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1 De nieuwe voedingsleer in Nederland

1.1  ‘Deze voedingsleer heeft recht op een instelling’

De Eerste Wereldoorlog en de nieuwe voedingsleer

Niemand dacht rond de wisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw dat 
een universiteit een kwart eeuw later behoefte zou hebben aan een specifieke leer-
stoel voor fysiologische chemie. Dat stelde Barend Coenraad Petrus Jansen bij zijn 
aanvaardingsrede van precies die positie aan de Universiteit van Amsterdam, begin 
1929. Immers:

Indien men in een boek over physiologische chemie nog van het eerste decennium dezer 
eeuw het hoofdstuk over voeding doorleest, dan komt men sterk onder den indruk, dat 
onze kennis daarvan vrijwel afgesloten is; dat weliswaar de détails nog wat bijgewerkt 
moeten worden, maar dat de grondbeginselen, waarop de leer van de voeding rust, slechts 
weinige in getal zijn en volkomen vaststaan.1

De in die jaren algemeen aanvaarde gedachte was dat voedsel naast water en zuurstof 
was samengesteld uit eiwitten, vetten, koolhydraten en mineralen. Voedingsmidde-
len en diëten onderscheidden zich enkel in de kwantitatieve verhoudingen van die 
voedingsstoffen van elkaar. In Duitsland ontstond in de late negentiende eeuw het 
denkbeeld dat de voedingswaarde van voedsel werd bepaald door de hoeveelheid 
energie die dat voedsel bezat. Het werd tevens bekend dat eiwitten, vetten en koolhy-
draten voor de energietoevoer onderling verwisselbaar bleken, al werd het belang van 
eiwitten voor de stofwisseling onderkend. Duitse fysiologen als Max Rubner begon-
nen de energiewaarde van voedsel uit te drukken in calorieën. Het wetenschappelijke 
voedingsonderzoek richtte zich met name op het bepalen van de ideale voedselvoor-
ziening, dus de optimale hoeveelheid calorieën, voor verschillende leeftijds- en be-
roepsgroepen. De echte geheimen van wat een dieet gezond maakte, leken rond 1900 
tot het verleden te behoren.2

Minder dan twee decennia later bleek de focus op aantallen calorieën een achter-
haald concept. ‘Veel meer urgent dan de kwestie van de kwantiteit, is die van de qua-
liteit geworden,’ zo verwoordde de voedingdeskundige Evert Cornelis van Leersum 
op een congres voor openbare gezondheidsregeling in Arnhem in 1921 de paradig-
mawisseling die zich binnen de voedingsleer aan het voltrekken was.3 Het kort voor 

1  B.C.P. Jansen, De ontwikkeling van de leer der voeding in de laatste kwarteeuw (Oratie; Groningen e.a. 
1929) 7.
2  Harmke Kamminga en Andrew Cunningham, ‘Introduction: The Science and Culture of Nutrition 1840-
1940’, in: idem eds., The Science and Culture of Nutrition, 1-14, aldaar 8-9.
3  E.C. van Leersum, ‘De wenschelijkheid van stelselmatige propaganda voor rationeele voeding’, overdruk 
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de Eerste Wereldoorlog uitgewerkte concept van vitamines was voor die nieuwe voe-
dingsleer van centrale betekenis. Maar het waren de ervaringen in het door de oorlog 
geteisterde Europa die voor veel voedingsdeskundigen de tekortkomingen aantoon-
den van het calorieën-systeem.

Enerzijds kregen Europese landen te maken met ziekteverschijnselen waarvoor de 
conventionele voedingsleer geen verklaringen bood. Ook bij schijnbaar voldoende 
voeding bleken zich ziektes te manifesteren die aan voedsel konden worden gerela-
teerd. Zo kreeg Denemarken op onverwacht grote schaal te maken met de oogaandoe-
ning xeroftalmie toen het land in de loop van de oorlog boter verving door (het vitami-
ne A-loze) margarine. Anderzijds kreeg onderzoek naar vitamines een militair belang, 
doordat ziektes als scheurbuik en beriberi uitbraken onder soldaten. Dat was bijvoor-
beeld het geval aan Engelse zijde bij Gallipoli en in het Midden-Oosten. Kort tevoren 
was de link gelegd tussen deze ziektes en voedingsdeficiënties.4

Meer in het algemeen vormden de oorlogsjaren in landen als Duitsland en Groot-
Brittannië een katalysator voor de ontwikkeling en uitbreiding van wetenschappe-
lijk voedingsonderzoek. Voor de oorlogvoerende landen werd voedselvoorziening 
een aspect van de landsverdediging. Genoeg voedsel was essentieel om de legermacht 
op sterkte en de oorlogseconomie draaiende te houden. Dat stimuleerde de weten-
schappelijke zoektocht naar de effectiefste voedingsmiddelen en naar alternatieven 
voor producten die schaars raakten. Levensmiddelenschaarste werd vooral een pro-
bleem bij de van hun vooroorlogse aanvoer afgesneden centrale mogendheden en bij 
de landen op wier grondgebied de oorlogsfronten zich bevonden. In Groot-Brittan-
nië werd het voedingsonderzoek voor de Food War Committee van de Royal Society 
geleid door pioniers op het gebied van vitamines. Hun werk zorgde voor een onge-
kende stimulans voor het vitamineonderzoek in de jaren daarna.5

Deze nieuwe en veelbelovende impulsen voor het voedingsonderzoek betekenden 
overigens niet dat het belang van vitamines al tijdens de oorlogsjaren gemeengoed 
werd. Het waren in eerste instantie en hoofdzakelijk academische onderzoekers die 
van dat besef doordrongen raakten. Voor de bevolking speelden vitamines nog geen en-
kele rol. Burgers hielden zo lang mogelijk vast aan hun vertrouwde voedingsgewoon-
tes. Beleidsmakers lieten zich op hun beurt eerder daardoor beïnvloeden, dan door de 
nieuwste kennis op het gebied van voedingswaardes en gezondheid. Dit laat de situatie 
in Nederland in de latere jaren van de oorlog treffend zien. Ook hier drukte de oorlog 
zwaar op de economie, voedselvoorziening en volksgezondheid, maar de voedsel-
schaarste was onvergelijkbaar met die in Duitsland of België. De Nederlandse bevol-
king moest zich als gevolg van de toenemende handelsbeperkingen en van de uitvoer 
van landbouwproducten naar Duitsland vooral zien te schikken naar een voedselvoor-
ziening die afweek van wat ze normaal gesproken gewend was. De ontevredenheid 
over het gebrek aan producten als vis, graan en later aardappelen was er niet minder om.

Vanaf 1916 braken in diverse steden relletjes, betogingen en demonstraties uit – tot 
nervositeit van de regering. Zo voelde minister Folkert Evert Posthuma van Land-

van het Tijdschrift voor Sociale Hygiëne 24, 2 (1921) 1-22, aldaar 7.
4  David F. Smith, ‘Nutrition Science and the Two World Wars’, in: idem ed., Nutrition in Britain, 142-165, 
aldaar 143-144.
5  Mikuláš Teich, ‘Science and Food During the Great War: Britain and Germany’, in: Harmke Kamminga 
en Andrew Cunningham eds., The Science and Culture of Nutrition, 1840-1940 (Amsterdam en Atlanta 1995) 
213-233.
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bouw, Nijverheid en Handel zich in april 1916 gedwongen het witbrood te verbieden 
vanwege de geringe tarwevoorraad en het relatief grote deel dat van het graan verlo-
ren ging bij de uitmaling ervan. Met deze maatregel wachtte de minister desondanks 
tot na Pasen, zodat de bevolking het geliefde witte paasbrood niet onthouden hoefde 
te worden. Bruinbrood werd evenwel ook daarna niet graag gegeten; het aanvanke-
lijk luxere witbrood was met de groeiende welvaart aan het begin van de twintigste 
eeuw de standaard geworden onder brede lagen van de bevolking. Ook de bevesti-
ging uit wetenschappelijke kring dat het eten van bruinbrood zeer gezond was – zo-
als de Amsterdamse hoogleraar Rudolph Hendrik Saltet voor gezondheidsleer des-
gevraagd aan het Handelsblad meedeelde – kon daaraan weinig veranderen. Sterker 
nog, sinds Posthuma het eten van witbrood op medische gronden toestond, steeg het 
aantal doktersbezoeken van mensen met maagklachten drastisch.6

Posthuma’s broodregeling was gedoemd te mislukken. Het beleid riep van alle 
kanten kritiek op. De molenaars en bakkers klaagden over werkloosheid, de pers en 
oppositie in de Tweede Kamer vroegen zich af waarom Posthuma niet genoeg tarwe 
uit de Verenigde Staten had laten aanvoeren. Bovendien wekte de voortzetting van de 
uitvoer van witbrood naar Vlaamse en Duitse grensgemeenten de wrok van de plaat-
selijke bevolking. Op 24 juni werd de maatregel alweer opgeheven, nadat ze onhoud-
baar was geworden door gedeeltelijke opheffing op zaterdag en zondag.7

Daarmee verbeterde de voedselvoorziening feitelijk uiteraard niet. Nederland 
moest zijn neutraliteit permanent bevechten en zich de opgelegde restricties en in-
mengingen van de oorlogvoerende landen lijdzaam laten welgevallen. Zo onderschep-
te de Engelse vloot in de zomer van 1916 bijna veertig Nederlandse graanschepen, om 
ze pas naar de Nederlandse havens te laten doorvaren nadat de lading grotendeels be-
dorven was. Hetzelfde gebeurde met veel vissersschepen, omdat de Engelsen vrees-
den dat de vis zou worden doorverkocht aan Duitsland. Maar niet alleen de voedsel-
voorziening ondervond hinder van dergelijke handelsbelemmeringen. De industrie 
kreeg zwaar te lijden onder stokkende aanvoer van grondstoffen. Zo moesten veel 
weverijen in de Twentse katoenindustrie noodgedwongen het werk stilleggen bij ge-
brek aan garen en katoen. De onbeperkte duikbotenoorlog van Duitsland ontwricht-
te de Nederlandse economie vanaf januari 1917 vervolgens volledig. De import viel 
binnen een maand met driekwart terug. Ook het brandstofgebrek drukte zwaar op 
de economie en de huishoudens. Nederland was afhankelijk van steenkool uit Duits-
land, maar dat land kampte zelf met groeiende tekorten.8

Posthuma’s voorganger Willem Treub had al in 1914 een Levensmiddelenwet afge-
kondigd die de overheid grip moest geven op de regulatie van goederen en levensmid-
delen. Distributie en uitvoerverboden bleken evenwel maar matig te werken zonder 
strenge handhaving en controle. De regering kocht goederen op en verkocht ze door 
aan consumenten. Dezelfde goederen bleven vaak ook op de vrije markt beschikbaar 
en werden daar tegen een veel hogere prijs verkocht. Dit werkte fraude in de hand. 
Boeren bleven daarnaast gevoelig voor de grote winsten die ze konden behalen met 
de export naar Duitsland – schaarste of niet in Nederland zelf. Totdat het ze in 1917 
werd verboden, legden boeren zich ten koste van de rogge- en tarweteelt bijvoor-

6  P.H. Ritter Jr, De donkere poort ii (Den Haag 1931) 34-42. 
7  Ibidem, 49-50.
8  Ibidem, 138-141; Paul Moeyes, Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1914-1918 (Am-
sterdam 20052) 276.
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beeld toe op de productie en export van het voor de binnenlandse voedselvoorzie-
ning nutteloze mosterdzaad of uien. Het in veel hogere nood verkerende Duitsland 
eiste daarnaast steeds meer producten die deel uitmaakten van het standaarddieet. De 
export van levensmiddelen als suiker, aardappelen, zuivel- en tuinbouwproducten en 
vlees werkten schaarste in eigen land in de hand. Ten slotte werd de overheidsregu-
lering op grote schaal ontdoken door heimelijk hamsteren en oppotten. De liberaal 
Posthuma had aanvankelijk groot vertrouwen gelegd in zelfregulatie door de land-
bouw- en handelssector zelf. Dat leverde vooral chaotische situaties en gebrekkige 
medewerking op. Pas met de Distributiewet van 1916 kreeg Posthuma meer armslag 
de zaken centraal te organiseren.9

In februari 1917 begon de Nederlandse regering noodgedwongen met rantsoene-
ring van de schaarse brandstof en levensmiddelen. Boter, kaas, eieren, meel en brood 
gingen op de bon. Omdat de graantoevoer uit de vs onzeker bleef, had de overheid 
besloten de controle over de graanoogst en de productie van brood nog meer in eigen 
hand te nemen. Boeren werden verplicht hun oogsten te verkopen aan de lokale auto-
riteiten; een toenemend aantal daartoe aangewezen molenaars en bakkers werd speci-
aal belast met het bakken van het weinig geliefde regeringsbrood. Van een consistent 
distributiebeleid of een doordachte voedselvoorziening was tijdens de Eerste Wereld-
oorlog echter geen sprake. De Nederlandse overheid had geen enkele ervaring met het 
organiseren van een oorlogseconomie. De liberaal Posthuma, die met het levensmid-
delenbeleid was belast, groeide door de vele impopulaire maatregelen uit tot het meest 
bespotte en gehate regeringslid tijdens de Eerste Wereldoorlog.10

De Nederlandse bevolking moest ondertussen het hoofd zien te bieden aan de ver-
slechterde levensomstandigheden. Populaire damesbladen als De vrouw en haar huis 
gaven adviezen over koken in tijden van schaarste. De hooikist, waarin opgewarmde 
pannen warm bleven, vormde een schamel maar noodgedwongen alternatief voor het 
gasfornuis. Aardappelen deden er daarin twee tot drie uur over om te garen. Vrou-
wen werd geadviseerd zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden om het ontbreken 
van een groeiend aantal levensmiddelen te compenseren. Zo konden zij ook op kleine 
kaveltjes tuinbouwproducten verbouwen, bij voorkeur peulvruchten als bruine bo-
nen, ‘met veel eiwit en makkelijk verteerbaar’.11 Martine Wittop Koning, die hulpbe-
hoevende huisvrouwen gedurende de oorlog ook bijstond met enkele kookboekjes, 
gaf in hetzelfde blad tips over het inmaken van groenten en fruit. Tegelijkertijd waar-
schuwde ze voor ‘een zekere minachting voor de z.g. “grovere” wintergroenten’ als 
kolen, wortelen en uien, vanwege ‘de onmisbare “levensstoffen” (vitaminen)’ die deze 
in tegenstelling tot veel ingemaakte of gezouten groenten nog bezaten.12 Het was een 
zeldzame verwijzing naar de nieuw ontdekte stoffen in het blad, waarin verder vooral 
werd gehamerd op inname van voldoende eiwitten, koolhydraten en vooral vetten.

