
sitaire wetenschappers steeds moeilijker uitvoerbaar werd. ‘De leider van een een-
voudig universiteitslaboratorium, die niet in verbinding staat met de één of andere 
industrie,’ zo nogmaals Westenbrink in 1938, ‘stuit bij dergelijke onderzoekingen op 
bijna onoverkomelijke financieele moeilijkheden.’56 Wetenschappers werden in de 
loop van de jaren dertig feitelijk voor de keuze gesteld: wie zijn vitamineonderzoek 
wilde voortzetten, kon weinig anders dan financiële bijstand zoeken van de industrie.

De industrie had wetenschappers vanaf de beginjaren van de vitamineproductie 
evenwel net zo hard nodig als omgekeerd. Als toevoeging aan voedingsmiddelen 
zorgden vitamines, vanwege hun associatie met gezondheid, voor de introductie van 
het lucratieve concept van ‘goede voeding’. Vanwege de commerciële mogelijkheden 
daarvan vingen uiteenlopende bedrijven aan met experimenten rond de productie van 
vitamines. Zo zagen veel voedingsmiddelenbedrijven wel wat in de toevoeging van 
vitamines aan bijvoorbeeld hun zuivel- of graanproducten. Gespecialiseerde kennis 
van vitamines bezaten zij echter vaak nauwelijks. De wetenschappelijke kennis van 
het kleine aantal vitamines dat al was ontdekt, stond eind jaren twintig nog groten-
deels in de kinderschoenen – laat staan dat zij al was doorgedrongen tot de fabrieken 
van de Nederlandse farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie. Welke relatie be-
stond precies tussen ziekten als rachitis of scheurbuik en deze stoffen? Hoe werkten 
zij in het lichaam? In welke dosis? Wat waren eventuele bijwerkingen? En niet onbe-
langrijk: hoe kon de aanwezigheid van vitamines in producten of preparaten worden 
gecontroleerd? 

Wetenschappers als Jansen in Amsterdam, de hoogleraar hygiëne Wolff in Utrecht 
en de Leidse kinderarts Evert Gorter trachtten systematisch inzicht te krijgen in deze 
vragen. Zij worden in dit deel uitgelicht, aangezien hun hulp om deze reden veelge-
vraagd was door de industrie. Vitamineproducenten hadden veel over voor acade-
mische adviezen over de vorm waarin de verschillende vitamines het best verwerkt 
konden worden en de controle over de daadwerkelijke vitaminegehaltes in hun pro-
ducten. Bedrijven mochten vanwege hun financiële armslag dan wel een bepalende 
stem hebben bij het onderzoek, zonder de kennis van universitaire wetenschappers 
waren zij nergens.

Deze wederzijdse afhankelijkheid vormde het fundament van de steeds intensie-
vere samenwerking tussen universitaire wetenschappers en de vitamineproducerende 
industrie in het Interbellum. Deze tendens naar meer toepassingsgericht onderzoek 

55  H.G.K. Westenbrink, ‘Bij het vijfentwintigjarig doctoraat van prof. B.C.P. Jansen 1912 – 10 juli – 1937’, 
Chemisch Weekblad 34 (1937) 471-477, aldaar 471.
56  Ibidem.
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was voor de universiteiten absoluut niet vanzelfsprekend. Voor de betrokken weten-
schappers ging zij, juist vanwege de industriële belangen bij de samenwerking, ge-
paard met verschillende dilemma’s. Die gingen de financiële motieven om de handen 
ineen te slaan met commerciële partijen ruim te boven. Zij hadden evenzeer te maken 
met kwesties als volksgezondheid en persoonlijke invloed, entrepreneurschap en we-
tenschappelijk zelfbehoud of integriteit en belangenverstrengeling. Deze problemen 
en de complexe relatie tussen universitaire wetenschappers en de vitamineproduce-
rende industrie waarbinnen die tot uiting kwamen, worden in dit deel uiteengezet. 
Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar Jansen, die zijn contacten met de industrie 
beheerde vanuit het nivv, dat hij in 1938 heroprichtte en onderbracht in zijn univer-
sitaire laboratorium.