Onder de Nederlandse bevolking heerste veel onvrede over de gebrekkige voedsel-
voorziening en rantsoenering. Het stak dat het aanbod van vertrouwde levensmid-
delen steeds verder slonk en de uitvoer van landbouwproducten tegelijkertijd bleef 
doorgaan, terwijl ze in eigen land zo hard nodig waren. In de zomer van 1917 mond-
de het misnoegen over de verscheping van aardappelen naar Duitsland en Engeland 

9   Moeyes, Buiten schot, 272-275.
10  Ibidem, 270-274, 286-290; Van Otterloo, ‘Nieuwe producten, schakels en regimes’, 257.
11  P.H. Burgers, ‘De vrouw en de productie van levensmiddelen’, De vrouw en haar huis 12 (1918) 337-338.
12  Martine Wittop Koning, ‘Inmaken in rantsoeneeringstijd’, De vrouw en haar huis 13 (1918) 109-111.
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uit de het bekende Aardappeloproer. Spontane plunderingen van aardappelvoorra-
den in Amsterdam en Rotterdam leidden tot stakingen en rellen, waartegen leger en 
politie met geweld ingrepen. Het affront van een vermindering van de aardappelrant-
soenen en de verhoging van de aardappelprijs waren de spreekwoordelijke druppels 
geweest.13

Die volkswoede had wat dubbels. Ze was een ondubbelzinnig gevolg van de hon-
ger en het afzien, maar ook van starre gewoontes. De aardappel was heilig in Ne-
derland. Posthuma’s voorstel om aardappelen te vervangen door de voorradige rijst 
werd collectief weggehoond, zoals eerder het bruinbrood was versmaad. In verschil-
lende steden kwamen in 1918 Centrale Keukens, die, door de gemeente of vereni-
gingen van huisvrouwen gerund, maaltijden bereidden voor hulpbehoevenden. De 
Amsterdamse Keuken serveerde alleen al tot 25.000 maaltijden per dag, die werden 
opgehaald bij een van de distributiepunten of in eetzalen werden genuttigd. Ook de 
Centrale Keukens bleven evenwel zitten met maaltijden waarin de aardappelen wa-
ren vervangen door rijst. Deze werden hooguit met tegenzin, maar gewoonlijk he-
lemaal niet gegeten. De meeste Nederlanders leden liever honger dan iets anders te 
eten dan hun ‘afgod’ aardappel, zoals de journalist Pierre Henri Ritter het uitdrukte.14

De ontdekking van vitamines

Voedingswetenschappers als Van Leersum verbaasden zich na de oorlog over dit 
gedrag. In de eerder genoemde lezing sprak hij schamper over de Nederlander die 
‘slechte aardappelen boven erwten en boonen’ verkoos, of die ongeslepen rijst links 
liet liggen. Het was intussen immers wel duidelijk dat dit laatste erg gezond was en 
een uitstekend alternatief voor de aardappel. Toch bleef deze rijst zo weinig populair 
in Nederland, dat hij volgens Van Leersum nauwelijks te koop was: ‘Gij zoudt zelfs 
in een stad als Amsterdam moeite hebben om een kruidenier te vinden, bij wien gij 
bruine rijst zoudt kunnen verkrijgen.’15

Dat voorbeeld van de rijst noemde Van Leersum in zijn voordracht niet zomaar. 
Rijst, of preciezer: het verschil tussen witte en bruine rijst, had eind negentiende 
eeuw de aanzet gegeven voor het vitamineconcept. Bruine, ongeslepen rijst vormde 
de sleutel in een groot Nederlands onderzoek naar de zenuwziekte beriberi in Ne-
derlands-Indië. Daarmee speelden Nederlandse wetenschappers een belangrijke rol 
in de totstandkoming van het vitamineconcept. Om te beginnen de Utrechtse hoog-
leraar pathologie Cornelis Adriaan Pekelharing en diens medewerker en neuroloog 
Cornelis Winkler. Zij werden door de Nederlandse regering in 1886 naar Java en 
Atjeh uitgezonden om de oorzaken van de ziekte beriberi te bestuderen. Tijdens de 
Atjeh-oorlog stierven meer knil-soldaten – voornamelijk inheemse rekruten – aan 
deze ziekte dan aan directe oorlogshandelingen. Kennis over herkomst en genezing 
bezat dus directe militaire relevantie.16

13  Moeyes, Buiten schot, 301-302.
14  Ibidem, 294-298; R. Lotgering-Hillebrand, ‘Een centrale keuken’, De vrouw en haar huis 13 (1919) 272-
278; Ritter Jr, De donkere poort ii, 152.
15  Van Leersum, ‘De wenschelijkheid van stelselmatige propaganda voor rationeele voeding’, 5.
16  Harmke Kamminga, ‘Credit and Resistance: Eijkman and the Transformation of Beri-beri into a Vitamin 
Deficiency Disease’, in: Kurt Bayertz en Roy Porter eds., From Physico-Theology to Bio-Technology: Essays 
in the Social and Cultural History of Biosciences: A Festschrift for Mikuláš Teich (Amsterdam en Atlanta 1995) 
232-254, aldaar 236.
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Pekelharing en Winkler brachten ter voorbereiding een bezoek aan de beroem-
de bacterioloog Robert Koch in Berlijn, aangezien ze meenden van doen te hebben 
met een infectieziekte. Daar ontmoetten ze Christiaan Eijkman, die als medisch of-
ficier van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger in Kochs laboratorium onder-
zoek verrichte. Hij voegde zich bij Pekelharings onderzoekscommissie en bleef in 
Nederlands-Indië nadat Pekelharing en Winkler in 1887 terugkeerden naar Neder-
land. Pekelharing meende een bacteriële infectie als oorzaak voor beriberi te hebben 
kunnen aanwijzen, maar achtte die conclusie zelf nog niet afdoende onderbouwd. 
Hij overtuigde de autoriteiten van het belang van een permanent onderzoekslabo-
ratorium voor de verdere bestudering van de ziekte, waarvan Eijkman tot directeur 
werd benoemd.17

Aan dit eenvoudige laboratorium in het Militair Hospitaal in Batavia kwam Eijk-
man tot de ontdekking dat beriberi samenhing met voeding. Terwijl met witte rijst 
gevoede kippen bezweken aan de aan beriberi verwante aandoening polyneuritis, 
bleken ze te herstellen na toediening van ongeslepen rijst. Een onderzoek onder ge-
detineerden op Java toonde aan dat het eten van witte rijst ook bij mensen verband 
hield met beriberi. ‘Deze opvatting,’ aldus Jansen in zijn oratie,

dat een goed gedefiniëerde ziekte als de beri-beri niet veroorzaakt zou worden door een 
infectie maar door een tekort aan spoortjes van een nog onbekende stof in de voeding, ging 
zóó zeer in tegen de heerschende begrippen, dat het jarenlang geduurd heeft eer ’t werk 
van Eijkman door de medici, die voor de voeding van bepaalde categorieën van menschen 
verantwoordelijk waren, op de juiste waarde werd geschat.18

Misschien het meest illustratief voor de moeite die veel wetenschappers en medici 
hadden met de denkomslag waartoe de aanwezigheid van die ‘spoortjes’ dwong, was 
de twijfel die Eijkman zelf nog jarenlang bleef houden ten aanzien van hun bestaan.19 
Het was Gerrit Grijns, die enige jaren als de onder-directeur van het laboratorium 
naast Eijkman had gewerkt en diens onderzoek na Eijkmans terugkeer naar Neder-
land in 1896 voortzette, die in 1900 de hypothese van ‘beschermende stoffen’ in de 
vliesjes van de rijst opstelde.

Het beriberi-onderzoek van de Nederlanders ‘brak de ban’, zoals Jansen het stel-
de.20 Al eeuwenlang was immers bekend dat een andere, veelvoorkomende ziekte, 
werd veroorzaakt door eenzijdige voeding. Scheurbuik kwam bij gebrek aan verse 
groente of fruit veelvuldig voor. Voor het eerst richtten onderzoekers zich nu op de 
vraag wat daaraan ten grondslag lag – of scheurbuik eveneens een deficiëntieziekte 
was. Voedingsonderzoek kwam weer in de belangstelling te staan, mede door de toe-

17  B.C.P. Jansen, Nieuwe onderzoekingen over voeding, overdruk van Chemisch Weekblad 29, 6 (1932) 2; 
Anne Marie Erdman, ‘Cornelis Adrianus Pekelharing. A biographical Sketch’, Journal of Nutrition 83 (1964) 
1-9, aldaar 5-6.
18  Jansen, De ontwikkeling van de leer der voeding in de laatste kwarteeuw, 9.
19  B.C.P. Jansen, Nieuwere onderzoekingen over vitamines en de Nederlandsche chemische industrie, over-
druk van Chemisch Weekblad 35, 1 (1938) 1. Er is met de jaren veel geschreven over de precieze rol van Eijk-
man en Grijns in de ontdekking van een voedingsdeficiëntie als oorzaak van polyneuritis – en daarmee de 
vraag wie de echte geestelijke vader van de vitamines genoemd mag worden, zoals Reith, ‘Christiaan Eijkman 
en Gerrit Grijns’ en K.J. Carpenter en B. Sutherland, ‘Eijkman’s Contribution to the Discovery of Vitamins’, 
Journal of Nutrition 125 (1995) 155-163. Kamminga analyseert de posities van Eijkman en Grijns ten aanzien 
vitamines zeer uitvoerig en laat zien dat Eijkman pas laat overtuigd was van het bestaan van vitamines: Kam-
minga, ‘Credit and Resistance’.
20  Jansen, De ontwikkeling van de leer der voeding in de laatste kwarteeuw, 9.
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name van fabrieksmatige voeding op de markt. De vraag werd relevant of die voe-
dingsmiddelen wel gelijkwaardig waren aan hun natuurlijke pendanten, zelfs al be-
zaten ze grofweg dezelfde hoeveelheden eiwitten, vetten en koolhydraten. 

In 1912 publiceerde de chemisch fysioloog Frederick Gowland Hopkins de resul-
taten van een onderzoek dat hij in dit verband in 1906 had gedaan. Al die tussenlig-
gende jaren had hij getracht een verklaring te vinden voor de grote invloed van na-
tuurlijke melk op zijn proefdieren. Proefdieren die geen melk hadden gekregen, maar 
daarbuiten werden verzorgd met een naar negentiende-eeuwse maatstaven volledig 
dieet, bleken niet te groeien. Dat deden de ratten die waren bijgevoed met koemelk 
wel. Hopkins kon niet anders concluderen dan dat melk tot dan toe onbekende ‘ac-
cessory food factors’ moest bevatten. Zijn onderzoekresultaten trokken grote be-
langstelling onder collega’s in binnen- en buitenland. De constatering die Pekelha-
ring op basis van een gelijksoortig onderzoek in 1905 had gedaan in een rede voor 
de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst bleef in vergelijking 
daarmee relatief onopgemerkt. Toch had hij destijds eveneens al in algemene zin ge-
suggereerd dat dieren en mensen waren aangewezen op deze extra bestanddelen in 
het voedsel:

Het is niet mogelijk een dier in het leven te houden door het met eiwit, vet, koolhydraat, 
de noodige zouten en water te voeden, al zijn de hoeveelheden van ieder dier stoffen ruim 
voldoende en al verkeeren de dieren overigens onder de gunstigste omstandigheden, wan-
neer men er voor zorgt dat er in het voedsel van de andere bestanddeelen, die in alle na-
tuurlijke voedingsmiddelen voorkomen, niets aanwezig is. […] Het is, uit den aard der 
zaak, voor de voedingsleer van het grootste belang, welk soort van stof het is, die men, 
behalve eiwit, vet en koolhydraat noodig heeft.21

Het was de Poolse biochemicus Casimir Funk, werkzaam aan het prestigieuze Lis-
ter Institute in Londen, die meende dat raadsel in 1912 uiteindelijk te hebben opge-
lost. Hij bracht Eijkmans en Grijns’ onderzoekingen in verband met de voedingson-
derzoeken die in de jaren daarna in verschillende landen hadden plaatsgevonden. Hij 
concludeerde (onterecht) dat die essentiële stoffen die in ons voedsel voorkomen uit 
de groep der aminen stamden en doopte hen vitamines.22 Meer dan de introductie van 
de term, lag de waarde van Funks publicatie in het verband dat hij niet alleen legde 
tussen vitaminegebrek en beriberi en scheurbuik, maar ook tussen een reeks andere 
aandoeningen. Ook de Barlowsche ziekte (kinderscheurbuik), pellagra en rachitis 
(Engelse ziekte) identificeerde hij als deficiëntieziekte. Bovendien wees hij op het be-
lang van vitamines bij groeiproblemen.23 

De vitamines zetten de aannames van de voedingsleer volledig op hun kop. De mys-
terieuze stofjes gaven aanleiding voor allerhande onderzoek naar genoemde ziektes, 
de waarden van verschillende voedingsmiddelen en voedingspatronen. Vooral in de 
Verenigde Staten nam het vitamineonderzoek een hoge vlucht. De biochemicus aan 
Yale, Lafayette B. Mendel, en zijn medewerker Thomas B. Osborne, ontdekten in 
1913 een vitamine in boter. Onafhankelijk van hen vonden Elmer V. McCollum en 

21  Geciteerd in: L.K. Wolff, Vitaminen (Den Haag 1932) 7-8. Zie ook: E.C. van Leersum, ‘The discovery of 
vitamines’, Science, 8 oktober (1926) 357-358.
22  C. Funk, ‘The Etiology of Deficiency Diseases’, Journal of State Medicine 20 (1912) 341-368. Zijn ideeën 
werkte hij een jaar later uit in Die Vitamine (Wiesbaden 1913).
23  Jansen, De ontwikkeling van de leer der voeding in de laatste kwarteeuw, 11.
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zijn collega M. Davis aan de University of Wisconsin, eveneens met voedingsproe-
ven, dezelfde vitamine. McCollum introduceerde de aanduiding van de diverse vi-
tamines met letters – A voor deze als eerste ontdekte. De stof die tegen beriberi be-
schermde werd voortaan aangeduid als vitamine B en de anti-scheurbuik-factor als 
vitamine C. Van McCollum is ook de term ‘newer knowledge of nutrition’24 afkom-
stig, die hij met de ontdekking van vitamines in zijn vakgebied zag opkomen.

De Eerste Wereldoorlog fungeerde als gezegd als katalysator in het nieuwe denken 
over voeding. Rond 1918 was het onder voedingswetenschappers gemeengoed dat vi-
tamines bestonden en dat ze van grote betekenis waren voor de gezondheid. Verder 
was weinig bekend over de stofjes. Hoeveel soorten vitamines bestonden er? Welke 
functies bezaten zij? Welke ziektes waren nog meer te herleiden tot gebrek aan vi-
tamines? Welke consequenties hadden vitamines voor de voedingsgewoontes van de 
mensen? Dat moest verder onderzoek uitwijzen.

Voedingsonderzoek in vredestijd

De Eerste Wereldoorlog had voor groot elan gezorgd in de wetenschappelijke ge-
meenschap om zich via onderzoek nuttig te maken voor politiek en samenleving. Van-
uit diezelfde gedrevenheid en met de lessen van de voorbije jaren in het achterhoofd 
pleitten wetenschappers na de oorlog op verschillende vlakken voor institutionalise-
ring van hun engagement. De oprichting van tno vond zijn oorsprong bijvoorbeeld 
in een initiatief uit de Eerste Wereldoorlog. De knaw had in 1918 de ‘Wetenschappe-
lijke Commissie van Advies en Onderzoek in het belang van Volkswelvaart en Weer-
baarheid’ in het leven geroepen om Nederland te helpen uitwegen te vinden voor de 
schaarste aan grondstoffen en productiemiddelen. Deze door Hendrik Antoon Lo-
rentz voorgezeten Commissie zette haar werkzaamheden vanwege het einde van de 
oorlog weliswaar op een laag pitje, voordat haar aanbevelingen tot uitvoering konden 
worden gebracht. Maar ondanks het gemis aan concrete resultaten zou de Commissie-
Lorentz indirect een belangrijke inspiratiebron worden voor het denken over de rol 
van de (natuur)wetenschap in dienst van het maatschappelijke belang. Die vraag bleef 
de knaw de daaropvolgende jaren bezighouden en gretig ging ze dan ook in op het ini-
tiatief van drie ministeries een commissie in te stellen die hiertoe concrete voorstellen 
moest formuleren. knaw-voorzitter en bioloog F.A.F.C. Went werd zelf voorzitter 
van de commissie, die zich in 1923 aan de vraag zette hoe toegepast natuurwetenschap-
pelijk onderzoek beter dienstbaar kon worden gemaakt aan het algemene belang. Haar 
aanbevelingen resulteerden op hun beurt in de oprichting van de Centrale Organisatie 
voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (tno) in 1932.25

Voeding had binnen de Wetenschappelijke Commissie geen prioriteit gehad, in 
tegenstelling tot vergelijkbare initiatieven bij de oorlogvoerende landen. In Groot-
Brittannië, waar de Royal Society zich al in 1914 op gelijksoortige wijze had geënga-
geerd als de knaw aan het einde van de oorlog, had een fysiologische commissie zich 
expliciet gericht op voedingsonderzoek, voordat een afzonderlijke voedselcommissie 
dat werk overnam. In Duitsland was voeding een van de belangrijkste onderzoeksge-
bieden van het in 1913 door Max Rubner opgerichte Kaiser Wilhelm Institut für Ar-

24  E.V. McCollum, The Newer Knowledge of Nutrition. The Use of Food for the Preservation of Vitality and 
Health (New York 1918).
25  Baggen e.a., ‘Opkomst van een kennismaatschappij’, 165-167.
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beitsphysiologie. Voedingsonderzoek aan 
dit instituut betekende in hoofdzaak het 
formuleren van optimale voedselinname, 
in termen van energie en calorieën, voor 
verschillende categorieën arbeiders. Maar 
ook in de fysiologische commissie van de 
Royal Society, die nota bene Hopkins on-
der zijn leden telde, speelde de vitaminet-
heorie hoegenaamd nog geen rol.26

Na de oorlog voelden veel voedingswe-
tenschappers de noodzaak hun vakgebied 
in nationale laboratoria te institutionalise-
ren. Dit kwam enerzijds voort uit de vele 
vragen waarmee de nieuwe voedingsleer 
hen prikkelde en was anderzijds het ge-
volg van de erbarmelijke voedingssituatie 
die veel landen hadden gekend en waarvan 
de nasleep nog voelbaar bleef. Zo tracht-
te de voedselcommissie van de Royal So-
ciety een nationaal voedingsinstituut van 
de grond te krijgen, waarin ook plek zou 
moeten zijn voor vitamineonderzoek. Daartoe was tevens de Accessory Food Fac-
tors Committee, voortgezeten door Hopkins, opgericht door de gezondheidsinstel-
lingen Medical Research Council (mrc) en het Lister Institute. Vanwege verschil-
len van mening tussen belanghebbenden werd het nationale instituut uiteindelijk in 
1927 opgericht als het Dunn Nutritional Laboratory onder auspiciën van de mrc. 
In Duitsland kreeg de farmacoloog en chemicus Theodor Paul in München al begin 
1918 met zijn Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie een vergelijkbaar initiatief 
van de grond.27

In Nederland was het één man, de eerder genoemde Leidse hoogleraar farmaco-
logie, farmacognosie en geschiedenis der geneeskunde Van Leersum, die zich vanaf 
eind 1917 sterk maakte voor een nationale instelling voor voedingsonderzoek. Het 
voorkomen van honger en het op peil houden van de volksgezondheid waren zaken 
van nationaal belang. Immers, zo schreef hij een jaar later, ‘[e]r is waarlijk geen profe-
tische gave voor noodig om te zien, dat een volk, hetwelk verzuimt bijtijds voor ver-
meerdering van de bronnen voor zijn weerstandsvermogen en energie te zorgen, aan 
geestelijken en lichamelijken achteruitgang ten offer moet vallen’.28 

Alle tekortkomingen in het distributiebeleid en de groeiende honger onder de Ne-
derlandse bevolking ten spijt, had de oorlog volgens Van Leersum een positief gevolg 

26  Smith, ‘Nutrition Science and the Two World Wars’, 144-148; Gunther Lehmann, ‘Geschichte des Max-
Planck-Instituts für Arbeitsphysiologie’, in: Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissen-
schaften e.V. ii (1961) 45-61, aldaar 49.
27  Mark W. Weatherall, ‘The Foundation and Early Years of the Dunn Nutritional Laboratory’, in: David 
F. Smith ed., Nutrition in Britain. Science, scientists and politics in the twentieth century (Londen en New York) 
29-52, aldaar 32-35.
28  E.C. van Leersum, Een Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding, opgenomen in: G. van Rijnberk, ‘Een 
Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding’, Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 62, ii (1918) 1077-
1081, aldaar 1078.
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gehad voor de voedingssituatie in Nederland: de voedselvoorziening van het land 
was hoger dan ooit op de politieke agenda beland. Nu was het dus zaak die daar te 
houden:

Zo ooit, dan is thans de tijd aangebroken, waarin men, naar den wensch van den onver-
moeiden kampvechter voor een gezonde voeding van ons volk, moet gaan samenspannen 
om het goede doel te bevorderen. Want thans is door den scherpen prikkel van gebrek, 
welke, tengevolge van de bijkans volslagen afsluiting van ons land van de overige wereld, 
door een iegelijk aan den lijve wordt gevoeld, de door voorspoed in slaap gewiegde be-
langstelling wakker geschud en beseft men, in sterker mate dan in rustiger tijden, de nood-
zakelijkheid om met vereende krachten naar de oplossing te zoeken van de zoo uiterst 
belangrijke vraagstukken van voedingsleer en voedselvoorziening.29

Die vraagstukken hadden met de recente opmars van de vitaminetheorie alleen maar 
aan belang gewonnen. Oude wijsheden op voedingsgebied konden op wetenschap-
pelijke gronden worden bevestigd of moesten worden bijgesteld. Zo moest het maar 
eens duidelijk worden dat het geminachte volkorenbrood volgens de nieuwe voe-
dingsleer kwalitatief veruit superieur was aan het populaire witbrood. Of wat te den-
ken van de ongepelde rijst. Zelfs de Nederlandse regering zag zich genoodzaakt die te 
schrappen van het menu van zijn soldaten in Nederlands-Indië, omdat ‘de smaak hun 
niet beviel’.30 Welke levensmiddelen gezond waren of niet, welke voedingssamenstel-
lingen tot verantwoorde diëten leidden, hoe voedsel het best kon worden bereid en 
bewaard – het waren vragen waar elk huishouden, maar ook de landbouw, industrie 
en overheid hun voordeel mee konden doen. Vitamines werden immers een belang-
rijke factor in het bepalen van voedingswaarden en – daarmee – in het aan belang 
winnende definiëren van kwaliteit.31 Het was in ieders belang dat de nieuwste kennis 
hierover zo goed mogelijk zou worden verspreid:

Deze voedingsleer heeft recht op de bijzondere zorg van een instelling, welke verbetering 
der volksvoeding beoogt, omdat zij eigenlijk de grondslag vormt van de voeding van het 
individu, en daarmede ook van de massa, en zonder haar voorlichting geen rationeele ver-
beteringen daarin denkbaar zijn.32

Wetenschappers dienden volgens Van Leersum een voortrekkersrol te vervullen in 
het voedingsonderzoek en de nationale voedselvoorlichting. Vertrouwd als zij waren 
met de theoretische grondslagen van de voedingsleer, konden zij als geen ander via 
onderzoek en advies de voedingssituatie in Nederland helpen bevorderen. 

Daarmee sloot de Leidse hoogleraar aan bij de bredere ontwikkeling binnen de we-
tenschap in de richting van meer maatschappelijk engagement. Niet alleen de knaw 
zette zich via zijn Wetenschappelijke Commissie in voor volk en vaderland. Van di-
verse wetenschappers is het eveneens bekend dat ze zich gedurende de oorlogsja-
ren inspanden de banden tussen universiteit en samenleving in het algemeen en met 
de Nederlandse industrie in het bijzonder aan te halen. De chemicus Ernst J. Cohen 
vond bijvoorbeeld dat de wetenschap het aan de samenleving verplicht was te de-

29  Ibidem, 1078.
30  E.C. van Leersum, ‘De wenschelijkheid van stelselmatige propaganda voor rationeele voeding’, 5.
31  Van Otterloo, ‘Prelude op de consumptiemaatschappij’, 265-266.
32  Van Leersum, Een Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding, opgenomen in: Van Rijnberk, ‘Een Neder-
landsch Instituut voor Volksvoeding’, 1080.



1.1  ‘deze voedingsleer heeft recht op een instelling’  41

monstreren dat zij tot meer in staat was dan de verwoestingen die de slagvelden lieten 
zien. Zijn collega Hugo Rudolph Kruyt spoorde de universiteiten aan hun curricula 
af te stemmen op de behoeftes van de industrie om op die wijze de Nederlandse eco-
nomie te steunen.33

Een Nederlands Instituut voor Volksvoeding

Van Leersum had echter niet enkel een instelling voor ogen als centrum voor vitami-
neonderzoek en ander onderzoek naar de relatie tussen voeding en gezondheid. Ac-
tueel was eveneens het bestrijden van bedrog door de voedingsmiddelenbranche. Tij-
dens de Eerste Wereldoorlog had een verscheidenheid aan surrogaatproducten zijn 
intrede gedaan, zoals voor koffie, thee, meel en boter. Daardoor was ook na de oorlog 
de vraag relevant geworden of producenten eerlijk waren over de ingrediënten in hun 
producten en in hoeverre deze surrogaten qua voedzaamheid gelijkwaardig waren 
aan de oorspronkelijke voedingsmiddelen. Ten slotte zag Van Leersum een belang-
rijke voorlichtingstaak weggelegd voor zijn instelling, die via bijvoorbeeld publica-
ties of lezingen voor verenigingen van huisvrouwen de Nederlandse bevolking moest 
informeren over gezonde voedingspatronen. 

Het lag daarom geenszins in zijn bedoeling een zuiver wetenschappelijke instituut 
op te richten. Van Leersum achtte de steun van de handel onontbeerlijk bij het ont-
wikkelen van zijn ‘rationele verbeteringen’ in de volksvoeding. De belangrijkste ba-
sislevensmiddelen – zuivel, vlees, groente en fruit – werden in Nederland zelf ver-
bouwd en geproduceerd. Voor graan was Nederland sterk afhankelijk van de import 
uit de vs, voor koffie en thee van de koloniën. Van Leersum wilde de handel bij zijn 
initiatief betrekken om bijvoorbeeld samen na te denken over ‘de doeltreffendste 
wijzen van voedselaanvoer’, om ‘nieuwe bronnen en kanalen van deugdelijk voedsel 
op te sporen’ en ‘de vraagstukken van in- en uitvoer onder de oogen te zien’.34 Al-
dus appelleerde hij in het pamflet Een Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding aan 
het bedrijfsleven. De schaarste in Nederland was immers ook te wijten geweest aan 
de aanhoudende export van basisproducten naar, voornamelijk, Duitsland. Daarom 
luidde Van Leersums conclusie dat het Nederlandse voedingsvraagstuk ‘niet in het 
wetenschappelijk laboratorium, doch alleen op de kantoren van handel- en scheep-
vaartmaatschappijen, die tot alle deelen der wereld in betrekking staan, tot oplossing 
kan geraken.’35

Dat ‘niet in het wetenschappelijk laboratorium’ bedoelde Van Leersum ook in 
letterlijke zin – althans voor zover wetenschappelijk gelijkstond aan academisch. 
Ook al had zijn nationaal instituut ten behoeve van de volksvoeding een belangrij-
ke functie te vervullen op het gebied van wetenschappelijk voedingsonderzoek, het 
kon wat hem betrof nooit onder de vleugels der universiteit tot bloei komen. Dat 
had alles te maken met het ‘door overlevering nauw gesnoerde keurslijf der hooge-
scholen’,36 zoals Gérard Abraham van Rijnberk de academische taakvervulling in 
het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde schamper omschreef. Met zijn bij-
drage in dit tijdschrift maakte de Amsterdamse fysioloog zijn steun aan Van Leer-

33  Heijmans, Wetenschap tussen universiteit en bedrijfsleven, 128-129.
34  Ibidem, 1079.
35  Ibidem.
36  Van Rijnberk, ‘Een Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding’, 1081.
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sums initiatief publiek. Universitaire laboratoria, zo luidde Van Rijnberks redene-
ring, waren van oudsher immers ingericht om studenten op te leiden. 

De professionalisering van de wetenschappelijke beroepsgroep had sinds het ein-
de van de negentiende eeuw een flinke uitbreiding van het aantal laboratoria binnen 
de diverse universiteiten teweeggebracht, die in groeiende mate werden uitgerust om 
de hoogleraren-directeuren in staat te stellen zich aan serieus onderzoek te wijden. 
Het liet onverlet dat de academicus zijn rol van wetenschappelijk onderzoeker rond 
het einde van de Eerste Wereldoorlog nog niet kon uitoefenen los van zijn functie 
als docent. De universiteiten zouden er daarom moeilijk mee akkoord gaan dat een 
universitair laboratorium in beslag zou worden genomen door iemand die diens on-
derwijstaak wenste te negeren. Bovendien leefde onder academische wetenschappers 
de idee dat het onderzoek waarvoor de universiteiten steeds meer de broedplaatsen 
vormden, van de zuivere soort diende te zijn. Voor praktische vraagstukken of toege-
past onderzoek dienden de hogescholen in Delft en Wageningen en overheidsinstel-
lingen als de landbouwproefstations. ‘De universiteiten,’ zo vond ook Van Leersum, 
‘moeten zijn en blijven de plaatsen, waar de wetenschap om haar zelfs wille gekoes-
terd wordt.’37 

Nu valt op dat ideaal wel wat af te dingen – zoals niet alleen de geschiedenis van 
het universitaire vitamineonderzoek in het Interbellum zelf leert – maar ook de col-
leges van curatoren hielden doorgaans vast aan dit beeld van universitair onderzoek. 
Van Leersum stelde zich zijn instituut weliswaar voor als centrum van zuiver we-
tenschappelijk voedingsonderzoek, maar niet uitsluitend. Het behoorde daarnaast 
in voortdurende wisselwerking te staan, zo omschreef Pekelharing – die eveneens als 
pleitbezorger van Van Leersum in de openbaarheid trad – de beoogde doelstelling 
van het instituut, ‘met allen die daar raad en hulp kunnen verkrijgen’.38 Bijgevolg was 
het gewenste instituutslaboratorium ‘niet bestemd dus voor de opleiding van de aan-
staande geneeskundigen, maar voor onmiddellijke bevordering der volkswelvaart.’39 
Deze taak kon het beste worden vervuld als onafhankelijk instituut, aldus Van Leer-
sum. 