De vitamineleer had sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog al enorme spron-
gen gemaakt. Een beslissende wending had het groeiende besef veroorzaakt dat vita-
mines meer dan alleen het medicijn vormden tegen bepaalde deficiëntieziektes. Dit 
zwartwitmodel van wel of geen vitaminegebrek maakte plaats voor een schaal, waar-
bij de ‘premortale verschijnselen’, zoals Jansen ziektes als beriberi en scheurbuik eens 
omschreef, het ene uiterste vormden en gevolgen van hypervitaminose – vergiftiging 
door een overdosis vitamines – het andere. Daartussenin moest zich een optimale 
toestand bevinden, waarin de lichamelijke weerstand dankzij een goede vitamine-
huishouding het krachtigst was. Het gevolg van dit denkbeeld, dat in de loop van de 
jaren dertig aan kracht won, was de notie dat vitaminegebrek in Nederland een pro-
bleem kon vormen, ondanks de afwezigheid van de bekende deficiëntieziektes. Ge-
leidelijk aan werden diverse gezondheidsklachten, van lusteloosheid tot het alomvat-
tende probleem van de slechte gebitten, zo gerelateerd aan vitaminetekorten.

Met deze wetenschap kwam het belang van ‘goede’ en ‘gezonde’ voeding in Ne-
derland, net als in de rest van de westerse wereld, hoog op de wetenschappelijke 
agenda. Wetenschappers waren dankzij vitamines in staat daaraan een nieuwe, con-
crete invulling te geven. Vitaminerijk voedsel verhoogde de weerstand tegen aller-
hande aandoeningen en zorgde voor extra energie. Het bewijs hiervoor leverden de 
voedingsenquêtes die vanaf de jaren dertig een belangrijke bron vormden voor we-
tenschappelijk voedingsonderzoek. De latere geneeskundig hoofdinspecteur van de 
volksgezondheid C. Banning zette de toon voor dit type onderzoek met zijn voe-
dingsenquête onder de bevolking van Zaandam in 1930. Hij promoveerde hierop bij 
Wolff in Utrecht. Het waren voedingsenquêtes als deze die aantoonden dat niet al-
leen ondervoeding een gevaar vormde, maar dat voeding ook in veel andere opzich-
ten tot een slechte gezondheid kon leiden. Zo werd steeds meer duidelijk over de 
schadelijke langetermijneffecten van te lage gehaltes aan vitamines en andere stoffen.

De economische crisis vormde de belangrijkste aanleiding voor voedingsweten-
schappers en medici voor de uitvoering van de voedingsenquêtes. Nederland onder-
vond in de jaren dertig de gevolgen van de wereldwijde economische depressie, met 
name door de achteruitgang van de export naar Duitsland. Dat land kampte met een 
zware financiële crisis, die het ertoe dwong zijn invoer sterk te beperken. Daarmee 
viel Nederlands belangrijkste handelspartner weg. De uitvoer naar Duitsland was in 
1936 nog niet de helft van wat hij in 1929 was geweest. Niet alleen de Nederland-
se handel beleefde daardoor een sterke teruggang. Ook aanverwante sectoren als de 
landbouw leden hieronder, evenals het haven- en doorvoerverkeer en de internatio-
nale dienstverlening. Een ongekende werkloosheid was het gevolg. Het was de on-
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derzoekers er vooral om te doen de verwachte negatieve gevolgen hiervan voor de 
volksgezondheid te bestuderen.57

Gezien de resultaten van deze onderzoeken werd de roep om overheidsingrijpen 
vanuit kringen van wetenschappers steeds luider. Nu oefenden gemeentelijke en pro-
vinciale overheden de controle op voedingsmiddelen al uit sinds het einde van de ne-
gentiende eeuw, maar het werk van de Keuringsdiensten van Waren was voorname-
lijk gericht op het tegengaan van bedrog en op toezicht op de hygiëne – niet op de 
voedingswaarden van de beschikbare levensmiddelen. Het belang van voeding voor 
de volksgezondheid was nog nauwelijks tot beleidsmakers doorgedrongen. Ook de 
verantwoordelijkheid voor de voedselvoorziening had de rijksoverheid lange tijd 
niet onderkend, noch na de erbarmelijke omstandigheden aan het einde van de Eer-
ste Wereldoorlog, noch in de jaren daarna. Zolang geen ondervoeding in Nederland 
heerste, zag ze hier geen taak voor zich weggelegd. Jansen was een andere mening 
toegedaan: ‘Nu we het belang van de qualitatieve samenstelling van de voeding heb-
ben leeren kennen, zien we in, dat ook de bemoeiingen van de Overheid op dit gebied 
verder moet gaan.’58