Van Rijnberk voerde in zijn artikel een laatste praktisch argument aan om Van 
Leersums initiatief in deze vorm ten uitvoer te brengen. Ten slotte ‘vindt [men] ge-
reeder geld voor de oprichting van een nieuw instituut met eigen personeel, eigen cu-
ratorium, eigen begunstigers en beschermers, dan voor het steunen of uitbreiden van 
een bestaand laboratorium eener openbare hoogeschool.’40 Daarin kreeg hij gelijk.

Mannen van gezag

Van Leersum wendde zich in zijn pamflet direct tot handels- en scheepvaartmaat-
schappijen, maar ook tot banken, de industrie, politici en wetenschappers. Hij vond 
een willig oor onder deze ‘mannen, die zich op maatschappelijk gebied in allerlei 
richtingen bewegen, die weten, wat daarin omgaat, en bovendien zóóveel gezag heb-

37  Van Leersum, Een Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding, opgenomen in: Van Rijnberk, ‘Een Neder-
landsch Instituut voor Volksvoeding’, 1080.
38  C.A. Pekelharing, ‘Het Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding’, De Groene Amsterdammer 3 decem-
ber (1921) 1.
39  Ibidem.
40  Van Rijnberk, ‘Een Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding’, 1081.
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ben, dat zij invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken in de samenleving.’41 
Al in het voorjaar van 1918 kregen Van Leersums plannen langzaamaan vorm met 
de oprichting van een Comité voor de Oprichting van een Nederlandsch Instituut 
voor Volksvoeding, bestaande uit mensen die zich door Van Leersums verhande-
ling aangesproken hadden gevoeld. Dat waren niet de minsten. De directeur van de 
Koninklijke Hollandsche Lloyd, Jan Wilmink, nam het initiatief door het comité 
onderdak te bieden in het gebouw van zijn firma aan de Prins Hendrikkade in Am-
sterdam. Ook andere rederijen, handelsfirma’s en financiële instellingen verbonden 
hun naam aan het comité, evenals een divers gezelschap politici en de leidende we-
tenschappers in Nederland op voedingsgebied.42

Met dergelijke steunbetuigers kon de acquisitie groots en vakkundig worden aan-
gepakt. Het comité ging uit van een bescheiden startkapitaal van driehonderddui-
zend gulden en een totaal aan jaarlijkse inkomsten van vijftigduizend gulden. Het 
bijeensprokkelen van dat startkapitaal – dat het comité uitsluitend uit bijdragen van 
particulieren hoopte te halen – bleek evenwel geen sinecure. Het tij zat de initi-
atiefnemers niet mee. Ondernemers en particulieren bleken terughoudend met fi-
nanciële steun aan het einde van de economisch magere oorlogsjaren en tegen de 
achtergrond van de abominabele internationale situatie rond de wapenstilstand in 
november 1918. 

Na een half jaar was nog niet de helft van het beoogde vermogen opgehaald, zonder 
veel uitzicht op nieuwe bronnen van inkomsten. Het werd allengs duidelijk dat het 
initiatief in deze onzekere tijden niet zonder overheidssteun kon. Wilmink en Van 
Leersum – de onder-voorzitter van het comité – besloten daarop alsnog bij de rijks-
overheid aan te kloppen. Minister Posthuma had al in een eerder stadium aangegeven 
alleen een structurele jaarlijkse subsidie voor het initiatief in overweging te nemen als 
het startkapitaal met particulier geld bijeengebracht zou worden. Wilmink en Van 
Leersum zetten niettemin hoog in bij het ministerie van Landbouw, Nijverheid en 
Handel met de vraag of de minister bereid was, naast een gewenste jaarlijkse subsidie 
van twintigduizend gulden, het bijeengehaalde kapitaal te verdubbelen – ‘doch met 
een maximum van ƒ 150.000,–’.43

Dat Posthuma dat verzoek niet direct afwees, was mede te danken aan de steun die 
het comité ontving van Lorentz’ Wetenschappelijke Commissie. Lorentz zelf was 
een van de eersten geweest aan wie Van Leersum zijn idee eind 1917 kenbaar had ge-
maakt. De eminente hoogleraar, die op dat moment nog bezig was zijn commissie op 
te richten, loofde het initiatief.44 Nu bracht de Commissie een officieel advies uit aan 
minister-president P.W.A. Cort van der Linden – die in zijn functie van minister van 
Binnenlandse Zaken ook de volksgezondheid in zijn portefeuille had – dat de strek-
king had met Posthuma te overleggen over toekenning van de gevraagde geldelijke 
bijdragen. De Wetenschappelijke Commissie onderstreepte daarbij het belang van 
een instituut zoals Van Leersum voorstond voor de volksgezondheid en de taak die 
het Rijk bij een dergelijk initiatief feitelijk bezat:

41  Ibidem.
42  Nota E.C. van Leersum betreffende de oprichting van een Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding, 14 
oktober 1918 aan minister van Arbeid P.J.M. Aalberse, anivv.
43  Ibidem; Correspondentie J. Wilmink – directie Stoomvaart Maatschappij Rotterdamsche Lloyd, 2 juli 
1918, anivv.
44  E.C. van Leersum aan H.A. Lorentz, 25 december 1917, alnha, 166.
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De subcommissie wijst er op, dat reeds lang door deskundigen in binnen- en buitenland er 
op is aangedrongen, het zoo bij uitstek belangrijke en veelzijdige vraagstuk der volksvoe-
ding in zijn geheel tot een voorwerp van gezette en voortgezette studie te maken, en het 
niet, zooals tot dusverre geschiedde, min of meer van het toeval te laten afhangen, wat in 
deze door individueele belangstellenden verricht wordt. Heeft de Regeering hier te lande, 
zooals elders, terecht ingezien, dat het onderzoek inzake de veevoedering en de toepassing 
der daarbij verkregen resultaten harerzijds krachtig behoort te worden bevorderd, hoeveel 
te meer geldt zulks van de voeding der bevolking, in hare verschillende schakeringen.45

De Wetenschappelijke Commissie benadrukte dat de oprichting van een dergelijk 
instituut bovendien in lijn zou zijn met internationale ontwikkelingen. Ze noemde 
daarbij het Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie in München, dat op niet min-
der dan vier à vijf miljoen Mark was begroot. Ook dat kapitaal werd deels uit parti-
culiere bron en deels uit staatssubsidies betrokken. Daarnaast maakte de Commissie 
gewag van een soortgelijke Deense instelling die al geruime tijd ‘zeer grootsche plan-
nen’ verwezenlijkte en van het Amerikaanse Nutrition Laboratory in Boston dat de 
Carnegie Institution of Washington al in 1906 had opgericht.46

De Commissie achtte een Nederlands instituut voor voedingsonderzoek gerecht-
vaardigd, daar ‘juist op het gebied der voeding zoovele nationale eigenaardigheden 
bestaan’. Buitenlandse onderzoeken, gericht op de eigen voedingsgewoontes, zouden 
daarom maar betrekkelijke waarde bezitten voor de Nederlandse situatie. Bovendien, 
zo trachtte de Commissie aan het einde van de Eerste Wereldoorlog in te spelen op 
de oorlogsmoeheid van het kabinet en een voorschot te nemen op een eventuele vre-
de, gold het hier ‘een uiting van vreedzaam internationalisme, waarin Nederland niet 
mag achterblijven’.47

Particulier initiatief

Het is de vraag in hoeverre de regering overtuigd was dat voedingsonderzoek en 
voedselvoorziening buiten crisistijd een zaak voor het Rijk waren. Posthuma had 
aanvankelijk sceptisch gestaan tegenover Van Leersums initiatief en was pas na het 
bestuderen van diens stukken overtuigd geraakt van de wenselijkheid van een insti-
tuut voor volksvoeding. Zowel hij als andere kabinetsleden die Wilmink in de eerste 
helft van 1918 wist te polsen, bleven niettemin van mening ‘dat het particulier initia-
tief de zaak tot stand zal moeten brengen, en dat ook particulieren beter dan de Staat 
in staat zullen zijn, het instituut tot bloei te brengen, en tot een waarlijk levendige in-
stelling te maken’.48

Zeker gezien de doelstellingen die aan het Instituut voor Volksvoeding waren op-
gehangen, was die zienswijze niet uitermate voor de hand liggend. Het ging Van 
Leersum immers niet alleen om wetenschappelijk voedingsonderzoek, maar ook om 
uiterst praktische kwesties. Zo wilde het instituut via onderzoek bedrog en mislei-
ding bij voedingsmiddelen ontmaskeren en stelde het zich ten doel kennis te ontwik-
kelen over gezonde voeding en die kennis via voorlichting te verspreiden. Deels wer-

45  Advies Wetenschappelijke Commissie van Advies en Onderzoek in het belang van Volkswelvaart en 
Weerbaarheid aan minister van Binnenlandse Zaken, 10 september 1918. anivv.
46  Ibidem.
47  Ibidem.
48  Correspondentie J. Wilmink – directie Stoomvaart Maatschappij Rotterdamsche Lloyd, 2 juli 1918, anivv.
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den die taken al verricht door overheidsinstanties. Zo bewaakten de gemeentelijke 
Keuringsdiensten van Waren sinds het einde van de negentiende eeuw in verschillen-
de steden de voedselkwaliteit door producten als vlees, kaas, boter en brood te con-
troleren op hygiëne en bedrog. In Rotterdam en Leiden slaagden de plaatselijke Keu-
ringsdiensten er bijvoorbeeld goed in het aanlengen van melk te bestrijden – destijds 
een wijdverbreid probleem.49

De Keuringsdiensten kregen met een reeks wetten aan het begin van de twintig-
ste eeuw steeds meer kwaliteitsstandaards en machtsmiddelen in handen. In 1900 
was met dit doel de Boterwet tot stand gekomen. Direct na de Eerste Wereldoorlog 
volgde de Vleeskeuringswet (1919). De belangrijkste wet op het gebied van voedsel-
kwaliteit was de Warenwet, eveneens uit 1919. Deze stelde kwaliteitseisen aan voe-
dingsmiddelen met het tweeledige doel bedrog tegen te gaan en de volksgezondheid 
te beschermen. Beide maatregelen hadden met de schaarste en de opkomst van diver-
se surrogaatproducten tijdens de oorlogsjaren alleen maar aan actualiteit gewonnen. 
Met de Warenwet bracht de wetgever voeding expliciet in verband met de gezond-
heid van de bevolking.

Op dat vlak waren al andere overheidsinstanties actief. In 1901 was de Gezondheids-
wet van kracht geworden, die een jaar later leidde tot de oprichting van de Centrale 
Gezondheidsraad. Deze instantie had net als de Keuringsdiensten een controlerende 
taak. Ter bewaking van de volksgezondheid was de controle op de voedselvoorzie-
ning niet als zodanig voorgeschreven, maar wel die op de ‘algemene hygiëne’. In 1919 
zag het Rijksinstituut voor Pharmaco-Therapeutisch Onderzoek in Leiden het le-
venslicht, waarvan de Leidse hoogleraar voor artsenijbereidkunde en vergiftleer Leo-
pold van Itallie directeur werd. Deze instelling legde zich toe op de controle van ge-
neesmiddelen en consumptiemiddelen met geneeskrachtige aanspraken.

De rijksoverheid voelde zich rond 1918 kortom verantwoordelijk voor de volks-
gezondheid en hield tevens de kwaliteitsbewaking van levensmiddelen in eigen hand. 
Onderzoek naar vitamines en vitaminegehaltes waar Van Leersums instituut zich 
op wilde concentreren, had uiteraard te maken met zowel de gezondheid als met de 
kwaliteit van voeding, en kwam in die zin zeer overeen met de activiteiten die de di-
verse rijksorganisaties al ondernamen. Het zou kunnen zijn dat daarin tevens het ant-
woord ligt waarom Posthuma en zijn collega’s zich niet aangesproken voelden door 
een instituut voor volksvoeding. Tegelijkertijd doorzagen maar weinigen vóór de ja-
ren 1920 de consequenties die het begrip van vitamines voor de volksgezondheid en 
de voedingssituatie had – al was het alleen maar doordat het die twee terreinen meer 
dan ooit tevoren met elkaar vermengde. Daarvoor was het concept onder niet-speci-
alisten te nieuw en weinig wijdverbreid.

De ministers konden zich in elk geval aangespoord weten door het advies van de 
Wetenschappelijke Commissie, die schreef dat het initiatief van Van Leersum de op-
richting van een rijksinstituut feitelijk overbodig maakte – mits de ministeries naast 
de verlening van het gevraagde startkapitaal zouden overgaan tot een duurzame jaar-
lijkse subsidiëring van het Nederlands Instituut voor Volksvoeding.50 Dat werd al-
dus afgesproken en ook minister P.J.M. Aalberse van Arbeid, die in het daarop vol-
gende kabinet verantwoordelijk werd voor de kwestie, hield zich aan deze afspraak. 

49  Van Otterloo, ‘Nieuwe producten, schakels en regimes’, 260.
50  Advies Wetenschappelijke Commissie van Advies en Onderzoek in het belang van Volkswelvaart en 
Weerbaarheid aan minister van Binnenlandse Zaken, 10 september 1918. anivv.
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Wel verlangde deze, in ruil voor een jaarlijkse subsidie van twintigduizend gulden 
voor een periode van vijf jaar, de benoeming van drie leden in de Raad van Bestuur 
namens zijn ministerie en het laatste woord over de jaarlijkse begroting.51 Daarmee 
eigende het ministerie zich een macht toe die door het Comité als ‘zeer redelijk’ werd 
beschouwd, maar waarin een belangrijke oorzaak zou liggen voor latere moeilijkhe-
den van het nivv.

1.2  Het verdwijnen van het volksbelang

Nieuwe voedingsleer in de nieuwe wereld

In 1923 werd het boek The Science of Eating van de inspecteur der volksgezondheid 
van New York en voedingsmiddelen-chemicus Alfred W. McCann in het Duits ver-
taald als Kultursiechtum und Säuretod.52 Via deze vertaling kwam ook het Neder-
landse maandblad ‘voor meisjes en jonge vrouwen’ Leven en werken in aanraking 
met het boek van McCann en beval het dit zijn lezeressen van harte aan. McCann 
hield er vrij radicale ideeën op na over de gevolgen van verkeerde voeding. Zo ge-
loofde hij dat verkeerde diëten verantwoordelijk waren voor ziektes als kanker en 
tuberculose en waarschuwde hij expliciet voor te ‘zure’ voedingsmiddelen als vlees 
(vandaar het ‘Säuretod’). Interessant blijft daarentegen de nadruk die McCann legde 
op het belang van vitamines en mineralen. Om die reden hoopte Leven en werken, 
gezien de ‘ongeloofelijke onkunde op het gebied van de leer der voeding’ die het blad 
ook in Nederland ontwaarde, op een ruime verspreiding van het werk ‘ook onder de 
ontwikkelden in Nederland’:53

In zijn strijd tegen de theorie van: ‘hoe meer men zijn maag volstopt, des te gezonder 
wordt men’ staat Mc. Cann niet alleen. In de geesten der 20e eeuw werkt het (inmiddels 
onttroonde) dogma van Voit nog voort; ijverig heeft de wetenschappelijke wereld gehol-
pen het eiwit-dogma door rijk en arm te doen aanvaarden; de calorieën – waanzin vierde 
hoogtij, totdat door een toeval weer eens werd bewezen hoe weinig wij eigenlijk nog we-
ten, dat de geringste hoeveelheden dikwijls de grootste uitwerking hebben. Wij hebben 
hier het oog op de z.g. vitaminen, die bijzonder samengestelde stoffen, welker gemis in 
korten tijd gezondheid en leven vernietigt.54

De verschuiving van calorieëndogma naar vitamineleer, van kwantiteit naar kwali-
teit, was tevens een verschuiving van de Duitse voedingsleer naar de Angelsaksische. 
De Duitse grondleggers van de voedingswetenschap, die de negentiende-eeuwse voe-
dingsgewoontes in Europa en daarbuiten domineerden, hadden afgedaan: Justus Lie-
big, met zijn eenzijdige focus op proteïnes, maar ook Carl von Voit en Max Rubner, 

51  Nota E.C. van Leersum betreffende de oprichting van een Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding aan 
minister van Arbeid P.J.M. Aalberse, 14 oktober 1918, anivv; Circulaire Comité voor de oprichting van een 
Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding aan leden, 14 juni 1919, anivv.
52  Alfred W. McCann, The Science of Eating; how to insure Stamina, Endurance, Vigor, Strength and Health 
in Infancy, Youth and Age (New York 1919); Alfred W. McCann, Kultursiechtum und Säuretod, Vollernä-
hrung als Schicksalsfrage für die weiβe Rasse (Dresden 1923).
53  F.S. Bosman, ‘Beschavingsziekten’, Leven en werken. Maandblad voor meisjes en jonge vrouwen viii 
(1923) 819-822, aldaar 820.
54  Ibidem, 821.
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die het energiebegrip in de voeding centraal hadden gesteld. Door de dominantie van 
hun denkbeelden was in Duitsland nauwelijks interesse voor vitamineonderzoek ge-
weest. Dat was wel het geval bij fysiologen en biochemici uit Groot-Brittannië, als 
Hopkins en Jack Drummond, en uit de Verenigde Staten, als McCollum en Mendel. 
De Pool Funk introduceerde de term vitamine toen hij werkte aan het Londense Lis-
ter Institute. Zij werkten aan het wetenschappelijke corpus van de ‘newer knowledge 
of nutrition’. Nu werden Amerikaanse boeken over de nieuwe voedingsleer naar het 
Duits vertaald in plaats van andersom.55

Van Leersum besefte dat de voorbeelden voor zijn Nederlandse voedingsinstituut 
in de vs lagen. Niet voor niets had hij zijn instituut het liefst ‘Vitaminen-laboratori-
um’ gedoopt. Pekelharing had hem geadviseerd niet te hard van stapel te lopen. Een 
instituut dat de intentie had in dienst te staan van industrie en publiek kon zijns in-
ziens onmogelijk een naam voeren die nog niet buiten wetenschappelijke kringen was 
doorgedrongen, die daarbinnen niet eens onomstreden was: 

Deze naam is immers in de eerste plaats voor leeken onduidelijk, en waar vitaminen bo-
vendien een naam is voor stoffen die men nog niet voldoende kent, bestaat de mogelijk-
heid dat deze naam na eenigen tijd weer zal moeten worden veranderd.56

In naam werd Van Leersums instituut dan geen vitaminelaboratorium, maar in geest 
daarom niet minder. Nadat hij eenmaal de financiële toezegging van het Rijk had ge-
kregen en hij werk kon maken van de daadwerkelijke oprichting van zijn instelling, 
ruimde Van Leersum dan ook veel tijd in om de kunst van het vitamineonderzoek 
af te kijken in de vs. Als aangewezen directeur van het instituut deed hij in de zomer 
van 1919 afstand van zijn leerstoel aan de Leidse universiteit.57 Daarop vertrok hij 
eind augustus voor een rondreis door Amerika. Vitaminepionier Lafayette Mendel 
had voor Van Leersum een reisplan samengesteld, dat hem in iets minder dan acht 
maanden langs wetenschappelijke instituten, particuliere laboratoria, voorlichtings-
bureaus en levensmiddelenbedrijven door heel Amerika bracht. Dankzij instituten 
als het Carnegie Institute in Boston en het Rockefeller Institute in New York leerde 
hij de eigenaardigheden van onderzoek naar menselijke voeding. Hij maakte kennis 
met technieken als de calorimetrie en de respirometrie om de stofwisseling te ana-
lyseren. Hij leerde daarnaast over de centrale plaats van dierproeven bij onderzoek 
naar voeding. Van Leersum kwam in contact met de meest vooraanstaande vitamine-
onderzoekers van dat moment: Mendel en Osborne zelf aan Yale University, Harry 
Steenbock – de opvolger van McCollum – aan de University of Wisconsin en de grote 
McCollum zelf aan de Johns Hopkins University in Baltimore.58

In april 1920 keerde hij, na een tussenstop in Engeland, terug naar Nederland. In 
Londen had hij een bezoek gebracht aan het Lister Institute. In Cambridge had hij 
Hopkins, die op dat moment zelf ook de inrichting van een voedingsinstituut voor-
bereidde, enthousiast gemaakt voor zijn plannen. Van Leersum moest beloven hem 
op de hoogte te houden van zijn vorderingen.59

55  Kamminga en Cunningham, ‘Introduction: The Science and Culture of Nutrition’, 6-10.
56  Geciteerd in: De Knecht-Van Eekelen, ‘Het Vitaminen-laboratorium’, 44.
57  Circulaire Comité voor de oprichting van een Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding aan leden, 14 
juni 1919, anivv.
58  E.C. van Leersum, ‘Overzicht van de Studie-reis door de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en En-
geland (27 Aug. 1919-11 April 1920)’, anivv.
59  Ibidem.
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Een eigen instituutsgebouw

Met zijn opgedane ervaringen kon Van Leersum thuis aan de slag. Het instituut be-
stond in naam al sinds eind juni 1919, op dat moment een dikke tien maanden en 
had een redelijk kapitaal bijeengeschraapt. Mede dankzij subsidies van het rijk, de 
gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland bedroeg het vermogen van 
de stichting ruim tweehonderdduizend gulden. Daarbij kwam een gift van de Ne-
derlandse Overzee Trustmaatschappij, de nv onder wiens vlag Nederlandse reders 
en kooplieden tijdens de oorlog handel voor de binnenlandse markt waarborgden. 
Tijdens haar opheffing zocht de Trustmaatschappij naar een bestemming voor het 
overgebleven kapitaal en het zal aan de diverse leden van het Comité met banden 
met de not hebben gelegen dat de handelsmaatschappij het Instituut voor Volks-
voeding vertrouwelijk vijftigduizend gulden toewees.60 Onder de overige, particulie-
re, begunstigers viel de Bataafse Petroleum Maatschappij op met een schenking van 
tienduizend gulden en koningin Wilhelmina met een persoonlijke bijdrage van 1200 
gulden.61 

Toch bleek het niet genoeg om zich te verzekeren van de gewenste driehonderd-
duizend gulden aan startkapitaal en vijftigduizend gulden aan jaarlijkse inkomsten. 
Het budget dat Van Leersum, die tijdens de oprichtingsvergadering op 25 juni 1919 
werd aangesteld als directeur van het nivv, ter beschikking stond, nodigde niet uit tot 
dagdromen. Hij moest een instituutsgebouw regelen, een laboratorium inrichten en 
personeel aanstellen. Met 33.000 gulden jaarlijks, waarvan materieel- zowel als perso-
neelskosten moesten worden betaald, had hij de beschikking over het budget van een 
gemiddeld universiteitslaboratorium. Aan personeel berekende Van Leersum vijf-
tienduizend gulden kwijt te zijn – exclusief zijn eigen salaris van achtduizend gulden. 
Aldus zou – los van enige bijkomende inkomsten – van het jaarlijkse budget tiendui-
zend gulden overblijven aan materieel krediet. Van Leersums opvolger aan de Leidse 
universiteit Willem Storm van Leeuwen moest het, ter vergelijking, in het farmacolo-
gisch laboratorium doen met een derde van dat bedrag. Gezien de aanzienlijk bredere 
taakstelling van het nivv zegt dat waarschijnlijk meer over Van Leersums instituut 
dan over het farmacologisch laboratorium.62

Ook het budget voor de bouw van het instituut was gezien Van Leersums ambi-
tie beperkt. Storm van Leeuwen was bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap de 
bouw van een nieuw instituut en laboratorium beloofd. Hij schatte de kosten daarvan 
op een miljoen gulden.63 Hoewel dat wel erg ruim bemeten was voor een universitair 
laboratorium, had Van Leersum weinig meer dan een kwart van dat bedrag tot zijn 
beschikking voor de bouw van een instituut dat niet alleen in dienst moest staan van 
onderzoek, maar ook van publieke voorlichting. Een ‘welvoorziene bibliotheek’ had 
hij zich aanvankelijk gewenst, naast onderwijslokalen, een openbare leeszaal en een 
ruimte voor een permanente tentoonstelling ‘van zaken, die met de volksvoeding sa-

60  Circulaire Comité voor de oprichting van een Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding aan leden, 14 
juni 1919, anivv; Brief Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij aan Dagelijks Bestuur Nederlands Instituut 
voor Volksvoeding, 15 oktober 1919, anivv; Moeyes, Buiten schot, 187-188, 366-368.
61  Opsomming bijdragen startkapitaal Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding, 19 december 1919, 
anivv.
62  College van Curatoren aan Storm van Leeuwen, 22 maart 1920, acul, 1797; E.C. van Leersum, ‘Toelich-
ting en begrooting voor een Vitaminen Laboratorium’, voorjaar 1920, anivv.
63  Storm van Leeuwen aan College van Curatoren, 31 maart 1921, acul, 1797.
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menhangen’.64 Daartoe was zijn budget bij lange na niet toereikend. De bouw van het 
hygiënisch laboratorium van de Universiteit van Amsterdam en het Instituut voor 
tropische- en scheepshygiëne had in 1913 al meer dan 450.000 gulden gekost. In 1905 
was het Anatomisch laboratorium van dezelfde universiteit gebouwd voor 250.000 
gulden, hetzelfde bedrag dat Van Leersum voor zijn volledige instituutsgebouw no-
dig dacht te hebben. Nadat een architect aan het werk was gezet om dat te ontwerpen, 
bleek zodoende al spoedig de onhaalbaarheid van het project.65

Het noopte Van Leersum voorlopig realistischer en vooral pragmatisch te werk 
te gaan. Hij stelde daarom voor te beginnen met de bouw van enkel het instituut-
slaboratorium. In de vs en Groot-Brittannië had hij leerzame ervaringen opgedaan 
over de inrichting daarvan. Naast de fijne kneepjes van het voedingsonderzoek had 
hij geleerd welke wezenlijke plaats het proefdieronderzoek daarbinnen diende in te 
nemen:

Zij zijn onontbeerlijk voor de studie van de voedingswaarde der voedingsmiddelen en 
hunnen bestanddeelen, voor het onderzoek van hun gehaltes aan vitamines, voor het toet-
sen van de methodes van verduurzaming, welke in de levensmiddelen-industrie in zwang 
zijn, en voor de kennis van ziekten als scheurbuik, Engelsche ziekte, beri beri, pellagra, en 
andere gebreksziekten, die uit ondoelmatige en gebrekkige voeding voortspruiten.66

Bijgevolg kwam Van Leersum tot de conclusie dat hij veel meer ruimte dan hij voor-
heen had gedacht moest inruimen voor proefdierstallen. Deze waren bedoeld voor 
een verscheidenheid aan dieren bovendien: witte ratten, muizen, Guinese biggetjes, 

64  Nota E.C. van Leersum betreffende de oprichting van een Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding aan 
minister van Arbeid P.J.M. Aalberse, 14 oktober 1918, anivv.
65  De Universiteit van Amsterdam 1877-1927. Statistisch beschouwd in vergelijking met de andere Neder-
landsche universiteiten (Amsterdam 1927) 22.
66  ‘Toelichting en begrooting voor een Vitaminen Laboratorium’, voorjaar 1920, anivv.

Afb. 2 Het ‘Vitaminen-laboratorium’ zoals Van Leersum het zich had voorge steld. 
Het complex was een ontwerp van architect Evert Breman, maar is er vanwege de 
hoge kosten nooit gekomen.
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konijnen, honden, apen, vogels, ‘om voorlopig van groote dieren niet te spreken’.67

De Raad van Bescherming ging akkoord met de bouw van een dergelijk laborato-
rium dat volgens Van Leersums berekeningen aan bouw en inrichting niet meer dan 
115.000 gulden hoefde te kosten. In Amsterdam werd uitgekeken naar een bruikbaar 
stuk grond, dat eind 1920 werd gevonden aan de Amsteldijk, aan de zuidkant van de 
Rivierenbuurt die op dat moment in aanbouw was. Bij de gemeente werd een aan-
vraag gedaan voor het verkrijgen van erfpacht. In afwachting van de bouw, die naar 
zijn overtuiging niet langer dan een half jaar hoefde te duren, maakte Van Leersum 
dankbaar gebruik van de gastvrijheid van de Utrechtse hoogleraar voor fysiologi-
sche chemie Wilhelm Eduard Ringer. In diens laboratorium kreeg het nivv de gele-
genheid het souterrain in gebruik te nemen, alwaar Van Leersum – nog zonder enige 
medewerkers – zich ondanks de krapte voortvarend aan enkele vitamineonderzoe-
ken zette.68 Het bracht wel een bescheiden voordeel mee voor het Instituut: behalve 
Van Leersums eigen salaris werden nog geen personeelskosten gemaakt; tegelijkertijd 
kwamen extra inkomsten binnen uit de rente op het nog intacte instituutskapitaal, 
zo’n tienduizend gulden per jaar. 