Daadwerkelijk pikte de rijksoverheid de roep om een voedingsbeleid op, al had dat 
minder te maken met de binnenlandse crisis dan met de internationale spanningen 
en de dreiging van een oorlog, die zich vanaf midden jaren dertig deed voelen. Ne-
derland vluchtte instinctief in de bekende neutraliteitspolitiek. Hierbij hoorde een 
streven naar zelfvoorziening, maar ook – die les was wel uit de Eerste Wereldoor-
log getrokken – een goede voorbereiding. In 1936 werd daarom met de ‘economi-
sche verdedigingsvoorbereiding’ aangevangen, waarbinnen de zorg voor een adequa-
te voedselvoorziening een centrale plaats toekwam. Voedingsbeleid kreeg zodoende 
prioriteit voor de Nederlandse overheid, ter formulering waarvan de voedingsenquê-
tes een dankbaar fundament vormden. Deze bestuurlijke ontwikkeling vormt de cen-
trale thematiek van het derde en laatste deel.59

Het gevolg van de brede aandacht voor voeding was een bloei van instellingen en 
stichtingen op dit vlak, zowel particulier als van overheidswege. Hierbinnen ont-
stond een klein, maar hecht netwerk van ambtelijke beleidsmakers, medewerkers van 
overheidsinstellingen, wetenschappers en medici die zich gezamenlijk sterk maakten 
voor de voeding en gezondheid van de Nederlandse bevolking. Het was Jansen die, 
zeker nadat Wolff in 1938 onverwacht overleed, uitgroeide tot de belangrijkste we-
tenschapper binnen dit netwerk. Zijn optreden maakt aanschouwelijk hoe de taakop-
vatting van wetenschappers zich tegen deze achtergrond kon ontwikkelen.

Dubbele betrekkingen leverden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog echter 
niet minder gevaar op van belangenverstrengeling dan in het decennium daarvoor. 
Nu was het nivv ook onder Jansens leiding een particulier, maar geen commercieel 
instituut, en hield de hoogleraar voldoende afstand van commerciële belangen, maar 
die houding was geenszins bij al zijn collega’s usance. Het elan dat gedurende de oor-
log heerste om zich gezamenlijk in te spannen voor de volksgezondheid – zoals bij de 
ontwikkeling van kunstmatig geproduceerd vitamine C, dat doorgaans wordt afge-

57  Hein A.M. Klemann, Nederland 1938-1948. Economie en samenleving in jaren van oorlog en bezetting 
(Amsterdam 2002) 36, 39.
58  B.C.P. Jansen, ‘Moderne voedingsleer en de consequentie ervan’, Chemisch Weekblad 39 (1942) 542-545, 
aldaar 545.
59  Klemann, Nederland 1938-1948, 42.
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schilderd als een van de krachtigste bewijzen van de onzelfzuchtige eendracht tijdens 
de oorlog – werd niet zelden ook gebruikt om eigen belangen na te jagen. Deze stel-
ling vormt een van de centrale uitgangspunten van dit deel.

Met de stilstand van de Nederlandse economie kwam in het laatste oorlogsjaar 
ook een einde aan het engagement van wetenschappers ten behoeve van industrie 
en overheidsorganisaties. Daarmee eindigt ook deze studie. Niet lang na het einde 
van de Tweede Wereldoorlog was de chemische samenstelling bekend van alle vita-
mines die voor industriële productie in aanmerking kwamen. Bijgevolg verdwenen 
veel specifieke problemen die het produceren, ijken en standaardiseren van vitami-
nes voor de oorlog tot een zo kennisintensieve onderneming hadden gemaakt naar de 
achtergrond. Daarnaast bleven de persoonlijke allianties tussen wetenschappers en 
bedrijven of organisaties na de Tweede Wereldoorlog niet altijd in dezelfde vorm of 
omvang bestaan. Zo werd de rol van wetenschappelijk onderzoek in de samenleving 
binnen de universitaire wereld al tijdens de oorlog heroverwogen. 