Hij moest lang genoegen nemen met deze voor het dagelijkse werk nogal onbe-
vredigende situatie. Voordat Amsterdam en de provincie Noord-Holland hun toe-
stemming hadden verleend voor de gewenste bestemming van het terrein aan de Am-
steldijk was het augustus 1921. Op dat moment was het Dagelijks Bestuur echter in 
conflict geraakt met architect E. Breman, waarop de samenwerking werd verbroken. 
De nieuwe architect die vervolgens werd aangesteld, kon zijn ontwerp eind novem-
ber presenteren.69

Een kleine maand later viel een brief op de mat van het ministerie van Landbouw, 
Nijverheid en Handel die opnieuw – en definitief – roet in het eten gooide. Minister 
H.A. van IJsselsteyn van dat departement en zijn collega Aalberse van Arbeid hadden 
zich weliswaar gecommitteerd aan de eerder gemaakte afspraken dat ze het nivv vijf 
jaar lang zouden subsidiëren. Dat beleid was een gevolg geweest van de economisch 
roerige naoorlogse jaren. Nederland herstelde veel sneller dan de oorlogvoerende 
landen, omdat er geen oorlogseconomie was die moest worden omgebouwd. In we-
zen was het op gang krijgen van de aanvoer van voedingsmiddelen en grondstoffen 
de meest nijpende zorg direct na de oorlog. Tegen die achtergrond was Van Leersums 
initiatief in Den Haag aanvankelijk verwelkomd. De voedselvoorziening kwam met 
de snel herstellende internationale handel spoedig weer op hoog niveau. Rond het 
midden van 1919 was het oude welvaartsniveau goeddeels weergekeerd. 

Een jaar later volgde evenwel een periode van economische neergang, die vooral 
een gevolg was van de depreciatie van de Duitse en andere Europese valuta. Ook 
de gulden deprecieerde ten opzichte van de Amerikaanse dollar, waardoor voor de 
invoer van goederen uit de Verenigde Staten meer moest worden betaald. Voor de 
werkloosheid en loonontwikkeling had dit weinig negatieve gevolgen. Omdat het 
algemene prijsniveau daalde, leed de koopkracht bovendien niet onder de neergang. 
De rentabiliteit van ondernemingen en de rijksbegroting deden dat wel. Zo steeg 
de staatsschuld mede door een sterke stijging van de staatsuitgaven sterk. Om die 
terug te dringen en ter sanering van de staatshuishouding begon het in 1922 aange-

67  Ibidem.
68  Jaarverslag Raad van Bestuur nivv 1920; jaarverslag Directeur nivv nov. 1921-mei 1922, anivv.
69  Jaarverslag Raad van Bestuur nivv 1921, anivv.
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treden tweede kabinet-Ruijs de Beerenbroeck later dat jaar omvangrijke bezuini-
gingen door te voeren. Tegelijkertijd trok de rijksoverheid zich langzaamaan terug 
uit het economische leven, waar ze gedurende de oorlogsjaren een zo sterke greep 
op had verkregen. Het stopzetten van subsidies en participaties paste in deze be-
weging.70

Daarvan ondervond ook het nivv de gevolgen. In plaats van de tienduizend gulden 
die het instituut de voorgaande drie jaar van elk van deze ministeries had ontvangen, 
werd dat bedrag voor 1922 radicaal teruggebracht naar 3750 gulden – tezamen 7500 
gulden. Minstens zo hard kwam de eis aan dat het nivv voorlopig zou afzien van een 
nieuwe instituutshuisvesting. Ook minister Van IJsselsteyn kon zich de teleurstelling 
bij Van Leersum indenken, maar trachtte het Dagelijks Bestuur ervan te overtuigen 
dat zijn besluit met de beste bedoelingen was genomen:

Ik ontveins mij niet, dat zulks een deceptie zal zijn voor Uwen Directeur, die ontegenzeg-
gelijk zijn plannen niet zo spoedig tot uitvoering zal kunnen brengen als hij dit wensche-
lijk acht in het belang van eene nuttige werking van het Instituut. Naar mijn meening 
wordt echter het algemeen belang beter gediend, indien de bouw wordt uitgesteld tot tijd 
en wijle het Instituut met meer zekerheid over voldoende middelen beschikt om de jaar-
lijksche exploitatie-kosten, die na de bouw zullen worden vereischt uit de inkomsten te 
kunnen dekken dan wanneer nu direct het laboratorium wordt gebouwd met de kans, dat 
van particuliere zijde niet voldoende zal worden bijgedragen, waardoor het Instituut 
noodlijdend zoude worden.71

In werkelijkheid was het opschorten van de bouwplannen meer tot voordeel van 
de ministeries zelf, dan dat het in het bestwil was van het nivv. Immers, zo rekende 
de minister nota bene zelf voor, zo lang het instituutskapitaal onaangebroken bleef, 
kwam aan rente en particuliere bijdragen jaarlijks meer binnen dan Van Leersum uit-
gaf. Zo lang het kapitaal met andere woorden niet werd aangetast voor de bouw van 
een eigen pand, kon het nivv het stellen zonder overheidssubsidies. Op deze wijze 
kon hij de flink verminderde subsidie van beide ministeries zelfs verkopen als teken 
dat zij het belang van een instituut voor volksvoeding onderkenden. Dat geld, dat 
voor de lopende zaken dus niet nodig was, kon immers worden gezien als aanvulling 
op het kapitaal, ‘[a]angezien het […] wenschelijk is, dat de geldmiddelen worden ver-
sterkt, en ook de werkzaamheden op bescheiden wijze worden uitgebreid’.72

Aldus gebeurde precies waarvoor Van Leersum al in zijn eerste oproep had ge-
waarschuwd. Nu de acute crisis van de oorlogsjaren was doorstaan, werd de belang-
stelling voor de nationale voedselvoorziening door voorspoed ‘in slaap gewiegd’.73 
Ook Pekelharing, die Van Leersums initiatief vanaf het begin bevlogen had onder-
steund, toonde zich zwaar teleurgesteld over de Haagse kortzichtigheid te bezuini-
gen op een instituut dat de volksvoeding trachtte te verbeteren – ‘een van de voor-
naamste zaken die met betrekking tot de volkswelvaart in aanmerking komen’.74 In 
De Groene Amsterdammer hield hij een vurig pleidooi voor Van Leersums instituut. 

70  J.L. van Zanden en R.T. Griffiths, Economische geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw (Utrecht 1989) 
109-115.
71  Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel aan Dagelijks Bestuur nivv, 12-12-1921, anivv.
72  Ibidem.
73  Van Leersum, Een Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding, opgenomen in: Van Rijnberk, ‘Een Neder-
landsch Instituut voor Volksvoeding’, 1080.
74  C.A. Pekelharing, ‘Het Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding’.
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Daarin verkondigde hij zijn mening dat de bewindsman zich gelukkig mocht prijzen 
dat het particuliere initiatief het welzijn van de bevolking nader aan het hart droeg 
dan de regering – maar dat steun aan een dergelijk initiatief wel het minste was wat 
van haar mocht worden verwacht:

Al is de oorlog voorbij, wie klaagt niet over de nawerking! Aan de voeding van ons volk 
dient de grootste aandacht te worden besteed. […] [D]e, in de laatste jaren zoo ontzettend 
veel grooter geworden kring van medeburgers, die moeite hebben om rond te komen en 
gedwongen zijn ook op hun voedsel zoo zuinig mogelijk te zijn, heeft voorlichting  noodig. 
Die voorlichting wordt niet in de eerste plaats van de Regeering gevraagd: uit partikuliere 
krachten, die een warm hart hebben getoond voor de verbetering der volkswelvaart, is een 
groote som bijeengebracht voor een Instituut, dat in staat en bereid zal zijn, die voorlich-
ting, met, voorzoover dit voor het oogenblik mogelijk is, volledige kennis van zaken te 
geven. De Regeering is begonnen met, door steun te verstrekken, het belang hiervan in te 
zien. Nu het werk op het punt staat in ernst te kunnen worden begonnen, mag die steun 
niet verzwakt, of zelfs geheel onttrokken worden.75

Een nieuw onderkomen

Veel mocht het niet baten – al bleef dat besef Pekelharing bespaard. Hij overleed in 
september 1922. De rijksbijdragen daalden een jaar later zelfs tot een schamele 2500 
gulden. Vanaf 1924, nadat de ministeries van hun belofte waren bevrijd het Instituut 
vijf jaar lang te steunen, vielen de subsidies compleet weg. Daarbij vergeleken was de 
gemeente Amsterdam genereus. Na de onheilstijding die Den Haag eind 1921 had 
gestuurd, was de gemeente zo meegaand het nivv-bestuur te ontslaan van de ver-
plichting het terrein aan de Amsteldijk te aanvaarden. De reeds betaalde erfpacht 
– twaalfduizend gulden per jaar – werd teruggestort en het Instituut behield recht van 
voorkeur op het stuk grond. De jaarlijkse bijdrage van vijfduizend gulden bleef intact 
tot en met 1923. Bij het besluit in de gemeenteraad in 1918 hadden burgemeester en 
wethouders immers de behoefte aan een dergelijk instituut herkend en het ‘speciaal 
belang’ voor de stad Amsterdam benadrukt.76 

Maar vijf jaar later begon de impasse waarin het nivv verkeerde ook in de gemeen-
teraad vragen op te roepen. Zo lang het instituutsgebouw niet was verwezenlijkt, 
kon het nivv het eenvoudig stellen zonder jaarlijkse subsidie. Die had immers tot 
doel de jaarlijkse kosten te dekken, maar zoveel maakten Van Leersum en de mede-
werkers over wier hulp hij inmiddels kon beschikken niet op. Amsterdam halveerde 
daarop zijn bijdrage voor 1924 en droeg vanaf 1925 niet meer dan duizend gulden aan 
het instituut bij. Dat zou zo blijven tot 1931, waarna de subsidie werd stopgezet.77

Voor Van Leersum was het zaak de noodlottige spiraal te doorbreken. De minis-
teries verlangden dat het Instituut zijn bestaansrecht zou aantonen met voldoende 
inkomsten uit particuliere bron om zijn ambitieuze doelstellingen te kunnen verwe-
zenlijken. Die moesten bijvoorbeeld komen van sympathisanten als Wilmink zelf, 
die de instelling persoonlijk met duizend gulden per jaar ondersteunde. De in poten-

75  Ibidem.
76  ‘Subsidie aan het op te richten Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding en deelneming in de vorming 
van het benoodigde stamkapitaal’, Gemeenteblad van Amsterdam I3 (Amsterdam 1918) 2901-2902.
77  Intern memorandum over gepland schrappen subsidies per 1924; Jaarverslag Raad van Bestuur nivv 1922; 
b&w Amsterdam aan Dagelijks Bestuur nivv, 21 februari 1924, anivv.
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tie belangrijkste inkomstenbron gold evenwel bedrijven – in de voedingsmiddelen- 
of aanverwante sector – voor wie het nivv onderzoek kon uitvoeren naar vitamine-
gehalte, voedingswaarde of verduurzaming van producten. Dan moest Van Leersum 
hen echter wel wat te bieden hebben. Een goed geoutilleerd laboratorium met ruime 
proefdierstallen en een schare medewerkers in een imposant gebouw in Amsterdam 
had daartoe zeker niet misstaan. De krappe kelderruimte van een universitair labora-
torium in Utrecht was een ander verhaal. Voor Van Leersum was het daar zeker wat 
betreft de proefdierenkolonie vooral behelpen, zoals hij niet zonder frustratie ook in 
zijn jaarverslagen liet doorschemeren:

De proefdieren voor de studie der voedingsmiddelen zijn als de reageerbuizen in het 
scheikundig laboratorium: men kan er niet genoeg van in voorraad hebben, omdat de 
contrôle der bevindingen telkens weer nesten van jonge dieren vereischt, die alleen door 
fokkerij op groote schaal geleverd kunnen worden. Het geheim van de groote vruchtbaar-
heid van het werk der Noord-Amerikaansche onderzoekers wordt voor een niet gering 
deel verklaard door den omvang van hunne fokkerijen. Wanneer men weet, dat ik in 
Utrecht slechts over enkele dieren voor het fokken beschikbaar kan houden, de worpen 
tengevolge van gebrekkige hygiënische behandeling veelal klein en de jonge dieren pas op 
den leeftijd van vier tot zes weken voor de proefnemingen geschikt zijn, dan zal men in-
zien, dat het werk daarginds slechts zeer langzaam kan vorderen.78

Het nam niet weg dat Van Leersum erin slaagde op kleine schaal onderzoek uit te 
voeren, onder andere naar de in vetten voorkomende vitamines en – in samenwerking 
met conservator D.G. Cohen Tervaert van het fysiologisch chemisch laboratorium – 
naar de meest geschikte voedingsmiddelen voor diabetici. Voor de nv Vereenigde 
Conservenfabrieken onderzocht hij gedroogde groentes op vitaminewaarde. De Ver-
eeniging van Glucosefabrieken benaderde hem met het verzoek haar richtlijnen op 
het gebied van glucosegehaltes in voedingsmiddelen te beoordelen.79

Van Leersum, die in Amsterdam woonde, beschouwde ook de afstand tot zijn ei-
gen instituut in Utrecht als een ernstige belemmering van zijn werk.80 In die zin zat 
het de nivv-directeur begin 1923 eindelijk eens mee. De Amsterdamse hoogleraar 
geneesmiddelenleer Ernst Laqueur had sinds zijn aanstelling in 1920 onderdak ge-
noten in enkele ruimtes van het hygiënisch laboratorium van zijn collega Johannes 
Jacobus van Loghem, maar betrok nu zijn eigen laboratorium. Van Leersum haastte 
zich naar de bestemming van de vrijgekomen ruimte te informeren en kreeg tot zijn 
grote genoegen toestemming er het Instituut in te huisvesten. Van Loghem zag – net 
als Ringer voorheen – in de nabijheid van het nivv voordelen voor zijn eigen studen-
ten, die zo al tijdens hun studie in aanraking konden komen met de praktische toe-
passingen van hun vakgebied. Die argumentatie nam het Amsterdamse gemeentebe-
stuur over.81

De geboden ruimte in Amsterdam kwam als geroepen. In het Utrechtse laborato-
rium had het nivv niet kunnen blijven, daar hoogleraar fysiologie Hendrik Zwaarde-
maker als directeur daarvan beslag legde op alle ruimte. Ringer kreeg voor zijn labo-
ratorium voor fysiologische chemie een nieuw pand toegewezen. Van Leersum had 

78  Jaarverslag Directeur nivv nov. 1921-mei 1922, anivv.
79  Ibidem.
80  Ibidem.
81  Jaarverslag Directeur nivv mei 1922-mei 1923, anivv.
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zijn proefdieren bij wijze van noodoplossing mogen onderbrengen in het laborato-
rium van Eijkman, terwijl hij de dieren die op dat moment onderworpen waren aan 
proefnemingen maar had meegenomen naar zijn eigen Amsterdamse woning. In zijn 
jaarverslag kwam hij met een enkele opmerking op deze ongelukkige situatie terug: 
‘Ik behoef niet te zeggen, dat deze noodmaatregel groot ongerief aan mijn huishou-
ding veroorzaakt heeft.’82

De verhuizing naar het Hygiënisch laboratorium vormde een welkome vooruit-
gang voor de materiële omstandigheden waarin het Instituut moest opereren. Een 
belangrijke verbetering van de omstandigheden vormde bijvoorbeeld de dierenstal 
die in de tuin achter het laboratorium werd aangelegd. Daardoor kon Van Leersum 
eindelijk de dringende uitbreiding en hygiënische verbetering van zijn proefdieren-
kolonie verwezenlijken. Waar zijn rattenkolonie in Utrecht niet meer dan 75 jongen 
per worp grootbracht, meldde hij trots dat in het eerste kwartaal van 1924 al zeshon-
derd jonge ratten waren geboren. Ook voor konijnen, cavia’s en vogels had hij nu de 
ruimte. Vier jonge vrouwen werden belast met de verzorging van de dieren.83

Het nieuwe onderkomen maakte het mogelijk meer onderzoeken uit te voeren, 
die op hun beurt noopten tot uitbreiding van het personeel. In 1924 kende het nivv 
naast de directeur zes bezoldigde werknemers, onder wie één scheikundige en de vier 
vrouwelijke volontairs. Met hun hulp kon Van Leersum onder andere een uitgebreid 
onderzoek aannemen van de levertraangroothandel Draisma van Valkenburg. Van 
levertraan was bekend dat het de Engelse ziekte bij kinderen hielp voorkomen. Deze 
kwaliteit – de aanwezigheid van vitamine D, zoals spoedig zou blijken – was alleen 
biologisch te controleren, dat wil zeggen met behulp van proefdieren. Draisma van 
Valkenburg experimenteerde met het raffineren van zijn levertraan, wat de kleur en 
smaak ten goede kwam. Het was aan Van Leersum te bepalen of dit proces de ‘ge-
neeskrachtige eigenschap’ beïnvloedde.84

Het nivv slaagde er geleidelijk in een voor de industrie interessante positie te ver-
werven. Daar had zijn proefdierkolonie, één van de grootste van het land, veel mee 
te maken. Er was geen enkel bedrijf dat dergelijk onderzoek begin jaren twintig zelf 
kon verrichten. De biologische methode om eigenschappen van voedingsmiddelen 
te testen ging uit van simpele premissen: als een product als levertraan bedoeld was 
om de Engelse ziekte tegen te gaan, moest het ook proefdieren van die ziekte kun-
nen vrijwaren of genezen. Via een speciaal dieet werd bij de dieren – in dit geval rat-
ten – het ontstaan van de ziekte gestimuleerd, waarna door toediening van het pro-
duct werd bekeken of het de beloofde werking bezat. Dit soort onderzoek vergde 
gespecialiseerde kennis over de diëten waarop de dieren dienden te worden gezet, 
over de tijdspanne – niet zelden een aantal maanden – waarop het onderzoek moest 
worden uitgevoerd en over de variabelen waarvan eventueel herstel nog meer afhan-
kelijk kon zijn. Bovendien waren voor één proef regelmatig honderden proefdieren 
nodig.

Op deze wijze kon het Instituut voorzien in de groeiende behoefte bij commerci-
ele bedrijven aan dit soort wetenschappelijk onderzoek, controles en tests, die zij bij 
gemis aan inrichting en expertise niet zelf in staat waren uit te voeren. 

82  Ibidem.
83  Jaarverslag Directeur nivv mei 1923-maart 1924, anivv.
84  Ibidem.
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‘Voor den goeden naam van het Instituut’

Van Leersum huldigde de gedachte dat een nauwe samenwerking tussen wetenschap 
en de voedingsmiddelenindustrie het welzijn van de bevolking op een hoger peil kon 
brengen. Dat was althans zijn perspectief. Voor bedrijven in de voedingsmiddelen-
sector begonnen met de stijgende bestedingsmogelijkheden onder de bevolking ook 
commerciële belangen mee te spelen. Daardoor kon het gebeuren dat Van Leersum 
over enkele onderzoeken die hij in zijn laboratorium had gedaan ‘geen vrijheid’ had 
in het openbaar ‘uit te weiden’. Aan verzoeken tot dergelijk onderzoek gaf hij uitslui-
tend gehoor, zo haastte hij zich daaraan toe te voegen, ‘indien ik overtuigd ben dat 
het belang der volksvoeding ermede gediend is’.85

Bij geen van de onderzoeken die hij uitvoerde in opdracht van de industrie speel-
den tenslotte enkel onbaatzuchtige belangen. Door bedrijven bij te staan in het pro-
ductieproces van nieuwe voedingsmiddelen of – in het geval van vitamineproduc-
ten – quasi-geneesmiddelen, hield het nivv echter ook een zekere mate van controle 
op de deugdelijkheid van producten die op de markt verschenen. Ook daarom onder-
steunde hij zoveel mogelijk bedrijven die bij hem aanklopten: het farmaceutisch be-
drijf Brocades & Stheeman, dat advies zocht ten aanzien van een vitaminepreparaat; 
The Quaker Oats Company, dat zijn havermout met toegevoegde vitamine D op de 
Nederlandse markt wilde verkopen; pluimveevoerbedrijf Sluis, dat onderzoek wilde 
laten doen naar een van zijn producten; Neutelings’ Beschuitfabriek Liga, dat advies 
inwon over de productie van vitamine-biscuits voor kinderen; Anton Jurgens’ Mar-
garinefabrieken (dat toen al was opgegaan in Unilever), de Nederlandse Sojameelfa-
briek, Aardappelmeelfabriek ‘Onder Ons’, de Delftse Gist- en Spiritusfabriek, Verka-
de, Calvé, Nutricia en verscheidene levertraanproducenten met diverse verzoeken.86

Ook overheden als de gemeente Amsterdam klopten bij het nivv aan voor on-
derzoeksopdrachten, evenals hoogleraren, met wie Van Leersum vaak nog goede 
contacten bezat. Daarnaast deed Van Leersum onderzoek in opdracht van over-
heidsinstellingen als de Amsterdamse Keuringsdienst van Waren of het Centraal La-
boratorium van de Gezondheidsraad. Deze beschikten ook niet over een geschikte 
outillage, al besloot deze laatste instelling begin jaren dertig vitamineonderzoek zelf 
ter hand te nemen. Ze won daartoe advies in bij het nivv. Tot slot onderzocht de 
nivv-directeur verschillende producten op eigen initiatief, zoals het eerste pure vi-
tamine D-preparaat dat in Nederland in 1927 de handel verscheen, Vigantol van het 
Duitse ig Farben. 

De bereiding van dit preparaat, dat een alternatief wilde bieden voor levertraan, 
hield Van Leersum voor ‘een der merkwaardigste werken op het gebied der genees-
kunst der jongsten tijd’,87 omdat het een bewijs vormde van de enorme vlucht die het 
vitamineonderzoek in die jaren nam: ‘Nog slechts enkele jaren geleden ontbrak elk 
inzicht in de van ouds bekende, wonderlijke werking der levertraan en in de span-
ne tijds van vier jaar is het geheim ontsluierd geworden.’88 Niet lang nadat bekend 
was geworden dat de vitamine D die levertraan van nature bevatte de werkzame stof 
vormde tegen rachitis, ontdekten wetenschappers dat ultraviolette straling deze vi-

85  Jaarverslag Directeur nivv april 1927-april 1928, anivv.
86  Jaarverslagen Directeur nivv 1921-1932, anivv.
87  Jaarverslag Directeur nivv april 1927-april 1928, anivv.
88  Ibidem.
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tamine kan produceren. Waar de productie van de meeste vitamines met grote moei-
lijkheden gepaard ging, was het hiermee voor bedrijven relatief eenvoudig geworden 
vitamine D-preparaten te maken. Daartoe hadden zij niet veel meer nodig dan een 
hoogtezon en de in vitamine D om te zetten grondstof – vaak gist.89

In de loop van de jaren twintig had het nivv onmiskenbaar een naam opgebouwd 
als het ging om voedingsonderzoek en – in het bijzonder – vitamineonderzoek. Dat 
was precies het bestaansrecht dat de minister van het Instituut had verlangd. Het eni-
ge wat nog ontbrak, waren voldoende inkomsten. De adviezen die Van Leersum gaf, 
de controles die hij op zijn laboratorium uitvoerde en de onderzoeken die hij aan-
nam, brachten namelijk nauwelijks geld op. Vaak waren ze daarvoor van te beperkte 
schaal. Soms werd het Instituut in natura uitbetaald (zo ontving het Instiuut van de 
firma Jurgens in 1927 twee vetextractietoestellen). Voor onderzoek voor overheids-
instellingen of collega-wetenschappers werd meestal helemaal niet betaald. Op eigen 
kracht lukte het Van Leersum ondanks de vele opdrachten daarom niet de vicieuze 
cirkel te doorbreken: de ruimte en assistenten die hij ter beschikking had, waren on-
voldoende om meer, grotere en vooral lucratievere onderzoeken in opdracht uit te 
voeren. Tot zijn buitengewone frustratie bleef financiële ruggensteun uit Den Haag 
uit. ‘Uw directeur staat hier voor een lastig geval,’ zo verzuchtte hij in een van zijn 
jaarverslagen:

Aan den eenen kant verlangt men van hem dat hij het bewijs levere, dat het Instituut in een 
werkelijke behoefte voorziet, doch aan den anderen kant onthoudt men hem de middelen, 
die hem in de gelegenheid kunnen stellen, het programma van het Instituut uit te voeren. 
Terwijl het voor den goeden naam van het Instituut niet raadzaam zou zijn opdrachten te 
weigeren, beteekenen zij vermeerdering van den, toch al niet lichten last, die op den direc-
teur rust.90

Wat kon het nivv nu nog meer doen om zijn bestaansrecht te bewijzen? Bewezen de 
vele verzoeken die Van Leersum uit diverse richtingen bereikten – van de industrie, 
van de overheid, van de wetenschap – dat niet? Of het feit dat zoveel fabrikanten van 
levensmiddelen hun weg naar het Instituut hadden gevonden? Immers:

Hieruit blijkt, dat er hier te lande behoefte bestaat aan een laboratorium, waartoe de indu-
strie zich wenden kan omtrent vraagstukken, voor welker oplossing haar eigen werkplaat-
sen geen gelegenheid bieden. Het spreekt vanzelf, dat in een klein land als het onze niet 
elke fabrikant een volledig uitgerust laboratorium kan bezitten, waarin allerlei onderzoe-
kingen gedaan kunnen worden, tenzij het een onderneming van zeer grooten omvang be-
treft, welke zich de uitgaven voor een wetenschappelijken staf veroorloven kan. […] 
Zooveel te meer aanleiding is er, waar toch aan het nut van samenwerking tusschen Indu-
strie en Wetenschap niet langer mag worden getwijfeld, voor de fabrikanten, in casu zij, 
die zich op het gebied der voedingsmiddelen-industrie bewegen, om gezamenlijk een in-
stelling als het Instituut voor Volksvoeding te steunen, dat er op ingericht is om hen te 
helpen in het overwinnen van moeilijkheden, waarop zij in hun bedrijf stuiten.91

89  Jaarverslagen Directeur nivv 1921-1932, anivv.
90  Jaarverslag Directeur nivv mei 1923-maart 1924, anivv.
91  Jaarverslag Directeur nivv april 1926-april 1927, anivv.
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Industriële vitamineproductie

Die veronderstelling ging niet helemaal op. Midden jaren twintig mocht het zeker het 
geval zijn dat nauwelijks enig voedingsmiddelenbedrijf een eigen laboratorium bezat, 
de ontdekking van vitamines door de industrie veranderde veel. Het was niet zo dat 
de laboratoria daardoor uit de grond sproten. De bedrijven die echter met vitamines 
begonnen te experimenteren – en waarvoor het nivv dus van waarde kon zijn – hiel-
den die vaak in eigen hand.

Eind jaren twintig begon het farmaceutisch bedrijf Organon in Oss als eerste in 
Nederland op grote schaal vitamines te produceren, spoedig gevolgd door andere. 
Ook met vitamines verrijkte levensmiddelen kwamen in steeds grotere getale en ver-
schillende vormen in de Nederlandse handel. Het ging hierbij hoofdzakelijk om pro-
ducten of preparaten met vitamine D, waaraan in Nederland de meeste behoefte be-
stond en die de industrie zoals gezegd het relatief eenvoudigst kon produceren. Toch 
bleef de kennis van vitamines bij bedrijven lange tijd ver achter bij de productie er-
van, zowel waar het ging om de zuivering van vitamines uit grondstoffen als om me-
thodes ter controle van het vitaminegehalte van hun preparaten. Het belette produ-
centen van voedingsmiddelen en farmaceutica niet de groeiende middenklasse aan te 
spreken met vitamineproducten die een geneeskrachtige werking beloofden. Al aan 
het begin van de jaren twintig waren preparaten in de handel verschenen die vaak 
verzekerden alle tot dan toe bekende vitamines A, B, C en D te bevatten. Van Leer-
sum beschouwde het als zijn taak deze producten nauwgezet te controleren. Daartoe 
bezat hij als een van de weinigen in Nederland de kennis en de uitrusting. Stuk voor 
stuk vielen de preparaten, zoals het Amerikaanse Metagen, door de mand.92 Vitamine 
D-preparaten als het Duitse Vigantol vormden wereldwijd de eerste serieus te nemen 
vitamineprodcuten.

Nog minder dan producenten waren consumenten in de jaren twintig op de hoog-
te van de werking van vitamines, ofschoon niet alleen door het nivv veel werd on-
dernomen om daar verandering in te brengen. Bedrijven gebruikten vaak brochures 
of – steeds gebruikelijker – advertenties om het publiek voor te lichten over het be-
lang van hun producten. ‘Wat zijn vitaminen?’ hield de Bredase chocoladeproducent 
Kwatta in één van zijn advertenties in de Nieuwe Rotterdamsche Courant zijn lezers 
in 1929 voor. Om daaronder in betrekkelijk nietszeggende bewoordingen het ant-
woord te geven:

Vitaminen zijn stoffen die onontbeerlijk zijn voor de instandhouding van het menschelijk 
lichaam en die door de bereiding onzer levensmiddelen door koken, bakken enz. op on-
stellende wijze daarin worden vernietigd. Aanvulling door een wetenschappelijk vastge-
stelde dosis vitaminen is derhalve levensnoodzakelijk.93

De crux van deze tekst vormde – buiten de dreigende sommatie dat iedereen ex-
tra vitamines nodig had – het ‘wetenschappelijke vastgestelde’. Consumenten wa-
ren niet in staat de werking van vitamineproducten te beoordelen. In een markt waar 
vanaf het begin ook gebakken lucht werd verkocht, werd het ‘onder wetenschap-
pelijke controle’ of ‘wetenschappelijk getest’ een reclamemiddel en keurmerk voor 

92  Jaarverslag Directeur nivv mei 1922-mei 1923, anivv; Katharine H. Coward en A.J. Clarke, ‘The Vitamin 
Content of Certain Proprietary Preparations’, The Britisch Medical Journal 6 januari (1923) 13-15.
93  Advertentie van Kwatta uit Breda, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22 januari (1929) 12.
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elke zichzelf serieus nemende vitamineproducent. Wetenschappers bezaten niet al-
leen de kennis om die controles uit te voeren, maar ook het maatschappelijke aan-
zien om consumenten te overtuigen van hun gelijk.94 Voor de industrie verdiende 
het de voorkeur die controles in eigen huis uit te laten voeren, door academici die 
in dienst traden op nieuwe laboratoria of door universitaire wetenschappers die in 
opdracht van een bedrijf werkten. Op deze wijze behield de industrie meer toezicht 
op wenselijke resultaten en positieve berichtgeving dan wanneer ze de controle zou 
uitbesteden aan een instituut als het nivv. Bijgevolg was de toevoeging dat het vita-
minegehalte van producten ‘wetenschappelijk vastgesteld’ was niet altijd van even-
veel waarde.

Ook om een andere reden prefereerden vitamineproducenten in toenemende mate 
hun onderzoek in eigen hand te houden. Gedurende de hele jaren twintig was over 
chemische structuur en werking van verreweg de meeste vitamines nauwelijks iets be-
kend. Het wetenschappelijke vitamineonderzoek nam eind jaren twintig weliswaar 
een hoge vlucht, maar het zou zeker tot de Tweede Wereldoorlog duren voordat deze 
kennis van de meest gebruikelijke vitamines tot de industrie was doorgedrongen. Ze-
ker was dat vitamines de belofte in zich droegen van gezondheid en van genezing van 
verschillende ziektes. Die suggestie en die associatie met gezondheid maakte vitami-
nes tot een potentieel zeer lucratieve handel. Overal in de westerse wereld begonnen 
bedrijven daarom met de productie en toepassingen van vitamines te experimente-
ren. Methodes werden – in de hoop het gouden ei te hebben ontdekt – steeds vaker 
en sneller gepatenteerd. Op de vitaminemarkt ontstond een jachtige wedloop tussen 
concurrerende bedrijven. 

Wisselende belangen

De enorme vlucht die industriële vitamineproductie vanaf eind jaren twintig nam, 
mocht het nivv niet baten. In zekere zin was Van Leersum te ver vooruitgelopen. 
Hij had het Nederlandse bedrijfsleven met vitamineonderzoek willen faciliteren op 
een moment dat nog geen bedrijf de mogelijkheden van vitamines had onderkend. 
De belangrijkste vragen die de voedingsmiddelenindustrie rond 1920 bezighielden, 
lagen op het gebied van conservering en verduurzaming van producten. Welke ge-
volgen hadden inblikken, drogen, pekelen of suikeren voor de kwaliteit van levens-
middelen? Vitamines konden een belangrijke rol spelen als maatstaf voor die kwali-
teit, maar dat besef leefde nog absoluut niet. Zo schreef Van Leersum in een van zijn 
eerste jaarverslagen dat het drogen van groenten nauwelijks negatieve uitwerking had 
op het vitaminegehalte van de producten. Hij achtte deze uitkomst van belang voor 
zijn opdrachtgever, de nv Vereenigde Conservenfabrieken (Veco) en de verduurza-
mingsindustrie in het algemeen. Het frustreerde hem des te meer dat de Veco de stek-
ker wilde trekken uit het onderzoek, ‘omdat bij velen het drogen in een kwaden reuk 
staat’.95 Zijn kwaliteitsmaatstaven waren nu eenmaal andere dan de industrie en de 
consument hanteerden.

Het besef welke mogelijkheden vitamines niet alleen als kwaliteitsstandaard, maar 
ook als voedingssupplement boden, sijpelde voor het nivv en Van Leersum in de ja-

94  Frans van Lunteren, Bert Theunissen en Rienk Vermij eds., De opmars van deskundigen. Souffleurs van 
de samenleving (Amsterdam 2002) 15-16.
95  Jaarverslag Directeur nivv nov. 1921-mei 1922, anivv.
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ren twintig net te traag door. Toen dat eenmaal het geval was, speelde de positie van 
particuliere dienstverlener het Instituut voor Volksvoeding als gezegd parten. Met de 
idealen op het gebied van voedselvoorlichting en volksgezondheid die hij voorstond, 
raakte Van Leersum verloren in een wereld die toenemend gedomineerd werd door 
concurrentie, geheimhouding, reclame en gewin. Hij kon bijvoorbeeld niet begrijpen 
dat de Marmite Food Extract Company niets met zijn suggestie had gedaan het vi-
tamine B-houdende gistextract door ultraviolette bestraling ook met vitamine D te 
verrijken. Dat was immers een bewerking, waardoor de indicatie tot medicinaal ge-

Afb. 3 Advertentie voor 
het ‘wetenschappelijk on-
derzochte’ lever traan-
product Terachit. De con-
trole van het vitaminege-
halte was in Nederland in 
handen van het nivv van 
Van Leersum – dat zijn 
werkzaamheden op dat 
moment al had stilgelegd. 
De ‘chemische en physi-
sche eigenschap pen’ wer-
den volgens de adverten-
tie gecontro leerd door 
E.C. Noyons, vanaf 1946 
conservator op het 
fysiologisch- chemische la-
boratorium van B.C.P. 
Jansen in Amsterdam en 
in 1950 benoemd tot de 
eerste hoogleraar aan de 
nieuwe geneeskundige fa-
culteit van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen.
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bruik van het preparaat zou worden uitgebreid. Lijdzaam stelde hij in 1931 vast dat 
inmiddels anderen ook de praktische toepassingen van bestraald gist volop hadden 
ontdekt en op de markt brachten. Zo noemde hij de experimenten van Steenbock met 
het voederen van bestraald gist aan melkvee om het vitamine D-gehalte van melk te 
verhogen.96 

Een exemplarisch voorbeeld. Afgaande op wat Van Leersums hierover zelf schrijft, 
zou het kunnen dat hij en Steenbock de vervaardiging van vitamine D door ultra-
violette bestraling van gist niet eens zo ver na elkaar proefondervindelijk hadden 
aangetoond. Waar Van Leersum die ontdekking onbaatzuchtig doorspeelde aan een 
commercieel bedrijf, legde Steenbock zijn kennis in 1926 vast in een patent. De Ame-
rikaan toonde daarmee een scherpzinniger oog te hebben voor de consequenties 
van zijn ontdekking dan Van Leersum – ook voor de volksgezondheid. Vitamine D 
was nagenoeg de enige vitamine waaraan in de westerse wereld nog geregeld gebrek 
heerste. De universitaire stichting Wisconsin Alumni Research Foundation (warf) 
die het beheer kreeg over het patent, had nu de macht te bepalen welke commerciële 
partij zij betrouwbaar genoeg achtte vitamine D-producten op een verantwoordelij-
ke wijze op de markt te brengen. Tegelijkertijd leverde het de warf een ongekende 
bron van inkomsten op, waarvan het nivv enkel kon dromen. De eerste producent 
die een licentie kreeg over het patent, de Quaker Oats Company, betaalde daarvoor 
in 1926 een miljoen dollar.97

Van Leersum wilde of kon niet afwijken van zijn voorstelling dat een nationaal 
instituut voor volksvoeding moest ‘samenspannen’ met industrie en overheid om 
‘met vereende krachten naar de oplossing te zoeken van de zoo uiterst belangrijke 
vraagstukken van voedingsleer en voedselvoorziening’,98 zoals hij in 1918 had geop-
perd. Ook Pekelharing had in 1921 over het nivv gesproken als een instituut dat tot 
doel had kennis ‘in geschikten vorm, onder fabrikanten, op de huishoudscholen, ja, 
zooveel mogelijk onder de geheele bevolking’ te verspreiden.99 In de mogelijkheid 
van een vroege teloorgang van het nivv, die het instituut door de dreigende onheils-
tijding van de rijksoverheid toen al boven het hoofd hing, zag Pekelharing een aan-
tasting van de ‘eer van het land zelf’. Het verdwijnen van het instituut vatte hij op als 
een slag in het gezicht van de hoogwaarde traditie die de voedingsleer in Nederland 
dankzij geleerden als G.J. Mulder en F.C. Donders had gekend. Aldus luidde de don-
derpreek in De Groene Amsterdammer van de vroegere student en collega van Don-
ders, de man die door zijn jarenlange persoonlijke inspanningen de zomer tevoren 
nog de oprichting van een standbeeld voor Donders op het Janskerkhof in Utrecht 
had verwezenlijkt.100

De realiteit was zoals gezegd een andere. Particuliere en moeilijk anticipeerbare 
belangen van de industrie kregen een alsmaar sterkere stem in het Nederlandse vita-
mineonderzoek – ook al mocht dat voor Van Leersum en Pekelharing met hun ‘ver-
eende krachten’, ‘volksbelang’ en ‘eer’ als een verrassing komen.

96  Jaarverslag Directeur nivv april 1930-april 1931, anivv.
97   Apple, Vitamania, 44.
98   Van Leersum, Een Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding, opgenomen in: Van Rijnberk, ‘Een Neder-
landsch Instituut voor Volksvoeding’, 1078.
99   C.A. Pekelharing, ‘Het Nederlandsch Instituut voor Volksvoeding’.
100  Ibidem; Erdman, ‘Cornelis Adrianus Pekelharing. A biographical Sketch’, 9.
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Teloorgang

Door de toekomst van het nivv in handen te leggen van de vrije markt – ook toen 
het Nederland in de tweede helft van de jaren twintig economisch weer meer voor 
de wind ging – negeerden de betrokken ministers het voedingsvraagstuk als verant-
woordelijkheid van het Rijk. Daarmee werd de rijksoverheid medeverantwoordelijk 
voor de uiteindelijke ondergang van Van Leersums instituut in 1933.

Die teloorgang kwam kort na een opleving van het instituut eind jaren twintig. In 
1929 was de proefdierenstal in de tuin van het hygiënisch laboratorium nog zodanig 
uitgebreid dat het oppervlak meer dan verdubbelde. Bij het nivv waren naast de di-
recteur en een paar volontairs op dat moment elf betaalde werknemers in dienst: een 
scheikundig assistente, twee laboratoriumassistentes, twee assistentes voor de proef-
dierstal, een secretaresse en bedienend personeel. Ook financieel begon het instituut 
eind jaren twintig enigszins op te leven. In 1929 haalde het Instituut 8500 gulden aan 
vergoedingen uit de industrie binnen. Een jaar later 7500 gulden. Vanaf het moment 
dat Nederland begin jaren dertig door de internationale financiële crisis werd getrof-
fen, ging het echter snel bergafwaarts. In 1931 bedroegen de inkomsten vanuit het 
bedrijfsleven niet meer dan 2300 gulden. Het instituut was bijgevolg gedwongen op 
het eigen kapitaal in te teren – en dreigde dat in steeds sneller tempo te doen. Van de 
drie ton die het nivv begin 1924 had bezeten was in 1929 nog 250.000 gulden over. 
Eind 1931 was het – mede door aanzienlijke koersverliezen – al geslonken tot 190.000 
gulden.101

Kort daarop werd de noodklok geluid. Immers, ‘het kapitaal van het Instituut is 
door de schenkers […] niet aan de stichting ten grondslag gelegd en aan het Bestuur 
toevertrouwd ter optering in den loop van weinige jaren,’ zoals secretaris Leemhorst 
in een brandbrief aan voorzitter C.C. Delprat van het Instituut schreef. Daarin wees 
hij de voorzitter op de zorgwekkende financiële staat van het nivv, die tot dusver 
schijnbaar niemand was opgevallen. De Raad van Bestuur had de begroting van 1932 
achteloos goedgekeurd, inclusief het geschatte verliessaldo van meer dan twintigdui-
zend gulden. Een buitengewone vergadering van de Raad van Bestuur moest deze 
rechtzetten. Dat was geen sinecure. Het nivv verkeerde in een cumulatieve financiële 
nood. De inkomsten – dertienduizend gulden in 1932, tegenover 35.000 aan uitga-
ven – konden lange tijd worden opgevijzeld met de uitgekeerde rente op het stamka-
pitaal. Met elke daling van dat kapitaal werd dat bedrag kleiner. Tevens was het ren-
tepercentage zelf als gevolg van de crisis gedaald. 

De Raad van Bestuur zag daarom geen andere uitweg dan het instituut tot één van 
zijn doelstellingen te reduceren, de ‘aanmoediging of ondersteuning van wetenschap-
pelijke onderzoekingen in het belang van volksvoeding in den ruimsten zin’. Hoe dat 
er in de praktijk zou moeten uitzien, werd in het midden gelaten, maar het kwam fei-
telijk neer op opheffing van het bestaande instituut. Het bestuur trof regelingen ter 
ontslag van personeel en directeur en liquidatie van de inventaris van het laborato-
rium. De 71-jarige Van Leersum werd een pensioen aangeboden van 3000 gulden per 
jaar. Gedacht werd de ‘geest van het instituut’ te laten voortbestaan door de instelling 
van een bijzondere leerstoel die uit de rente op het kapitaal zou kunnen worden. Een 

101  Jaarverslag directeur nivv april 1929-april 1930; H.C. Leemhorst aan C.C. Delprat, 25 mei 1932; Memorie 
van toelichting op buitengewone vergadering Raad van Bestuur nivv 10 november 1932, anivv.
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commissie die onder meer bestond uit de hoogleraren B.C.P. Jansen, J.J. van Log-
hem, N. Schoorl en W.A.P. Schüffner achtte de financiële situatie zelfs daarvoor ech-
ter niet toereikend. Ze kwam na ampel beraad tot de conclusie dat ontbinding van het 
instituut onvermijdelijk was.102

Daarmee kwam op een wrang moment een einde aan de carrière van Van Leersum 
en aan het eerste wetenschappelijke voedingsinstituut dat Nederland had gekend. 
Aan de universiteiten en binnen de industrie kwam het vitamineonderzoek juist tot 
bloei. Vijf jaar later zou Jansen het nivv in zijn Amsterdamse laboratorium voor fy-
siologische chemie heroprichten. Van Leersum maakte dat niet meer mee. Hij over-
leed in datzelfde jaar, 1938.

102  Memorie van toelichting op buitengewone vergadering Raad van Bestuur nivv 10 november 1932; ‘Ver-
slag der commissie, ingesteld door het dagelijksche bestuur in zijn vergadering op 24 januari 1933’, 29 april 
1933, anivv.




